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DIVULGAÇÃO

Mobilização nas ruas 
continua. Sindicalistas e 
representantes da so-
ciedade civil querem a 
ajuda do governador 
do Estado para tentar 
reverter as demissões. 
A decisão de recorrer 
ao Estado foi tomada 
na última quinta (21), 
durante o Fórum Cresce 
Baixada Santista, reali-
zada na sede do Sintra-
comos.

Esta semana cerca de 
600 funcionários da Usi-
minas foram demitidos. 
E o ‘facão’, continua.  03

Translíder 
implantará 
bilhetagem 
eletrônica

fatos & tendências

02

Olha o Bicudo!
Nome de Nei Ser-
ra, volta ao cenário 
e tumultua basti-
dores da política 
local

Fabril: passo largos 
para reurbanização 03

Começou o 
desmanche

Chegou no Ninho 
Juiz inclui governo 
tucano nas inves-
tigações da Opera-
ção Lava Jato

Câmara  
Plenário dos 
Vereadores dará 
lugar a sessões 
do Júri e Parla-
mento Jovem

A vez do vice
Donizete se mo-
vimenta e coloca 
pré-candidatura 
a prefeito para 
funcionar
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O Transporte Coletivo de Cuba-
tão passará a operar, a partir de 
1º fevereiro, com o Sistema de 
Embarque Inteligente SEI. Sistema 
de bilhetagem eletrônica tem o 
objetivo de oferecer aos usuários 
facilidade e segurança. A transi-
ção começa aos poucos e em 29 
de fevereiro, 100% da frota esta-
rá operando com o novo sistema. 
Cobradores passarão a atuar como 
auxiliares de bordo. 08

Localfrio é multada em 
R$ 10 milhões

UPA amplia números de
telefones

É carnaval!

Multa será aplicada 
pela emissão de efluen-
tes gasosos tóxicos para 
a atmosfera, riscos e da-
nos à saúde da popula-

A Unidade de pronto 
Atendimento do Jardim 
Casqueiro aumentou o 
número de linhas tele-
fônicas disponíveis para 

Corte carnavalesca 
agita o pré-carnaval, 
começando pela Fabril. 
Veja os próximos pas-
sos dos reis do carnaval 
cubatense. 04

ção da Baixada. 
A empresa será noti-

ficada pela Cetesb San-
tos. Idosa morreu, viti-
ma da fumaça. 03

atendimento da popu-
lação. 

Agora são quatro nú-
meros funcionando 24 
horas  por dia. 05
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Cubatão e o ar da política

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
diretor presidente do

 Jornal Acontece

fatos & tendências

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-

-  Antonieta cobra esclarecimentos sobre incêndio

Prefeitura lavrou boletim de ocorrência para que a Polí-
cia Civil Cientí� ca dê celeridade aos laudos técnicos, assim 
como Cetesb, Ibama, Bombeiros e demais órgãos deverão 
atuar, na elaboração de relatórios

- Banda Escola Cubatão abre vagas para O� cina 
de Violão

Interessados podem se inscrever até dia 22 de janeiro. 
Aulas começam em fevereiro

- Renovação do alvará de transporte escolar ter-
mina no início de fevereiro em Guarujá

Pessoas Físicas e Jurídicas devem renovar a autorização 
para trabalhar em 2016

- PAT de São Vicente oferece 69 oportunidades 
de emprego

Vagas para vendedor e para a área de enfermagem são 
os destaques do Posto de Atendimento ao Trabalhador 
Vicentino. Interessados devem ir ao PAT para se cadastrar

- Praia Grande divulga os locais das provas objetivas
Testes ocorrem no próximo dia 24 de janeiro. Candidatos 
devem conferir locais de prova no site da prefeitura e da or-
ganizadora do cocurso

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

Indicando 
e emendando
O deputado estadual Paulo 

Corrêa Jr (PEN) solicitou uma 
quantia de R$ 200.000,00 para 
Cubatão. A emenda será para 
investimento na infraestrutura, 
através da Secretária de Plane-
jamento. “Sempre atento às ne-
cessidades de Cubatão, preten-
do ajudar sempre que possível”. 
Além de destinar emendas par-
lamentares, o deputado fez as 
seguintes indicações: Um Poupa 
Tempo e o reconhecimento da 
cidade como de interesse turísti-
co. Já a indicação de que fossem 
enviados policiais da Operação 
Verão, já pode ser comemorada. 
Pela primeira vez, Cubatão está 
sendo contemplada na Opera-
ção Verão; 40 estão trabalhando.

Olha o Bicudo!
Como tem sido recorrente 

nas últimas eleições, ele é o pri-
meiro em todos as sondagens 
para prefeito de Cubatão. O 
nome de Nei Serra está de volta 
e vai mexer as peças do tabulei-

ro da política local. Quem acha 
que o tucano está dormindo no 
ninho dominado em torno do 
nome de Ademário para a su-
cessão, está enganado. Nei Serra 
deve mudar de sigla em março, 
se não conseguir uma reviravol-
ta dentro do PSDB. dúvidas? 

Tormenta no Ninho.
O juiz substituto da 3ª Vara 

Federal do Rio de Janeiro, Vi-
tor Barbosa Valpuesta aceitou a 
denúncia feita pelo MPF sobre 
o pagamento de propina da em-
presa holandesa SBM O� shore 
a funcionários da Petrobras de 
1999 a 2012. Com isso, o ex-
-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, de 1999 a 2002 após 
sua reeleição também passará 
a ser investigado na Operação 
Lava Jato. O juiz entendeu que 
há indícios de cometimento dos 
crimes de corrupção passiva, 
ativa e evasão de divisas e deter-
minou a abertura da ação.

Pequeno vereador
Na próxima quinta dia 28, a 

Câmara de Cubatão promoverá 
o Ato de Instalação e Posse do 
Parlamento Mirim 2016. A sole-
nidade contará com a presença 
do presidente Aguinaldo Araújo 
(PDT) e demais vereadores. 

O Parlamento Mirim 2016 é 
um projeto piloto coordenado 
pela Divisão Legislativa da Câma-
ra, com o apoio de representantes 
da Carbocloro e membros doe 
seu Conselho Consultivo Comu-

nitário. A iniciativa contará com 
jovens, selecionados pela Carbo-
cloro no projeto CCC Teen.

Saúde itinerante 
 Mais de 60 pessoas partici-

param, na última terça, das ati-
vidades da Ouvidoria Itinerante 
de Saúde, na UBS da Vila Natal

Além de comentários e re-
clamações, as pessoas também 
responderam a um questionário 
que avalia as instalações físicas, 
o acolhimento, a equipe médica 
e de enfermagem e se o muní-
cipe indicaria o local para um 
amigo ou parente.

Essas informações estão sen-
do levantadas em 28 unidades 
de saúde durante o primeiro 
semestre e serão tabuladas em 
forma de pesquisa. A próxima 
será na UFS do Morro do Índio, 
no dia 27.  Ouvidoria: das 9 às 
16h,  0800-7724132 e 3372-4132 
ou pessoalmente,  na Avenida 
Martins Fontes, 328. ouvidoria-
dasaude@cubatao.sp.gov.br.

 
Onda imunda
A prefeita Marcia Rosa apeli-

dou, nas redes sociais, de Onda 
Imunda, o trabalho da Sabesp 
em Cubatão, dentro do Progra-
ma Onda Limpa. A prefeita, in-
clusive, postou vídeos para mos-
trar os problemas.   

Esta semana, os secretários 
Fábio Inácio (Governo),  Zé 
Carlos (Manutenção Urbana e 
Serviços Públicos) e Pedro Hil-
debrando (Obras) se reuniram 

com técnicos da Sabesp para co-
brar soluções imediatas quanto 
a problemas como afundamen-
tos de ruas e calçadas em alguns 
pontos da cidade, que teriam 
surgido após a empresa realizar 
as obras do Programa.

Relatório
A Prefeitura apresentou um 

relatório fotográ� co compro-
vando os locais que apresentam 
esses problemas e a real necessi-
dade de providências urgentes. 
Ao todo, são 8.200 metros qua-
drados de pavimento sextavados 
e 1 mil metros quadrados de pa-
vimentação asfáltica que serão 
reparados nos bairros Jardim 
Casqueiro, Ilha Caraguatá, Par-
que São Luiz e Jardim Nova Re-
pública. Também foi citado que 
os Pontos de Visita (PVs) estão 
apresentando extravazamento e 
entupimento em alguns locais.

A Sabesp solicitou à Prefeitu-
ra um relatório e prometeu apre-
sentar um cronograma de obras.

A vez do vice
Ao que tudo indica, pintou 

na área mais um candidato go-
vernista. O vice prefeito Doni-
zete Tavares resolver sair da toca 
e acelerar sua pré-candidatura à 
sucessão de Marcia Rosa.

O fato interessante é que esta 
semana a prefeita foi às ruas ao 
lado de Doni e também do pré-
-candidato petista Fábio Inácio. 
O ato foi logo interpretado por 
politiqueiros de plantão: pelo 

- Cubatão retoma Cartão Servidor em fevereiro
Retorno do bene� cio é bastante aguardado pelos comer-
ciantes locais. Investimento representa quase R$ 3 milhões a 
mais no comércio local todo mês

menos estas duas candidaturas 
terão a cobiçada benção da al-
caide. Vamos acompanhar os 
próximos passos.

 
Júri da Câmara
Até que termine a  reforma do 

plenário do Fórum, as sessões 
do Júri acontecerão na Câmara 
Municipal de Cubatão, sempre 
as quartas feiras. A informação 
está a� xada na entrada da Casa 
Legislativa. O pedido vai até o 
� nal de 2016. Um forte apara-
to de segurança, durantes estas 
futuras quartas, deverão chamar 
atenção dos curiosos que circu-
lam o Paço.

 
 O candidato
O pré-candidato do PT, Pro-

fessor Fábio Inácio, foi apresen-
tado como pré-candidato gover-
nista à chapa de pré-candidatos 
à vereança pelo PRB. Em sua pá-
gina no facebook, o PRB postou 
a foto de seus pré-vereadores 
abraçados ao professor.

Delegada
Operação Delegada para 

Cubatão, Já foi homologada e o 
trâmite processual para sua im-
plantação já começou, na Pre-
feitura. A publicação saiu no 
Diário O� cial do Estado em De-
zembro. Em breve policiais mi-
litares devem se juntar à equipe 
de monitoramento da Cidade, 
entre outros avanços na segu-
rança. A central funciona den-
tro da Prefeitura.

Assim como  “as águas de 
março” fecham o verão do poeta 
Tom Jobim, o � m de março de 
2016 será um divisor de águas 
para políticos, Brasil afora. 

Este ano tem eleição mu-
nicipal e, agora, os vereadores 
poderão mudar de partido sem 
o risco de perder o restante 
do seu mandato. Então vai ser 
aquele troca-troca, por causa 
da ‘janela’ da Dilma. A tal jane-
la, sancionada pela presidente  
no dia 29/09/2015, através da 
Lei 13.165/2015 mudou tam-
bém, para o comecinho de abril 
o prazo de � liação  para quem 
quer ser candidato.

Muitas pessoas da cidade, 
costumeiramente me pergun-
tam sobre o cenário. Querem 
saber porque as de� nições 
de grupos políticos não estão 
acontecendo, como já teriam 
acontecido, a esta altura, em 
anos anteriores. E este aparen-
te marasmo, é justamente por 
causa desta mudança no calen-
dário político; os grupos políti-
cos só vão se de� nir, de fato, no 
� nal de março. Até lá muita bar-
ganha, especulação e conversa 
� ada. Mas certamente haverá 
muitas mudanças e é no � m de 
março que teremos elementos 
su� cientes para descon� ar de 
quem serão os principais no-
mes à sucessão de Marcia Rosa.

Particularmente esperava 

pela continuidade deste maras-
mo até a referida data. Mas acon-
tece que Cubatão é uma cidade 
que  gosta da política e não tem 
paciência para esperar os dita-
mes do calendário eleitoral. Este 
ano já começou quente: uma in-
tensa movimentação de partidos 
e candidatos a veradores, começa 
a se tornar evidentes. O tom das 
discussões já subiu e tem ‘negui-
nho até querendo se pegar’.

A disputa à sucessão já co-
meçou a ser tumultuada com o 
ressurgimento do nome de Nei 
Serra; ele seria líder absoluto em 
qualquer uma das sondagens en-
gavetadas nas mesas de partidos 
e empresários. Setores do PSDB 
davam como certo seu apoio ao 
vereador Ademário; mas quase 
ninguém acredita mais nesta hi-
pótese: o Bicudo, segundo colo-
cado na última eleição, pode até 
negar, mas já está articulando 
sua candidatura.

E quando tudo indicava que 
o professor Fábio Inácio era o 
nome absoluto da sucessão go-
vernista, eis que ressurge o vice 
Donizete, ao que tudo indica com 
aquiescência do próprio governo. 
Na Câmara são quatro candida-
tos que já se viabilizaram para a 
disputa: � ca difícil, a esta altura, 
imaginar Dinho, Doda, Wagner 
Moura e Ademário recuarem de 
suas candidaturas a prefeito. En-
quanto Wagner Moura é o nome 

evidentemente visível nos 
corredores comerciais, Dinho 
surge como a grande surpresa 
nas sondagens e seria o nome 
mais forte na periferia. Ade-
mário e seu sta�  estão convic-
tos que vão surfar na onda tu-
cana, enquanto Doda se apega 
na reconhecida postura oposi-
cionista para se cacifar.

Evidentemente ainda tem 
‘muita água de março’ para 
rolar, mas os centros nervosos 
da cidade já estão em polvoro-
sa e adiantando suas apostas, 
ao contrário de muitas outras 
cidades do País que, mais fo-
cadas no cenário nacional, 
dão de ombros para as elei-
ções municipais.

Já está na hora da socieda-
de  e todos que se interessam 
pela cidade, sair das arquiban-
cadas para entrar nesse e se 
tornar protagonista do futuro 
da cidade. 



03digital.com.br 22 de janeiro de 2016

USIMINAS

Começa o desmanche
Agora o apelo é 
ao Estado, na ten-
tativa de reverter 
as demissões que 
devem atingir, ao 
menos, 1800 fun-
cionários diretos. 
Mais 600 foram 
’para a rua’ essa 
semana.

“Humilhação, desprezo, 
desumanidade”. Estas são 
apenas algumas das palavras 
que permeiam o dicionário 
de centenas de trabalhadores 
demitidos, nesta semana. ‘De 
repente seu cartão de acesso 
não passa. Você é impedi-
do de voltar ao setor que se 
dedicou por anos da vida; a 
documentação tá pronta no 
RH e um táxi esperando para 
levar embora’. O desabafo de 
um recém demitido, indicaria 
a forma como a Usiminas es-
taria  conduzindo o processo 
de demissões de seus funcio-
nários, em Cubatão, alvo de 
denúncia de sindicatos e ver-
dadeiros ‘bombardeios’ nas 
redes sociais.

Agora, sindicalistas e re-
presentantes da sociedade 
civil querem a ajuda do go-
vernador do Estado para ten-
tar reverter as demissões. A 
decisão de recorrer ao Estado 
foi tomada na última quinta 
(21), durante o Fórum Cresce 
Baixada Santista, realizada na 
sede do Sindicato dos Traba-

lhadores da Construção Civil 
(Sintracomos). O grupo pe-
diu aos deputados estaduais 
da região, Paulo Correa Jr. 
(PEN) e Caio França (PSB), 
que viabilizem o encontro 
com máxima urgência.

Demissões já
começaram
Segundo o sindicato dos 

metalúrgicos, entre terça e 
quarta feira desta semana, 
mais de 600 funcionários fo-
ram demitidos. Mas o sindi-
cato não pode precisar esse 
número, já que a empresa 
não informa a quantidade de 
funcionários que estão sendo 
desligados a cada dia.

Do atual quadro de fun-
cionários da planta da Side-
rúrgica, em Cubatão, pelo 
menos 1800 estão sob o ‘fa-
cão’. Nesta semana, um terço 

dessas demissões já aconte-
ceu. Os números, apesar de 
expressivos não revelam o 
tamanho do problema que, é 
bem maior, considerando os 
empregados indiretos: fun-
cionários de prestadoras de 
serviço, que também já estão 
sendo demitidos. E o impacto 
em outras empresas da região, 
inclusive indústrias vizinhas, 
com atividades ligadas a pro-
dutos da Usiminas, gerando 
demissões em cascata. Não é 
possível estimar, em núme-
ros, as demissões decorren-
tes, do fechamento da área de 
produção da Usiminas.

Ipatinga não demite
Contrariando o que está 

sendo feito na planta de 
Cubatão, a Usiminas não 
deve fazer nenhuma mudan-
ça na planta de Ipatinga em 

curto prazo. A a� rmação foi 
feita em matéria publica-
da no Diário do Comércio, 
periódico especializado em 
comércio e indústria de Mi-
nas Gerais. Segundo a repor-
tagem, a planta mineira da 
siderúrgica sofreu corte de 
cerca de 400 postos de traba-
lho no meio do ano passado, 
quando foi desligado um alto 
forno. A reportagem tam-
bém a� rma que o que levou 
a Usiminas a não fazer qual-
quer corte na planta minei-

ra com a reestruturação que 
está sendo feita é a estrutura 
da unidade de Ipatinga, que 
teria “linhas de produção 
mais tecnológicas e diferen-
ciadas”.

Descon� ança
A reportagem mineira 

indica que já havia uma op-
ção da diretoria da Compa-
nhia pela modernização do 
parque industrial de Ipatin-
ga e sucateamento da plan-
ta cubatense. Existe ainda a 
descon� ança da classe políti-
ca local  de que a Companhia 
há anos já tinha, ‘na manga’, 
um projeto de exploração 
retroportuária para a planta 
cubatense. 

Em novembro, o presi-
dente da Usiminas foi convo-
cado à CPI do BNDES, para 
dar explicações sobre o em-
préstimo de R$ 2,3 bilhões, 
concedido nos anos de 2006 
e 2011. Os pedidos de em-
préstimos junto ao banco do 
governo era sustentado pela 
justi� cativa de investimentos 
e manutenção de empregos. 
A pressão política, porém, 
até agora, parece não ter sur-
tido efeito.

Outro Lado

A Usiminas alega que as 
demissões estão relaciona-
das à crise econômica e a 
queda no consumo de aço 
no país no último ano. 

Em novembro a Compa-
nhia anunciou o fechamento 
do setor de produção acar-
retando a demissão destes 
funcionários, até o dia 31 de 
janeiro, data anunciada para 
desativação total da área de 
produção de aço. O núme-
ro foi reduzido após estudo 
da empresa que direcionou 
uma parte dos funcionários 
que seriam desligados para 
outras áreas da siderurgica. 
Ainda segundo a Usiminas, 
um conjunto de benefícios 
extras estaria sendo ofere-
cido aos demitidos, como 
plano de saúde e odontoló-
gico de três a seis meses e 
auxílio alimentação por até 
quatro meses. A siderúrgi-
ca acrescenta que realizou 
um estudo para minimizar 
o impacto da medida anun-
ciada e reduzir o número de 
demissões. Também vai re-
direcionar cerca de 300 em-
pregados para atividades  até 
o momento exercidas por 
terceirizados. As medidas 
teriam reduzido o número 
de demissões de empregados 
diretos para 1800. Estariam 
sendo priorizados emprega-
dos que já possuem alguma 
renda, como aposentados e 
trabalhadores já em condi-
ções de se aposentar.

Fabril: acertos definem 
reurbanização
Prefeitura, CDHU, MD Papeis e UGP Serra 
do Mar iniciam definição de perímetros.

Em menos de trinta dias 
serão de� nidos os períme-
tros das glebas a serem doa-
das pela empresa MD Papeis 
à Prefeitura de Cubatão, 
para a continuidade do pro-
cesso de urbanização da Vila 
Fabril. 

Em nova reunião na Pre-
feitura, esta semana, foram 
alcançados avanços signi� -
cativos nos entendimentos 
entre os representantes do 
grupo de trabalho que pre-
para o protocolo de inten-
ções para doação de áreas 
na Vila.  Segundo o diretor 
de Planejamento Urbano 

da Prefeitura, Carlos Roque 
Barbosa de Jesus, nas próxi-
mas reuniões serão esclare-
cidas as responsabilidades 
das partes envolvidas. A 
Prefeitura está fornecendo 
à MD Papéis e à CDHU as 
bases cartográ� cas para a 
de� nição dos limites das 
áreas, tendo proposto que 
a divisão da Fabril seja fei-
ta em três glebas: industrial, 
residencial e histórica.

 As tratativas para a reur-
banização da área começa-
ram em dezembro, quando 
a CDHU assumiu o com-
promisso de modernizar o 

bairro. A expectativa da Pre-
feitura é possibilitar que as 
600 famílias do local possam 
� nalmente ter a titularidade 
de suas residências. 

Presente ao encontro, 
o diretor jurídico da MD 

Papéis, Francisco Cassia-
no, contou que a empresa 
já indenizou os moradores 
das casas alugadas da Vila 
Gaúcha, faltando apenas um 
deixar aquela área, o que 
deve acontecer em feverei-
ro. Ele também concordou 
com a solicitação da arquite-

ta Stella Maris Bilemjian, da 
CDHU, para que fossem in-
cluídas no projeto de doação 
algumas áreas em Pinhal do 
Miranda, necessárias à regu-
larização deste outro núcleo.

Também participaram 
da reunião desta terça-feira, 
entre outros, os ex-verea-
dores Romeu Magalhães e 
Welinghton Ribeiro Silveira, 
representantes da Unidade 
de Gestão de Projetos Ser-
ra do Mar e das secretarias 
municipais de Obras, Plane-
jamento Urbano e Assuntos 
Jurídicos.

Vila Fabril
A Vila Fabril começou 

a ser instalada em Cuba-
tão em 1914, no local onde 
começou a ser erguida a 
Companhia Fabril de Pa-
pel. 

Devido à 1ª Guerra 
Mundial, a planta só foi 
concluída em 1919, quan-
do se tornou a Cia.  Santis-
ta de Papel. Depois disso a 
empresa foi vendida para a 
Ripasa (1967), para os gru-
pos Suzano e Votorantim 
(2014) e, � nalmente, para 
a MD Papéis (2008), sendo 
desativada em 2012.

Divisão da Fabril deve 
ser feita em três glebas: 
industrial, residencial e 
histórica.

Localfrio é multada 
em R$ 10 milhões

O governador Geraldo 
Alckmin anunciou nesta 
sexta (22) a multa de R$ 10 
milhões que será aplicada 
contra a empresa Localfrio 
pela emissão de e� uentes 
gasosos tóxicos para a at-
mosfera, riscos e danos à 
saúde da população. A em-
presa será noti� cada pela 
Agência Ambiental de San-
tos da Cetesb. 

No último dia 14 de ja-
neiro, o Corpo de Bombei-
ros registrou um incêndio 
e vazamento de gás em um 
terminal de cargas da em-
presa Localfrio no Guaru-
já. Segundo o relatório dos 
técnicos da Cetesb, a rup-
tura de um contêiner con-
tendo 20 toneladas do pro-
duto Dicloroisocianurato 
de Sódio Dihidratado per-
mitiu a entrada de água das 
chuvas, que numa reação 
química causou o incêndio. 
Depois de 50 horas, o fogo 
que atingiu 66 conteineres 
foi contido. 

Ainda segundo o órgão 
ambiental, a fumaça tóxica 
atingiu moradores, obriga-
dos a deixar suas casas, dos 
bairros vizinhos ao termi-
nal da empresa dos muni-
cípios de Guarujá, Santos, 
São Vicente e Cubatão. Fo-

ram registrados 170 casos 
de atendimento nos cen-
tros médicos. 

Idosa morre
Leia Magalhães de Ma-

ria, de 68 anos, morreu na 
última segunda, (18) de-
pois de ter inalado fumaça 
tóxica durante incêndio 
da Localfrio. A idosa deu 
entrada no hospital Pitan-
gueiras, em Jundiaí no sá-
bado e voltou na segunda, 
com vômitos e mal súbito.

Segundo laudo do IML, 
a causa da morte foi “in-
su� ciência respiratória, 
pneumonite química e 
inalação de fuligem e ga-
ses tóxicos

MPE investiga 
O Ministério Público 

Estadual vai investigar os 
impactos causados aos 
moradores da região, por 
causa do acident. A in-
vestigação � cará por con-
ta do Gaema (Grupo de 
Atuação Especial do Meio 
Ambiente). Já existe um 
inquérito e o Gaema no 
momento está recolhendo 
provas. Os agentes do ór-
gão realizaram uma nova 
vistoria no local do incên-
dio na última quinta (21). 

Divulgação

José Mario Alves/PMC



04 digital.com.br22 de janeiro de 2016

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

Jd. Casqueiro
3363-1577

Avenida Brasil, 254

social
por Cristina Oliveira

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

ID: 35*18*103161

 É carnaval 
A quadra de esportes da 
Escola Zenon, na Vila fa-
bril, mais uma vez, abrigou 
todos os instrumentos de 
uma boa bateria de Esco-
la de Samba. A Unidos do 
Morro passou a noite desta 
quinta-feira (21) ensaiando 
e recebeu a visita ilustre 
do Rei Momo e sua Corte, 
na primeira visita ofi cial 
da Corte eleita na cidade, 
abrindo os trabalhos do 
Carnaval de Cubatão 2016. 
Com muita alegria ,o Rei 
Momo William Gordo che-
gou acompanhado pela 
Rainha, Najara Camargo, e 
a 1ª Princesa, Kauanny Cris-
tine. Mirella Souza, Rainha 

Chico da Adega soprou velinhas. 
Entre tantos amigos, staff político 
da cidade prestigiou o comerciante. 

Gay, mostrou seu samba 
ao lado da 1ª Princesa Gay, 
Aline Camp. Jurema Santa-

na e Nivaldo Alves Pereira, 
respectivamente, Cidadã e 
Cidadão Samba, também 

compareceram.
No próximo sábado (23), a 
caçula das escolas, a Acadê-
micos do Costa e Silva, vai 
receber a Corte. Dia 27 será 
a vez da Nações Unidas e 
em 3/2, a Independência.
 O Desfi le Ofi cial será reali-
zado no dia 6 de fevereiro, 
a partir das 20h, na Av. Bei-
ra Mar, no Casqueiro.
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ATENDIMENTO

O período de gestação 
requer alguns cuidados para 
garantir uma vida saudável 
à mãe e ao bebê. Assim que 
a gravidez é con� rmada, a 
mulher precisa fazer um exa-
me clínico geral e exames 
ginecológicos como cuidado 
prévio para saber se tem al-
guma doença ou outro pro-
blema que possa prejudicar 
a gestação. A gravidez é uma 
fase muito especial na vida de 
uma mulher, pois em poucos 
meses o corpo dela vai passar 
por mudanças profundas. No 
início da gestação, é comum 
a mulher sentir enjoo, náu-
seas e vomitar. Para evitar es-
ses sintomas, o médico pode 
prescrever remédios especí-
� cos. No primeiro trimestre, 
o risco maior é o de abor-
tamento, por isso, é preciso 
� car alerta quando tiver dor 
ou sangramento. Chegando 
ao � nal da gravidez, as con-
sultas com o médico são mais 
frequentes, a gestante recebe 
vacina antitetânica para pre-
venir o tétano umbilical e as 
contrações começam a � car 
mais fortes. 

Atividades físicas
É aconselhável que a mu-

lher se exercite durante a 
gravidez, fazendo atividades 
leves, como caminhada, bi-
cicleta ergométrica, alonga-
mento, pilates, hidroginástica 
e yoga. Atividade sexual tam-
bém pode ser mantida, mas 
com cuidado e optando por 
posições mais confortáveis e 
que não exijam muito esforço.

Gestação
Alimentação
É importante que a ges-

tante mantenha uma boa 
nutrição com uma dieta ba-
lanceada, ingerindo proteína 
e evitando massas, frituras, 
comidas gordurosas e ex-
cesso de sal. É considerado 
normal a mulher engordar 
de 8kg a 12kg e que, após um 
mês do nascimento do bebê, 
ela volte ao peso anterior.

Está na hora de ir    
para maternidade? 
Quando correr?
- Contrações: a frequên-

cia das contrações tem inter-
valo inferior a dez minutos 
e cada contração dura cerca 
de um minuto. Ocorrerão no 
mínimo três contrações em 
dez minutos.

- Perda d’água: a mulher 
não consegue controlar a 
perda da água, pois nesse 
caso, a bolsa rompeu. Líqui-
do com cor diferente, como 
esverdeado ou amarelado 
e até sangramento intenso, 
é sinal de que algo não está 
certo e a vida do bebê ou da 
mãe pode estar em risco. 

Nunca se
 automedique
É importante esclarecer 

que qualquer remédio con-
sumido durante a gravidez, 
por mais simples que pare-
ça, deve ser indicado pelo 
médico. Além disso, a par-
ticipação e apoio familiar 
são essenciais para garantir 
a tranquilidade e saúde da 
mãe e do bebê.

por
Dr. José Luiz Colmenero
CRM: 44.272 - Diretor Técnico

Hospital Municipal de Cubatão 
Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva

ESPAÇO SAÚDE

ANUNCIE AQUI

LIGUE (13) 3361-5212

A Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Jar-
dim Casqueiro aumentou o 
número de linhas telefônicas 

UPA amplia 
número de linhas 
telefônicas

disponíveis para atendimen-
to da população. Ao todo, 
são quatro números fun-
cionando 24h por dia para 

Roda SP Litoral 
integra cidades da re-
gião com linha turística

A partir do dia 29, Cuba-
tão e as demais cidades da 
Baixada Santista voltam a 
contar com o Roda SP Lito-
ral, programa da Secretária 
de Turismo do Estado de 
integração turística entre os 
nove municípios da Região 
Metropolitana. A programa-
ção se estende até 28 de fe-
vereiro. Em 2016, o passeio 
ganha o formato de city tour, 
com possibilidade de com-

pra antecipada e acompa-
nhamento dos passageiros 
por guias durante o percur-
so do ônibus e visitação dos 
atrativos. O ingresso custa 
R$ 10,00 por pessoa pelo dia 
inteiro de passeio. A compra 
do ingresso pode ser pelo 
site www.rodasp.com, com o 
guia do ônibus durante em-
barque (mediante disponi-
bilidade de lugares), ou nos 
postos de venda (em Cuba-

tão o posto � ca na Estação 
das Artes, na Avenida Nove 
de Abril, 1208), das 9 às 18 
horas. São 20 opções de ro-
teiros com saídas das nove 
cidades da Baixada Santis-
ta. Cubatão faz parte de seis 
deles e é o ponto de saída de 
dois, sempre às 9 horas. No 
roteiro 19, Cubatão-Guaru-
já-Bertioga, o passeio come-
ça pela Estação das Artes e 
se dirige à Praia Branca em 
Guarujá. Após o almoço 
é feita a visita ao Forte São 
João em Bertioga, de onde 
segue para a Riviera de São 
Lourenço. Após passar pelo 
Caminho das Ostras, o pas-

seio retorna à Estação das 
Artes, com previsão de che-
gada às 18h15.

No roteiro 20, Cubatão-
-Mongaguá-Itanhaém, o 
passeio sai da Estação das 
Artes e se dirige ao Poço das 
Antas em Mongaguá. Após 
o almoço, a visita se estende 
à Plataforma de Pesca e ao 
Parque Ecológico A Tribu-
na. Em seguida, o ônibus se 
dirige para Itanhaém, tendo 
como atrativos a Igreja Ma-
triz de Sant’Anna, o Centro 
Histórico, a Cama de An-
chieta e a Praia dos Sonhos, 
com retorno previsto para as 
18 horas.

esclarecer dúvidas, solicitar 
informações sobre pacientes 
e falar com as assistentes so-
ciais.

Os números para contato 
são:  (13) 3361-6388, 3364-
0721, 3364-1335 e 3364- 
3324. “Com a grande deman-
da do local, aumentamos o 
número de linhas. Com essa 
ampliação do canal de comu-
nicação, o objetivo será obter 
mais rapidez e e� ciência nos 
serviços oferecidos pela uni-
dade”, destaca Adilson Ro-
cha, gestor da UPA.

Implantada em dezem-
bro de 2013 e administrada 
desde janeiro de 2015 pela 
Organização Social Saúde 
Revolução-OSS Revolução, 
a unidade de Cubatão realiza 
mensalmente cerca de  7.500 
atendimentos médicos de 
urgência. No local, a popu-
lação conta com clínico, pe-
diatra, dentista e ortopedis-
ta. Além de alguns exames 
laboratoriais e radiológicos, 
eletrocardiograma, sala de 
observação, atendimento 
social e de enfermagem

TURISMO
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                                        ASSOCIAÇÃO DA DIVINA MISERICÓRDIA  
 
                                                                               CNPJ: 04.587.965/0001-83   
                                                                                BALANÇO PATRIMONIAL   
                                                                   Levantado em 31 de Dezembro de 2014. 
  
    ATIVO     PASSIVO 
  ATIVO CIRCULANTE                  R$ 151.946,73  PASSIVO CIRCULANTE                 R$ 81.264,45 
  DISPONÍVEL                                              R$ 124.761,73  EXIGIVEL A CURTO PRAZO                     R$  55.264,45 
   Caixa                                             R$         393,63  FORNECEDORES                 R$ 16.849,89 
  BANCOS C/ MOVIMENTOS                    R$    27.113,81      Fornecedores                 R$ 16.849,89 
   Banco Itaú                    R$    27.090,41  OBRIGAÇÕES SOCIAIS                 R$   6.342,72 
   Bando do Brasil - C/C 1266-1                R$           23,40              Obrigações Sociais                 R$   6.342,72 
  BANCOS C/ APLICAÇÃO                  R$    97.254,29  OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                 R$      826,02 
  Banco do Brasil - C/A 1141-X                  R$    34.469,11      Obrigações Tributarias                 R$      826,02 
  Banco do Brasil - C/A 1266-1                  R$    10.080,46  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                 R$ 13.530,30 
  Banco do Brasil - C/A 1164-9                  R$      9.451,12      Obrigações Trabalhistas                 R$ 13.530,30 
  Banco do Brasil - C/A 1265-3                  R$    43.253,60  OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR           R$ 17.715,52 
  CONVENIOS                   R$    26.000,00      Outras Obrigações a pagar                  R$ 17.715,52 
  Convenio Federal                  R$    26.000,00   RECURSOS PUB. E PRIV. A REALIZAR   R$ 26.000,00 
  DESPESAS ANTECIPADAS                  R$      1.185,00      Convênio Federal                 R$ 26.000,00 
  Premios de Seguros a Vencer                R$       1.185,00   
  ATIVO PERMANENTE                              R$  153.438,14  PASSIVO COMPENSADO                 R$   9.735,77 
  IMOBILIZADO                                           R$  153.438,14   Cota Patronal/INSS                 R$   9.735,77 
   Máquinas e Equipamentos                  R$    48.460,50   
   Móveis e Utensílios                  R$    49.205,70   
   Telefone                                             R$         178,90   
   Instalações                                             R$    61.794,22   
   Veiculos                                             R$    42.995,90   
   Computadores e Periféricos                  R$    35.123,09   
   Instrumentos Musicais                           R$      9.952,14  PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           R$224.120,42 
  DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)        R$  (94.272,31) SUPERAVITS OU
                                                                                                           DEFICITS ACUMULADOS                R$ 214.384,65 
   Máquinas e Equipamentos                  R$  (15.259,40)   Superavits Acumulados                        R$ 134.533,78 
   Móveis e Utensílios                  R$  (15.685,17)   Superavit do Exercício                           R$   79.850,87 
   Computadores e Periféricos                  R$  (14.661,19)  
   Telefone                                             R$       (134,20)  
   Instalações                                             R$  (14.833,62)  
   Veículos                                             R$  (30.813,80)  
   Instrumentos Musicais                  R$    (2.884,93)  
  TOTAL DO ATIVO                  R$ 305.384,87  TOTAL DO PASSIVO                                 R$ 305.384,87 
   Reconhecemos a exati dão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2014.  
   Somando Ati vo e Passivo a importância de R$ 305.384,87 
   (Trezentos e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).  
   Ressalvando que a responsabilidade do profi ssional contador, fi ca técnico desde que reconhecidamente 
   operou com elementos dados e fi rma que se responsabiliza pela sua exati dão e veracidade. 
   Cubatão, 31 de Dezembro de 2014.   
     Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2014. 
   RECEITAS OPERACIONAIS                        347.960,11 DESPESAS OPERACIONAIS                    395.242,44
   CONVÊNIOS PUBLICOS                        347.960,11 Despesa Pessoal                    229.107,26
   Convênio Municipal.                        206.290,11 Despesa de Materiais                    108.278,53
   Convenio Federal                          52.000,00 Despesas Administrati vas                      48.761,53
   Convenio Estadual                          89.670,00 Honorarios Contábeis                                      9.095,12
                                                       DESPESAS GERAIS                       63.627,25
   CONTRIBUIÇÕES                          26.592,85  Serviços Terceiros                        30.558,22
   Contribuições de Associados                        26.592,85 Outras Despesas                         4.416,36
   DOAÇÕES                                                            75,75  Impostos e Taxas                       28.652,67
   Doação Pessoa 
   Jurídica em espécie                                                75,75 EVENTOS                                        1.208,26
   OUTRAS RECEITAS                      500,00 Festas e Promoções                         1.208,26
   Eventuais       500,00  
                                                        DESPESAS FINANCEIRAS                         3.484,25
   RECEITAS FINANCEIRAS                        110.161,45  Despesas Financeiras                         3.484,25
   Rendimentos de Aplicações  5.195,44   
   Receita de Eventos                          53.099,33          TOTAL DAS DESPESAS                                  463.562,20
 
   Receita da Canti na                          50.719,95  RECEITA (+)                                485.290,16
   Receita Sorteio Nf. Paulista  1.146,73
     DESPESA (-)                                               463.562,20
   TOTAL DAS RECEITAS                          485.290,16  RESULTADO DO EXERCÍCIO (=)                   21.727,96
             FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS                            RAFAEL MAX DE SOUZA 
             CPF. 121.453.128-89                                                       CRC/SP - 1SP217351/O-0 
             VICE PRESIDENTE                                                       CONTADOR 

LINDE GASES LTDA., torna público que requereu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação para fabricação de Gases Industriais e Medicinais 
(exceto o gás cloro e os da extração e refi no do petróleo, sito à RODO-
VIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI, KM 59,5 - PEREQUÊ - CUBATÃO/SP.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DIEGO SOUZA DE PONTES e REBECA DO CARMO STOCCO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 405199211 - SSP/SP, CPF n.º 35142312813, 
com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 100, fl s. nº 63, Termo 
nº 61042), nascido no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (01/02/1986), re-
sidente na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 82, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
MIGUEL DE PONTES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de MARIA SOUZA DE PONTES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de 
idade, residente em TABATINGA - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, au-
xiliar de cobrança, RG n.º 362557159 - SSP/SP, CPF n.º 41059472813, com 23 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (14/01/1992), 
residente na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 82, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de 
CARLOS MOTTA STOCCO, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 51 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP e de WANDA CONCEIÇÃO DO CARMO, de nacionalidade brasileira, do  lar, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 13 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: DOUGLAS CARVALHAES OLIVEIRA e MARIA APARECIDA CLAUDINO DE MELO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 22839138 - SSP/SP, CPF n.º 10844951803, com 
46 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 68, fl s. nº 240, Termo nº 53138), 
nascido no dia cinco de outubro de mil novecentos e sessenta e nove (05/10/1969), residente na Av. Princi-
pal, 243, C, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL OLIVEIRA DA SILVA, falecido há 03 anos e de HELE-
NA CARVALHAES OLIVEIRA, falecida há 30 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 360082865 - SSP/SP, CPF n.º 28998833808, com 38 anos de idade, natural de SERRA TALHADA 
- PE (Serra Talhada-PE  Livro nº 58, fl s. nº 104, Termo nº 7867), nascida no dia vinte e dois de outubro de mil 
novecentos e setenta e sete (22/10/1977), residente na Av. Principal, 243, C, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lha de AGRIPINO CLAUDINO DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, 
residente em SERRA TALHADA - PE e de NAIR MARIA DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 78 anos de idade, residente em SERRA TALHADA - PE. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ISAIAS TEXEIRA SANTOS e MAIARA DOS SANTOS BEZERRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador, RG n.º 41064051 - SSP/SP, CPF n.º 
34940055833, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de outubro 
de mil novecentos e oitenta e dois (20/10/1982), residente na Rua Márcia Marti ns da Conceição, 
15, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de OLIVEIRA TEXEIRA SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentado, com 63 anos de idade, residente em SÃO MIGUEL ARCANJO - SP e de VALDECI 
ARAUJO SANTOS, falecida ha 25 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, RG n.º 44399920X - SSP/SP, CPF n.º 39253558806, com 27 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e oito (04/06/1988), 
residente na Rua Márcia Marti ns da Conceição, 15, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de AMARO 
ANTÔNIO BEZERRA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DOS SANTOS BIBIANO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: BRUNO BORGES DO NASCIMENTO e BÁRBARA FONTES DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 469185338 - SSP/SP, CPF n.º 
39552678811, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 135, fl s. nº 164, 
Termo nº 35990), nascido no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e nove (01/06/1989), 
residente na Av. Nações Unidas, 631, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ALTAIR VICENTE DO NASCI-
MENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de SANDRA REGINA BORGES NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 47 anos 
de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estagiária, RG n.º 334341541 
- SSP/SP, CPF n.º 40106776860, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 156, fl s. nº 360, Termo nº 44544), nascida no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
três (06/02/1993), residente na Av. Brasil, 806, aptº23, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO 
BOSCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, tecnico de segurança, com 53 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de SÔNIA MARIA FONTES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DIOGO SANTOS GASPAR e ELISANGELA MARIA ARANTES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, RG n.º 33877211 - SSP/SP, CPF n.º 30164030808, 
com 34 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 54, fl s. nº 117, 
Termo nº 33669), nascido no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta e um (01/05/1981), 
residente na Rua Professora Ana Dias, 210, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de ARGYMIRO GASPAR 
FILHO, falecido há 5 anos e de MARIA DAS GRAÇAS SANTOS GASPAR, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, analista administrati va, RG n.º 34350260 - SSP/SP, CPF n.º 30410900826, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 94, fl s. nº 14, Termo nº 19524), 
nascida no dia treze de março de mil novecentos e oitenta e três (13/03/1983), residente na Rua 
Espanha, 1250, aptº23, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO FELIX ARANTES, falecido 
há 16 anos e de IZAURA MARIA ARANTES, de nacionalidade brasileira, pensionista, com 67 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: REINALDO DOS SANTOS PAULA e CAMILA MOREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 485715600 - SSP/SP, CPF n.º 42798947871, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão (3513504) - SP, nascido no dia cinco de janeiro de 
mil novecentos e noventa e dois (05/01/1992), residente na Rua João Pessoa, 256, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de OROSINO DE PAULA, falecido há 06 meses e de ROSILENE MARIA DE PAU-
LA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 441674835 - SSP/SP, CPF n.º 
34602069851, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e cinco (17/06/1985), residente na Rua João Pessoa, 256, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ EVENCIO MOREIRA FILHO, falecido há 08 anos e de MARIA DE 
LOURDES MOREIRA, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 13 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSENILDO LIMA NUNES e LUZIENE DOS SANTOS OLIVEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 339817549 - SSP/SP, CPF n.º 41742187811, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e dois (23/01/1992), residente na Travessa São Jorge, 602, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lho de JOSÉ DO NASCIMENTO NUNES, de nacionalidade brasileira, soldador, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de LAURINETE LIMA MENDONÇA NUNES, de nacionalidade 
brasileira, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de caixa, RG n.º 49689364 - SSP/SP, CPF n.º 37320958864, com 28 anos de idade, na-
tural de TOBIAS BARRETO - SE (Tobias Barreto -Sergipe  Livro nº 49, fl s. nº 209, Termo nº 16036), 
nascida no dia treze de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (13/12/1987), residente na 
Rua Santa Barbara, 58, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, falecido 
há 17 anos e de MARIA IONE DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GENIVAL DA COSTA EVANGELISTA e ELIETE DA SILVA SOUSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor industrial, RG n.º 2226841 - SSP/PI, CPF n.º 97244406304, com 
32 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI (Capitão de Campos-PI  Livro nº 12, fl s. nº 195, Termo 
nº 13979), nascido no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (26/12/1983), 
residente na Av. Marechal Costa e Silva, 181, Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO ALVES 
EVANGELISTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em COCAL DE 
TELHA - PI e de ANTONIA ELPIDIO DA COSTA EVANGELISTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 59 anos de idade, residente em COCAL DE TELHA - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 2707524 - SSP/PI, CPF n.º 02247081398, com 27 anos de idade, natural de 
CAMPO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 35, fl s. nº 545, Termo nº 41959), nascida no dia nove de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (09/02/1988), residente na Av. Marechal Costa e Silva, 181, 
Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FERREIRA DE SOUSA, falecido há 5 anos e de MARIA DAS 
GRAÇAS DA SILVA SOUSA, falecida há 11 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ÉRICK GUSTAVO RODRIGUES SANTOS e WERICA DA SILVA LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. administrati vo, RG n.º 48603749 - SSP/SP, CPF n.º 40497792850, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão (3513504) - SP, nascido no dia três de julho de mil novecentos 
e noventa e um (03/07/1991), residente na Rua João Veiga, 361, Pq. São Luís, Cubatão - SP, fi lho de JUA-
REZ BATISTA SANTOS, falecido há 4 anos e de CELIA RODRIGUES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
domésti ca, com 49 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
de departamento pessoal, RG n.º 48579281 - SSP/SP, CPF n.º 38922818824, com 25 anos de idade, na-
tural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 144, fl s. nº 07, Termo nº 87224), nascida no dia dez 
de setembro de mil novecentos e noventa (10/09/1990), residente na Rua João Veiga, 361, Pq. São Luís, 
Cubatão - SP, fi lha de WILSON DE OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de CLEMILDA DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VALDIMAR JORGE DE MOURA e MARIA LUCIA BIBIANO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 189965356 - SSP/SP, CPF n.º 10823827879, com 47 
anos de idade, natural de CORINTO - MG (Corinto-MG  Livro nº 34, fl s. nº 73, Termo nº 15620), nascido 
no dia trinta de dezembro de mil novecentos e sessenta e oito (30/12/1968), residente na Rua Mercedes 
Cunha Evangelista, 75, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de WALDIR CARDOSO DE MOURA, falecido 
há 28 anos e de LOURDES FAGUNDES DE MOURA, de nacionalidade brasileira, com 72 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica de enfer-
magem, RG n.º 169585414 - SSP/SP, CPF n.º 07721091845, com 51 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 27, fl s. nº 136, Termo nº 20222), nascida no dia sete de abril de mil novecentos e 
sessenta e quatro (07/04/1964), residente na Rua José Gonçalves Torres, 231, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ BIBIANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 80 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ANATILDE MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 74 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GILVAN AZEVEDO DOS SANTOS e ANA PAULA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 304585786 - SSP/SP, CPF n.º 29875256803, com 35 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta (31/05/1980), 
residente na Rua Carlos Caldeira, 18, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de EDGAR GONÇALVES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em Feira Santana - BA 
e de EDITE AZEVEDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 27879399 
- SSP/SP, CPF n.º 26772851854, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e 
nove de maio de mil novecentos e setenta e cinco (29/05/1975), residente na Avenida Marechal Costa e 
Silva, 436, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANIZIA JOVENTINA DE LIMA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 85 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Fabricio Vidal, 
conforme sentença de 21/06/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca de Cubatão/
SP, nos autos de nº157.01.2011.000825-9/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: RICHARDSON FRANCIS OLIVEIRA PAIVA e PRISCILA DE SOUZA ARAÚJO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de compras, RG n.º 408265425 - SSP/SP, 
CPF n.º 37023648895, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 121, fl s. 
nº 295, Termo nº 30550), nascido no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(25/05/1987), residente na Rua Estado Unidos, 248, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de EXPEDITO 
MARTINS DE PAIVA, de nacionalidade brasileira, fi scal, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA PAIVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 1424064570 - SSP/BA, CPF 
n.º 03077867575, com 30 anos de idade, natural de MIGUEL CALMON - BA (Miguel Calmon-BA  Livro 
nº 65, fl s. nº 138, Termo nº 9078), nascida no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (18/12/1985), residente na Rua Sergipe, 468, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO LUIS 
MENEZES DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, residente em MI-
GUEL CALMON - BA e de GERCIONE DE SOUZA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos 
de idade, residente em MIGUEL CALMON - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA e TAMIRES CRISLAINE FERREIRA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 44396505 - SSP/SP, CPF 
n.º 36362261852, com 29 anos de idade, natural de Cubatão (3513504) - SP, nascido no dia deze-
nove de julho de mil novecentos e oitenta e seis (19/07/1986), residente na Rua Caminho B, 67, 
Vila Caique, Cubatão (3513504) - SP, fi lho de CICERO SABINO DA SILVA, falecido há 1 ano e de MA-
RIA SALETE DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 49 anos de idade, 
residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 466349774 - SSP/SP, com 26 anos de idade, natural de BELO HORIZONTE - MG (Mati pó 
- MG  Livro nº 33, fl s. nº 237, Termo nº 6232), nascida no dia dois de janeiro de mil novecentos e 
noventa (02/01/1990), residente na Rua Caminho B, 67, Vila Caique, Cubatão (3513504) - SP, fi lha 
de JOANAS FERREIRA, falecida há 2 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 15 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: NIVAN RIBEIRO LEMOS e LAUDICEIA RODRIGUES DE BRITO. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, engenheiro, RG n.º 28363166 - SSP/SP, CPF n.º 30588638889, com 34 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 82, fl s. nº 50, Termo nº 14784), nascido no dia vinte e seis 
de agosto de mil novecentos e oitenta e um (26/08/1981), residente na Rua Primeiro de Maio, 631, aptº24, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de NICANOR BOMFIM LEMOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANTONINA RIBEIRO LEMOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 60 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de 
departamento pessoal, RG n.º 29160456 - SSP/SP, CPF n.º 25773037858, com 40 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 48, fl s. nº 254, Termo nº 37856), nascida no dia vinte e seis de setembro 
de mil novecentos e setenta e cinco (26/09/1975), residente na Rua Primeiro de Maio, 631, aptº24, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSIAS SOUZA BRITO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de REGINA RODRIGUES DE BRITO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: ROMARIO DOS SANTOS ALMEIDA e PRISCILA BARBOSA RAIMUNDO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista montador, RG n.º 474271961 - SSP/SP, CPF n.º 
40822260875, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de junho de mil nove-
centos e noventa (08/06/1990), residente na Av. Nossa Senhora da Lapa, 481, Casa 3 fundos, Vila Nova, 
Cubatão (3513504) - SP, fi lho de JOEL ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de 
idade, residente em REGISTRO - SP e de ELINETE FERNANDES DOS SANTOS ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão (3513504) - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 367364335 - SSP/SP, CPF n.º 41866181866, com 
20 anos de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ (Rio de Janeiro-RJ 11ºCircunscrição  Livro nº 4SA42, 
fl s. nº 283, Termo nº 22478), nascida no dia vinte e um de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(21/04/1995), residente na Av.Cruzeiro do Sul, 95, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de PAULO SERGIO GON-
ÇALVES RAIMUNDO, de nacionalidade brasileira, técnico de telefonia (0), com 45 anos de idade, resi-
dente em Inhaúma - RJ e de ROSEMEIRE BARBOSA RAIMUNDO, de nacionalidade brasileira, costureira, 
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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 18 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ADELSON DOS SANTOS e VALQUIRIA SILVA BARBOSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 300073422 - SSP/SP, CPF n.º 28196981821, com 37 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 134, fl s. nº 213, Termo nº 14605), nascido no dia seis de 
maio de mil novecentos e setenta e oito (06/05/1978), residente na Rua Lourenço Bati sta de Araujo, 184, Jar-
dim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ADELMO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 66 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de ANA MARIA QUINTINO, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 352692467 - SSP/SP, CPF n.º 32295644801, com 34 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 81, fl s. nº 177, Termo nº 14513), nascida no dia vinte e seis de julho de 
mil novecentos e oitenta e um (26/07/1981), residente na Rua Lourenço Bati sta de Araujo, 184, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO ANTONINO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
60 anos de idade, residente em CUMARU - PE e de MARIA DOS PRAZERES DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, com 55 anos de idade, residente em ITAPEVA - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: GENIVALDO JOVENCIO DOS SANTOS e MARIA CÉLIA DOS SANTOS DANTAS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 520642636 - SSP/SP, CPF n.º 
07419259828, com 51 anos de idade, natural de PEDRO ALEXANDRE - BA (Pedro Alexandre-BA  Livro nº 
25, fl s. nº 311, Termo nº 13902), nascido no dia quinze de agosto de mil novecentos e sessenta e quatro 
(15/08/1964), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1846, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de AN-
TONIO JOVENCIO DOS SANTOS, falecido há 05 anos e de JOSEFA ORMINIA DE JESUS, falecida há 07 anos 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 369906822 - SSP/SP, CPF n.º 
32165596882, com 32 anos de idade, natural de JEREMOABO - BA (Jeremoabo - BA  Livro nº 18, fl s. nº 259, 
Termo nº 21009), nascida no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (17/12/1983), 
residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1846, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ALVES DAN-
TAS, falecido há 04 anos e de MAURINA MARIA DOS SANTOS DANTAS, de nacionalidade brasileira, com 
50 anos de idade, residente em JEREMOABO - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: RONALDO HENRIQUE RIBEIRO e DEBORA DIONISIA JESUS CRUZ. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, músico, RG n.º 441670040 - SSP/SP, CPF n.º 35665889890, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão (3513504) - SP, nascido no dia vinte e um de setembro de 
mil novecentos e oitenta e sete (21/09/1987), residente na Rua Domingos Costa, 158, Bloco 5, Apto.33, 
Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de VALDELICIA RIBEIRO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 75 anos de idade, residente em Cubatão (3513504) - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 46872364X - SSP/SP, CPF n.º 45157434812, com 20 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(16/04/1995), residente na Rua João dos Santos Custódio, 65, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de GER-
SON JESUS CRUZ, de nacionalidade brasileira, soldador, com 44 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ALEXSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS JESUS CRUZ, de nacionalidade brasileira, inspetora, 
com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DAVI NEVES DOS SANTOS e NATALÍ DE FREITAS SANTANA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de manutenção elétrica, RG n.º 466334722 - SSP/SP, com 
27 anos de idade, natural de ARACAJU (2800308) - SE (Maruim-SE  Livro nº 12, fl s. nº 157, Termo nº 
8830), nascido no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (01/01/1989), residente 
na Av.Principal, 2096, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JANDI DOS SANTOS, desaparecido há 18 
anos e de ELZA NEVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, costureira, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 421759288 - SSP/SP, CPF n.º 37218823858, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida 
no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e oito (09/03/1988), residente na Rua Caminho São 
Paulo, s/nº, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de GERONCIO GOMES DE SANTANA FILHO, de nacio-
nalidade brasileira, pintor, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIZABETH MARIA 
PUPO DE FREITAS, falecida há 02 anos. Divorciada de Fabrício Bati sta da Silva, através de Escritura 
Pública lavrada em 05 de dezembro de 2013 pelo 1ºTabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos 
de Cubatão-SP, no livro nº196, pgs.039/040. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ANUNCIE AQUI

LIGUE (13) 3361-5212
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                                        ASSOCIAÇÃO DA DIVINA MISERICÓRDIA  
 
                                                                               CNPJ: 04.587.965/0001-83   
                                                                                BALANÇO PATRIMONIAL   
                                                                   Levantado em 31 de Dezembro de 2014. 
  
    ATIVO     PASSIVO 
  ATIVO CIRCULANTE                  R$ 151.946,73  PASSIVO CIRCULANTE                 R$ 81.264,45 
  DISPONÍVEL                                              R$ 124.761,73  EXIGIVEL A CURTO PRAZO                     R$  55.264,45 
   Caixa                                             R$         393,63  FORNECEDORES                 R$ 16.849,89 
  BANCOS C/ MOVIMENTOS                    R$    27.113,81      Fornecedores                 R$ 16.849,89 
   Banco Itaú                    R$    27.090,41  OBRIGAÇÕES SOCIAIS                 R$   6.342,72 
   Bando do Brasil - C/C 1266-1                R$           23,40              Obrigações Sociais                 R$   6.342,72 
  BANCOS C/ APLICAÇÃO                  R$    97.254,29  OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                 R$      826,02 
  Banco do Brasil - C/A 1141-X                  R$    34.469,11      Obrigações Tributarias                 R$      826,02 
  Banco do Brasil - C/A 1266-1                  R$    10.080,46  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                 R$ 13.530,30 
  Banco do Brasil - C/A 1164-9                  R$      9.451,12      Obrigações Trabalhistas                 R$ 13.530,30 
  Banco do Brasil - C/A 1265-3                  R$    43.253,60  OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR           R$ 17.715,52 
  CONVENIOS                   R$    26.000,00      Outras Obrigações a pagar                  R$ 17.715,52 
  Convenio Federal                  R$    26.000,00   RECURSOS PUB. E PRIV. A REALIZAR   R$ 26.000,00 
  DESPESAS ANTECIPADAS                  R$      1.185,00      Convênio Federal                 R$ 26.000,00 
  Premios de Seguros a Vencer                R$       1.185,00   
  ATIVO PERMANENTE                              R$  153.438,14  PASSIVO COMPENSADO                 R$   9.735,77 
  IMOBILIZADO                                           R$  153.438,14   Cota Patronal/INSS                 R$   9.735,77 
   Máquinas e Equipamentos                  R$    48.460,50   
   Móveis e Utensílios                  R$    49.205,70   
   Telefone                                             R$         178,90   
   Instalações                                             R$    61.794,22   
   Veiculos                                             R$    42.995,90   
   Computadores e Periféricos                  R$    35.123,09   
   Instrumentos Musicais                           R$      9.952,14  PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           R$224.120,42 
  DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)        R$  (94.272,31) SUPERAVITS OU
                                                                                                           DEFICITS ACUMULADOS                R$ 214.384,65 
   Máquinas e Equipamentos                  R$  (15.259,40)   Superavits Acumulados                        R$ 134.533,78 
   Móveis e Utensílios                  R$  (15.685,17)   Superavit do Exercício                           R$   79.850,87 
   Computadores e Periféricos                  R$  (14.661,19)  
   Telefone                                             R$       (134,20)  
   Instalações                                             R$  (14.833,62)  
   Veículos                                             R$  (30.813,80)  
   Instrumentos Musicais                  R$    (2.884,93)  
  TOTAL DO ATIVO                  R$ 305.384,87  TOTAL DO PASSIVO                                 R$ 305.384,87 
   Reconhecemos a exati dão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2014.  
   Somando Ati vo e Passivo a importância de R$ 305.384,87 
   (Trezentos e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).  
   Ressalvando que a responsabilidade do profi ssional contador, fi ca técnico desde que reconhecidamente 
   operou com elementos dados e fi rma que se responsabiliza pela sua exati dão e veracidade. 
   Cubatão, 31 de Dezembro de 2014.   
     Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2014. 
   RECEITAS OPERACIONAIS                        347.960,11 DESPESAS OPERACIONAIS                    395.242,44
   CONVÊNIOS PUBLICOS                        347.960,11 Despesa Pessoal                    229.107,26
   Convênio Municipal.                        206.290,11 Despesa de Materiais                    108.278,53
   Convenio Federal                          52.000,00 Despesas Administrati vas                      48.761,53
   Convenio Estadual                          89.670,00 Honorarios Contábeis                                      9.095,12
                                                       DESPESAS GERAIS                       63.627,25
   CONTRIBUIÇÕES                          26.592,85  Serviços Terceiros                        30.558,22
   Contribuições de Associados                        26.592,85 Outras Despesas                         4.416,36
   DOAÇÕES                                                            75,75  Impostos e Taxas                       28.652,67
   Doação Pessoa 
   Jurídica em espécie                                                75,75 EVENTOS                                        1.208,26
   OUTRAS RECEITAS                      500,00 Festas e Promoções                         1.208,26
   Eventuais       500,00  
                                                        DESPESAS FINANCEIRAS                         3.484,25
   RECEITAS FINANCEIRAS                        110.161,45  Despesas Financeiras                         3.484,25
   Rendimentos de Aplicações  5.195,44   
   Receita de Eventos                          53.099,33          TOTAL DAS DESPESAS                                  463.562,20
 
   Receita da Canti na                          50.719,95  RECEITA (+)                                485.290,16
   Receita Sorteio Nf. Paulista  1.146,73
     DESPESA (-)                                               463.562,20
   TOTAL DAS RECEITAS                          485.290,16  RESULTADO DO EXERCÍCIO (=)                   21.727,96
             FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS                            RAFAEL MAX DE SOUZA 
             CPF. 121.453.128-89                                                       CRC/SP - 1SP217351/O-0 
             VICE PRESIDENTE                                                       CONTADOR 

LINDE GASES LTDA., torna público que requereu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação para fabricação de Gases Industriais e Medicinais 
(exceto o gás cloro e os da extração e refi no do petróleo, sito à RODO-
VIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI, KM 59,5 - PEREQUÊ - CUBATÃO/SP.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DIEGO SOUZA DE PONTES e REBECA DO CARMO STOCCO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 405199211 - SSP/SP, CPF n.º 35142312813, 
com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 100, fl s. nº 63, Termo 
nº 61042), nascido no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (01/02/1986), re-
sidente na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 82, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
MIGUEL DE PONTES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de MARIA SOUZA DE PONTES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de 
idade, residente em TABATINGA - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, au-
xiliar de cobrança, RG n.º 362557159 - SSP/SP, CPF n.º 41059472813, com 23 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (14/01/1992), 
residente na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 82, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de 
CARLOS MOTTA STOCCO, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 51 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP e de WANDA CONCEIÇÃO DO CARMO, de nacionalidade brasileira, do  lar, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 13 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: DOUGLAS CARVALHAES OLIVEIRA e MARIA APARECIDA CLAUDINO DE MELO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 22839138 - SSP/SP, CPF n.º 10844951803, com 
46 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 68, fl s. nº 240, Termo nº 53138), 
nascido no dia cinco de outubro de mil novecentos e sessenta e nove (05/10/1969), residente na Av. Princi-
pal, 243, C, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL OLIVEIRA DA SILVA, falecido há 03 anos e de HELE-
NA CARVALHAES OLIVEIRA, falecida há 30 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 360082865 - SSP/SP, CPF n.º 28998833808, com 38 anos de idade, natural de SERRA TALHADA 
- PE (Serra Talhada-PE  Livro nº 58, fl s. nº 104, Termo nº 7867), nascida no dia vinte e dois de outubro de mil 
novecentos e setenta e sete (22/10/1977), residente na Av. Principal, 243, C, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lha de AGRIPINO CLAUDINO DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, 
residente em SERRA TALHADA - PE e de NAIR MARIA DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 78 anos de idade, residente em SERRA TALHADA - PE. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ISAIAS TEXEIRA SANTOS e MAIARA DOS SANTOS BEZERRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador, RG n.º 41064051 - SSP/SP, CPF n.º 
34940055833, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de outubro 
de mil novecentos e oitenta e dois (20/10/1982), residente na Rua Márcia Marti ns da Conceição, 
15, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de OLIVEIRA TEXEIRA SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentado, com 63 anos de idade, residente em SÃO MIGUEL ARCANJO - SP e de VALDECI 
ARAUJO SANTOS, falecida ha 25 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, RG n.º 44399920X - SSP/SP, CPF n.º 39253558806, com 27 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e oito (04/06/1988), 
residente na Rua Márcia Marti ns da Conceição, 15, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de AMARO 
ANTÔNIO BEZERRA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DOS SANTOS BIBIANO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: BRUNO BORGES DO NASCIMENTO e BÁRBARA FONTES DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 469185338 - SSP/SP, CPF n.º 
39552678811, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 135, fl s. nº 164, 
Termo nº 35990), nascido no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e nove (01/06/1989), 
residente na Av. Nações Unidas, 631, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ALTAIR VICENTE DO NASCI-
MENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de SANDRA REGINA BORGES NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 47 anos 
de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estagiária, RG n.º 334341541 
- SSP/SP, CPF n.º 40106776860, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 156, fl s. nº 360, Termo nº 44544), nascida no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
três (06/02/1993), residente na Av. Brasil, 806, aptº23, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO 
BOSCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, tecnico de segurança, com 53 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de SÔNIA MARIA FONTES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DIOGO SANTOS GASPAR e ELISANGELA MARIA ARANTES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, RG n.º 33877211 - SSP/SP, CPF n.º 30164030808, 
com 34 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 54, fl s. nº 117, 
Termo nº 33669), nascido no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta e um (01/05/1981), 
residente na Rua Professora Ana Dias, 210, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de ARGYMIRO GASPAR 
FILHO, falecido há 5 anos e de MARIA DAS GRAÇAS SANTOS GASPAR, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, analista administrati va, RG n.º 34350260 - SSP/SP, CPF n.º 30410900826, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 94, fl s. nº 14, Termo nº 19524), 
nascida no dia treze de março de mil novecentos e oitenta e três (13/03/1983), residente na Rua 
Espanha, 1250, aptº23, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO FELIX ARANTES, falecido 
há 16 anos e de IZAURA MARIA ARANTES, de nacionalidade brasileira, pensionista, com 67 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: REINALDO DOS SANTOS PAULA e CAMILA MOREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 485715600 - SSP/SP, CPF n.º 42798947871, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão (3513504) - SP, nascido no dia cinco de janeiro de 
mil novecentos e noventa e dois (05/01/1992), residente na Rua João Pessoa, 256, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de OROSINO DE PAULA, falecido há 06 meses e de ROSILENE MARIA DE PAU-
LA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 441674835 - SSP/SP, CPF n.º 
34602069851, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e cinco (17/06/1985), residente na Rua João Pessoa, 256, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ EVENCIO MOREIRA FILHO, falecido há 08 anos e de MARIA DE 
LOURDES MOREIRA, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 13 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSENILDO LIMA NUNES e LUZIENE DOS SANTOS OLIVEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 339817549 - SSP/SP, CPF n.º 41742187811, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e dois (23/01/1992), residente na Travessa São Jorge, 602, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lho de JOSÉ DO NASCIMENTO NUNES, de nacionalidade brasileira, soldador, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de LAURINETE LIMA MENDONÇA NUNES, de nacionalidade 
brasileira, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de caixa, RG n.º 49689364 - SSP/SP, CPF n.º 37320958864, com 28 anos de idade, na-
tural de TOBIAS BARRETO - SE (Tobias Barreto -Sergipe  Livro nº 49, fl s. nº 209, Termo nº 16036), 
nascida no dia treze de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (13/12/1987), residente na 
Rua Santa Barbara, 58, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, falecido 
há 17 anos e de MARIA IONE DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GENIVAL DA COSTA EVANGELISTA e ELIETE DA SILVA SOUSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor industrial, RG n.º 2226841 - SSP/PI, CPF n.º 97244406304, com 
32 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI (Capitão de Campos-PI  Livro nº 12, fl s. nº 195, Termo 
nº 13979), nascido no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (26/12/1983), 
residente na Av. Marechal Costa e Silva, 181, Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO ALVES 
EVANGELISTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em COCAL DE 
TELHA - PI e de ANTONIA ELPIDIO DA COSTA EVANGELISTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 59 anos de idade, residente em COCAL DE TELHA - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 2707524 - SSP/PI, CPF n.º 02247081398, com 27 anos de idade, natural de 
CAMPO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 35, fl s. nº 545, Termo nº 41959), nascida no dia nove de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (09/02/1988), residente na Av. Marechal Costa e Silva, 181, 
Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FERREIRA DE SOUSA, falecido há 5 anos e de MARIA DAS 
GRAÇAS DA SILVA SOUSA, falecida há 11 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ÉRICK GUSTAVO RODRIGUES SANTOS e WERICA DA SILVA LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. administrati vo, RG n.º 48603749 - SSP/SP, CPF n.º 40497792850, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão (3513504) - SP, nascido no dia três de julho de mil novecentos 
e noventa e um (03/07/1991), residente na Rua João Veiga, 361, Pq. São Luís, Cubatão - SP, fi lho de JUA-
REZ BATISTA SANTOS, falecido há 4 anos e de CELIA RODRIGUES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
domésti ca, com 49 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
de departamento pessoal, RG n.º 48579281 - SSP/SP, CPF n.º 38922818824, com 25 anos de idade, na-
tural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 144, fl s. nº 07, Termo nº 87224), nascida no dia dez 
de setembro de mil novecentos e noventa (10/09/1990), residente na Rua João Veiga, 361, Pq. São Luís, 
Cubatão - SP, fi lha de WILSON DE OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de CLEMILDA DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VALDIMAR JORGE DE MOURA e MARIA LUCIA BIBIANO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 189965356 - SSP/SP, CPF n.º 10823827879, com 47 
anos de idade, natural de CORINTO - MG (Corinto-MG  Livro nº 34, fl s. nº 73, Termo nº 15620), nascido 
no dia trinta de dezembro de mil novecentos e sessenta e oito (30/12/1968), residente na Rua Mercedes 
Cunha Evangelista, 75, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de WALDIR CARDOSO DE MOURA, falecido 
há 28 anos e de LOURDES FAGUNDES DE MOURA, de nacionalidade brasileira, com 72 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica de enfer-
magem, RG n.º 169585414 - SSP/SP, CPF n.º 07721091845, com 51 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 27, fl s. nº 136, Termo nº 20222), nascida no dia sete de abril de mil novecentos e 
sessenta e quatro (07/04/1964), residente na Rua José Gonçalves Torres, 231, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ BIBIANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 80 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ANATILDE MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 74 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GILVAN AZEVEDO DOS SANTOS e ANA PAULA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 304585786 - SSP/SP, CPF n.º 29875256803, com 35 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta (31/05/1980), 
residente na Rua Carlos Caldeira, 18, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de EDGAR GONÇALVES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em Feira Santana - BA 
e de EDITE AZEVEDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 27879399 
- SSP/SP, CPF n.º 26772851854, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e 
nove de maio de mil novecentos e setenta e cinco (29/05/1975), residente na Avenida Marechal Costa e 
Silva, 436, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANIZIA JOVENTINA DE LIMA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 85 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Fabricio Vidal, 
conforme sentença de 21/06/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca de Cubatão/
SP, nos autos de nº157.01.2011.000825-9/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: RICHARDSON FRANCIS OLIVEIRA PAIVA e PRISCILA DE SOUZA ARAÚJO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de compras, RG n.º 408265425 - SSP/SP, 
CPF n.º 37023648895, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 121, fl s. 
nº 295, Termo nº 30550), nascido no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(25/05/1987), residente na Rua Estado Unidos, 248, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de EXPEDITO 
MARTINS DE PAIVA, de nacionalidade brasileira, fi scal, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA PAIVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 1424064570 - SSP/BA, CPF 
n.º 03077867575, com 30 anos de idade, natural de MIGUEL CALMON - BA (Miguel Calmon-BA  Livro 
nº 65, fl s. nº 138, Termo nº 9078), nascida no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (18/12/1985), residente na Rua Sergipe, 468, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO LUIS 
MENEZES DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, residente em MI-
GUEL CALMON - BA e de GERCIONE DE SOUZA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos 
de idade, residente em MIGUEL CALMON - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA e TAMIRES CRISLAINE FERREIRA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 44396505 - SSP/SP, CPF 
n.º 36362261852, com 29 anos de idade, natural de Cubatão (3513504) - SP, nascido no dia deze-
nove de julho de mil novecentos e oitenta e seis (19/07/1986), residente na Rua Caminho B, 67, 
Vila Caique, Cubatão (3513504) - SP, fi lho de CICERO SABINO DA SILVA, falecido há 1 ano e de MA-
RIA SALETE DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 49 anos de idade, 
residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 466349774 - SSP/SP, com 26 anos de idade, natural de BELO HORIZONTE - MG (Mati pó 
- MG  Livro nº 33, fl s. nº 237, Termo nº 6232), nascida no dia dois de janeiro de mil novecentos e 
noventa (02/01/1990), residente na Rua Caminho B, 67, Vila Caique, Cubatão (3513504) - SP, fi lha 
de JOANAS FERREIRA, falecida há 2 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 15 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: NIVAN RIBEIRO LEMOS e LAUDICEIA RODRIGUES DE BRITO. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, engenheiro, RG n.º 28363166 - SSP/SP, CPF n.º 30588638889, com 34 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 82, fl s. nº 50, Termo nº 14784), nascido no dia vinte e seis 
de agosto de mil novecentos e oitenta e um (26/08/1981), residente na Rua Primeiro de Maio, 631, aptº24, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de NICANOR BOMFIM LEMOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANTONINA RIBEIRO LEMOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 60 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de 
departamento pessoal, RG n.º 29160456 - SSP/SP, CPF n.º 25773037858, com 40 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 48, fl s. nº 254, Termo nº 37856), nascida no dia vinte e seis de setembro 
de mil novecentos e setenta e cinco (26/09/1975), residente na Rua Primeiro de Maio, 631, aptº24, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSIAS SOUZA BRITO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de REGINA RODRIGUES DE BRITO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: ROMARIO DOS SANTOS ALMEIDA e PRISCILA BARBOSA RAIMUNDO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista montador, RG n.º 474271961 - SSP/SP, CPF n.º 
40822260875, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de junho de mil nove-
centos e noventa (08/06/1990), residente na Av. Nossa Senhora da Lapa, 481, Casa 3 fundos, Vila Nova, 
Cubatão (3513504) - SP, fi lho de JOEL ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de 
idade, residente em REGISTRO - SP e de ELINETE FERNANDES DOS SANTOS ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão (3513504) - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 367364335 - SSP/SP, CPF n.º 41866181866, com 
20 anos de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ (Rio de Janeiro-RJ 11ºCircunscrição  Livro nº 4SA42, 
fl s. nº 283, Termo nº 22478), nascida no dia vinte e um de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(21/04/1995), residente na Av.Cruzeiro do Sul, 95, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de PAULO SERGIO GON-
ÇALVES RAIMUNDO, de nacionalidade brasileira, técnico de telefonia (0), com 45 anos de idade, resi-
dente em Inhaúma - RJ e de ROSEMEIRE BARBOSA RAIMUNDO, de nacionalidade brasileira, costureira, 
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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 18 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ADELSON DOS SANTOS e VALQUIRIA SILVA BARBOSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 300073422 - SSP/SP, CPF n.º 28196981821, com 37 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 134, fl s. nº 213, Termo nº 14605), nascido no dia seis de 
maio de mil novecentos e setenta e oito (06/05/1978), residente na Rua Lourenço Bati sta de Araujo, 184, Jar-
dim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ADELMO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 66 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de ANA MARIA QUINTINO, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 352692467 - SSP/SP, CPF n.º 32295644801, com 34 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 81, fl s. nº 177, Termo nº 14513), nascida no dia vinte e seis de julho de 
mil novecentos e oitenta e um (26/07/1981), residente na Rua Lourenço Bati sta de Araujo, 184, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO ANTONINO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
60 anos de idade, residente em CUMARU - PE e de MARIA DOS PRAZERES DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, com 55 anos de idade, residente em ITAPEVA - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: GENIVALDO JOVENCIO DOS SANTOS e MARIA CÉLIA DOS SANTOS DANTAS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 520642636 - SSP/SP, CPF n.º 
07419259828, com 51 anos de idade, natural de PEDRO ALEXANDRE - BA (Pedro Alexandre-BA  Livro nº 
25, fl s. nº 311, Termo nº 13902), nascido no dia quinze de agosto de mil novecentos e sessenta e quatro 
(15/08/1964), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1846, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de AN-
TONIO JOVENCIO DOS SANTOS, falecido há 05 anos e de JOSEFA ORMINIA DE JESUS, falecida há 07 anos 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 369906822 - SSP/SP, CPF n.º 
32165596882, com 32 anos de idade, natural de JEREMOABO - BA (Jeremoabo - BA  Livro nº 18, fl s. nº 259, 
Termo nº 21009), nascida no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (17/12/1983), 
residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1846, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ALVES DAN-
TAS, falecido há 04 anos e de MAURINA MARIA DOS SANTOS DANTAS, de nacionalidade brasileira, com 
50 anos de idade, residente em JEREMOABO - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: RONALDO HENRIQUE RIBEIRO e DEBORA DIONISIA JESUS CRUZ. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, músico, RG n.º 441670040 - SSP/SP, CPF n.º 35665889890, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão (3513504) - SP, nascido no dia vinte e um de setembro de 
mil novecentos e oitenta e sete (21/09/1987), residente na Rua Domingos Costa, 158, Bloco 5, Apto.33, 
Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de VALDELICIA RIBEIRO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 75 anos de idade, residente em Cubatão (3513504) - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 46872364X - SSP/SP, CPF n.º 45157434812, com 20 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(16/04/1995), residente na Rua João dos Santos Custódio, 65, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de GER-
SON JESUS CRUZ, de nacionalidade brasileira, soldador, com 44 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ALEXSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS JESUS CRUZ, de nacionalidade brasileira, inspetora, 
com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DAVI NEVES DOS SANTOS e NATALÍ DE FREITAS SANTANA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de manutenção elétrica, RG n.º 466334722 - SSP/SP, com 
27 anos de idade, natural de ARACAJU (2800308) - SE (Maruim-SE  Livro nº 12, fl s. nº 157, Termo nº 
8830), nascido no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (01/01/1989), residente 
na Av.Principal, 2096, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JANDI DOS SANTOS, desaparecido há 18 
anos e de ELZA NEVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, costureira, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 421759288 - SSP/SP, CPF n.º 37218823858, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida 
no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e oito (09/03/1988), residente na Rua Caminho São 
Paulo, s/nº, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de GERONCIO GOMES DE SANTANA FILHO, de nacio-
nalidade brasileira, pintor, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIZABETH MARIA 
PUPO DE FREITAS, falecida há 02 anos. Divorciada de Fabrício Bati sta da Silva, através de Escritura 
Pública lavrada em 05 de dezembro de 2013 pelo 1ºTabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos 
de Cubatão-SP, no livro nº196, pgs.039/040. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ANUNCIE AQUI

LIGUE (13) 3361-5212

07digital.com.br 22 de janeiro de 2016

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 aparti r 
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 fi nancia-
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 
fi nanc. 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 fi nancia-
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 fi nan-
ciamento. 
210 mil - ref 1004
Vila Nova - Sobre-
posta Alta 2 dor/
suite, sl. 2 amb. 
área gourmet. 
Aceita fi nanc.
270 mil - ref. 999

3361-4894
3372-7409

Rua Armando 
Sales de Oliveira, 

371 - Centro - 
Cubatão

almeidasimoveis.com.br

CRECI 57407

Vila Nova - Sobre-
posta TERREA 2 
dorm.  Aceita fi -
nanc.
230 mil - ref. 998
Vila Nova - ap 2 
dorm, aceita 
fi nanc.
220 mil - ref 1022
Costa Silva - casa 2 
dorm, aceita 
fi nanc.
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. Marti ns 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- Ofi cina

- Peças
- Mecânicas
- Acessórios

Trabalhamos com 

98838-2872 SHENERAY

Rua 25 de Dezem-
bro, 260 - Vila 

Natal  Cubatão

Casa &

 
270,00 mil

Apartamento 
Área úti l 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

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
- Insulfi lm 
- Instalação de 
Som e alarmes 

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



08 digital.com.br22 de janeiro de 2016

Coletivo vai implantar 
bilhetagem eletrônica

SEI

A Viação Translíder já realiza treinamento 
junto aos cobradores que terão nova fun-
ção: auxiliares de bordo. Sistema facilita a 
vida dos beneficiados pela gratuidade

O Transporte Coletivo 
de Cubatão passará a ope-
rar, a partir de 1º fevereiro, 
com com o Sistema de Em-
barque Inteligente SEI - sis-
tema de bilhetagem eletrô-
nica. O objetivo é oferecer 
aos usuários facilidade e 
segurança. Com a implan-
tação desta tecnologia, os 
contemplados serão os pas-
sageiros bene� ciados pela 
gratuidade. 

No primeiro momen-
to, a bilhetagem eletrônica 
será implantada nos seis 
veículos que fazem o tra-
jeto Cemitério, Centro de 
Cubatão e Vila dos Pes-
cadores (linha 7). Na se-
quência, a cada dois dias, 
o método será implantado 
nos outros trajetos até que 
sejam concluídas as 14 li-
nhas do município, alcan-
çando todos os 57 veículos 
da Translíder até dia 29 de 
fevereiro, quando 100% da 
frota estará operando com 

o novo sistema. 
O SEI - O sistema de bi-

lhetagem eletrônica está em 
fase � nal de teste e a Via-
çãoTranslíder prepara to-
dos os seus veículos da frota 
para que os passageiros em-
barquem pela porta dian-
teira e, consequentemente, 
sejam todos registrados nas 
catracas. Segundo o supe-
rintendente da CMT, Ail-
ton Batista dos Santos, a 
medida vai trazer também 
agilidade e maior transpa-
rência. De acordo com o 
diretor operacional da Via-
ção, José Ronaldo Alves, os 
portadores de de� ciência, 
idosos e demais pessoas 
que têm direito à gratuida-
de, passarão pelo mesmo 
processo. “A instalação da 
bilhetagem eletrônica é um 
avanço muito importante 
para Cidade, pois esse novo 
método trará um sentimen-
to de igualdade entre todos 
os usuários”, diz Ronaldo. 

Cobradores serão 
auxiliares de bordo

Cubatão foi pioneira, na 
Baixada Santista, a resgatar 
a � gura do cobrador, cate-
goria que será mantida. A 
primeira medida para im-
plantar o SEI é o treinamen-
to dos cobradores, que agora 
passarão a ser denominados 
“cobradores auxiliares de 
bordo”. A Translíder capa-

cita esses pro� ssionais para 
que, além de cobrarem as 
tarifas, estejam aptos a aju-
dar aqueles que têm acesso à 
gratuidade na utilização do 
bilhete eletrônico. 

Grávida - Pessoas com 
obesidade e gestantes, deve-
rão embarcar pela porta da 
frente, mas não precisarão 
passar pelo equipamento 
eletrônico. Contudo, os co-
bradores auxiliares de bor-
do, estão sendo treinados a 

orientar esses usuários, ou 
seja, mesmo sendo exceções, 
o embarque desses deverão 
ser registrados no equipa-
mento eletrônico.

Criança - Ampliando 
a aplicação do conceito de 
humanização, crianças me-
nores de cinco anos, com 
identi� cação, agora não 
precisarão mais passar por 
debaixo da catraca. O co-
brador auxiliar de bordo po-
derá validar o ingresso dos 

pequenos, que também uti-
lizarão a catraca. Um alívio, 
principalmente para as ma-
mães, que sofrem quando 
a criança já está pesada, ou 
‘se desesperam ao ver aque-
la roupa limpinha sujar’

Benefício  Policiais, car-
teiros e bombeiros devem 

estar fardados. 
Pessoas com necessida-

des especiais têm direito 
a um acompanhante, mas 
devem cadastrar-se primei-
ro no posto da Translíder: 
Avenida  Miguel Couto, 
817, de segunda a sexta-fei-
ra, das 9 às 17h. É preciso 
levar foto 3x4 deles e do 
acompanhante, certidão 
médica com a identi� cação 
do código da de� ciência e 
atestado de residência in-
dicando que ambos moram 
no mesmo endereço, em 
Cubatão. 

Funcionários da Translíder treinam em busca da excelência em atendimento moderno 
e humanizado, através do novo sistema

“O Sistema trará senti-
mento de igualdade entre 
todos os usuários”

José Ronaldo 
diretor operacional da 

Translíder

Divulgação


