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Tenso!

Contra o turismo de exploração 
sexual de menores
Campanha de Prevenção e Enfrentamento da Ex-
ploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi 
lançada pela Secretaria de Turismo do Estado na 
Associação Comercial de Santos.

Governo arrecada R$ 430 milhões 
com leilão de áreas do porto de Santos.
Ao todo, três lotes foram arrendados no maior Porto da 
América Latina. Valor total esteve bem abaixo da expec-
tativa do Governo Federal, que era de R$ 640 milhões.

Marcia Rosa 
cassa alvará 
da Usiminas

Prefeita de Cubatão 
‘vai pra briga’ e Sindi-
cato dá prazo de 72 ho-
ras para Usiminas evitar 
greve. 

Aumenta o clima de 
tensão entre traba-
lhadores e Usiminas. 
Nesta quinta, fiscais da 

Prefeitura notificaram 
a Siderúrgica sobre a 
suspensão dos alvarás 
e também teve protesto 
de trabalhadores. Nes-
ta semana, a Heringer 
anunciou o fechamento 
da fábrica, extinguindo 
70 empregos  03 

Processos judiciais: 
agora, tudo pela 
internet!  05

Parte do clero da região se reuniu para as exéquias, na despedida do Padre Antônio Pereira Luz. Milha-
res de fíeis, em oração e lágrimas, na despedida de um dos principais líderes espirituais da Baixada. 10

Esporte 4

Jardim Nova Aliança: ‘é campeã! 

Sábado tem a Festa das Crianças do 
Donizete, em homenagem ao Padre Antônio

TSE volta atrás e anuncia que eleições
 municipais continuarão com urna eletrônica
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fatos & tendências

A Festa do Padre
Todo ano o Donizete (atual 

vice-prefeito de Cubatão) rea-
liza uma grande festa para as 
crianças. Este ano está confir-
mada para este sábado, 12 de 
dezembro, a partir do meio dia, 
no mesmo lugar de sempre: ave-
nida Henry Borden, 631. 

Mudou a data, que sempre 
foi em outubro. Outra mudança 
será a ausência de Padre Antô-
nio, amigo pessoal de Donizete, 
e que sempre ajudava e aben-
çoava o evento. Ninguém tem 
dúvida que Donizete fará a Festa 
em homenagem ao pároco. Aba-
lado, o político não conseguiu 
falar com a reportagem ontem, 
mas a assessoria garantiu que a 
Festa não será cancelada.

Coincidência 
ou Providência
A até então inexplicável mu-

dança da data poderia ter uma 
explicação espiritual? A data te-
ria sido providencialmente mu-
dada para transformar a Festa 
numa grande homenagem ao 
padre, no terceiro dia após sua 
morte. No leito, o padre repe-
tidas vezes havia manifestado 
o desejo de ‘ter alta’, a tempo 
de participar e, como sempre, 
abençoar a Festa promovida 
pelo amigo. Então: em home-
nagem ao Padre Antônio. Festa 
das Crianças no Donizete; neste 
sábado.

Quem cala, 
consente...
O vereador cubatense Ce-

sar Nascimento (PDT) deixou 
escapar no programa Jornal da 
Cidade, da Radio Rhema, sobre 
a sua situação no PDT. Durante 
a explicação, afirmou que não 
gostou da forma como foi con-
duzida a troca de comando do 
partido na cidade e que sua saí-
da da legenda é certa em 2016- 
provavelmente aproveitando a 
janela partidária de 2016. Há 
quem garanta que seu destino 
é um partido que o fará bater 
asas (como tucano). Questiona-
do sobre os rumores, o vereador 
apenas riu e disse que é esperar 
para ver em 2016. 

Urnas eletrônicas
O TSE voltou atrás e afir-

mou que as eleições municipais 
de 2016 continuarão sendo por 

meio de voto em urna eletrôni-
ca. No dia 30 de novembro, o 
Tribunal alardeou que, o pro-
cesso não poderia ser utilizado 
no pleito do ano que vem, por 
falta de recursos. Em publicação 
no Diário Oficial da União, os 
presidentes dos tribunais supe-
riores do País afirmaram, em 30 
de novembro, que, devido a um 
corte de R$ 428 milhões do or-
çamento da Justiça Federal para 
o ano que vem, as eleições ele-
trônicas não seriam realizadas. 

Refis Guarujá

Previsto inicialmente para 
expirar no próximo dia 31, o 
Refis Guarujá, será prorrogado 
por mais 90 dias, com a recente 
aprovação da Câmara Munici-
pal. O requerimento de pautação 
da matéria foi feito pelo líder do 
governo, Jaiminho (Pros), e teve 
o apoio de todos os vereadores 
presentes. Emenda, de autoria 
do vereador Edilson Dias (PT), 
estende o mesmo direito aos 
munícipes que aderiram ao Re-
fis 2014, mas não apresentaram 
a documentação necessária em 
tempo e acabaram excluídos do 
programa: agora é só apresentar 
documentação que faltou para 
regularizar o Refis anterior.

Critérios
A anistia fiscal é gradativa 

de acordo com o prazo para pa-

gamento. Para pagamento do 
débito em apenas uma parcela, 
a multa e os juros serão excluí-
dos integralmente. Entre duas 
e seis parcelas mensais a multa 
é excluída e os juros são redu-
zidos em 80% do total devido. 
Para pagamento entre sete e 12 
vezes, a multa é reduzida em 
50% e os juros em 60%. De 13 a 
24 vezes, a multa será reduzida 
em 30% e juros em 50%. De 25 
a 30 parcelas mensais, a multa 
será reduzida em 20% e os juros 
em 40%. Já de 31 a 60 parcelas, 
a multa é reduzida em 10% e os 
juros em 20%.

Cubatão: 
ùltima chamada
O Refis de Cubatão, por sua 

vez, já foi prorrogado. A chance 
das empresas e munícipes aderi-
rem às vantagens do Programa 
vai até a próxima terça-feira, dia 
15 de dezembro. Os descontos 
de multas e juros e multas va-
riam de 10 a 100%, dependendo 
do número de parcelas.

Falta
 Transparência
Segundo o Ministério Público 

Federal, nenhuma prefeitura da 
Baixada cumpre integralmente as 
exigências estabelecidas por leis 
de contas públicas. Em comum, 
todas as prefeituras ignoram 3 
dos 32 itens avaliados; são eles: 
divulgação diárias e passagens 
com nome do favorecido; íntegra 

dos contratos e possibilidade de 
gravação eletrônica de relatórios.

Morte 
na Construção 
Morreu nesta quarta-feira 

(9), em São Paulo, onde estava 
internado, o operário da NM 
Engenharia e Construções, José 
Lima Pereira, de 53 anos, aci-
dentado em 4 de novembro, na 
Vale Fertilizantes. É a terceira 
morte por acidente de trabalho 
no setor, na baixada, este ano. 

A primeira foi na Usiminas, 
em 9 de abril, quando o jovem 
André Luiz de Souza, empre-
gado da empreiteira Enesa En-
genharia, foi atingido por um 
cabo de aço. No dia 8 de julho, 
o acidente foi na demolição do 
estacionamento de um prédio 
no Canal 4, esquina com a Bar-
tolomeu de Gusmão, na Praia 
do Embaré.

.
Cipa adiada
A votação para a nova com-

posição da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) 
da Prefeitura de Guarujá foi pror-
rogada. O prazo para a escolha 
das nove vagas atuantes no órgão 
com mandato de 2015/2016 vai 
até o dia 20 de dezembro. Dos 11 
candidatos, nove serão eleitos, 
sendo cinco titulares e quatro 
suplentes. Podem votar todos os 
empregados e servidores do qua-
dro permanente da Administra-
ção Municipal.

Acontece na web
As mais lidas no Portal do 

Jornal Acontece – acontecedigi-
tal.com.br. Você pode ler todas 
as matérias na integra no site e 
acompanhar as atualizações diá-

-  Cubatão se despede de Padre Antônio

Velório e sepultamento aconteceram na tarde desta quinta 
(10). Prefeita Municipal decretou luto oficial de três dias em 
homenagem ao sacerdote.

- Bertioga terá Guarda Municipal armada
 em 2016

Curso preparatório está sendo realizado com os oficiais 
que terão porte de armas. A partir de fevereiro, população 
verá guardas municipais armados nas ruas

- Praia Grande arrecada mais de 700 quilos de 
alimentos no ‘Dia da Solidariedade’

Ação foi realizada por jovens da Praia grande em parceria 
com o Instituto GPA. Arrecadação será doada para entidades 
cadastradas no Fundo Social da Cidade

- Fundo Social do Guarujá distribui brinque-
dos a 23 entidades assistenciais

Donativos arrecadados ao longo do ano serão destinados 
às crianças em vulnerabilidade social, atendidas por ONGs e 
comunidades religiosas da Cidade.

- ‘Projeto Horta’ ensina alunos a cultivar hor-
taliças, flores e frutas em Cubatão
Atividade é realizada na UME Pará com alunos de todas as sa-
las da unidade. Nas aulas, aprendem sobre os cuidados na hora 
de plantar e cuidar de vegetais, flores e frutas para consumo.

rias através da nossa pági-
na no Facebook (facebook.
com/acontecedigital) e 
do nosso Twitter (twitter.
com/acontecedigital)

“Pode parar. De onde vo-
cês tiraram que isso é música 
de aclamação ao evangelho”. 
Esta foi a primeira palavra 
que o padre Antônio dirigiu a 
mim, há quase 20 anos atrás. 
Eu, jovenzinho, perdi o com-
passo do violão, diante da 
igreja cheia. Mas depois ele 
deu um pito numa mãezinha 
com uma criança aos ber-
ros, e mudou o foco; aliviei a 
tensão. Era a rígida discipli-
na do pernambucano padre 
Antônio, recém-chegado à 
nossa Paróquia. O tempo foi 
passando, as pessoas foram 
ficando mais conscientes da 
necessidade de se disciplina-
rem e aceitarem o perfil do 
novo líder, e o padre também 
foi se moldando à cultura e 
perfil do seu povo. 

Antônio assumiu a dire-
ção da igreja em novembro 
de 95, depois do falecimento 
do padre Primitivo Baltazar 
Zevalhos Flores, um homem 
que tinha revolucionado a fé 
católica na região, exportan-
do seminaristas e missioná-
rios Brasil afora, fazendo de 
Cubatão uma das referências 
da Renovação Carismática 
Católica no País. A RCC, à 
época era um movimento 
novo e até visto com des-
confiança em alguns setores 

da igreja. A Vila Nova crescia em 
missões, em número, estrutura, 
carismas e dons; mas também em 
divergências. O jovem e inexpe-
riente padre assumiu a missão e, 
de fato, teria que ter muito pulso 
para comandar. O tempo passou e 
a comunidade foi compreenden-
do o padre e sendo compreendida 
por ele.

No dia de suas exéquias, seria 
comemorado, em vida, os 27 anos 
de sacerdócio. Por ‘coincidência, 
ou providência’, a festa que ele gos-
tava de ajudar, participava e aben-
çoava há 11 anos teria sido em 
outubro, mas fora adiada para este 
mês, coincidententemente, três 
dias depois de sua morte. Desta 
vez o padre não estará na Festa das 
Crianças, organizada pelo Donize-
te, mas suas palavras e ensinamen-
tos, certamente estarão presentes.

Ao acompanhar as cerimônias 
de despedidas, ao lado da equipe 
do Jornal, observamos fatos inusi-
tados e diferentes dos que estamos 
acostumados a acompanhar no dia 
a dia de profissão. Uma igreja cheia 
de pessoas comprometidas com a 
religião e com a palavra de Deus. 
Não era apenas um evento social 
de grande repercussão, como cos-
tumam ser os velórios de notáveis 
personalidades da sociedade. As 
pessoas, estavam devotas, em co-
munhão com tudo que acreditam 
e exalando amor. As lágrimas e 

demais sentimentos expressos, 
revelavam muito mais que a tris-
teza pela perda da companhia do 
líder espiritual e de um amigo. 
Elas revelavam histórias de vida: 
confissões, aconsellhamentos e 
direcicionamentos espirituais. 
Sim, cada um que conversáva-
mos, tinha um testemunho de 
vida para narrar. Algo que vão 
carregar em seus corações e na 
sua história e que, de fato, eter-
nizarão a memória do padre em 
suas vidas.

E assim, a Paróquia São Fran-
cisco de Assis, protagonista de 
grandes transformações na vida 
social e cultural da cidade, bem 
como na diocese de Santos, se-
gue mais um capítulo. E certa-
mente continuará firme, com a 
força do mesmo Espírito que a 
moveu e transformou tantas vi-
das até aqui.
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Retroporto

Marcia Rosa cassa licença 
do ‘filé’ da Usiminas

Diante da postura in-
diferente da direção da 
Usiminas em buscar uma 
solução para suspender as 
demissões e encerrar ativi-
dades primárias, a prefeita 
de Cubatão Marcia Rosa 
tomou uma atitude radi-
cal: a suspenção da licença 
de funcionamento da área 
portuária da Siderúrgica. 
O funcionamento estava 
amparado num alvará pro-
visório expedido pelo Mu-
nicípio, mas que vence hoje 
(sexta, 11) “A Companhia 
decidiu dispensar os tra-
balhadores para continuar 
operando só com o filé, em 
detrimento ao caos social 
e ignorando acordos com 
a Prefeitura para proteção 

Anúncio da cassação de licenças foi feito durante as-
sembleia dos trabalhadores. Sindicato dos Metalúrgicos 
anuncia greve para o dia 15 e categoria já está em  ‘Es-
tado de Greve’ por 72 horas. 

dos trabalhadores”, desa-
bafa a prefeita.

A decisão de Marcia 
Rosa vai de encontro à des-
confiança que impera na 
região: a Usiminas estaria 
se preparando para explo-
rar a atividade portuária 
com a possível exploração 
de pátios de contêineres. 
“Queremos, sim, obrigar a 
empresa a negociar saídas 
para reverter esse quadro”, 
esclareceu a prefeita.

Na notificação entregue 
por fiscais da Prefeitura à 
Usiminas, na manhã desta 
quinta-feira, 10, a Prefeitu-
ra solicita a paralisação do 
porto que funciona den-
tro da empresa por falta 
de ‘habite-se’. Com isso, o 

porto da Usiminas poderá 
ser interditado pela Prefei-
tura, caso a empresa igno-
re a autuação.  

Descumpriu
 acordo
Os alvarás provisórios, 

que mantinham o funcio-
namento da Usina, eram 
expedidos sob um Com-
promisso de Ajustamento 
assinado pela Usina e a 
Prefeitura, em 2011, onde 
a empresa se comprometia 
em vários compromissos 
com o Município; entre 
eles a qualificação de tra-
balhadores e manutenção 
de empregos, em troca de 
prazos diferenciados para 
apresentação de docu-
mentos essenciais para o 
seu funcionamento.  “Fle-
xibilizamos esses prazos 
várias vezes para evitar o 
fechamento da indústria. 

São documentos funda-
mentais para o seu fun-
cionamento. Tanto que o 
compromisso foi aditado 
no final de 2014. Todos 
esses compromissos es-
tão sendo ignorados com 
a decisão da empresa em 
encerrar a produção do 
aço em Cubatão”, disse a 
prefeita para justificar que 
o ‘compromisso perdeu 
a validade’, e emendou: 
“o Governo Federal já se 
comprometeu a estudar 
medidas que incentivem o 
mercado siderúrgico e os 
trabalhadores querem ne-
gociar. E a empresa? Não 
dá para manter tamanha 
intransigência e prejudicar 
a baixada e o país. Não po-
demos permitir que uma 
das principais indústrias 
do País seja transformada 
em um terminal de contêi-
ner. Essa medida drástica 
é também uma forma de 

pressionar a empresa. São 
necessários  sensibilidade 
e compromisso nesse mo-
mento difícil. Mas, a conta 
não pode ficar exclusiva-
mente para Cubatão, para 
a Baixada e principalmente 
para os trabalhadores. Con-
tinuo acreditando que com 
a união de todos, Poder Pú-
blico, trabalhadores, socie-
dade e a empresa, podemos 
reverter esse quadro”, finali-
zou Marcia Rosa

Usiminas 
responde
A Usiminas diz que “está 

em dia com a licença de ope-
ração da Usina de Cubatão e 
que já está tomando provi-
dências judiciais necessárias 
para suspender os efeitos 
da notificação relacionada à 
área portuária”.  Sem falar nas 
suas responsabilidades  com 
o Compromisso de Ajusta-

mento citado pela prefeita, a 
empresa diz ainda que hou-
ve aditamento ao Termo de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC) em maio/2014, pror-
rogando os vencimentos 
dos prazos finais. Segundo 
a Siderúrgica a licença da 
dragagem foi emitida em 
31/10/2014 com validade de 
seis anos.  

Com o ‘facão afiado’ e de-
missões em curso, a Compa-
nhia alfineta tanto o Sindica-
to quanto a Prefeitura.“Eles 
devem agir de forma sensata 
e consequente. O  momen-
to pede compreensão dos 
setores da sociedade. Nesse 
sentido, posturas radicais 
não vão contribuir em nada 
para a solução de problema 
algum. Ao contrário, podem 
até mesmo agravar a situa-
ção das linhas de produção 
que continuarão operando, 
gerando impactos sociais 
muito mais profundos”.

Desativação iniciou 
no domingo

Começou no domingo, dia 
6, com a desativação da Co-
queria 1, o processo de desa-
tivação das áreas primárias da 
Usiminas. A coqueria é o setor 
que produz matéria prima para 
a fabricação do aço em Cuba-
tão. “Esta ação está em fase de 
conclusão, conforme os pa-
drões técnicos comuns a este 
tipo de procedimento, com 
foco na segurança das pessoas, 
do meio ambiente e das demais 
operações da Usina”, diz a si-
derúrgica.  Com a suspensão 
da Coqueria já estariam em 
trâmite no RH da empresa, as 

demissões, a partir de 31 de 
janeiro, para ermanecer tra-
balhando somente o pessoal 
da manutenção, 

Conforme depoimento do 
diretor presidente da Usimi-
nas, Rômel Erwin de Souza, 
à CPI do BNDES, em 26 de 
novembro, “é muito difícil” 
evitar as demissões em Cuba-
tão. Ele apontou duas  ações 
que possibiliatraiam uma re-
versão: Um programa nacio-
nal  de incentivo à exportação 
do aço brasileiro e barreiras 
protecionistas para frear a 
importação do aço chinês.

Manifestação e greve Heringer encerra 
atividadesNa manhã desta quinta-

-feira (dia 10), sindicalistas 
da Intersindical realizaram 
assembleia, em frente àUsimi-
nas.  Eles exigiam a suspensão 
das demissões em massa que 
ja´acontecem na empresa. 
Com faixas e bandeiras, os 
manifestantes se concentra-
ram na entrada principal por 
volta das 6h. A Usiminas des-
viou os ônibus com os traba-
lhadores para outra entrada. 
Parte dos manifestantes foi 
até o outro local para tam-
bém impedir a entrada dos 
trabalhadores; mas não houve 
nenhum tipo de confronto. 

Para piorar o clima, a He-
ringer, fabricantes de fertili-
zantes instalada também no 
polo Industrial de Cubatão, 
encerrará suas atividades 
no próximo dia 4 de janeiro 
de 2016. A notícia foi con-
firmada pelo sindicato dos 
Trabalhadores nas Indús-
trias Químicas e de Fertili-
zantes da Baixada Santista, 
durante reunião entre o Sin-
dicato e a diretoria da em-
presa. A Heringer sustenta 
que  é inviável continuar 

com as operações devido 
à concorrência externa e 
carga tributária elevada. 
Quase 70 trabalhadores 
serão de demitidos. . 

Com o recente fecha-
mento de indústrias, a 
região já perdeu aproxi-
madamente mil postos de 
trabalho entre empregos 
diretos e terceirizados. Po-
rém, isto seria apenas um 
prenúncio diante da crise 
gerada pelas demissões na 
Usiminas.

Alguns ônibus que transporta-
vam os trabalhadores ficaram 
parados no acostamento da 
Cônego Domênico Rango-
ni. As 10h, os trabalhadores 
que estavam parados em uma 
das entradas secundárias da 
empresa foram até a portaria 
principal para a assembleia.

Greve 
Na assembleia, o Sindicato 

dos Metalúrgicos, decidiu pelo 
estado de greve. A contar de 
quinta, (10), a Usiminas tem até 
72 horas para abrir negociação 
com os trabalhadores, ou a gre-
ve tem início na terça-feira, (15)

Divulgação
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esporte
por Washington Luiz

jornalacontece@acontecedigital.com.br

Jogo Rápido
Corrida dos fortes

 Guarujá sedia neste 
domingo (13), a Corrida 
dos Fortes, umas das pro-
vas de pedestrianismo de 
rua mais tradicionais da 
Baixada Santista. O even-
to é organizado pela Cada 
Eventos Esportivos, reali-
zado pela 1ª Brigada de Ar-
tilharia Antiaérea e Rotary 
Club Guarujá, com apoio 
da Prefeitura de Guarujá 
e da Sabesp. A prova está 
dividida em 32 categorias, 
entre corredores (10 km) e 
caminhantes (2 km), para 
pessoas acima de 18 anos. 

Os locais e horários de 
largada são diferentes. Para 
os corredores a prova acon-
tece a partir das 9 horas, 
com largada em frente ao 
campo de futebol, do Bair-
ro Santa Cruz dos Nave-
gantes. 

A retirada dos kits da ca-
tegoria tem início às 7 ho-
ras e se encerra 10 minutos 
antes da largada, às 8h20 
horas, no mesmo local.

Natação
Cubatão realiza nesse 

sábado (12), a partir das 
8 horas, o Festival de Na-
tação da cidade. O evento 
será realizado no Centro 
Esportivo Professor Ayr-
ton Romero da Nobrega, o 
‘Romerão’. Neste ano, cerca 
de 300 competidores par-
ticiparão do Festival, com 
crianças a partir de 6 anos 
e sem idade limite. Serão 
premiados os 10 primeiros 
colocados em cada prova.
 
Arena Santos

Cerca de 800 pessoas 
compareceram ao 3º Festival 
de Modalidades Arena San-
tos, segunda-feira (7), para 
assistir as apresentações de 
250 alunos, das modalida-
des tai chi chuan, lambaeró-
bica e das danças do ventre, 
circular, cigana, de rua e de 
salão. Participaram os alu-
nos da Arena Santos e con-
vidados das secretarias de 
Esportes e Cultura. 

Aluna da dança do 

Jardim Nova Aliança 
vence o Campeonato 
Cubatense de Futebol

ventre, Hannah Ferreira 
Monteiro, 27 anos, ficou 
satisfeita. “O objetivo é 
aprender, mas a apresenta-
ção é uma oportunidade de 
mostrar tudo isso. As aulas 
são muito boas e além da 
dança tem também a so-
cialização”.

Jogos Abertos
 As cidades da região 

terminaram a participa-
ção nos Jogos Abertos do 
Interior que foi realizado 
na cidade de Barretos até o 
último final de semana. 

Na primeira divisão, a 
cidade de Santos terminou 
na quinta posição com 212 
pontos. São Bernardo foi a 
campeã dos jogos com 332. 

A cidade de Praia Grande 
conquistou o nono lugar na 
primeira divisão dos Jogos. 

No segundo escalão, 
Guarujá ficou com o quar-
to lugar, conquistando 47 
pontos no total. A campeã 
da segunda divisão foi  So-
rocaba, com 64 pontos.

Título foi decidido nos pênaltis após em-
pate no tempo normal em 1 x 1 entre a 
equipe campeã e o time da Vila Parisi, vi-
ce-campeão do Torneio.

Menores

Divulgação

O campo do Unidos 
do Parque Fernando 
Jorge recebeu grande 
público na manhã des-
te domingo (06) para 
acompanhar a final do 
Campeonato Cubatense 
de Futebol. A final foi 
disputada pelas equipes 
do Jardim Nova Aliança, 
que conquistou o título 
por 5x4 nos pênaltis, e 
o Vila Parisi, que ficou 
com o segundo lugar no 
Torneio.

O Vila Parisi saiu na 
frente, com gol anotado 
pelo volante Felipe, no 
primeiro minuto do 2º 
tempo. O empate acon-

teceu aos 26 minutos, por 
Henrique, que entrou no 
2º tempo da partida. A de-
finição da equipe campeã 
aconteceu na disputa dos 
pênaltis, que foi disputa-
da tento a tento e acabou 
com o placar de 5x4 para 
a equipe do Jardim Nova 
Aliança.

A final foi prestigiada 
pelo secretário municipal 
de Esportes e Lazer, Luiz 
Fernando da Silva, que 
pretende, em parceria com 
a Liga de Futebol Amador 
de Cubatão, promover o 
Campeonato nas catego-
rias menores. A primeira 
conversa entre o secretá-

rio e o presidente da Liga, 
João Ilário Filho, já acon-
teceu no campo, e outras 
conversas devem acontecer 
brevemente, pois ambos se 
mostraram interessados 
que isto aconteça.

Também comparece-
ram ao campo os vereado-
res Wagner Moura e Fábio 
Roxinho, que participaram 
da solenidade de entrega 
da premiação. Além dos 
troféus e medalhas para os 
campeões e vices, também 
recebeu premiação o golei-
ro menos vazado, Edval-
do, o Fu, do Aliança, que 
sofreu apenas quatro gols 
em todo o campeonato. O 
troféu de artilheiro ficou 
com o atacante Joaquim, 
do Colônia.

Campanha - A cam-
panha do Jardim Nova 
Aliança até chegar ao títu-
lo aconteceu de forma in-
victa em todas as fases da 
competição.  Nesta fase, 
chegou a enfrentar o Vila 
Parisi, vencendo por 1 x 0. 
Nas quartas de final, empa-
te em 1 x 1 contra o Real 
Sociedade, mas passou de 
fase devido à vantagem 
obtida na fase anterior. Na 
semifinal, vitória contra o 
Colônia, por 1 x 0.

‘Sessentões’ do Es-
porte Clube Cubatão 
participam do tradicio-
nal futebol  semanal na 
quadra coberta do Clu-
be. Qualquer associa-
do pode participar em 
qualquer uma das cate-
gorias. Os jogos são rea-
lizados as terças a partir 

das 18 horas e as quintas a 
partir das 19h30min. As 
categorias são os ‘Sessen-
tões’, os ‘Cinquentões’ e os 
‘Quarentões’. 

Para mais informa-
ções, o interessado deve 
procurar a secretaria do 
Clube pelo telefone 3361-
8125/3361-2511.

Futebol do Esporte Clube 
Cubatão

Contra exploração sexual 
Adesivamento de táxis e vans marcou 
o inicio dos trabalhos, que contará com 
panfletagens e ações de conscientização 
da população e dos turistas

Uma Campanha de Pre-
venção e Enfretamento 
da Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes no 
Turismo já está nas ruas. 
A iniciativa é da Secreta-
ria de Turismo do Estado e 
do Ministério do Turismo. 
O lançamento regional da 
campanha aconteceu na As-
sociação Comercial de San-
tos com a participação das 
nove cidades região. “Co-
meçamos este importante 
trabalho no local do maior 
porto da América Latina, 
mesmo porque já terá início 

à alta temporada de cruzei-
ros marítimos, e segundo 
a Associação Brasileira de 
Cruzeiros Marítimos, cerca 
de 600 mil pessoas escolhe-
rãoo Brasil, tendo o Porto de 
Santos como principal local 
de embarque e desembar-
que”, informou Roberto de 
Lucena, secretário de Turis-
mo do Estado

Presente no evento, a 
prefeita do Guarujá, Maria 
Antonieta, disse que a re-
gião está pronta para aderir 
à campanha. “É importante 
que façamos um trabalho 

coordenado. Estou feliz por 
estar aqui hoje e posso dizer 
que nós prefeitos estamos 
comprometidos junto ao Es-
tado e Ministério e à dispo-
sição para realizar as ações 
conjuntas”. 

Foram simbolicamente 
adesivadas vans e táxis de 
cada cidade. Além dos ade-
sivos, a ação incluirá pan-
fletos e até camisetas coma 
frase: Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes 
não é Turismo, É CRIME.

Durante o levento, o 
coordenador-geral do Pro-
grama Turismo Sustentável 
e Infância do Ministério do 
Turismo, Adelino Neto, pro-
feriu uma palestra e fez um 
diagnóstico do setor em todo 
o País “Um em cada 11 em-
pregos no mundo está volta-

Roberto Sander Jr.

do ao turismo”, justificou. 
De acordo com a delega-

da regional de Turismo, Ce-
lina Linhares, não há índi-
ces sobre esse tipo de crime. 

“Na semana passada fizemos 
uma reunião com a formação 
de um grupo de trabalho para 
que dentro de seis meses se-
jam apresentados estudos, 

com o panorama do turismo 
na Região”, comentou ela re-
presentando o secretário de 
Turismo do Estado, Roberto 
de Lucena.
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Governo leiloa três 
terminais do Porto 
de Santos

Judiciário só receberá 
ações em formato digital

Em todo o Estado

O Tribunal de Justiça 
de São Paulo anunciou a 
conclusão do projeto 100% 
Digital. Com isso, a entre-
ga de novos processos será 
feita agora somente em for-
mato digital, facilitando a 
tramitação dos processos 
e diminuindo o tempo das 
ações na Justiça, agilizando 
o todo o processo judicial.

A cerimônia de entrega 
do projeto foi realizada no 
Salão do Júri, no Palácio de 
Justiça do Estado. Durante 
a cerimônia, o coordena-
dor da Área de Informática 
do TJSP, desembargador 
Luis Soares de Mello Neto, 
destacou o brilho que se via 
nos olhos dos que trabalha-
ram no projeto 100% Digi-
tal. “A modernização e a 
inovação do Poder Judiciá-
rio passam, necessariamen-
te, pela informatização, 
que adéqua o serviço pú-
blico ao estado tecnológico 
atual, oferecendo eficiência 
e celeridade na prestação 

jurisdicional”.
As conquistas impac-

tam diretamente no coti-
diano de mais de 44 mi-
lhões de paulistas. Por isso 
há ainda muito por fazer”. 
Mas, não há como negar os 
benefícios proporcionados: 
o chamado “tempo morto” 
— período em que o pro-
cesso fica parado ou trami-
ta apenas burocraticamen-
te — praticamente deixa 
de existir. Com o novo sis-
tema, tanto o ajuizamento 
da ação, quanto os demais 
peticionamentos são feitos 
diretamente pelo portal na 
internet, disponível 24 ho-
ras/dia, inclusive em fins de 
semana e feriados. O pro-
cesso digital é transparente 
e seguro. As consultas po-
dem ser feitas de qualquer 
lugar, sem a necessidade de 
as partes e advogados irem 
ao fórum.

Atualmente, o TJSP tem 
20,2 milhões de ações; 14% 
desse montante são em for-

Pelo novo sistema, ajuizamento e ou-
tros peticionamentos são feitos pela in-
ternet, nas 24 horas/dia, inclusive em fins 
de semana e feriados

mato digital, os processos 
que hoje tramitam em pa-
pel finalizarão no mesmo 
formato.

Ao encerrar a solenida-
de, o presidente do TJSP, 
desembargador José Rena-
to Nalini, ratificou o agra-
decimento a todos os ma-
gistrados e funcionários. 
“Uma vitória dessas não se 
consegue senão com o en-
tusiasmo e o devotamento 
de todos os envolvidos.” 

Explicou que a coordena-
ção da Área de Informática 
do TJSP está com Soares de 
Mello, porque o desembar-
gador é a “personificação 
do entusiasmo”. Também 
falou sobre sua relação com 
a tecnologia. “Esse é um es-
paço desafiador porque a 
obsolescência está corren-
do atrás de nós e morden-
do nossos calcanhares.” Por 
tudo isso, Renato Nalini 
disse que, há poucos dias, 

foi recebido na Universi-
dade de São Paulo (USP) 
“para solicitar que nos aju-
dem a pensar o futuro, que 
nos auxiliem a prenunciar 
o que mais vamos exigir 
de tecnologia. O que mais 
vamos ter que trazer para 
tornar a Justiça cada vez 
melhor”.  

Suporte técnico – Para 
atender a demanda, o TJSP 
ampliou o horário do su-
porte ao usuário externo. 

Desde outubro, o atendi-
mento telefônico funciona 
das 8 horas à meia-noite 
em dias úteis e, aos fins de 
semana e feriados, das 9 às 
19 horas – (11) 3627-1919 
e (11) 3614-7950. O aten-
dimento ao usuário interno 
também foi aprimorado. 
Com a totalidade das varas 
funcionando em formato 
digital, o HelpDesk cres-
ceu e recebe demandas por 
uma central de chamados.

ACONTECENDO
Concerto de Natal
 Mais de 100 artistas dos 
Grupos Artísticos de 
Cubatão participam de 
uma apresentação muito 
especial no próximo do-
mingo, 13/12: o Concerto 
de Natal vai unir Banda 

Sinfônica da cidade, Coral 
Zanzalá e Grupo Rinas-
cita de Música Antiga. A 
apresentação tem início 
às 17h30, na Igreja Matriz 
(Av. Nove de Abril, 1947), 
com entrada gratuita.

Baile na Praia
O grupo Johnny Brazilian 
Band faz o público dançar 
ao som de ritmos varia-
dos no Baile da Praia des-
te domingo (13). O show 
gratuito começa às 18h e 

segue até as 22h, na Fonte 
do Sapo, na orla do bair-
ro Aparecida. Em caso de 
chuva, o evento é cancela-
do. Mais informações pelo 
tel. 3226-8000. 

Feira de orgânicos
Grumixama, cubio, mini 
repolho, abóbora cabotia, 
palmito real, acelga chi-
nesa, mamão do mato e 
banana vinagre. Esses são 
alguns dos destaques da 
Feira de Orgânicos que 
acontece sábado (12), das 
9h às 13h, na entrada do 

Orquidário. Haverá sor-
teios e descontos especiais 
de Natal, além de degus-
tação e venda de receitas 
orgânicas. Os produtos são 
vendidos diretamente pe-
los agricultores do Vale do 
Ribeira e da região do Alto 
Tietê.

Cinema Sustentável
A Praça 14 Bis, em Vicente 
de Carvalho se transforma-
rá em um cinema ao ar livre, 
neste sábado (12), a partir 
das 19h30. Este ano Guaru-

já fecha a programação ‘pro-
jeto Cinecidade’,. Se chover, 
todos vão para a quadra da 
Escola Municipal Napoleão 
Rodrigues Laureano 

Com o pagamento 
das outorgas de ins-
talação, foram arre-
cadados R$ 430 mi-
lhões, muito abaixo 
do esperado pelo 
Governo Federal

Três terminais do Porto 
de Santos tem novos loca-
dores. Eles foram arremata-
dos em um leilão realizado 
pela Secretaria de Portos 
da Presidência da Repúbli-
ca (SEP), na última quarta 
(09), na sede da Bolsa de 
Valores do Estado de São 
Paulo (Bovespa), na capital. 
O evento reuniu empresá-
rios e autoridades, como o 
ministro do Planejamento, 
Nelson Barbosa, e o dire-
tor da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários 
(Antaq), Mário Povia.

Ao todo foram arreca-
dados R$ 430 milhões de 
reais. Porém, o valor é 33¢ 
menor do que o Governo 

Federal esperava. A previ-
são era arrecadar cerca de 
R$ 640 milhões com a ven-
da dos três terminais do 
Porto de Santos. 

O Grupo Marimex fi-
cou com a área do Paque-
tá, reservada à operação de 
celulose. O contrato foi as-
sinado pelo presidente An-
tonio Carlos Fonseca Cris-

tiano (foto ao lado).  O 
preço de outorga foi de R$ 
12,5 milhões. Já o terreno 
do Macuco será concedi-
do à Fíbria Celulose, que 
se comprometeu a pagar 
R$ 115,047 milhões.

O lote da Ponta da 
Praia, destinado à movi-
mentação de granéis sóli-
dos vegetais, foi arrema-

tado pelo consórcio LDC 
Brasil, formado pelas tra-
ders Louis Dreyfus e Car-
gill Agrícola, com um lan-
ce de R$ 303 milhões.

Essas foram as primei-
ras concessões portuá-
rias que a União realizou 
com base no novo mar-
co regulatório do setor, a 
Lei12.815, de 2013. 

Divulgação

Só 430 milhões

Divulgação
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Cubatão
3361-4470
Av. Joaquim Miguel 
Couto, 840 - Centro

Jd. Casqueiro
3363-1577

Avenida Brasil, 254
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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

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 Dezem-
bro, 260 - Vila 

Natal  Cubatão

98838-2872

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

Imóveis

São Vicente

VENDE

Vale Verde - Sobre-
posta Alta e Baixa - 
2 dorm. c/suite e 1 
vaga. Aceita finan-
ciamento. 
210 mil - ref 1004
Vila Nova - Sobre-
posta Alta 2 dor/
suite, sl. 2 amb. 
área gourmet. 
Aceita financ.
270 mil - ref. 999

3361-4894
3372-7409

Rua Armando 
Sales de Oliveira, 

371 - Centro - 
Cubatão

almeidasimoveis.com.br

CRECI 57407

Vila Nova - Sobre-
posta TERREA 2 
dorm.  Aceita fi-
nanc.
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 eleva-
dor, próx. a comér-
cios, hospitais, es-
colas e etc. Entrada: 
20% restante finan-
ciamento
R$ 221.000,00

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

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910

Apartamento na 
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 

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

em seu bolso. R$ 
200.000,00
Apartamento novo 
no Casqueiro, 2 
dormitórios. gran-
de, 1 vaga. aceita fi-
nanciamento, FGTS, 
CC. R$ 240.000,00
Cotato:
7820-4982 / 7806-
2562

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 
Vila Nova - R$ 703,00 mais 
encargos

Apartamento 3 dormitó-
rios no Jardim Casqueiro 
R$ 1.203,00  pacote

Apartamento Semi Mobi-
liado Jardim Casqueiro com 
closet e hidromassagem -  
R$ 1.503,00 pacote

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 mais encar-
gos

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 

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

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão
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CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172 casamentoed

it
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s 
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MAICON RODRIGUES DOS REIS e ALINE DOS SANTOS GONÇALVES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 429439222 - SSP/SP, CPF n.º 42914755864, com 22 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 159, fls. nº 374, Termo nº 45752), nascido no dia três de 
julho de mil novecentos e noventa e três (3/7/1993), residente na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, KM.66, 
Jardim Samaritá, São Vicente - SP, filho de MARTINHA RODRIGUES DOS REIS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SPSendo o contraente neste ato representado por seu pro-
curador:  Eduardo Rodrigues da Cruz, RG.N° 43.025.291-2-SSP/SP, CPF: 442.471.318/00, brasileiro, solteiro, 
ajudante geral, residente na Av.Ferroviária, nº976, Vila dos Pescadores, Cubatão-SP. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 56687278X - SSP/SP, CPF n.º 45822152899, com 19 anos 
de idade, natural de Ipirá - BA (Ipirá-BA  Livro nº 58, fls. nº 251, Termo nº 57077), nascida no dia vinte e nove 
de março de mil novecentos e noventa e seis (29/3/1996), residente na Av. Ferroviária I, 976, Vila dos Pesca-
dores, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO FIRMINO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 
anos de idade, residente em Ipirá - BA e de LUZIA DOS SANTOS GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do-
mestica, com 49 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, 02 de dezembro 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: EDIVAN RAMOS DOS SANTOS e PRISCILA DA SILVA CORDEIRO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 578526268 - SSP/SP, CPF n.º 00430214332, com 
32 anos de idade, natural de Juazeiro - BA (Juazeiro - BA - 1º distrito  Livro nº 28, fls. nº 286, Termo nº 
104368), nascido no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e três (15/9/1983), residente 
na Av. Principal, 4005, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ COELHO DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, comerciante, com 59 anos de idade, residente em Sobradinho - BA e de ANTONIA RA-
MOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aux. serviços gerais, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de serviços gerais, RG 
n.º 6787666 - SSP/BA, CPF n.º 05821377560, com 23 anos de idade, natural de Camaçari - BA (Camaça-
ri-BA  Livro nº 71, fls. nº 225, Termo nº 45289), nascida no dia dezoito de agosto de mil novecentos e 
noventa e dois (18/8/1992), residente na Av. Principal, 4005, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de CLO-
DOALDO CORDEIRO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, pintor, com 48 anos de idade, residente em 
Camaçari - BA e de JUCILENE CONSTANTINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. de serviços gerais, 
com 40 anos de idade, residente em Serrinha - 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, 02 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: FRANK CORRÊA GOMES e JULIANA ALENCAR JARDIM. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de mecanico, RG n.º 437589808 - SSP/
SP, CPF n.º 33946889808, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
118, fls. nº 279, Termo nº 29340), nascido no dia treze de dezembro de mil novecentos e oiten-
ta e seis (13/12/1986), residente na Rua Santa Filomena, 11, fundos, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, filho de JAIR GOMES, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA SELMA CORRÊA, falecida há 7 meses . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 455801150 - SSP/SP, CPF n.º 38876045805, 
com 29 anos de idade, natural de Santa Luzia do Norte - AL (Santa Luzia do Norte-AL  Livro nº 
4, fls. nº 168, Termo nº 2457), nascida no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (2/2/1986), residente na Rua Santa Filomena, 11, fundos, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi-
lha de LUZINETE ALENCAR JARDIM, de nacionalidade brasileira, domestica, com 57 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: JOSÉ CARLOS SANTANA DE AZEVEDO e MYRIAN GONZAGA DA COS-
TA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 18996537X 
- SSP/SP, CPF n.º 06216718860, com 49 anos de idade, natural de Recife - PE (Recife,6ºDistri-
to-Encruzilhada-PE  Livro nº 127, fls. nº 37, Termo nº 124730), nascido no dia dezoito de feve-
reiro de mil novecentos e sessenta e seis (18/2/1966), residente na Rua São José, 350, Vila São 
José, Cubatão - SP, filho de ALDERICO RODRIGUES DE AZEVEDO, falecido há 1 ano e de SEVERI-
NA SANTANA DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de servi-
ços gerais, RG n.º 189968424 - SSP/SP, CPF n.º 04365787861, com 57 anos de idade, natural 
de Iúna - ES (Iúna-ES  Livro nº 23, fls. nº 188vº, Termo nº 12072), nascida no dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e cinquenta e oito (16/11/1958), residente na Rua São José, 350, 
Vila São José, Cubatão - SP, filha de JONAS PEREIRA DA COSTA, falecido há 13 anos e de LUISA 
GONZAGA, falecida há 54 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 dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JARLEI MARQUES DO NASCIMENTO e CRISLEY FERNANDES RAIMUNDO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, maquinista, RG n.º 42424682 - SSP/
SP, CPF n.º 29066477806, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia de-
zenove de março de mil novecentos e oitenta e dois (19/3/1982), residente na Rua 08, 46, Pi-
nheiro do Miranda, Fabril, Cubatão - SP, filho de HELIO CORREIA DO NASCIMENTO, falecido há 
2 anos e de ANEZIA MARQUES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, manicure, RG n.º 294081641 - SSP/SP, CPF n.º 39702420881, com 31 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (23/10/1984), residente na Rua 08, 46, Pinheiro do Miranda, Fabril, Cubatão - SP, filha 
de ADENY NUNES RAIMUNDO, de nacionalidade brasileira, operador de guindaste, com 53 anos 
de idade, residente em Praia Grande - SP e de TERESINHA RAFAEL FERNANDES RAIMUNDO, fa-
lecida há 8 anos. Divorciada de Welington Jesus de Oliveira, conforme sentença de 24/11/2009, 
proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de 
nº157.01.2009.006342-1/000000.000. 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 dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA e ELENICE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, vendedor, RG n.º 258412240 - SSP/SP, CPF n.º 16950809808, com 41 
anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e setenta e 
quatro (25/5/1974), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, Bloco 121-F, Ap.43-F, Bolsão 7, Cuba-
tão - SP, filho de ANTONIO AVELINO DE LIMA, falecido há 07 anos e de EUNDINA PEREIRA DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Marcela 
da Silva Souza, conforme sentença datada aos 17/07/2015, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara do 
Foro de Cubatão/SP, nos autos de nº0004228-13.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 254271340 - SSP/SP, CPF n.º 09796264803, com 42 anos 
de idade, natural de Peruíbe - SP, nascida no dia quatro de setembro de mil novecentos e setenta e três 
(4/9/1973), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, Bloco 121-F, Ap.43-F, Bolsão 7, Cubatão - SP, 
filha de JOSÉ GOBIRA DA SILVA, falecido há 15 anos e de LAUDI MARIA DE JESUS, falecida há 10 anos. Di-
vorciada de Antonio Roberto Lopes, conforme sentença datada aos 05/07/2005, proferida pela Juíza de 
Direito de Peruibe/SP, nos autos do proc. de nº1607/03. 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, 03 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: PAULO ALEXANDRE SANTANA AFONSO e JULIANA DE FREITAS LUCAS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade portuguesa, solteiro, construtor, PAS n.º N187665 - PC/PRT, com 22 anos de idade, natural de 
Cascais, Lisboa, Portugal , nascido no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa e três (16/9/1993), 
residente na Reino Unido, 79, W2 5HD, Polesworth House, Alfred Road, Londres, filho de JOSÉ SEVERINO 
DA SILVA AFONSO, de nacionalidade portuguesa, aposentado, com 63 anos de idade e de ELÍSIA MARIA DA 
SILVA ARAÚJO SANTANA, de nacionalidade angolana, com 49 anos de idadeSendo o contraente neste ato re-
presentado por seu procurador: MARCOS GOUVEIA DE FREITAS, RG:18.997.041-8-SP, CPF:080.538.428/60, 
brasileiro, casado, chefe de serviços do procon, residente na Av.Tiradentes, nº365 Pq.Fernando Jorge, Cuba-
tão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, contadora, PAS n.º YB854940 - P/BRA, com 
21 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 180, fls. nº 13, Termo nº 108583), 
nascida no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e quatro (20/4/1994), residente na Av.Tiradentes, 
365, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de ELIAS TEODORO LUCAS, de nacionalidade brasileira, eletri-
cista, com 46 anos de idade e de MARCIA DE FREITAS LUCAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos 
de idade. Sendo a contraente neste ato representada por sua procuradora: MARLÚCIA DE FREITAS SOARES 
DA SILVA, RG:19.297.074-4-SP, CPF:108.272.728/80, brasileira, casada, auxiliar de serviços gerais, residente 
na Av.Tiradentes, nº367 Pq.Fernando Jorge, 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, 03 de dezembro 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 CARLOS PINHEIRO DE JESUS e DANIELLE CRISTINA DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 544102964 - SSP/SP, CPF n.º 
00298464551, com 40 anos de idade, natural de Nilo Peçanha - BA (Pirai do Norte-BA  Livro nº 5, 
fls. nº 175, Termo nº 3699), nascido no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e setenta e 
cinco (16/11/1975), residente na Viela São Paulo, 183, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de MANOEL 
PINHEIRO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 66 anos de idade, residente em Tape-
roá - BA e de MARIA JUDITE DE JESUS, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 60 anos de idade, 
residente em Taperoá - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de lim-
peza, RG n.º 431290325 - SSP/SP, CPF n.º 33784599800, com 31 anos de idade, natural de Santos - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 86, fls. nº 260, Termo nº 53071), nascida no dia seis de setembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (6/9/1984), residente na Viela São Paulo, 183, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de DORACI DA SILVA FURTADO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 
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 dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: AISLAN TAVARES AMORIM e DRIELLY STEFANY BARROS DE LIMA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, analista, RG n.º 358612950 - SSP/SP, CPF n.º 40266928846, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 147, fls. nº 309, Termo nº 40911), 
nascido no dia seis de julho de mil novecentos e noventa e um (6/7/1991), residente na Rua 7 de 
Setembro, 616, casa 2, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de MARCOS ANTONIO AMORIM, de nacionalida-
de brasilera, motorista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARILIA APARECIDA 
TAVARES AMORIM, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativa, com 53 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 
496828952 - SSP/SP, CPF n.º 41776939875, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 159, fls. nº 232, Termo nº 45610), nascida no dia seis de julho de mil novecentos e noventa e 
três (6/7/1993), residente na Rua Brasília, 37, casa 2, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de MANOEL 
JORGE DE LIMA FILHO, de nacionalidade brasileira, enfermeiro, com 46 anos de idade, residente em 
Praia Grande - SP e de RENATA GONÇALVES BARROS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, vendedora, 
com 39 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, 05 de dezembro 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: EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA e BIANCA RAMOS DE LIMA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 42424780X - SSP/SP, CPF n.º 35997241807, com 
30 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia dois de agosto de mil novecentos e oitenta 
e cinco (2/8/1985), residente na Avenida Principal, 1369, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de PE-
DRO PAULO ROSÁRIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, 
residente em Santos - SP e de MARISA PEDRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, monitora, RG n.º 443963721 - SSP/SP, CPF n.º 37617803893, com 28 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia oito de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (8/10/1987), resi-
dente na Rua Caminho Danilo Ferreira, 1120, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSÉ FRANCISCO 
DE LIMA, falecido há 6 anos e de ROSA MARIA RAMOS LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 05 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSÉ JOELISON CÂNDIDO DE VASCONCELOS e MARIA CÍCERA DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 98002020280 - SSP/AL, com 
35 anos de idade, natural de Barra de São Miguel - AL (Barra de São Miguel-AL  Livro nº 2, fls. nº 
227, Termo nº 1897), nascido no dia onze de novembro de mil novecentos e oitenta (11/11/1980), 
residente na Rua Beira Mar, 1656, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOABSON CANDIDO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 53 anos de idade, residente em Barra de São Mi-
guel - AL e de JOSEFA LEITE DE VASCONCELOS, falecido há 01 ano . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 602057772 - SSP/SP, CPF n.º 38127886831, com 37 anos 
de idade, natural de São Luiz do Quitunde - AL (Joaquim Gomes-AL  Livro nº 8, fls. nº 341, Termo 
nº 8739), nascida no dia doze de março de mil novecentos e setenta e oito (12/3/1978), residente 
na Rua Beira Mar, 1656, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de MÁRIO BENEDITO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Murici - AL e de MARIA 
HELENA DOS SANTOS, falecida há 03 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, 07 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LEANDRO DE SOUZA GUALBERTO DOS SANTOS e RUTEYARA GLÓRIA BATISTA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 44396153 - SSP/SP, CPF n.º 
23115619871, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 127, fls. nº 182, Ter-
mo nº 32825), nascido no dia treze de abril de mil novecentos e oitenta e oito (13/4/1988), residente na 
Av. Principal, 679, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOEL GUALBERTO DOS SANTOS, de nacionalida-
de brasileira, pintor, com 61 anos de idade, residente em Tobias Barreto - SE e de MARIA JOSÉ DE SOUZA 
GUALBERTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em To-
bias Barreto - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 430067446 - 
SSP/SP, CPF n.º 40750794810, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 163, 
fls. nº 105, Termo nº 47075), nascida no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(15/2/1994), residente na Av. Principal, 679, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de ALMERY CLAUDIO DA 
SILVA, desaparecido há 6 anos e de ANICETA BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de dezembro 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: RENNAN KAIRON DE FREITAS REZENDE e MILENA COSTA DE ALMEIDA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 53649342X - SSP/
SP, CPF n.º 09599740408, com 22 anos de idade, natural de Santos - SP (São Vicente-SP  Livro nº 
206, fls. nº 273, Termo nº 148877), nascido no dia vinte e sete de março de mil novecentos e no-
venta e três (27/3/1993), residente na Rua Maranhão, 32, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filho de SE-
VERINO MOURA REZENDE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 48 anos de idade, 
residente em Custódia - PE e de IRACEMA DE FREITAS REZENDE, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 58 anos de idade, residente em Custódia - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, do lar, RG n.º 583514339 - SSP/SP, CPF n.º 47960390827, com 18 anos de idade, na-
tural de Caxias - MA (Matões-MA  Livro nº 36, fls. nº 276, Termo nº 1103), nascida no dia dezoito 
de outubro de mil novecentos e noventa e sete (18/10/1997), residente na Rua Maranhão, 32, Vila 
Santa Rosa, Cubatão - SP, filha de RAIMUNDO PEREIRA DE ALMEIDA, falecido há 4  anos e de PE-
DRINA ALVES DA COSTA, falecida há 3 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, 07 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANTONIO GOMES DOS SANTOS e ELIENE TRINDADE DE JESUS CONCEIÇÃO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 594904560 - SSP/
SP, CPF n.º 59622288553, com 46 anos de idade, natural de Castro Alves - BA (Castro Alves - BA ( 
Argoim)  Livro nº 14, fls. nº 174, Termo nº 2649), nascido no dia onze de julho de mil novecentos 
e sessenta e nove (11/7/1969), residente na Rua Faixa do Oleoduto, 77, Fabril, Cubatão - SP, fi-
lho de JOAQUIM DOS SANTOS, falecido há 34 anos e de MARIA MADALENA GOMES DOS SANTOS, 
falecido há 8 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de servi-
ços gerais, RG n.º 576569288 - SSP/SP, CPF n.º 04717491505, com 30 anos de idade, natural de 
Castro Alves - BA (Castro Alves - BA  Livro nº 67, fls. nº 231, Termo nº 9885), nascida no dia vinte 
e um de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (21/10/1985), residente na Rua Faixa do 
Oleoduto, 77, Fabril, Cubatão - SP, filha de HILÁRIO GOMES DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade bra-
sileira, agricultor, com 59 anos de idade, residente em Rafael Jambeiro - BA e de MARIA DA GLÓ-
RIA TRINDADE DE JESUS CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 48 anos de ida-
de, residente em Rafael Jambeiro - 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, 05 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.
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Com a saúde da Baixada em dificuldades, oportuno encontro com o secretário estadual David Uip. Prefeitos de Santos, 
Paulo Alexandre; P.G, Mourão;  Bertioga, Orlandini; Itanhaém, Marco Aurélio; Guarujá, Antonieta; e Caio França.

Tradicional e conceituada, a Farmácia Silvestre 
Manipulação e Homeopatia, está de endereço 
novo. Agora na Avenida Nove de Abril, 2247 – 
Centro de Cubatão. A loja está linda!

Monique e Emerson ergueram juntos mais uma 
honraria da Oficina Nova, Destaque do Ano

ABS Imóveis conquista novamente a categoria 
Prestador de Serviço. Wagner Moura e Solange

Em nome 
da Aselac, 
entidade 
que atende 
a periferia 
da cida-
de, João 
do Beco, 
entregou 
homena-
gem ao 
presidente 
do Sinpro-
quim, em 
SP

Um brinde à professora Lilian Mércia, 
proprietária da Academia Arena Fit-
ness. Parabéns por esse dia especial, 

muita alegria, paz e sucesso!

Parabéns aos nossos clientes, pela merecida indicação em 
prêmio da associação dos comerciantes 

digital.com.br11 de dezembro de 201509



Igreja se despede 
de padre Antônio

Paróquia
São Francisco

Emoção

O vento cessou e o sol apareceu

Em luto oficial de três 
dias, Cubatão amanheceu 
sob forte ventania e céu nu-
blado, na quinta-feira, dia 
10. Mas quando começa-
ram as exéquias do Padre 
Antônio Pereira Luz (missa 
de corpo presente e honras 
fúnebres), o sol apareceu e 
a ventania cessou. O am-
plo templo da Paróquia São 
Francisco de Assis, apesar de 
seus dois mil e trezentos as-
sentos, ficou pequeno; mas 
os 4 mil fiéis, presentes à ce-
lebração, deram um jeito de 
se acomodar.

Dom Tarcísio Scaramus-
sa, SDB, bispo diocesano de 
Santos, presidiu a celebra-
ção, acompanhado de padres 
e diáconos da região. Entre 
cantos, orações e lágrimas a 
emocionante despedida dos 
paroquianos da cidade e cle-

ro regional, foi um momento 
digno de registro histórico.

Desde a noite de quar-
ta, 09, quando aconteceu 
a primeira missa de corpo 
presente, milhares de fiéis 
se revezaram no velório que 
aconteceu na própria igreja 
desde a quarta-feira, (dia 9). 
Antes das exéquias foram ce-
lebradas missas às 9h e 12h, 
na quinta-feira.

Sétimo dia
A Missa de sétimo dia 

será na próxima terça-feira, 
dia 15, às 20 horas na igreja. 
Quem assume a direção da 
Paróquia é o padre Carlos 
de Miranda Alves; pároco 
da Matriz de Cubatão Nos-
sa Senhora da Lapa e que 
provavelmente deve presi-
dir a missa.

Marcel Nobrega

27 anos de sacerdócio
Depois de 20 anos 

à frente da paróquia 
cubatense, o padre co-
memoraria 27 anos de 
sacerdócio, no dia do se-
pultamento.  Com apenas 
53 anos de idade, estava 
internado no Hospital 
Beneficência Portuguesa, 
em Santos, desde o dia 5 
de dezembro, em função 
de um grave AVC hemor-

rágico. 
Ordenado em 10 de de-

zembro de 1988, assumiu 
a Paróquia de Cubatão em 
10 de novembro de 1995. 
A igreja conta com mi-
lhares de fiéis praticantes. 
Atuante na vida política e 
social da região, era torce-
dor ferrenho do São Paulo.

Filho de Argentina Pe-
reira Luz e Antônio Fran-

A Paróquia de São Fran-
cisco de Assis, hoje uma 
das mais atuantes e expres-
sivas da diocese, foi inau-
gurada no dia 3 de outubro 
de 1971, em uma pequena 
capela ao lado da Escola 
Estadual Lincoln Felicia-
no, na Rua Dom Idilio José 
Soares. 

O primeiro pároco foi 
o padre Joaquim Ximenes 
Coutinho, seguido em 31 de 
outubro de 1972 pelo Mon-
senhor Nelson de Paula.

 Em 17 de fevereiro de 
1974 assumiu o padre Be-
lesário Companile, substi-
tuído em 22 de dezembro 
de 1975 pelo padre Paulo 
Vieira de Azevedo. 

Em 26 de maio de 1979 
assumiu a igreja o padre 
Primitivo Baltazar Flores, 
que implantou a Renova-
ção Carismática Católica 
- RCC e ficou no comando 
da igreja até seu falecimen-
to em 10/11/1995, quando 
assumiu padre Antônio Pe-
reira Luz.

Agora assume a direção 
da Paróquia o padre Carlos 
Miranda, da Matriz

08/dez/87  
Recebe a ordem do Acolitato pelas mãos de Dom Manuel Palmeira da Rocha;
12/dez/87 
Recebe a ordem do Diaconato pelas mãos de Dom Manuel Palmeira da Rocha;
10/dez/88 
Ordenado sacerdote pelas mãos de Dom Manuel Palmeira da Rocha;
01/dez/94 a 20/dez/94  
Vigário paroquial da Paróquia São Francisco de Assis
21/dez/94 a 09/nov/95  
Administrador paroquial da Paróquia São Francisco de Assis
10/nov/95 
Pároco da Paróquia São Francisco de Assis
25/abr/03 
Diretor espiritual do Movimento da Mãe Peregrina Nossa Senhora de Schoenstatt.
14/06/2011  
Assessor eclesiástico da Pontifícia Obra da Infância e Adolescência Missionária
da Diocese de Santos.

A vida sacerdotal

cisco Luz, o pernambuca-
no nasceu em Pesqueira, 
onde ingressou no Semi-
nário. Ele assumiu a pa-
róquia cubatense, depois 
do falecimento do padre 
Primitivo Baltazar Zeva-
lhos Flores, que implantou 
a Renovação Carismática 
Católica – RCC, movi-
mento que revolucionou a 
fé católica na década de 80. 
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