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É uma verdadei-
ra guerra e o exérci-
to ‘somos todos nós’. 
Defesa Civil Estadual 

vai coordenar ações 
para vistoriar os 600 
mil imóveis da região 
até o final de janeiro 

e municípios também 
executam planos locais. 
Plano de guerra esta-
dual foi apresentado 

esta semana.
Número de casos su-

biu mais de 200% em 
2015, colocando a re-

DIVULGAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS

Mais um acidente de 
grandes proporções e 
com elevado risco tóxi-
co atinge a Baixada San-
tista. A população, ainda 
traumatizada com o re-

Novo espetáculo de horror Cubatão retoma 
Cartão Servidor

Começou a guerra 
contra o Aedes Aegypti

gião em alerta contra o 
mosquito transmissor 
da Dengue, Chikun-
gunya e Zika Vírus.  03

cente incêndio da Ale-
moa assiste, agora, uma 
reação química, gerar 
explosões e focos de in-
cêndio. O triste espetá-
culo: mais uma enorme 

Nuvem tóxica

Após contestações 
do processo licitatório, 
cidade retoma um dos 
programas de maior 
fomento à economia 
local. Vencedora da li-
citação, a Ecopag já ca-

dastra estabelecimen-
tos comerciais para 
retomada do projeto 
já em fevereiro. Expec-
tativa de injeção de 3 
milhões por mês, no 
comércio local. 04
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Internautas 
querem saber 
se deputado vai 
querer fazer 
nova selfie

Câmara autoriza 
Marcia Rosa a 
transferir 
gestão do PS 
Central

Paulo Alexandre 
Barbosa toma 
café com o Bispo 
e fiéis no
 gabinete 

Concurso 
público em 
Santos e SV

OPORTUNIDADE

PADROEIRO CULTURA

Procissão, missa, 
cultura e obras

‘Futebol na Área’    
Mostra itinerante do 

Museu do Futebol che-
ga a Santos para con-
tar histórias e causos 
curiosos da região no 
esporte. Exposição fica 
no Museu Pelé até o dia 
10 de abril.       06

Igreja realiza pro-
gramação religiosa, en-
quanto Prefeitura de-
senvolve uma série de 

atividades com entrega 
de obras, ação de cida-
dania,  apresentações e 
oficinas culturais. 07

UPA Central 
inaugura novo 
modelo de gestão

Três vezes maior que 
o atual Pronto Socor-
ro Central de Santos, a  
UPA Central, inaugura-
da hoje, quer garantir 
mais conforto e atendi-
mento humanizado aos 
pacientes, com o uso 
da tecnologia de ponta 

e um espaço adequado 
para atender a popula-
ção santista.

PS Central continu-
ará funcionando nos 
próximos dias até que 
toda a demanda seja 
transferida para a nova 
unidade          05

cortina de fumaça, na 
região. Prefeita Anto-
nieta instalou gabinete 
de crise e orientou vizi-
nhos da Localfrio a dei-
xarem as casas. 05
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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-

-  -Museu Pelé recebe exposição itinerante do 
Museu do Futebol

Santos é a terceira cidade do estado a receber a mostra 
itinerante. Exposição segue até abril

- São Vicente recebe inscrições para o conjunto 
Tancredo Neves III

Cadastro termina nesta sexta e faz parte do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

- Santos promove dia dedicado aos jogos de 
tabuleiro

1º Tabletop Day ocorre neste domingo na Gibiteca Mu-
nicipal ‘Marcel Rodrigues Paes’, no canal 05.

- Bertioga realiza Futebol dos Artistas na Arena 
da Enseada

Atrações da Arena de Esportes começam nesta sexta 
(15), com uma partida de futebol comandada por artistas

- São Vicente tem vagas para creches polo

Unidades atendem alunos de 4 meses a 3 anos no período 
integral durante o recesso escolar

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

Empossado
Eleito com 64% dos vo-

tos, o advogado André Izzi 
chega com moral ao co-
mando da OAB Cubatão. 
Na segunda-feira, 11, os 
membros da nova diretoria 
(OAB é +) tomaram posse 
oficialmente. Além de Izzi, 
os doutores Pedro Furlan, 
Arlete Coutinho, Sarah de 
Jesus Vieira e Valdirene Ga-
delho, já estão no comando 
da entidade. Com apoio si-
tuacionista, a nova Chapa 
não deve implantar mudan-
ças radicais. Uma das prin-
cipais bandeiras da nova 
diretoria é maior aproxima-
ção e envolvimento da OAB 
na vida social da cidade.

IPTU e ISS
 ISS, ITBI e taxas de ser-

viços e licenças tiveram rea-
juste de 10,33% em Cuba-
tão. 5% de desconto no 
pagamento à vista até 25 de 

janeiro, ou em até 12 par-
celas sem acréscimo. Para 
calcular o índice de reajus-
te, a Sefin tomou por base 
o Índice Geral de Preços ao 
Consumidor (INPC), do 
IBGE, relativo ao período 
de novembro de 2014 a ou-
tubro de 2015.  

OS administra PS
Os vereadores aprovaram 

e a prefeita Marcia Rosa já 
sancionou o projeto que 
dispõe sobre a gestão, fun-
cionamento e o financia-
mento do Pronto Socorro 
Central. Assim, a Prefeitura 
está autorizada a transferir 
a administração do PS para 
uma Organização Social 
(OS), mediante a celebração 
de um contrato de gestão. 

Polêmico
No dia 15 de dezembro, 

vereadores obstruíram a 
sessão, por conta da falta de 
consenso acerca do projeto. 
Por quórum insuficiente, o 
presidente do Poder Legis-
lativo, Aguinaldo Araújo 
encerrou os trabalhos.

O projeto foi sanciona-
do com uma emenda do 
vereador Dinho Heliodoro 
(SDD): “A transferência da 
gestão autorizada no caput 
deste artigo será exclusiva-

mente do serviço de aten-
dimento por profissional 
médico”. 

Segunda parcela 
A Prefeitura de Cubatão 
anunciou que seus servi-
dores, aposentados e pen-
sionistas recebem a segun-
da parcela do 13º salário 
nesta sexta-feira (15). Em 
dezembro, dia 18, já havia 
sido depositada a primei-
ra parcela do benefício. A 
Prefeitura esclarece que, 
por conta da crise financeira, 
teve de reorganizar os paga-
mentos no fim do ano pas-
sado.

Petros e Braskem
Enquanto resiste à pres-

são de setores do gover-
no para manter o preço do 
combustível acima da co-
tação internacional, a Pe-
trobras tenta acelerar seu 
“feirão” de negócios. A 
companhia deve anunciar 
nos próximos dias o proces-
so de venda de sua partici-
pação total na petroquími-
ca Braskem. A fatia de 36% 
da estatal vale hoje cerca 
de R$ 5,8 bilhões. Sem po-
der contar com dinheiro do 
governo e após o tombo da 
OperaçãoLava Jato, a petro-
leira precisa de caixa.

Concurso público
A Prefeitura de Santos vai 

realizar concurso público 
para 456 vagas em 77 fun-
ções, com salários desde R$ 
1.439,14 a R$ 6.822,52. Mais 
informações e inscrições 
abertas nos sites da Prefei-
tura: www.santos.sp.gov.br 
e www.ibamsp-concursos.
org.br. Já em São Vicente, as 
inscrições para as 36 vagas, 
já estão abertas; salários de 
R$ 1344 a R$ 4260. Ibamsp-
-concurso.org.br.

Aeroporto 
Metropolitano 

No próximo dia 21, 
às 18h, no auditório da 
Unaerp, a Prefeitura de 
Guarujá fará a apresenta-
ção do projeto do Aero-
porto Civil Metropolitano, 
a ser instalado nas de-
pendências da Base Aérea 
de Santos, em Vicente de 
Carvalho. O regulamento 
da Audiência será publi-
cado no site www.guaru-
ja.sp.gov.br, no dia 18. A 
audiência pública é uma 
das etapas para que a obra 
seja viabilizada e precede 
a abertura de licitação.

Nova selfie
Virou febre nas redes so-

cias as ‘indiretas’ ao depu-

- Incêndio atinge terminal do Porto de Santos, 
bombeiros confirmam vazamento de produto 
químico
Fogo começou na tarde desta quinta feira e fumaça atingiu 
algumas cidade da região

tado federal Beto Mansur, 
por causa da selfie que ti-
rou no recente incêndio da 
Alemoa, ao lado do pre-
feito. Agora os internautas 
sarristas, contam os minu-
tos para que o deputado 
apareça feliz com a fumaça 
tóxica ao fundo. Motivo de 
piada nos corredores polí-
ticos da Pérola do Atlân-
tico: ‘avisa a prefeita para 
sair de perto, se ver o Beto 
com o celular na mão!’ 
 
Café com o Bispo
Os programas, serviços 
públicos e obras realiza-
das pela Prefeitura San-
tos nos últimos três anos 
foram apresentados nes-
ta quinta, (14) ao bispo 
Dom Tarcísio Scaramus-
sa, padres e freis de várias 
comunidades católicas. 
O encontro entre os reli-
giosos e o prefeito Pau-
lo Alexandre Barbosa foi 
no salão nobre: “ainda há 
muito trabalho a ser feito, 
apesar de a Cidade se des-
tacar em termos de quali-
dade de vida, oportunida-
des de negócio e ter uma 
gestão reconhecida pelo 
Tribunal de Contas do 
Estado e o Ministério Pú-
blico Federal”, sintetizou o 
prefeito.

Se alguém disser que o Por-
to de Santos ou o Polo Indus-
trial de Cubatão podem explo-
dir a qualquer momento e que 
a região é uma bomba relógio, 
logo será tachado de ignoran-
te, ou fanático apocalíptico: 
alguém insano, sem conheci-
mento para sustentar suas co-
locações. Afinal, temos deze-
nas de especialistas capazes de 
antever qualquer risco trágico 
na região, não é mesmo?

Por outro lado, parece ainda 
mais insano, qualquer comuni-
dade se acostumar a viver com 
vazamentos de gases tóxicos, 
explosões de tanques e incên-
dios gerando nuvens tóxicas 
sobre suas casas. Quem em sã 
consciência pode viver nesta 
realidade? Mas é exatamente o 
que está acontecendo conosco, 
moradores do eixo Cubatão, 
Santos, Guarujá; numa região 
de quase 1 milhão de pessoas, 
considerada entre as mais im-
portantes do País.

É fato. Episódios que não 
poderiam acontecer se re-
petem de forma inaceitável, 
diante da inércia de todos nós.

Orgulhosos dos nossos 
avanços, deixamos no passado 
o título de Vale da Morte do 
Polo de Cubatão. Bem como a 
lembrança da recente madru-
gada de sábado, 25 de feverei-
ro de 1984, que revelou nossa 
fragilidade: a tragédia da Vila 

Socó, quando milhares de litros 
de gasolina, de um vazamento 
numa das tubulações da RPBC 
transformaram a Vila num imen-
so mar de chamas, dizimando 
centenas de vidas.

E parece que a incredulidade, 
ou omissão se consolidam em 
detrimento da prevenção. Bem 
assim foi 9 de janeiro de 1967 
quando foi para os ares o gasô-
metro da cidade de Santos. 

Mas estamos conscientes dos 
avanços. Tão seguros que uma 
explosão aqui e outra acolá, não 
nos abalam, mesmo que insista 
em revelar a ineficiência da nossa 
defesa, a irresponsabilidade dos 
produtores ou o sucateamento 
dos equipamentos de alta pericu-
losidade instalados há décadas na 
região. Sinceramente! Não con-
sigo entender o que se passa no 
nosso ‘consciente coletivo’. 

Ontem conversei com uma 
sobrevivente da Vila Socó. Imagi-
ne o que se passa na cabeça des-
ta mulher ao ver as costumeiras 
cortinas de fumaça. Para ela; tudo 
vai explodir a qualquer momen-
to: será neurose? Todo mundo 
acha que ela está traumatizada. 

Penso que está na hora de, ao 
menos, desconfiar deste pseudo 
controle ambiental e rever o nos-
so conceito de segurança. Vamos 
começar questionar sobre quais 
parâmetros nos levaram a desa-
creditar em papai noel e acreditar 
na segurança que os ‘produtores 

da região’, nos asseguram. Não 
sei o que é mais irracional?

Ontem ‘a água indevidamen-
te se encontrou com o produto 
químico’, gerando uma reação 
química. Há menos de um ano, 
passamos oito dias sob tensão, 
com o incêndio da Alemoa, sa-
bendo que por perto existiam 
tanques químicos que pode-
riam causar danos trágicos e 
irreversíveis. O saldo: danos 
ambientais e á saúde; mas a vida 
continuou, já estávamos até es-
quecendo o assunto, nesta cor-
reria do dia a dia. Em menos 
de um ano, dois vazamentos 
tóxicos em Cubatão; felizmente 
possíveis de ‘serem abafados’.

Ou a sociedade se organi-
za para cobrar e enfrentar este 
problema em sua real amplitu-
de, ou continuaremos inertes 
aguardando a próxima tragédia 
que, considerando a média dos 
últimos acontecimentos, pode 
não demorar muito a se repetir.
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Aumento de mais de 200% nos casos de 
dengue em 2015 e as ameaças da Febre 
Chikungunya e Zika Vírus deixam 
população e governo preocupados. 
Defesa Civil do Estado quer vistoriar 
todos os imóveis da região

DENGUE

A população da Baixa-
da Santista está preocupa-
da com o número de casos 
de dengue no ano de 2015. 

No ano passado, foram 
registrados 14752 casos 
de dengue nas cidades da 
região. O aumento foi de 
262% em relação a 2014, 
quando foram registrados 
4657 casos da doença.

Das cidades da região, 
Bertioga foi a única que 
registrou queda no nú-
mero de casos de dengue, 
caindo de 538 em 2014 
para 437 em 2015. Já Ita-
nhaém registrou um au-
mento significativo no nú-
mero de casos. Foram 124 
casos em 2014, mas em 
2015 foram 4657 casos de 
dengue registrados na ci-
dade e sendo o maior nú-
mero da Baixada Santista.

Além da preocupação 

Baixada prepara guerra 
contra a Dengue

As cidades da Baixada 
vem intensificando suas 
ações de combate ao mos-
quito Aedes Aegypti nos 
últimos anos. Cubatão, por 
exemplo, criou um decreto 
para criação de brigadas de 

Cidades intensificam ações de prevenção
combate ao mosquito em 
todos os próprios públicos 
e intensificou os mutirões 
de identificação e elimi-
nação dos criadouros do 
mosquito.

Já Guarujá, além de in-

tensificar todas as ações 
de combate ao criadouro 
do mosquito, fez um le-
vantamento para mapear 
a cidade e descobrir quais 
são os bairros com maior 
incidência da doença. A 

14752 
casos de dengue regis-

trados em 2015 nas nove ci-
dades da Baixada Santista

com o grande número de 
casos da dengue, as auto-
ridades e a população tem 
mais dois motivos para es-
tar em estado de alerta. O 
mosquito transmissor da 
doença, o Aedes Aegypti, 
também é transmissor da 
Febre Chikungunya e do 
Zika Vírus. O último tem 
sido relacionado direta-
mente a casos de microce-
falia em bebês recém-nas-
cidos na região nordeste 
do país.

Combate
Em reunião realizada 

com técnicos da defesa 
civil de todas as cidades 
da e gestores dos municí-

pios nesta segunda (11), 
na cidade do Guarujá, o 
coordenador estadual da 
Defesa Civil (Cedec-SP), 
Coronel PM José Rober-
to Rodrigues de Oliveira, 
afirmou que o objetivo é 
vistoriar todos os 600 mil 
imóveis das áreas urbanas 
da região até o final de ja-
neiro. “Nosso foco nesta 
ação é dar uma resposta a 
uma situação aguda como 
a da dengue. Temos expe-
riência na coordenação de 
ações integradas e vamos 
trabalhar para cumprir 
nossos objetivos”.

Para se cumprir a meta 
estabelecida, serão reali-
zados dois grandes muti-
rões nos dois últimos fi-
nais de semana de janeiro. 

O primeiro será nos dias 
23 e 24, e o segundo nos 
dias 30 e 31. Os mutirões 
se repetem durante o mês 
de fevereiro e depois pas-
sam a ser bimestrais até o 
mês de junho.

O coordenador da De-
fesa Civil também pede a 
participação da popula-
ção no combate ao mos-
quito e lembra que essa 
colaboração é tão impor-
tante quanto os esforços 
do poder público. “Vamos 
convocar as pessoas para 
serem voluntários, esta-
mos em contato com igre-
jas e associações para que 
nos ajudem. O melhor é 
que serão pessoas da co-
munidade, o que facilita a 
entrada nas casas”.

PEDRO REZENDE

Prefeita Antonieta recebeu representantes da Defesa Civil do Estado e da 
região para discutir plano de combate ao mosquito Aedes Aegypti

secretaria de saúde do 
município usa esses da-
dos para focar as ações de 
prevenção com mais for-
ça nesses locais.

A pérola do Atlântico 
vai aproveitar as come-

1. Bertioga
2. Cubatão
3. Guarujá
4. Itanhaém
5. Mongaguá
6. Peruíbe
7. Praia Grande
8. Santos
9. São Vicente
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Confira o número 
de casos de dengue 
em cada cidade: 

morações em homena-
gem ao padroeiro da Ci-
dade para realizar ações 
de conscientização sobre 
o combate do mosquito. 
Dias da cidadania estão 
programados para a pró-
xima semana onde agentes 
de saúde informarão a po-
pulação sobre os riscos da 
doença e como prevenir.

Santos mantém seu cro-
nograma de ações nos bair-
ros, realizando mutirões de 
combate e conscientização 
da população sobre o mos-
quito. Nesta semana, uma 
série de ações educativas 
foram realizadas na cida-
de. Contações de histórias 
para crianças e estandes 
educacionais fizeram par-
te das ações da semana. 
Os navios que atracam no 
Porto também são alvo de 
ações de conscientização.

Além das ações, a ad-
ministração municipal 
instalou 438 armadilhas 
de captura do mosquito. 
O monitoramento dessas 
armadilhas é feito cons-
tantemente e os dados são 
utilizados para otimizar o 
combate ao Aedes Aegypti. 

Mantenha a caixa 
d´água fechada 

com tampa 
adequada

Encha de areia até 
a borda os 

pratinhos dos 
vasos de planta

Remova folhas, 
galhos e tudo que 
possa impedir a 
água de correr 

pelas calhas

Vasos de planta 
aquática: troque a 
água e lave o vaso 

por dentro com 
escova, água e sabão 

ao menos uma vez 
por semana

Não deixe a 
água da chuva 

acumulada 
sobre a laje

Guarde garrafas 
sempre de cabeça 

para baixo

Lave, por semana, 
por dentro com 
escova e sabão
 os tanques que 

armazenam água

Entregue seus pneus 
velhos ao serviço de 
limpeza urbana ou 

guarde-os sem água 
em local coberto e 
abrigado da chuva

Mantenha bem 
tampados tonéis e 

barris d’água

Coloque o lixo em 
sacos plásticos e 

mantenha a lixeira 
fechada. Não jogue 
em terrenos baldios
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COMÉRCIO COMEMORA

EDUCAÇÃO

‘Crescer Mais’ recebe 
inscrições até o dia 22

A Secretaria de Educação 
recebe até o próximo dia 22, 
as inscrições para o projeto 
‘Crescer Mais’, projeto de en-
sino integral da rede munici-
pal de ensino. As inscrições 
para as vagas remanescen-
tes foram abertas no último 
dia 11. Como a demanda é 
maior que a oferta na Cidade 
para este tipo de ensino, a se-
cretaria dá prioridade aos fi-
lhos de mães ou responsáveis 
que trabalham fora, famílias 
com menor renda familiar 
ou com presença de crianças 
com necessidades especiais, 
entre outros critérios.

A lista dos contemplados 
será divulgada no próximo 
dia 29 no site do Projeto 
Crescer Mais, como é cha-
mado o ensino integral na 
Cidade (cubatao.sp.gov.br/
crescermais) e também afi-
xada na sede da secretaria 
(Rua Bernardo Pinto, 10, 
Vila Couto, telefone 3362-
6253).

O Município oferece 931 
vagas no Ensino Infantil em 
período integral (nove ho-
ras) e 365 no Ensino Funda-
mental. Crianças no Ensino 
Fundamental que já estavam 
matriculadas no integral no 
ano passado tiveram as va-

gas garantidas para este ano. 
Quem não conseguir vaga 
de período integral será au-
tomaticamente encaminha-
do para uma vaga de meio 
período. 

Oito escolas municipais 
oferecem salas em período 
integral: UMEs Rio Grande 
do Sul, Estado do Amazo-
nas, Estado do Ceará, Esta-
do do Piauí, Lucy Montoro, 
Dilce Ferreira Campos, Ma-
ria Albertina Pinheiro Silva 
Mesquita e CEU Marta Jose-
te Ramos Impalea.

As inscrições para o 
Crescer Mais estão sendo 
feitas na UME Princesa Isa-
bel (Praça Getúlio Vargas, 
50, Vila Paulista), das 9 às 
16 horas. Podem ser inscri-
tas crianças do Infantil 4 e 5 
e do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental, nascidas entre 
31 de dezembro de 2006 e 31 
de março de 2012.

VAGAS - Além das ins-
crições para o projeto Cres-
cer Mais, a Seduc está com 
inscrições abertas para vagas 
remanescentes em todos os 
níveis. São 2.721 vagas no to-
tal. As inscrições para creche 
vão até o dia 20 e podem ser 
feitas na própria Seduc, das 9 
às 16 horas.

Projeto de Educação Integral de Cubatão 
anuncia selecionados no próximo dia 29

Cubatão retoma
Cartão Servidor
Investimento representa quase R$ 3 mi-
lhões a mais no comércio local todo mês

Após inúmeras reviravol-
tas e contestações, o Cartão 
Servidor Cidadão finalmen-
te será retomado em Cuba-
tão. O benefício havia sido 
suspenso por determinação 
do TCE no início de 2015, 
por problemas relacionados 
a disputas licitatórias.

O projeto, que já recebeu 
diversos prêmios, deve re-
tornar as ruas a partir de fe-
vereiro. O processo de con-

corrência foi concluído em 
dezembro e teve a empresa 
Ecopag como vencedora. 
A volta do Cartão Servidor 
deve injetar quase R$ 3 mi-
lhões mensais no comércio 
local e pode trazer um respi-
ro para os comerciantes. 

Criado em 2010, o proje-
to consiste em um crédito de 
R$ 500,00 mensais a todos 
os mais de 5 mil servido-
res (inclusive aposentados, 

Companhia Municipal de 
Trânsito e Câmara). A ver-
ba só pode ser usada no co-
mércio local com um cartão 
magnético específico. Os no-
vos cartões estão em fase de 
confecção e, em breve, serão 
entregues aos servidores.

A iniciativa injetou mais 
de R$ 200 milhões no co-
mércio local, entre os anos 
de 2010 e 2014. Aproxima-
damente mil estabelecimen-
tos (metade dos existentes 
no Município) dos mais 
variados tipos, estavam ca-
dastrados. O servidor pode 
usar o benefício em salões 
de beleza, pet shops, lojas de 
roupas, supermercados e até 
concessionária de veículos, 

além de profissionais libe-
rais, como advogados, arqui-
tetos, médicos e dentistas.

O crédito aos servido-
res depende apenas da con-

clusão da primeira fase do 
contrato com a Ecopag, que 
consiste no cadastramento 
de pelo menos 250 empre-
sas, conforme prevê o edital. 
De acordo com a Ecopag, até 
agora já são 170 comercian-
tes habilitados.

Benefício estava suspen-
so por determinação do 
TCE no início de 2015, por 
problemas relacionados 
às disputas licitatórias.

Divulgação

35 milhões - Expectativa do que será gasto no co-
mércio cubatense em 2016, só com o Cartão.

200 milhões - Valor aproximado do que foi injetado 
no comércio de Cubatão entre 2010 e 2014

5 mil - Número de servidores com crédito mensal de 
R$ 500 para gastar no comércio local

1 mil - Estabelecimentos credenciados é a expectati-
va da Acic. Precisa 250 para começar.

12 meses –  É o tempo do contrato da Ecopag com a 
PMC, podendo ser renovado por até 5 anos.

Números do 
Cartão Servidor

Várias lojas e marcas internacionais chegaram 
na Cidade, nos últimos anos.  Cubatão está 
passando por dificuldade, provocada pela cri-
se macroeconômica, mas precisamos garantir 
as condições para que ela retome o caminho do 
crescimento. Esta é uma das alternativas

A expectativa tanto da 
ACIC quanto da empresa é 
de que o projeto seja retoma-
do com 300 estabelecimen-
tos credenciados, chegando 
a mais de mil ainda este ano. 
O contrato da Prefeitura com 
a empresa é de doze meses, 
podendo ser renovado por 
até cinco anos.

A prefeita Márcia Rosa 
lembra que o cartão, além 
de movimentar a economia 
e gerar empregos, ainda esti-
mula a formalização das em-
presas, já que, para aceitar o 
cartão, é preciso possuir um 
CNPJ, o que significa mais 

receita municipal. Além dis-
so, a economia mais pulsante 
ainda atrai novos estabeleci-
mentos. “Vimos nos últimos 
anos a chegada de várias lo-
jas e marcas internacionais 
para nossa Cidade, com no-
vas oportunidades para nos-
sa população.  Cubatão está 
passando por dificuldade, 
provocada pela crise macro-
econômica, mas precisamos 
garantir as condições para 
que ela retome o caminho do 
crescimento, e o investimen-
to na nossa economia, como 
faz o cartão servidor,  é uma 
das alternativas”, afirma.

Marcia Rosa
 prefeita de Cubatão

“
”

CULTURA

Audiência define  
formato do Conselho

Será realizada no pró-
ximo dia 21, às 19h, a au-
diência pública para apro-
vação do novo formato do 
Conselho de Cultura de 
Cubatão, o Concult. Será 
no Bloco Cultural e estará 
com as portas abertas para 
participação popular, espe-
cialmente da classe artísti-
ca. A discussão será para 

estabelecer um canal de di-
álogo junto à comunidade 
para mudanças na minuta 
e aprovação das propostas.

Para participar com su-
gestões durante a audiência 
é preciso se inscrever na 
Secretaria de Cultura (Av. 
Nove de Abril, 2275) até o 
dia 20/1 ou fazê-lo até meia 
hora antes do início do en-

contro.. A participação da 
população e artistas neste 
processo é uma das exigên-
cias do Sistema Nacional de 
Cultura (SNC). “O formato 
de audiência pública foi o 
mecanismo escolhido por 
uma Comissão de Estudo, 
Elaboração e Revisão da 
lei 2359 - a chamada lei do 
Concult. A ideia é ter uma 

ampla participação e cola-
boração popular antes da 
elaboração do documento 
final que será enviado ao le-
gislativo”, afirmou Weling-
ton Borges, secretário de 
Cultura. A minuta de rees-
truturação do Conselho de 
Cultura estará disponível 
para consulta durante todo 
o evento. 

Carnaval na Fábrica 

O carnaval já começou 
para as 15 costureiras for-
madas pelo curso de Gera-
ção de Renda da Fábrica da 
Comunidade. 

Há quase três meses elas 
trabalham na confecção de 
duas mil fantasias para as 
escolas de samba Amazo-
nense, do Guarujá e União 
Imperial, de Santos. 

O trabalho está a todo 
vapor e entre os coloridos 

das fantasias e o barulho 
das máquinas de costura, 
as costureiras trabalham 
quase 12 horas por dia para 
entregar as encomendas até 
dia 25 de janeiro.  

O trabalho do grupo de 
costureiras é uma parceria 
da Fábrica da Comunidade 
com a secretaria de Assis-
tência Social e tem como 
objetivo estimular a econo-
mia solidária do município.  

“Temos que incentivar 
e dar oportunidades para 
que essas pessoas tenham 
uma renda extra. Esse é 

O trabalho está a todo vapor e as escolas 
Amazonense, do Guarujá e União Impe-
rial, de Santos recebem a encomenda até 
o fim do mês

nosso objetivo dentro des-
te projeto”, garante a secre-
tária de Assistência Social, 
Raquel Peralta.

Marilia Marcela/PMC
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Em Santos

Explosão

Mais uma nuvem tóxica 
Este é segundo acidente de grandes proporções e com eleva-
do risco tóxico que atinge a Baixada Santista, em menos de um 
ano. No último ano, alguns incidentes assustaram o Porto de 
Santos e o Polo Industrial de Cubatão (quadro abaixo), revelan-
do à região a sensação de uma ‘bomba relógio’.

Nesta quinta, (14) por 
volta das 15 horas, uma re-
ação química gerou explo-
sões e focos de incêndio, 
em mais um espetáculo de 
horror na região, que as-
siste a mais uma cortina de 
fumaça prejudicar a saúde 
e o meio ambiente. A pre-
feita de Guarujá Maria An-
tonieta instalou gabinete de 
crise e orientou moradores 
próximos a deixarem re-
sidências, ‘por prevenção’. 
Enquanto Defesa Civil e 
Bombeiros trabalhavam no 
combate, unidades de saú-
de recebiam pessoas com 
problemas respiratórios e 
alergias e, na lembrança, 
o recente incêndio da Ale-
moa, em Santos.

A área delimitada para 
a ‘ação preventiva’ abrange 
o quadrante das Avenidas 
Alvorada, Adriano Dias 
dos Santos, Santos Dumont 
e Papa Paulo VI, além do 
Sitio Conceiçãozinha. 

O Gabinete de Gestão 
de Crise é composto por 
diversas equipes da Prefei-
tura de Guarujá, Coorde-
nadoria Estadual de Defesa 

Civil, Corpo de Bombei-
ros, Exército, Cetesb e Ae-
ronáutica. As equipes que 
trabalharam no combate 
ao fogo no incêndio da Ul-
tracargo no último ano, em 
Santos, também auxiliam 
nos trabalhos. Antonieta 
solicitou à presidência da 
Local Frio que forneça a 
indicação dos produtos quí-
micos que estão nos 70 con-
têineres para o procedimen-
to nas unidades de Saúde. 

Durante a tarde do aci-
dente a Ecovias chegou a 
interditar o acesso ao Por-
to pela Rodovia Cônego 
Domênico Rangoni; a bal-
sa de travessia Santos Gua-
rujá foi interrompida por 
uma hora e meia e o co-
mércio de Vicente de Car-
valho fechou as portas. As 
operações nos terminais 
de Exportação de Veícu-
los (TEV) e de contêineres 
(Tecon), vizinhos a Local-
frio, foram interrompidas, 
durante a tarde, e os fun-
cionários, evacuados.

A informação oficial é 
que se trata de vazamento 
de um composto de cloro: 

o ácido de cloro isocianú-
rico de sódio; 16 contêine-
res tinham sido atingidos 
até o fechamento desta 
edição. O motivo seria um 
indevido contato de água 
com o produto químico, 
gerando a reação química. 

Saúde - Dezenas com-
pareceram às unidades de 
saúde. No Guarujá, quem 
precisar de atendimento 
médico por irritação nos 
olhos, dificuldades de res-
pirar, tontura ou náuseas 
deve procurar somente a 
UPA Boa Esperança, UPA 
Rodoviária e UPA Ense-
ada. Não usar panos mo-
lhados ou úmidos, e sim 
secos, além fechar bem as 
entradas de ar das casas.

Comdec /Cubatão
Equipes monitoram e 

também foram acionados 
os núcleos comunitários da 
Cidade. Até o fechamento 
desta edição, somente a co-
munidade da Mantiquei-
ra foi atingida levemente 
pela fumaça, provocando 
ardência nos olhos de uma 
moradora, já atendida.

Histórico preocupa
Janeiro/15 - Um vazamento de dióxido de enxofre causou pânico em Cubatão. O vazamento 
da substância partiu da Anglo American, segundo a Cetesb. Diversas pessoas procuraram os 
hospitais da cidade naquele dia com dificuldades para respirar.
Abril/15  - O incêndio na Ultracargo, na Alemoa, que começou no dia 02, durou oito dias e 
trouxe diversos danos ao meio ambiente. A cortina de fumaça pode ser vista de diversos pon-
tos da região. A empresa foi multada pela Cetesb em mais de 22 milhões de reais.

Janeiro/16 - O mais recente caso foi um vazamento de gás propano, ocorrido na Refinaria 
Presidente Bernardes, em Cubatão. O vazamento ocorreu na semana passada, na noite do 
último dia 09 de janeiro. Segundo a Petrobras, o vazamento foi identificado e controlado ra-
pidamente pelas equipes da empresa e não houve danos à população ou ao meio ambiente. 
Moradores do bairro e pessoas que passavam pela região, próximo ao local do incidente, 
relataram se incomodar com um forte cheiro.

UPA Central inaugura 
novo modelo de gestão
Três vezes maior que o atual PS, a  UPA 
quer garantir mais conforto e atendimen-
to humanizado aos pacientes com o uso 
da tecnologia.

O prefeito Paulo Ale-
xandre Barbosa aproveitou 
a manhã desta quinta-fei-
ra, (14) para visitar a UPA 
Central na Rua Joaquim Tá-
vora, 260 – Vila Mathias. A 
inauguração acontece nesta 
sexta, (15), pela manhã. “A 
UPA Central faz parte de 
uma reestruturação que es-
tamos desenvolvendo na 
área da Saúde, com maior 
capacidade de atendimen-
to, infraestrutura moderna, 
mais espaço e atendimento 
humanizado às pessoas. É 
um novo modelo de gestão, 

em parceria com uma orga-
nização social, com atendi-
mento de maior qualidade 
e agilidade”, destacou.

PAB estava acompanha-
do de jornalistas e de Co-
mitiva da Associação dos 
Trabalhadores Metalúrgi-
cos Aposentados (ATMA). 
Durante a visita, funcioná-
rios da unidade explicaram 
para os aposentados como 
será feito o atendimento 
aos pacientes, desde a re-
cepção até o encaminha-
mento para internação. Em 
seguida, o grupo conheceu 

a aparelhagem e as salas.
“É um espaço excelente 

que vai dar ao aposentado 
e a população em geral um 
atendimento com dignida-
de”, afirmou Antonio Carlos 
Domingues da Costa, presi-
dente da ATMA.

 VEREADORES
À tarde, foi a vez dos ve-

readores conhecerem as ins-
talações, ao lado do prefeito 
e do secretário de Saúde, 
Marcos Calvo. “Este equi-
pamento novo, totalmente 
modernizado e informati-
zado, com ótima estrutu-
ra, vai agilizar e melhorar a 
qualidade do atendimento, 
cuidando da saúde da popu-
lação como ela merece”, res-
saltou o presidente da Câ-
mara Manoel Constantino.

PS e UPA
Para garantir a plena as-

sistência aos usuários du-
rante a semana de transi-
ção do atendimento do PS 
Central para a UPA, a Pre-
feitura manterá o funcio-
namento simultâneo das 
duas unidades  por alguns 
dias. No PS, que fica ao 
lado da Santa Casa, os cer-
ca de 250 profissionais que 

ali atuam permanecerão no 
local para prestar socorro a 
demandas espontâneas.

 Depois desta transição 
todo o atendimento de ur-
gência e emergência será 
realizado na UPA Central, 
que é 3 vezes maior que o 
Pronto Socorro Central. 
Permanecerão no antigo 
prédio do PS Central  leitos 

de retaguarda para patolo-
gias de baixa complexidade 
até a inauguração do Com-
plexo Hospitalar Estivado-
res, em fase final de obras 
na Avenida Conselheiro 
Nébias, 401.  O remaneja-
mento dos funcionários do 
PS para outras unidades da 
rede municipal de saúde 
também será gradativo. 

Humanização e tecnologia
As equipes que atuarão 

na UPA Central receberam 
capacitação sobre o novo 
sistema informatizado que 
integrará dados de todos os 
serviços e unidades da rede 
municipal de saúde. 

A unidade é a primeira 
de urgência e emergência a 
funcionar totalmente sob o 
novo sistema, que possibi-

litará o acesso ao histórico 
clínico individualizado de 
cada paciente, qualificando 
e agilizando o atendimento. 

Ministrado por consul-
tores da empresa MV Siste-
mas, o treinamento promo-
veu a integração e a troca 
de experiências entre os 
cerca de 200 funcionários 
(mais de 80 médicos), en-

tre servidores e profissio-
nais da Fundação do ABC, 
que começam a atender ao 
público neste sábado, (16). 

  A CET-Santos instalou 
novo semáforo no cruza-
mento das ruas Joaquim 
Távora e São Paulo, para 
organizar o trânsito do tre-
cho.

Profissinais de saúde recebem treinamento sobre os procedimentos a ser 
seguidos na nova UPA

Raimundo Rosa

divulgação PM

Janeiro/16  - Nuvem tóxica da Localfrio Guarujá
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Guarujá recebe Livraria 
Móvel da Unesp

CULTURA

A Livraria Unesp Móvel 
retorna ao Guarujá, cida-
de que visita já há alguns 
anos. No período de 20 
de janeiro a 9 de fevereiro, 
a loja funcionará na Pra-
ça dos Expedicionários, 
oferecendo descontos de 
30% nos livros da Editora 
Unesp e 10% nos das de-
mais editorais. Para os fun-
cionários da prefeitura, há 
ainda desconto especial de 
5%, mediante a apresenta-
ção do cupom de descon-
to (enviado por e-mail) e 
comprovante de vínculo 
empregatício.

São cerca de seis mil 
volumes de gêneros va-

riados, que incluem livros 
acadêmicos, paradidáticos, 
infantojuvenis, best-sellers 
e autoajuda.Neste evento a 
Livraria conta com o apoio 
da Editora Sextante, que 
possui os Selos Sextante, 
Intrínseca e Arqueiro.

O valor das compras por 
cartão de crédito (todas as 
bandeiras são aceitas) pode 
ser parcelado. A loja tam-
bém aceita o Vale Cultura e 
o cartão Clube Unesp. 

Data: 20/01  a 09/02
Horário: das 14h às 20h
Local: Praça dos Expedi-
cionários - Centro
Guarujá

Museu Pelé recebe 
exposição itinerante do 
Museu do Futebol

O Museu Pelé vai ganhar 
mais uma atração: a mos-
tra ‘Museu do Futebol Na 
Área’, trazendo destaques 
de um dos pontos turísti-
cos mais movimentados da 
Capital, instalado no Está-
dio Pacaembu desde 2008. 
A exposição começou na 
última terça (12) e segue 
até o dia 10 de abril.

Santos é a terceira cidade 
a receber a exposição, pro-
porcionando aos visitantes 
o encontro único entre o 
acervo do atleta do século e 
o do Museu do Futebol. 

‘Museu do Futebol na 
Área’ apresenta a cultura 
e história do esporte mais 
popular do mundo, por 
meio de instalações mul-
timídia e interatividade. 
A cada cidade por onde 
passa, agrega curiosidades 
sobre o futebol local – im-
possível, portanto, deixar 
de falar do Santos Futebol 
Clube e da presença do Rei 
Pelé.  A visitação à exposi-
ção é gratuita. Já o acesso 
ao acervo do Museu Pelé 
tem ingresso único, até o 
Carnaval: R$ 9,00.

Serviço

Exposição itinerante Museu do Futebol na Área
*Museu Pelé 
Largo Marquês de Monte Alegre 1, Valongo
De 12 de janeiro a 10 de abril
Horário: Terça a Domingo, 
das 10h às 18h (entrada até 17h)
*Aberto também às segundas-feiras até o dia 8/2.

Divulgação

Domingo tem Feira de 
Orgânicos no Gonzaga

Jambo-rosa, inhame-
-coió, cubio, banana-ouro, 
goiaba, maracujá, man-
dioquinha, batata-doce e 
quiabo. Estas são algumas 
das novidades da Feira de 
Orgânicos, domingo, no 
Gonzaga.

Além dos hortifrutis, 
os frequentadores tam-
bém encontrarão laticí-
nios, ovos e mantimentos 
diversos, como molho de 

tomate, chocolate, geleias, 
mel, refrigerante, sucos, 
sorvetes e congelados.

No setor de gastro-
nomia, venda de pão de 
queijo e salgados assados 
na hora, além de sorvetes.

SERVIÇO
Domingo, 17/01
Praça Fernandes Pacheco 
s/nº, Gonzaga
Domingo, das 9h às 13h.

+ Saúde

Dr. Anderson Veterinário promove Mutirão da Saúde. A 
última ação foi na Casa de Emaús e segue para outras 
entidades. Ação contou com dentista, fisioterapeuta e 
enfermagem, com profissionais voluntários e amigos 
pessoais do doutor. Anderson é atuante na saúde públi-
ca , medicina veterinária , esporte e ações sociais como 
caravana da saúde e abrigo para dependentes químicos.

O Auto Posto São Jor-
ge, em Cubatão, continua 
inovando no atendimento, 
além do investimento nas 
instalações. Agora o Centro 
Automotivo atende desde 
as 8 horas da manhã até às 
8 da noite, com dois espe-
cialistas em troca de óleo. 
O Posto faz parte da rede 
Lubrax, franquia da rede 
Petrobras especializada em 
troca de óleo e lubrificação 
automotiva.

A linha Lubrax + inves-
te na mais alta tecnologia 
disponível em lubrificação 
e fabricação de óleos auto-
motivos. No Centro Auto-
motivo, os veículos passam 
por um check-up completo 

de 18 itens que verificam 
todos os aspectos do carro 
e os usuários podem usu-
fruir de toda a qualidade 
dos serviços da rede Lu-
brax. E o melhor esta a ver-
dadeira assessoria é uma 
cortesia para os clientes.

•Filtro de óleo
•Filtro de ar
•Filtro de combustível
•Filtro de cabine
•Fluído de direção
 hidráulica
•Fluído de diferencial 
dianteiro
•Fluído de freio

•Fluído de câmbio 
•Fluído de dif. traseiro
•Fluído de arrefecimento
•Faróis e lanternas
•Bateria
•Calibragem dos pneus

Posto São Jorge 
inova com Centro 
Automotivo

Vovó Mafalda na 
Vila Nova

Ela tem 19 anos e é uma 
delícia. A Vovó Mafalda 
mudou para a Vila Nova, 
na Rua Monte Castelo, 246. 
A estrutura e serviço são 
os mesmos, com lancho-
nete, encomendas e bolos à 
pronta entrega.  O que mu-
dou é o espaço que, além 
de oferecer estacionamen-
to, é mais amplo, funcional 
e confortável. Em breve a 
Casa vai oferecer frango as-
sado, massas e acompanha-
mento, nos fins de semana. 

•Extintor
•Palhetas
•Gasolina de partida
• Itens de emergência
•Água do limpador de 
para-brisas

Confira os itens
que compõe 
a lista do check-up:

Vovó Mafalda
Buffet

Monte Castelo, 246 (perto do Lorena) 
De 2º a 6º das 8 às 21h. 
Sab. 8 as 21h e Dom. 8 as 16h 
Telefone: 3372-5523

Vovó Mafalda 
Salão de festas

Rua São Paulo, 260 - Centro
De terça a sexta-feira das 9 às 16h 
Responsável  Letícia Mafalda
Telefone: 3372-1353

Todo o trabalho é supervi-
sionado pela nutricionista 
Marielen Marino. A unida-
de da Rua São Paulo, agora 
atende apenas como salão 
de festas.

O prefeito Paulo Alexandre Barbosa, ladeado pelo pre-
sidente do Sintracomos Macaé e o vice Luiz Carlos. Os 
sindicalistas compartilharam com o prefeito santista, a 
satisfação na entrega da UPACentral, na Vila Mathias.

O professor Cagé (centro à esquerda) , recebe abraços 
dos amigos, enquanto celebra mais uma primavera.

Luciana Helena a cada 
ano, encanta mais

Gabriela, nossa campeã, 
mais um ‘verão’!
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Procissão, missa, 
cultura e obras

Padroeiro

Diocese de Santos promove programa-
ção religiosa, enquanto Prefeitura realiza 
uma série de atividades com entrega de 
obras, ação de cidadania,  apresentações 
e oficinas culturais.

Nesta sexta-feira, (15), é 
feriado em Guarujá. 

É o Dia do Padroeiro – 
Santo Amaro, que dá nome 
à ilha onde está situado 
o Município. A Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima 
e Santo Amaro (Matriz de 
Guarujá), situada na Praça 
da Matriz, 1 – Centro, ini-
ciou as festividades no últi-
mo sábado (9), com a tradi-
cional quermesse na igreja, 
que segue por todos os fins 
de semana de janeiro. 

A programação do Pa-
droeiro será encerrada no 
dia 22, às 10h, com a entre-
ga das obras de urbanização 
da Vila Bandeirantes. As 
vias do bairro receberam 
sistema de drenagem, guias, 
sarjetas, pavimentação, im-
plantação de piso sextava-
do em alguns trechos e si-
nalização horizontal. Para 
fechar o cronograma, será 
promovida uma ação de ci-
dadania das 10 às 16h.

Dia 15
Passe Livre – a partir da 

zero hora desta sexta-feira 
(15), os moradores de Gua-
rujá poderão andar de ôni-
bus gratuitamente durante 
todo o dia. O Passe Livre 
(gratuidade da tarifa no Dia 
do Padroeiro)  foi instituído 
pela prefeita Antonieta por 
decreto, em 2010.

  
Procissão e missa – O 

louvor ao Padroeiro acon-
tece nas duas igrejas que 
levam seu nome, às 18 ho-
ras. Na Matriz de Guarujá, 
haverá procissão pelas ruas 
do Centro, seguida de missa 
campal. Após a celebração, 
às 20h30, a Banda Musical 
Municipal se apresenta no 
local. Na Comunidade Santo 
Amaro (Rua Waldemar Tan-
gary, 316 – Jardim Concei-
çãozinha), o Dia do Padroei-
ro também será celebrado 
com procissão e missa.

 Teatro 21h; a peça tea-
tral “Cinderela Brasileira”, 
da Casa 3, será apresenta-
da gratuitamente no Teatro 
Procópio Ferreira (Avenida 
Dom Pedro I, 350 – Ensea-
da). A comédia é uma sátira 
ao conto de fadas. Os in-
gressos serão disponibiliza-

dos na bilheteria do teatro, 
nesta quinta-feira (14), das 
14 às 20 horas.  A organiza-
ção limita o número de dois 
ingressos por pessoa.
 

De 16 a 22
Arte e cultura; no sábado 

(16) e domingo (17), ativida-
des do Ateliê Artes do Palco. 
No sábado, haverá artistas 
pintando no jardim das 14 
às 19 horas. 

Entre 15 e 17 horas, será 
realizada uma oficina de 
artesanato com a profes-
sora Néia. Já às 16 horas, o 
Grupo de Câmara da Banda 
Musical fará a apresenta-
ção “Música de Câmara” e, 
na sequência, o professor 
Eduardo ministra uma pa-
lestra sobre piano. 

Já no domingo (17), das 
14 às 19h, será a vez da Usi-
na Hip Hop trazer toda sua 
expressão para o Ateliê, le-
vando o som e a cultura de 
rua para o Centro da Cidade.
 

Saúde e Meio Ambiente – 
Entre os dias 18 e 22, acon-
tece a Semana de Educação 
Ambiental e Saúde Pública, 
na Praia do Tombo – Bandei-
ra Azul. As ações acontecem 
no Núcleo de Informação e 

Educação Ambiental Pau-
lo Tendas. No dia 18, será 
realizada a Feira de Adoção 
de Animais e informações 
sobre Zoonoses. Dia 19, 
informações e mutirão de 
combate à Dengue. No dia 
20, será a vez de orientar a 
população sobre o comba-
te às Doenças Sexualmen-
te Transmissíveis (DSTs)/
Aids, numa Ação em par-
ceria com o Instituto Joana 
D’arc. E no dias 21 e 22, o 
programa “Caminhos da 
Mata” desenvolve a rota 
“Conhecendo as nossas 
praias”.
 

No dia 20 acontece, às 
10h,  no Ateliê Artes do Pal-
co o lançamento do proje-
to Alimente-se. A inciativa 
visa distribuir em vários 
pontos da Cidade “geladei-
ras” culturais, grafitadas, 
cheia de livro, como uma 
biblioteca móvel.

 
Obras e cidadania En-

cerrando a programação, 
no dia 22, às 10h, tem a 
entrega das obras de urba-
nização da Vila Bandeiran-
tes, onde será promovida 
uma ação de cidadania das 
10 às 16h.

O Dia de Santo Amaro 
foi instituído como feriado 
municipal, com base na Lei 
Federal 605, de 5 de janeiro 
de 1949. A Lei Municipal 
319, de 3 de dezembro de 
1956, instituiu à época, os 
feriados religiosos do Mu-
nicípio, definindo 15 de 
janeiro como Dia de San-
to Amaro, o Padroeiro de 

Guarujá.  O santo nasceu 
em Roma. Mauro, como 
também é conhecido, en-
trou muito cedo para a 
vida religiosa. Filho espiri-
tual e amigo de São Bento, 
tornou-se beneditino aos 
12 anos de idade. Vários 
milagres são atribuídos a 
Santo Amaro, como a cura 
de enfermos, de um mudo 

O Santo do feriado

ProgramaçãoPedro Rezende

paralítico e de um cego de 
nascença chamado Heral-
do. O Padroeiro de Guarujá 
edificou 120 mosteiros na 
França, faleceu em 15 de 
janeiro de 565, aos 72 anos.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EZEQUIAS AZEVEDO RIBEIRO e MEYRE ELLEN DE LIMA VALENTIM. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 44117402 - SSP/SP, CPF n.º 35868472896, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e seis (07/01/1986), residente na Rua dezesseis, 136, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, filho 
de ISMAEL BATISTA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 61 anos de idade, residente 
em CAMPINA GRANDE - PB e de MARIA APARECIDA AZEVEDO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 56 anos de idade, residente em CAMPINA GRANDE - PBDivorciado de Fabiana Pereira dos 
Santos, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, datada 
de 14/05/2014, proc.nº0000527-78.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciada, aux.secretaria, RG n.º 403000051 - SSP/SP, CPF n.º 31306133823, com 31 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de novembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (01/11/1984), residente na Rua Dezesseis, 136, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, filha de MA-
NOEL MARCELO DA SILVA VALENTIM, de nacionalidade brasileira, motorista, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ELIELZA MARINHO DE LIMA VALENTIM, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Leonardo Luizatto Ferraz de 
Oliveira, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ªVara da Comarca de Cubatão-SP, 
datada de 22/10/2012, processo nº984/12.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 janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CARLOS ROBERTO CARDOSO BIANO e LUCIANA SIMÕES. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, maçariqueiro, RG n.º 486055188 - SSP/SP, com 26 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 137, fls. nº 330, Termo nº 36952), nascido no 
dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (17/10/1989), residente na Rua Santa 
Barbara, 46, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de MARIA JOSÉ CARDOSO BIANO, FALECIDA HÁ 4 
ANOS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 460178805 - 
SSP/SP, com 28 anos de idade, natural de Aracajú - SE (Aracaju-SE  Livro nº 77, fls. nº 205, Termo 
nº 1014), nascida no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (15/02/1987), re-
sidente na Rua Santa Monica, 86, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de MANOEL PEREIRA SIMÕES, 
FALECIDO HÁ 4 ANOS e de MARIA DA GRAÇA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 
66 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, 06 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ADENILDO TERTULIANO SAMPAIO e ANA PAULA BRANCO OLIVEIRA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 21165381 - SSP/SP, CPF 
n.º 13385502845, com 43 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 454, fls. nº 71, Termo nº 199141), nascido no dia dezessete de março de mil novecentos e 
setenta e dois (17/03/1972), residente na Rua Marechal Costa e Silva, 492, Jardim Costa e Sil-
va, Cubatão - SP, filho de SINEZIO TERTULIANO SAMPAIO, falecido há 36 anos e de LAURENITA 
BENTO SAMPAIO, falecida há 6 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, professora, RG n.º 28795387 - SSP/SP, CPF n.º 25268240870, com 37 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 57, fls. nº 286, Termo nº 5070), nascida no dia sete de 
março de mil novecentos e setenta e oito (07/03/1978), residente na Rua Marechal Costa e Silva, 
492, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de WALTER DANTAS OLIVEIRA, falecido há 3 anos e 
de LUCIA HELENA BRANCO OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 58 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, 06 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: NILSON DOS SANTOS e ANGELICA FERREIRA DE MORAIS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 290535268 - SSP/SP, CPF n.º 28191556855, 
com 36 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 32, fls. nº 237, Termo 
nº 20748), nascido no dia doze de março de mil novecentos e setenta e nove (12/03/1979), resi-
dente na Rua Caminho São Dagoberto, 430, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de ELIAS DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 63 anos de idade, residente em SANTOS - SP 
e de VALDETE DAS DORES DOS SANTOS E SANTOS, de nacionalidade brasileira, domestica, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, domestica, RG n.º 331733973 - SSP/SP, CPF n.º 31631001809, com 39 anos de idade, natural 
de RECIFE - PE (Recife-PE  Livro nº 7, fls. nº 114, Termo nº 9586), nascida no dia quatro de janeiro de 
mil novecentos e setenta e sete (04/01/1977), residente na Rua Caminho São Dagoberto, 430, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de MILTON JOSÉ DE MORAIS, falecido há 25 anos e de VANILZE 
LEODORIO FERREIRA, falecida há 18 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 janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JURANDYR SIGNER e NATALIA DE OLIVEIRA SIMONETTI. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em segurança do trabalho, RG n.º 27051947 - SSP/
SP, CPF n.º 25200015855, com 38 anos de idade, natural de SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP (São 
Bernardo do Campo - 1º Subdistrito  Livro nº 171, fls. nº 89, Termo nº 113960), nascido no dia vinte 
e seis de agosto de mil novecentos e setenta e sete (26/08/1977), residente na Rua Jeferson Damião 
do Amaral, 178, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de REGINA SIGNER, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 63 anos de idade, residente em PAIÇANDU - PR . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, técnica em meio ambiente, RG n.º 48383382 - SSP/SP, CPF n.º 37941261812, com 
23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 158, fls. nº 227, Termo nº 
96028), nascida no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (06/02/1992), residente 
na Rua Jeferson Damião do Amaral, 178, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de FLÁVIO SIMONETTI, de 
nacionalidade brasileira, supervisor industrial, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA SIMONETTI, de nacionalidade brasileira, enfermeira, 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, 07 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MARINALDO ALVES DE LIMA JUNIOR e PRISCYLLA DA SILVA SOUZA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 345093458 - SSP/SP, CPF 
n.º 32822181845, com 30 anos de idade, natural de Cubatão -   (Cubatão - SP  Livro nº 112, fls. 
nº 83, Termo nº 26758), nascido no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e oitenta e cin-
co (14/12/1985), residente na Av. Tiradentes, 545, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de MARI-
NALDO ALVES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, encarregado de montagem, com 49 anos de 
idade e de FRANCISCA SANTOS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, costureira, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Daniela Luciana da Silva, conforme sentença dat-
ada aos 20/01/2014, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos 
de nº0000371-90.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. 
de escritório, RG n.º 338778214 - SSP/SP, CPF n.º 27492843844, com 35 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta (17/04/1980), resi-
dente na Rua Almirante Tamandaré, 90, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de JOSE SOUZA PIRES, 
falecido há 22 anos e de ELIVODI DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, com 64 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, 07 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EDSON ANACLETO CHAVES e EDIVANIA DAS GRAÇAS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 30458331 - SSP/SP, CPF n.º 28009007846, com 36 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 64, fls. nº 322, Termo nº 7892), nascido no 
dia doze de abril de mil novecentos e setenta e nove (12/04/1979), residente na Rua dos Lírios, 25, 
Vila Natal, Cubatão, filho de SEBASTIÃO ANACLETO CHAVES, falecido há 08 anos e de ELIDIA ALVE-
RINA CHAVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serv.gerais, RG n.º 327687587 
- SSP/SP, CPF n.º 36403176889, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove 
de julho de mil novecentos e oitenta e seis (09/07/1986), residente na Rua Bela Vista, 222, Cota 95, 
Cubatão - SP, filha de JOSÉ DAS GRAÇAS, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA ISABEL DAS GRAÇAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
62 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 07 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: WASHINGTON LINS DOS SANTOS e FERNANDA CAROLINA DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encanador industrial, RG n.º 333723934 
- SSP/SP, CPF n.º 27874653823, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
dez de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (10/02/1978), residente na Rua São José, 
360, Vila São José, Cubatão - SP, filho de SEVERINA LINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, cozinheira, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 323785931 - SSP/SP, CPF n.º 29277494859, com 35 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de agosto de mil novecentos e oi-
tenta (01/08/1980), residente na Rua São José, 360, Vila São José, Cubatão - SP, filha de TEREZIN-
HA CAROLINA DA SILVA, falecida há 16 dias. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 08 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: ADRIANO SOARES DOS REIS e FABIANA CRISTINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, programador de transporte, RG n.º 277375344 - SSP/SP, CPF n.º 25830892855, 
com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de setembro de mil novecentos e 
setenta e seis (12/09/1976), residente na Av. Manoel dos Santos Mesquita, 336, Vale Verde, Cubatão - 
SP, filho de ANTONIO SOARES DOS REIS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MAGALI MOREIRA REIS, de nacionalidade brasileira, professora, com 57 
anos de idadeDivorciado de Vania Carmen de Jesus, conforme sentença datada de 29/09/2015, proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°0005869-36.2015.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, motorista, RG n.º 351798444 - SSP/SP, CPF n.º 
32098481810, com 34 anos de idade, natural de BAURU - SP (Bauru - 2º Subdistrito  Livro nº 51, fls. nº 
4, Termo nº 9857), nascida no dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta e um (21/06/1981), 
residente na Av. Manoel dos Santos Mesquita, 336, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de BRAZ DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, agricultor, com 59 anos de idade, residente em BAURU - SP e de TANIA MARA 
FRANCISCO DA SILVA, desaparecida há 30 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 08 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DANILO ALVES ARAÚJO e FABIANE RIBEIRO SIMÕES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 46015232 - SSP/SP, CPF n.º 33669049843, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 133, fls. nº 353, Termo nº 35383), 
nascido no dia vinte e um de março de mil novecentos e oitenta e nove (21/03/1989), residen-
te na Av. Ferroviária I, 12, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de MANOEL CORREIA DE ARAÚJO 
NETO, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA DE LOURDES ALVES ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, administradora, RG n.º 485758623 - SSP/
SP, CPF n.º 38052425816, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 147, fls. nº 78, Termo nº 89160), nascida no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos 
e noventa e um (27/01/1991), residente na Rua José de Castro, 248, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, 
filha de OTACILIO SIMÕES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de DILMA RIBEIRO SIMÕES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 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, 08 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ADELAINIO DE MELO FERREIRA e ADAUANY PRISCILLA LEMOS DA CRUZ. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encanador industrial, RG n.º 496687542 - SSP/
SP, CPF n.º 38829494810, com 26 anos de idade, natural de UNIÃO DOS PALMARES - AL (União dos 
Palmares-AL  Livro nº 44, fls. nº 53, Termo nº 50244), nascido no dia dezesseis de abril de mil nove-
centos e oitenta e nove (16/04/1989), residente na Rua das Azaléias, 181, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filho de JOSÉ AGUSTINHO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA HELENA DE MELO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 64 anos de idade, residente em UNIÃO DOS PALMARES - AL . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasielira, solteira, do lar, RG n.º 485807889 - SSP/SP, com 25 anos de idade, natural de 
JACAREÍ - SP (Jacareí-SP  Livro nº 175, fls. nº 452, Termo nº 50947), nascida no dia nove de março 
de mil novecentos e noventa (09/03/1990), residente na Rua das Azaléias, 181, Vila Natal, Cubatão 
- SP, filha de JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 44 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de PATRÍCIA ANTUNES LEMOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
40 anos de idade, residente em JACAREÍ - 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 janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EVERTON DOS SANTOS SOUZA e THAÍS MACHADO GONÇALVES. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, manobreiro ferroviário, RG n.º 42424743 - SSP/SP, 
CPF n.º 23056540810, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (27/02/1987), residente na Rua Roberto Mario San-
tini, 305, Ap.104, Bloco B1, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de WALCIADES ALVES DE SOUZA, falecido 
há 27 anos e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de ida-
de, residente em PRAIA GRANDE - SPDivorciado de Thalita Lopes da Silveira, conforme sentença 
datada aos 29/04/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos 
de nº0003851-76.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 459240146 - SSP/SP, CPF n.º 23574767889, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (28/11/1994), resi-
dente na Rua Vereador Antonio Aló, Bloco 100, Casa 12-F, Bolsão 9, Cubatão (3513504) - SP, filha 
de ELIAS MANOEL GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 53 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ELIETE MACHADO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 09 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANDRÉ ALVES CORDEIRO e ANDREZA CARLA DE OLIVEIRA GÓES. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 40465146 - SSP/SP, CPF n.º 
31301087858, com 31 anos de idade, natural de SÃO CAETANO DO SUL - SP (Ribeirão Pires  Livro nº 
2, fls. nº 170, Termo nº 2072), nascido no dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(16/06/1984), residente na Rua Santa Terezinha, 34, Vila São José, Cubatão - SP, filho de ARLINDO ALVES 
CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, borracheiro, com 64 anos de idade, residente em RIBEIRÃO 
PIRES - SP e de MARIA DE LOURDES VELOSO CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 
anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 
47343166X - SSP/SP, CPF n.º 39158544844, com 24 anos de idade, natural de ARAPIRACA - AL (Arapi-
raca-AL  Livro nº 73, fls. nº 118, Termo nº 84791), nascida no dia dezoito de março de mil novecentos 
e noventa e um (18/03/1991), residente na Rua Santa Terezinha, 34, Vila São José, Cubatão - SP, filha 
de ANTONIO CARLOS GÓES, de nacionalidade brasileira, acessor de politicas publicas, com 45 anos de 
idade, residente em MACEIÓ - AL e de ELIENE DELMIRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: CLEDIVALDO BISPO DOS SANTOS e EDILENE BARBOSA DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 570266439 - SSP/SP, CPF n.º 98749137549, 
com 37 anos de idade, natural de JAPOATÃ - SE (Japoatã-SE  Livro nº 5, fls. nº 27, Termo nº 4459), 
nascido no dia doze de novembro de mil novecentos e setenta e oito (12/11/1978), residente na Rua 
Caminho São Gabriel, 180, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de AURELINO BISPO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, lavrador, com 61 anos de idade, residente em NEÓPOLIS - SE e de EDINE-
ZIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 55 anos de idade . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 502254336 - SSP/SP, CPF n.º 28379540808, com 
42 anos de idade, natural de PASSIRA - PE (Passira-PE  Livro nº 7, fls. nº 272, Termo nº 4903), nascida 
no dia quinze de dezembro de mil novecentos e setenta e três (15/12/1973), residente na Rua Ca-
minho São Gabriel, 180, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de SEVERINO BARBOSA DA SILVA, fa-
lecido há 11 anos e de MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
73 anos de idade, residente em RECIFE - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ALEXANDRE DE JESUS SILVA e JACKELINE FERNANDES ABREU. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 305261241 - SSP/SP, CPF n.º 30477520871, com 36 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão - SP  Livro nº A-66, fls. nº 271, Termo nº 8637), nascido no dia dez de julho de 
mil novecentos e setenta e nove (10/07/1979), residente na Rua Jaime Duarte, 50, Jd. Nova República, Cubatão 
- SP, filho de HELENO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade falecido há 20 anos e de MARIA APARECIDA QUIRINA DE 
JESUS, de nacionalidade falecida há 22 anosDivorciado de Samara do Nascimento Resende, conforme sentença 
datada aos 26/08/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara de Família e Sucessões da Comarca de São 
Vicente-SP, nos autos de Nº1395/2010, processo nº590.01.2010.009786-7/000000-000. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, op. de caixa, RG n.º 46000628 - SSP/SP, CPF n.º 37288388883, com 26 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 130, fls. nº 229, Termo nº 79303), nascida no 
dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e nove (10/05/1989), residente na Rua Caminho São Geraldo, 349, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de EURICO AUGUSTO SILVEIRA ABREU, de nacionalidade portuguesa, comer-
ciante, com 59 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de CARMEN LUCIA FERNANDES DA MOTA, de nacio-
nalidade brasileira, 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, 12 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GERALDO LIBERATO DA SILVA e CLAUDIA JOSÉ DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 126070507 - SSP/SP, CPF n.º 03697520822, com 
56 anos de idade, natural de GUANHÃES - MG (Braunas-MG  Livro nº 14, fls. nº 34, Termo nº 8687), 
nascido no dia dezenove de julho de mil novecentos e cinquenta e nove (19/07/1959), residente na 
Av. Principal, 3001, Vila Esprança, Cubatão - SP, filho de MANOEL LIBERATO DA SILVA, falecido há 32 
anos e de SENHORINHA PEREIRA CAMPOS, falecida há 37 anos . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, balconista, RG n.º 294083030 - SSP/SP, CPF n.º 29877576899, com 41 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e 
setenta e quatro (24/12/1974), residente na Rua Caminho do Bispo, 19, Vila Esprança, Cubatão - SP, 
filha de NATALICIO JOSÉ DOS SANTOS, falecido há 9 anos e de BENEDITA LAURINDA DOS SANTOS, 
falecida há 6 meses. Divorciada de Marcelo Gomes Ferreira, por sentença datada de 29/03/2012, 
proferida pela M. Juiza de Direito da 2ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de n°62/2010, pro-
cesso n°157.01.2010.000459-4/000000-000. 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, 12 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LEONARDO ANDERSON LIMA SERAFINI e ERICA DA COSTA LIMA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, instrutor, RG n.º 40172951 - SSP/SP, CPF n.º 30909829861, com 
31 anos de idade, natural de ATIBAIA - SP (Atibaia  Livro nº 114, fls. nº 98, Termo nº 13551), nascido 
no dia treze de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (13/04/1984), residente na Rua Bálsamo, 06, 
Jardim Brisa, ATIBAIA - SP, filho de FRANCY VLAMIR DE SOUZA SERAFINI, de nacionalidade brasileira, 
mecânico, com 57 anos de idade, residente em ATIBAIA - SP e de DIVA GOMES DE LIMA, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em ATIBAIA - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 55780725 - SSP/SP, CPF n.º 08986085704, com 
36 anos de idade, natural de JAPERI - RJ, nascida no dia quatorze de março de mil novecentos e setenta 
e nove (14/03/1979), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 32, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha 
de VICENTE EMILIANO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, falecido há 06 anos e de ELZA DA COSTA 
LIMA, de nacionalidade brasileia, do lar, com 64 anos de idade, residente em Engenheiro Pedreira - RJ
Divorciada de Itamar Gomes da Silva, conforme sentença datada de 17/10/2012, proferida pelo Juízo 
de Direito da 1ª Vara de Cubatão-SP, proc.nº823/2012.Se alguem souber de algum impedimento, opon-
ha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 12 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Serviços
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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 Mo-
biliado Jardim Casqueiro 
com closet e hidromassa-
gem -  
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

São Vicente

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

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

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910

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

A p a r t a m e n t o 
novo no Casquei-
ro, 2 dormitórios. 
grande, 1 vaga. 
aceita financia-
mento, FGTS, CC. 
R$ 240.000,00

Cotato:
7820-4982/ 
7806-2562

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 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

Carro

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)

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

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão

- Oficina
- Peças
- Mecânicas
- Acessórios

Trabalhamos com 
SHENERAY

Rua 25 de Dezem-
bro, 260 - Vila 

Natal  Cubatão

98838-2872

- Epecializadas 
em:
- Motores
- Câmbios
- Injeção
 Eletrônica

3361-4252
7807-5768
id: 129*3960

Direção: Rubens Alves

Carros Nacionais 
e Importados     

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

rsilva1238@ig.com.br

Casa &

 
270,00 mil

Apartamento 
Área útil de 
76m², 2 quartos 
com 1 suite, 
com Varanda. 
Prédio com pis-
cina, porteiro 
24h, 1 vaga na 
garagem. Praia 
Grande - Cam-
po da Aviação

Informações: 
13-98802-5180 

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

Jd. Casqueiro
3363-1577

Avenida Brasil, 254
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