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Folião vai escolher a melhor 
do carnaval cubatense

ALEXANDRE SOUZA

 Desfile das escolas de sam-
ba de Cubatão, acontece nes-
te sábado (dia 06) na Avenida 
Beira Mar,  Casqueiro.      

 Será possível votar através 
do hotsite do Carnaval 2016, 
desde o momento em que a 
primeira escola pisar na ave-

nida até a segunda-feira de 
carnaval. Este ano não haverá 
julgamento oficial. A iniciativa 
da Prefeitura com o apoio do 

Jornal Acontece objetiva en-
volver a comunidade, enalte-
cendo a cultura e os talentos 
da cidade. 03

Vote em quem você acha 
que arrasou na avenida. 
Este ano é você que escolhe 
a Campeã do Carnaval!

Parceria entre Prefeitura e 
Policia Militar vai aumentar 
a presença da polícia, nas 
ruas de Cubatão. Resultado 

Embarque inteligente  

Começa o 
sistema de 
bilhetagem 
eletrônica

Nesta sexta-feira, dia 05, 
veículo será apresentado no 
centro da cidade e a popula-
ção poderá fazer simulação. 
Fevereiro será mês de tran-
sição para o novo Sistema.  
Com o novo cartão, o usuá-
rio terá acesso à integração, 
e poderá transitar de um 
lado para o outro da cidade 
pagando apenas uma passa-
gem. Cobradores passarão a 
atuar como auxiliares de bor-
do para ajudar pessoas com 
deficiência, grávidas, idosos e 
crianças, sendo que as crian-
ças menores de 5 anos po-
derão passar pela catraca, de 
graça.  08

Operação Delegada em ação
já deve aparecer no carnaval. 
Evento nesta quinta (dia 4) 
formalizou a parceria. Entre 
as principais ações estão o 

apoio ao videomonitoramen-
to, fiscalização do comércio 
irregular e contenção de in-
vasões. 02

MARCEL NOBREGA

Arlindo 
Fagundes 
reassume 
o Camp 06

Adalberto Ferreira 
da Silva. Tem mais 
um tucano prefeitu-
rável alvoroçando o 
ninho?

Conhecido pré-can-
didato a prefeito 
pode anunciar de-
sistência a qualquer 
momento

Donizete visita 
partido governis-
ta, na condição de 
pré-candidato a 
prefeito

Leitor do Ceará en-
contra família em 
edital de casamen-
to publicado no  
Acontece

COLUNA do Cido Barbosa 08
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Coluna do Cido Barbosa
Adalberto prefeito
Adalberto Ferreira da Silva, 

secretário de pastas estraté-
gicas de Cubatão por mais de 
dez anos e recém-convertido 
ao tucanato, seria o novo pré-
-candidato a prefeito do PSDB 
cubatense. 

 O� cialmente ninguém con-
� rma, mas fontes seguras ga-
rantem que ele seria o nome 
de consenso de uma ala muito 
forte dentro do Partido; a ala 
da qual faz parte o governador 
Geraldo Alckmin.

Que existe uma divisão in-
terna no comando do PSDB 
paulista todo mundo sabe; de 
um lado estariam os alinhados 
a José Serra; de outro Alckmin.

Oposição
Adalberto se tornou homem 

de con� ança do governo esta-
dual. Atualmente é o diretor 
do Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento das Es-
tâncias – Dade. Não à toa, ul-
timamente tem subido o tom 
oposicionista de críticas ao 
governo Marcia Rosa, do qual 

também fez parte. 
Estaria a ‘pedra no sapato’, in-

comodando o atual vereador 
Ademário, que segue soberano 
no comando do PSDB local, tra-
balhando sua pré-candidatura a 
prefeito.

Nei não vem
Pelo menos para o PRB. É o que 

garante o presidente local Edson 
Freitas, o Edinho. Ele faz questão 
de ‘desmintir o boato’ em alto e 
bom som a quem ousa falar so-
bre o assunto. “Provo que o Nei 
não tem condições jurídicas para 
concorrer, e aqui no PRB muito 
menos. Trabalhamos tranquilos, 
com a con� ança das executivas 
nacional e estadual. Esta hipóte-
se de ‘Nei’, não existe. Se for can-
didato é lá pelo PSDB.

Pré-janela
Antes do carnaval, nada vin-

ga, é fato. Mas para  os ansiosos 
da política cubatense, é bom ter 
calma. Além do atual ritmo de 
pré-carnaval, depois do carna-
val vem a pré-janela, pois de 2 
de março até 2 de abril, os ve-

readores podem trocar de par-
tido à vontade, para concorrer 
às eleições deste ano. Como não 
tem segundo turno na cidade: é  
quando sairão as principais de-
� nições. Por enquanto tá todo 
mundo ‘pianinho’.

Ivaniel bambeia
Políticos de bastidores dão 

como certa a desistência do pre-
feiturável do PDT, João Ivaniel. 
A gota d’água teria sido um em-
bróglio envolvendo uma pessoa 
da família e também incompati-
bilidade com a atual forma de se 
fazer política. Ivaniel ainda não 
se pronunciou o� cialmente so-
bre o assunto.

Tico Barbosa e a UPA
Figura de família tradicional 

da Cidade, o secretário de Tu-
rismo de Cubatão postou em 
sua página do face, um elogio da 
família ao atendimento da UPA 
Casqueiro:  “Meus sogros que 
moram comigo foram atendidos 
na UPA, de quem sou vizinho 
próximo. Logo depois a sogra 
me ligou dizendo que não quer 

mais ir a consultórios em San-
tos, mesmo tendo o convênio 
da Unimed. A partir de agora só 
quer ser atendida na UPA Cas-
queiro, pois nunca tinha tido um 
atendimento tão bom”.

Leitor do Ceará
Um leitor do site do Jornal 

Acontece entrou em contato 
com a redação do jornal para pe-
dir uma ajuda. Ele quer reencon-
trar a sua família que reside aqui 
em Cubatão. Salomão Melo viu, 
através das edições em formato 
PDF que há no portal, o edital de 
casamento de sua sobrinha, Ka-
rina Melo.  Salomão nos pediu 
para ajuda-lo a encontrar sua so-
brinha e nós pedimos para que 
a Karina entre em contato com 
a redação do Jornal Acontece 
para que possamos fazer esse 
reencontro. Vamos acompanhar 
essa história e tentar dar um � -
nal feliz para ela.

Limongi vai
A procuradoria Geral do Mu-

nicípio está sem titular. Dr. José 
Eduardo Limongi apresentou à 
prefeita Marcia Rosa, sua carta 
de exoneração do cargo de Pro-
curador Geral do Municipio. De 
extrema importância para o Mu-
nicípio, o cargo, que  ainda está 
vago, precisa ser preenchido por 
um funcionário de carreira. A 
gota d´água teria sido uma pos-
tagem no face, que desagradou a 
categoria (procuradores). 

Cresce Baixada
Entidades participantes do Fó-

rum Cresce Baixada devem se 
reunir em plenária no dia 11 de 
fevereiro,  a tarde , na sede do 
Sintracomos, à Rua Júlio Con-
ceição, 102, avisa o vice-presi-
dente Luiz Carlos de Andrade. 
O grupo discute saídas para o 
problema causado pelas demis-
sões da Usiminas, cujo efeito 
cascata afeta quase todos os se-
tores na região. Já foi protocola-
do o pedido de audiência com o 
governador do Estado, Alckmin.

PARCERIA

Cubatão já tem
Operação Delegada
Ato nesta quinta, dia 04, com a presença da pre-
feita Marcia Rosa e do capitão PM Daniel de Oli-
veira Maiche formalizou a parceria, autorizando o 
início dos trabalhos que começam neste carnaval.

Cerimônia realizada no gabinete 
da prefeita Marcia Rosa autorizou 
o o início da Operação Delegada 
em Cubatão. A Operação Delega-
da consiste no trabalho do policial 
militar, em suas horas de folga, 
sendo remunerado pela Prefeitura 
por este expediente extraordiná-
rio. Pelo convênio, ele exerce ati-
vidades tais como apoio ao video-
monitoramento e à � scalização do 
comércio, contenção de invasões, 
entre outras.

Autoridades presentes ao ato 
lembraram que a responsabilidade 
pela segurança pública é constitu-
cionalmente de cada cidadão, de 
cada empresa, e não apenas dos 
órgãos públicos,daí a importância 
da união de toda a sociedade e da 
formação de parcerias para alcan-
çar este objetivo.

A prefeita Marcia Rosa disse que 
“quando uma estrutura social não 
consegue por si só encontrar so-
luções, a união de todos permite 
alcançá-las. É preciso que todas as 
instituições e a sociedade civil tra-

balhem juntas, para fazermos de 
Cubatão uma cidade melhor, da 
qual todos tenham orgulho”.

Como ela citou, as prefeituras 
arcam com uma carga de respon-
sabilidades excessiva e injusta, 
inclusive na área da segurança pú-
blica, pois ela envolve muitos as-
pectos, como a qualidade de vida, 
de trabalho, de educação, de saú-
de etc. Para Marcia, é preciso que 
todos colaborem para o benefício 
comum.

A prefeita destacou ainda que 
Cubatão vem sofrendo com in-
vasões constantes, acarretando 
grandes ônus ao município e à 
segurança dos cidadãos, fato que 
tem sido destacado em inúmeros 
ofícios enviados ao Governo do 
Estado para que seja reforçada a 
� scalização. Ela também ressaltou 
os esforços da Administração Mu-
nicipal no aspecto preventivo da 
segurança, com o sistema de vi-
deomonitoramento Cubatão pela 
Paz, as melhorias na iluminação 
pública e, mais recentemente, o 

projeto enviado à Câmara para a 
criação da Guarda Municipal.

O secretário municipal da Segu-
rança Pública e Cidadania, Luiz 
Antonio de Lara, destacou a im-
portância dessa parceria. Já o de-
legado de Polícia Civil Antonio 
Sergio Messias enfatizou o apoio 
sempre recebido da Prefeitura, em 
termos de recursos e funcionários.

O vereador Fábio Moura pa-
rabenizou o governo municipal 
pela perseverança na condução do 
processo agora concretizado, lem-
brando ainda de outro sonho dos 
cubatenses: “Acreditamos que seja 
concretizada em breve também a 
instalação de um batalhão da Po-
lícia Militar no Jardim Casqueiro”.

Vantanges
O capitão PM Daniel de Oliveira 

Maiche destacou as vantagens para 
os munícipes do início da Operação 
Delegada, que “trará toda a capa-
cidade operativa da Polícia Militar 
para o combate às invasões e a orga-
nização das áras invadidas. Uma ci-
dade organizada faz com que crimi-
nosos não tenham espaço para agir 
ou estímulo para se instalar. Tam-
bém a economia vai ganhar, com a 
� scalização ao comércio irregular”.

Na mesma linha, o coronel PM 
Rogério da Silva Pedro, comandan-
te do 21º Batalhão da Polícia Militar 
do Interior, comentou a operação 
recentemente concluída na Vila dos 
Pescadores, que considerou como 
“um sucesso, pois aproximou o efeti-
vo policial da população, mostrando 
que o Poder Público está ao lado dos 
munícipes. As polícias, a Prefeitura e 
outras entidades, unidas, estão mos-

trando que podem fazer a diferença 
para o cidadão. Com a Operação 
Delegada, aumentará a qualidade 
de vida para a população cubatense, 
como vem acontecendo em outras 
cidades”.

Autoridades
Também presentes, entre outros 

convidados, estavam o presidente 
da Associação Comercial e Indus-
trial de Cubatão (Acic), Antonio 
Teixeira; o representante do Ciesp, 
Raul Elias Pinto; o presidente do 
Conselho de Segurança (Conseg), 
Aparecido Antonelli; os represen-
tantes da OAB-Cubatão Antonio 
Sarraino e Orlando Senhorinha Jr.; 
o encarregado de Relações Institu-
cionais da Associação Hospitalar 
Bene� cente do Brasil (AHBB), João 
Ivaniel e secretários municipais. 

Aderbau Gama

Com o Doni
Donizete Tavares do Nascimento 
(PSD) está mesmo entusiasmado 
com a ideia da pré-candidatura a 
prefeito. Esta semana foi recebi-
do  pelo PRB, partido da base go-
vernista municipal. O partido fez 
questão de recebê-lo por se tratar 
de um aliado do governo, explicou 
um republicano. Em alta o PRB 
vai se cacifando, no momento, 
como o partido de melhor grupo 
de pré-vereadores, cotado para 
eleger, no mínimo, dois  vereado-
res, se resistir nesta caminhada até 
2 de abril.
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Bloco Unidos do 
Centro
19h; Praça Princesa 
Isabel

Bloco Vem quem 
quer
20h; Av. Tiradentes, 
Jd. Costa e Silva

Bloco Turma da Cachaça
13h; Jd. Nova República

Bloco Cidade de Madeira
14h; Vila dos Pescadores

Mati nê Carnaval 
15h - 18h; Novo Anilinas

Carna Zumba
19h - 21h; Novo Anilinas

Mati nê Carnaval 
15h - 18h; Novo Anilinas

CarnaZumba
19h - 21h; Novo Anilinas

Bloco Siri na lata 
13h; V. dos Pescadores

Escolas vão
sacudir a Beira Mar
A escolha da cam-
peã do carnaval 
será feita pela po-
pulação, através de 
voto no hotsite do 
Carnaval 2016. 

Samba, suor e mui-
ta animação. É isso que 
aguarda os cubatenses que 
vão acompanhar os des-
� les das escolas de samba 
de Cubatão, que será reali-
zado neste sábado (06) na 
Avenida Beira Mar, no Jar-
dim Casqueiro.

A novidade no carnaval 
desse ano é que não haverá 
julgamento o� cial. Quem 
vai eleger a escola campeã 
do Carnaval de Cubatão 
é a população. A votação 
será feita através do hotsite 
do Carnaval 2016 (http://
carnaval2016.cubatao.sp.
gov.br). Para escolher a es-
cola favorita, basta entrar 
no site e votar.

A votação inicia no sá-
bado (06), a partir das 20 
horas, quando se abre a 
passarela para os des� les 
e encerra às 23h59min de 
segunda (08). O resultado 
da votação será divulgado 
na terça feira (09).

Apesar de não haver 

julgamento o� cial, as esco-
las deverão cumprir o regu-
lamento de des� le pré-esta-
belecido pela organização. 
O não cumprimento deste 
regulamento implicará em 
pontos negativos para as 
escolas de samba no des� le 
do próximo ano.

A cobertura completa 
do carnaval você acom-
panha através do site do 
Acontece (acontecedigital.
com.br) e em tempo real 
pelo facebook (facebook.
com/acontecedigital) e 
twitter (twitter.com/acon-
tecedigital).

Desfi le 
A abertura da passarela 

� ca por conta dos blocos de 
carnaval. O primeiro a pas-
sar pela Avenida Beira Mar 
é o Bloco Elas por Elas. Es-
treante no carnaval da cida-
de, o bloco é formado pelas 
meninas do Centro de Refe-
rência da Mulher e trará 100 
integrantes para espalhar a 
sua graça na avenida a partir 
das 20 horas. Na sequencia 
vem o Grupo Afoxè Filhos 
de Ganga Zumba, que entra 
na avenida as 20h30min.

Em seguida, a Corte Car-
navalesca dá o ar da graça na 
passarela, para abrir os des-

� les das escolas de Samba. 
Rei Momo, Willian Gordão 
(Escola de Samba Indepen-
dência); Rainha do Carna-
val, Najara Camargo (GRES 

Nações Unidas); primeira 
princesa, Kauanny Cristine 
(Independência); cidadão 
samba, Nivaldo Alves Pereira 
(Acadêmicos Costa e Silva); 
cidadã samba, Jurema Santa-
na (Nações Unidas); rainha 
gay, Mirella Souza (Indepen-
dência); e princesa gay, Ali-
ne Camp (GRES Unidos do 
Morro) vão saudar todos os 
presentes e as escolas partici-
pantes do Carnaval 2016.

A primeira escola a des-
� lar é a estreante no Carna-
val cubatense Acadêmicos 
do Costa e Silva. Ela entra 
na avenida com 450 compo-
nentes e 10 alas. O enredo 
“Do trigo da terra à arte do 
pão” conta a história do pão 
nosso de cada dia e aborda a 
importância desse alimento 
na mesa da população. Vale 
lembrar que a agremiação 
precisa des� lar por três anos 
sem contar com a subvenção 

� nanceira da Prefeitura para 
entrar no circuito de compe-
tição do carnaval da cidade.

A escola de samba Uni-
dos do Morro foi criada há 

27 anos e vice-campeã por 
duas vezes. Este ano irá para 
avenida com 800 componen-
tes distribuídos em 12 alas. 
O enredo “África... o sonho 
de Mandela” é uma reedição 
do carnaval de 1992 e, des-
ta vez, além da homenagem 
a Nelson Mandela também 
vai chamar a atenção para a 
importância de se combater 
o racismo e a discriminação 
nos tempos atuais.

Des� lando desde 1979, a 
escola de samba Nações Uni-
das foi campeã em cinco car-
navais na cidade e uma vez 
vencedora em Santos. O en-
redo “Madeira de lei é João” 
faz uma justa homenagem 
ao Seu Madeira, conhecido 
sambista cubatense. Ele foi 
o precursor das escolas de 
samba do município na dé-
cada de 1960. A escola entra 
na passarela do samba com 
oito alas e 800 componentes. 

Campeã por 10 anos con-
secutivos, a Independência 
des� la há 40 anos na cidade. 
Este ano serão 1.500 com-
ponentes e 12 alas entrando 
na passarela do samba ao 
som do enredo “Da folia, 
um rei”, que conta a trajetó-
ria do famoso carnavalesco 
Joãozinho Trinta pelo car-
naval carioca e seus famo-
sos sambas enredo.

Divulgação PMC

Divulgação PMC

Além dos des� les, di-
versos blocos de carnaval 
prometem agitar a cidade. 
Começa com 02 blocos na 
sexta, o “Unidos do Cen-
tro”, que anima o público 
na Praça Princesa Isabel 
e o “Vem quem quer” no 
Jardim Costa e Silva. Ha-
verá extensa programa-
ção no Parque Anilinas, 
sempre as 19 horas. Veja a 
programação completa no 
quadro ao lado.

Desfi le das 
Escolas 
de Samba 
(20h; Av. 
Beira Mar, 
Casqueiro)

Mati nê Carnaval 15h 
– 18h; Novo Anilinas

Carna Zumba 
19h - 21h; Novo Ani-
linas

Bloco Preto 
e Branco 13h; Vila 
dos Pescadores

Bandas 
dos Pré-
dios
 13h; Rua 
do Meio, 
Casqueiro

05/02   06/02  07/02     08/02    09/02    13/02

Programação

Foliões escolherão a melhor de 2016: Inicativa da Prefeitura tem apoio do Jornal Acontece

Tem agito em diversos pontos da cidade e no Novo Anilinas

Parceria Acontece
A cobertura completa do carnaval você acompanha 

através do site do Acontece (acontecedigital.com.br) e 
em tempo real pelo facebook (facebook.com/acontece-
digital) e twitter (twitter.com/acontecedigital).

Expediente
do feriado

Em função das comemora-
ções nacionais do Carnaval, 
haverá ponto facultativo 
nos dias 8 (segunda-feira), 
9 (terça-feira) e 10 (quar-
ta-feira de Cinzas), nas re-
partições públicas munici-
pais de Cubatão.
Nestes dias, conforme pre-
visto no decreto municipal 
10.431/2015, que regula-
menta os feriados e pontos 
facultativos para 2016, fun-
cionarão apenas serviços 
essenciais, como os aten-
dimentos emergenciais de 
saúde, cemitério e velório, 
vigilância e � scalização, 
atuando também os servi-
dores municipais que, por 
absoluta necessidade do 
serviço, sejam convocados 
para trabalhar nesses dias.
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Escola ABC
A escola ABC Master 

participou no último dia 
14 do congresso promovi-
do pelo Sistema Anglo de 
Ensino a todas as escolas 
que aderem ao sistema.  A 
equipe de professores e do 
administrativo da escola foi 
saber do planejamento do 
ano e das instruções neces-
sárias para trabalhar com o 
sistema, já que 2016 será o 
primeiro ano do Anglo na 
ABC Master.

A escola anunciou no 
segundo semestre de 2015 
a parceria entre o ABC e o 
sistema Anglo de Ensino. 
Um dos maiores e melho-
res sistemas de ensino do 
país vai oferecer o que tem 
de melhor em matéria de 
educação para os alunos da 
ABC Master. 

A outra grande novida-
de da escola é que em bre-
ve a ABC Master terá uma 
nova unidade que atenderá 
alunos do Ensino Médio.

A Viação Translíder reuniu autoridades do Mu-
nicípio para apresentar detalhadamente o novo 
Sistema de Embarque Inteligente.
Na foto, (da esq p/ dir) o chefe de governo Fábio 
Inácio, Cido Barbosa, Luiz Rosa, o presidente da 
Câmara Aguinaldo Araújo e o diretor da empresa 
Ronaldo.
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Ronaldo.
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A dengue é uma doença 
causada por um vírus que é 
transmitido pela picada da 
fêmea do mosquito Aedes ae-
gypti. São conhecidos quatro 
sorotipos desse vírus (1, 2, 3 
e 4), sendo que a pessoa in-
fectada desenvolve imunida-
de somente para o tipo que 
contraiu. 

A doença pode ser assin-
tomática ou ter quadros mais 
graves, como de hemorragia 
e choque, podendo até levar 
à morte.

•Dengue clássica: cau-
sa febre alta, dor de cabeça, 
náuseas e vômitos, dores 
musculares e atrás dos olhos, 
manchas vermelhas e cansa-
ço. Dura de 5 a 7 dias.

•Dengue hemorrágica: 
inicialmente, ela apresenta 
sintomas iguais aos da den-
gue clássica, mas depois evo-
luem e há sangramentos no 
nariz, gengiva, vagina ou va-
sos da pele.  

•Síndrome do choque 
associado à dengue: esta é a 
complicação mais grave da 
doença, podendo causar al-
terações neurológicas, sinto-
mas cardiorrespiratórios e le-
var à morte em até 24 horas. 

Já existe vacina, porém 
ainda não foi liberada no 
Brasil e não tem tratamen-
to contra o vírus da dengue. 
Os pacientes infectados pre-
cisam tomar muito líquido e 
são medicados para controlar 
os sintomas da doença. É ex-
tremamente importante que 
o paciente nunca se autome-
dique, pois alguns remédios 

Dengue mata!

podem piorar o quadro da 
dengue. 

Prevenção:

A única maneira de pre-
venir a transmissão da den-
gue é combatendo os focos 
do mosquito Aedes aegypti. 
Veja algumas dicas para se 
proteger:

•Nos pratinhos dos vasos 
de planta, coloque areia ou 
retire a água e limpe-os pelo 
menos uma vez por semana;

•Jogue fora ou guarde de 
cabeça para baixo, em lugar 
coberto, qualquer objeto que 
possa acumular água, como 
garrafas, latas, potes, caixas e 
baldes;

•Mantenha a piscina, 
aquários e lagos caseiros 
limpos;

•Veri� que se os ralos não 
estão entupidos e limpe-os 
com desinfetante ou fecha-
dos se não estiverem em uso;

•As vasilhas de comida e 
água dos animais precisam 
ser lavadas com sabão pelo 
menos uma vez por semana;

•As caixas d’água devem 
estar sempre fechadas com 
tampa adequada;

•Telas nas janelas, inse-
ticidas e repelentes também 
são úteis para proteger con-
tra os mosquitos;

•Mantenha lixeiras e sa-
cos de lixo bem fechados e 
nunca jogue-os em terrenos 
baldios, valas e córregos;

•Retire folhas e galhos 
que impeçam a passagem da 
água pelas calhas.

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

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

ESPAÇO SAÚDE

por Washington Luiz
jornalacontece@acontecedigital.com.br

Veio das cotas realiza 
campeonatos há quase 
trinta anos

Acompanhada por 
cerca de 800 moradores 
desde 1991, os campeo-
natos organizados por 
Genivaldo Barbosa da 
Silva, o Veio das Cotas, 
realiza um papel so-
cial importantíssimo. 
O funcionário público 
municipal leva os jo-
vens para os campos da 
cota 200, na realização 
de diversos torneios ao 
longo do ano. Vigilan-
te da prefeitura há 31 
anos, o Veio das Cotas 
começou há quase três 
décadas a organizar 
quatro campeonatos: 
O Cotão, a Taça, além 
dos torneios de Inverno 
e Verão, nas categorias 

amador e veterano. Aos 
66 anos, Genivaldo orga-
niza as competições sem 
o apoio de ninguém. Li-
teralmente, na raça. Além 
disso é o responsável pelo 
Projeto “Melhor a bola do 
que a cola” , onde cuida de 
centenas de crianças de se-
gunda à sexta, em dois pe-
ríodos – manhã e tarde.

“Nós fazemos no míni-
mo três competições por 
ano e todo mundo partici-
pa. Cobramos R$ 25,00 de 
cada equipe para as pre-
miações e as taxas de arbi-
tragens. Infelizmente, falta 
incentivo, mas meus olhos 
brilham ao ver a moleca-
da na ativa e fora das ruas, 
longe das drogas”, relata 

visivelmente emocionado.
O apaixonado pelo es-

porte pede pra que os clu-
bes de outros bairros par-
ticipem das competições 
na Cota 200: 

“Seria bom os demais 

times da cidade prestigia-
rem nossos campeonatos, 
que já viraram tradição na 
cidade até pra saber como 
funciona, qual o nível. Será 
interessante e todos serão 
muito bem-vindos.”

Festa de � nal de ano. Todas as crian-
ças receberam presentes e agradece-
ram padrinhos e madrinhas pelo ano 
maravilhoso.  “Esperamos que o ano 
de 2016 seja melhor ainda”. 
Agradecemos.

Presidente: João Do Beco 

Aselac
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CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172 casamento
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: KELVIN KARSON PINTO LUDOVICO DE SOUZA e JENNIFER HARUMI MORIA TAGA-
TA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, apontador, RG n.º 509372521 - SSP/
SP, CPF n.º 43449367870, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 176, 
fls. nº 100, Termo nº 52244), nascido no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
seis (22/2/1996), residente na Rua 10 de Fevereiro, 33, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de ITAMAR 
LUDOVICO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ISAURA APARECIDA RAMOS PINTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos 
de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 
387667325 - SSP/SP, com 18 anos de idade, natural de Tsu, Província de Mie, Japão - ‘’, nascida no dia 
vinte e cinco de maio de mil novecentos e noventa e sete (25/5/1997), residente na Rua 10 de Feverei-
ro, 33, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de BRUNO MAURICIO TAGATA, de nacionalidade brasileira, 
soldador, com 37 anos de idade e de PRISCILA MORIA TAGATA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
37 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 22 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: BRUNO PORCINIA DA SILVA e SUELEN DOS SANTOS LEITE. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 378132519 - SSP/SP, CPF n.º 36066314807, com 29 anos de 
idade, natural de MOGI GUAÇU - SP (Mogi Guaçu-SP  Livro nº 89, fls. nº 96, Termo nº 18480), nascido no 
dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e seis (7/4/1986), residente na Rua Uruguai, 169, Apto.23, 
Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
op. de empilhadeira, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANDREIA PORCINIA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aj. de cozinha, RG n.º 402994760 - SSP/SP, CPF n.º 
37506434822, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de maio de mil 
novecentos e oitenta e sete (21/5/1987), residente na Rua Uruguai, 169, Apto.23, Jd. Casqueiro, Cuba-
tão - SP, filha de RAMIRO RIBEIRO LEITE, de nacionalidade brasileira, embalador, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LINDALVA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: JOÃO GABRIEL DE LANA JUNIOR e ARIELLEN DE ARAUJO GOIS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 40519871 - SSP/SP, CPF n.º 
35468226847, com 29 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 163, fls. nº 
018, Termo nº 122776), nascido no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (30/9/1986), 
residente na Rua das Violetas, 315, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOÃO GABRIEL DE LANA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA DE 
FATIMA TEIXEIRA DE LANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 33372266 
- SSP/SP, CPF n.º 40146539869, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e 
nove de outubro de mil novecentos e noventa (29/10/1990), residente na Rua das Violetas, 315, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filha de ARNALDO GOIS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 57 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de LUCIANA DE ARAUJO GOIS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOÃO GABRIEL DE LANA JUNIOR e ARIELLEN DE ARAUJO GOIS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 40519871 - SSP/
SP, CPF n.º 35468226847, com 29 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  
Livro nº 163, fls. nº 018, Termo nº 122776), nascido no dia trinta de setembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (30/9/1986), residente na Rua das Violetas, 315, Vila Natal, Cubatão - SP, filho 
de JOÃO GABRIEL DE LANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, re-
sidente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE LANA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 33372266 - SSP/SP, CPF n.º 40146539869, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de outubro de mil 
novecentos e noventa (29/10/1990), residente na Rua das Violetas, 315, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filha de ARNALDO GOIS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de LUCIANA DE ARAUJO GOIS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOEL SILVA DOS REIS e JAQUELINE XIMENES DE SANTANA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista carreteiro, RG n.º 441171849 - SSP/SP, CPF 
n.º 34475042852, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 111, fls. nº 
149, Termo nº 26424), nascido no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(28/10/1985), residente na Av. Ferroviária I, 940, fundos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho 
de JOSÉ TORQUATO DOS REIS, de nacionalidade brasileira, Comerciante atacadista, com 61 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de LUIZA JOSEFA DA SILVA DOS REIS, de nacionalidade brasileira, 
Abatedor de animais, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, Abacaxicultor, RG n.º 447781455 - SSP/SP, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 132, fls. nº 246, Termo nº 34878), nascida no dia seis de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (6/1/1989), residente na Av. Ferroviária I, 940, fundos, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de JOSÉ SOARES DE SANTANA, FALECIDO HÁ 5 MESES e de 
NILZA XIMENES, FALECIDA HÁ 5 ANOS. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 28 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JULIO CÉSAR ASSIS DA ROCHA e CAMILA CRISTINA BARBOSA DOS ANJOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 443970415 - SSP/SP, CPF n.º 
34333688809, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de abril de 
mil novecentos e oitenta e cinco (19/4/1985), residente na Rua Eliedson Alves da Silva, 52, Vila Costa 
Muniz, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FELIX DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, vendedor interno, 
com 58 anos de idade, residente em FORTALEZA - CE e de MARIA DE LOURDES DE ASSIS DA ROCHA, 
de nacionalidade brasileira, Costureira em geral, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, RG n.º 460176857 - SSP/SP, com 27 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (21/1/1989), residente na Rua Eliedson Alves da Silva, 52, Vila Costa Muniz, Cubatão - SP, filha de 
ANTONIO JOSE DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 56 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANAI CRISTINA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de enfermagem, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 29 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: LUÍZ CARLOS DE JESUS OLIVEIRA e MARIA GOMES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, Técnico em automação industrial, RG n.º 48370099X - SSP/SP, CPF n.º 34887710836, 
com 30 anos de idade, natural de LAGARTO - SE, nascido no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (23/10/1985), residente na Rua Primeiro de Maio, 207, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JOÃO 
VASCONCELOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante de cozinha, com 51 anos de idade, residente 
em LAGARTO - SE e de MARIA DE LOURDES DE JESUS, de nacionalidade brasileira, faxineiro, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Sonia Regina da Silva, conforme sentença datada de 08/07/2015, 
proferida pela MM. Juiza de Direito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Cejusc, da comarca 
de São Vicente-SP, nos autos de n°363/15.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, Abacaxi-
cultor, RG n.º 4277186 - SSP/AL, CPF n.º 05021898471, com 42 anos de idade, natural de CORURIPE - AL (São 
Miguel dos Campos-AL  Livro nº 61, fls. nº 196, Termo nº 802), nascida no dia sete de abril de mil novecentos 
e setenta e três (7/4/1973), residente na Rua Primeiro de Maio, 207, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de FRAN-
CISCO JOSÉ DOS SANTOS, FALECIDO HÁ 17 ANOS e de MARILI GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
Abacaxicultor, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUIZ FERNANDO RODRIGUES e ALINE BORGES DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, Operador  de seccionadora, RG n.º 342490643 - SSP/SP, CPF 
n.º 30320440818, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 78, fls. nº 
318, Termo nº 13460), nascido no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e um (2/4/1981), re-
sidente na Av. Gigino Alves Trombino, 307, aptº13, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de ARLETE 
RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, Abacaxicultor, com 62 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagogo, RG n.º 443971183 
- SSP/SP, CPF n.º 36540085850, com 32 anos de idade, natural de MAUÁ - SP (Mauá  Livro nº 57, 
fls. nº 116, Termo nº 43534), nascida no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e três 
(2/9/1983), residente na Av. Gigino Alves Trombino, 307, aptº13, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi-
lha de JOSE BORGES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 64 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de ANGELA BORGES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, Abacaxicultor, com 
59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DONIZETI MANOEL DE OLIVEIRA e MARIA DE FÁTIMA TAVARES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, lavrador, RG n.º 13627867 - SSP/SP, CPF n.º 00514369817, com 55 
anos de idade, natural de ITARIRI - SP (Itariri-SP  Livro nº 7, fls. nº 249, Termo nº 6409), nascido no dia 
vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e sessenta (25/2/1960), residente na Rua das Azaleias, 275, 
Vila Natal, Cubatão, filho de HERVINHO MANOEL DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, com 77 anos 
de idade, residente em ITARIRI - SP e de ROSA NOVAES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, com 
75 anos de idade, residente em ITARIRI - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de enfermagem, RG n.º 196587335 - SSP/SP, CPF n.º 09098546889, com 49 anos de idade, na-
tural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 62, fls. nº 121, Termo nº 45500), nascida no dia vinte e 
oito de outubro de mil novecentos e sessenta e seis (28/10/1966), residente na Rua das Azaleias, 275, 
Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JOÃO TAVARES, falecido há 43 anos e de CANDIDA APARECIDA TAVARES, 
de nacionalidade brasileira, com 70 anos de idade. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 01 de fevereiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RENAN LANA DA ROCHA e JÉSSICA ANDREZA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, técnico de segurança, RG n.º 48568925 - SSP/SP, CPF n.º 41275406807, 
com 25 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 192, fls. nº 193, Termo nº 
140410), nascido no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa (5/12/1990), residente na Rua 
Maria do Carmo, 909, Jardim Casqueiro, Cubatão, filho de GILSON ALMEIDA DA ROCHA, de nacionali-
dade brasileira, assistente administrativo, com 50 anos de idade e de MARCIA SALLES LANA DA ROCHA, 
de nacionalidade brasileiro, do lar, com 46 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, RG n.º 46019346 - SSP/SP, CPF n.º 38030473826, com 26 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 134, fls. nº 366, Termo nº 35794), nascida no dia 
quatro de abril de mil novecentos e oitenta e nove (4/4/1989), residente na Rua Maria do Carmo, 909, 
Jardim Casqueiro, Cubatão, filha de MAGNÓLIA SANT’ANA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 01 de fevereiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ALBERTO SILVA DA MATA e GRASIELLE DE SENA PEREIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 33433836 - SSP/SP, CPF n.º 34314389893, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de agosto de mil novecentos 
e oitenta e cinco (1/8/1985), residente na Av. Principal, 669, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de 
SEVERINO BELO DA MATA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de ISAURA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de pedágio, RG n.º 485624205 - SSP/SP, CPF n.º 37445998845, com 26 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (16/11/1989), residente na Av. Principal, 669, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de GUMER-
CINDO DE LIMA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de FLORIZETI LOBO DE SENA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 58 
anos de idade, residente em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 01 de fevereiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RAFAEL CASTRO DA SILVA e VANESSA SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 13289613 - SSP/SP, CPF n.º 05857403642, com 
32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de março de mil novecentos e oitenta e 
três (10/3/1983), residente na Rua Josafá Balbino dos Santos, Bloco 02, Apto 108, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
filho de JOSE DUARTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA CASTRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, RG n.º 1629973106 - SSP/BA, com 19 anos de idade, natural de SOBRADINHO - BA (Sobradi-
nho-BA  Livro nº 01, fls. nº 62, Termo nº 245), nascida no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa 
e seis (5/4/1996), residente na Rua Arthur Bernardes, 251, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de 
FRANCISCO BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residen-
te em SOBRADINHO - BA e de MARIA DAS DORES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
38 anos de idade, residente em SOBRADINHO - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de fevereiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: CARLOS ANTONIO CARDOSO GOMES e THAMIRES DOS SANTOS SALES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, RG n.º 194839369 - SSP/SP, CPF n.º 
09251261873, com 45 anos de idade, natural de RECIFE - PE, nascido no dia vinte e quatro de agosto 
de mil novecentos e setenta (24/8/1970), residente na Av. Presidente Getulio Vargas, 152, aptº112, 
Morro dos Barbosas, SÃO VICENTE - SP, filho de ANTONIO ALBUQUERQUE GOMES, FALECIDO e de 
MARIA ANISIA CARDOSO, FALECIDA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pro-
fessora, CNH n.º 49712277 - SP, CPF n.º 40213899892, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia nove de abril de mil novecentos e noventa e um (9/4/1991), residente na Av. Principal, 
4525, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de ANTONIO SALES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
eletricista, residente em Cubatão - SP e de APARECIDA CRISTINA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 02 de fevereiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: DIEGO CALAZÃES SOARES e ANDRESSA MARIA NASCIMENTO DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de produto, RG n.º 27737358 - SSP/SP, CPF n.º 
35312284807, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de julho de mil 
novecentos e oitenta e seis (22/7/1986), residente na Rua Padre Primo Maria Vieira, 289, Jd. São Fran-
cisco, Cubatão, filho de JOSÉ DE CALAZÃES SOARES, falecido há 01 mês e de IVETE LOBO SOARES, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, diretora de educação infantil, RG n.º 32206649 - SSP/SP, CPF 
n.º 34209533807, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de maio de 
mil novecentos e oitenta e cinco (17/5/1985), residente na Rua das Rosas, 321, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filha de ABRAÃO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 59 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de MARIA JOSEFA NASCIMENTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 02 de fevereiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MARIO BISPO GONÇALVES e MICHELLE DA SILVA BENEVIDES. Sendo que o pretendente, nasceu no dia 
dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e dois (16/06/1982). Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

DIRETORIA

Arlindo Fagundes Celebra

O Camp de Cubatão 
ganhou um novo impulso 
para enfrentar a crise que 
assola o País. Um grupo de 
voluntários, composto por 
associados comprometidos 
com a entidade, reassumiu 
o comando, sob a liderança 
do ex-presidente Arlindo 
Fagundes. A chapa foi eleita 
por aclamação no último dia 
22, para mandato que vai até 
31 de janeiro de 2019.

E o novo presidente já 
começou o trabalho com 
foco determinado: vai em 
busca do apoio do governo 
Municipal, Câmara, Judici-
ário indústria e comércio. 

Contas 

 Auditor, consultor con-
tábil-financeiro e mestre 
em administração pública, 
Arlindo tem pleno conhe-
cimento das dificuldades 
que encontrará doravante. 
E é justamente através da 
gestão que pretende equi-
librar as contas e viabilizar 
o futuro da entidade, dian-
te do cenário de retração: 
“vamos diminuir os custos 
renegociando contratos. 
Cortar ou diminuir despe-
sas que não afetem a qua-
lidade, ao identificar e eli-
minar o que for supérfluo, 

desnecessário ou desperdí-
cio. Em outra frente, vamos 
aumentar a receita através 
de novos projetos, parcei-
ras, eventos e aumento do 
quadro de sócios, hoje em 
170”.

Transparência  

A partir de agora será 
publicado no mural e site 
do Camp, o fechamento 
mensal das contas: “todos 
poderão ver, de forma cla-
ra, o que saiu (despesa) e 
o que entrou (receita), nos 
cofres da entidade”, explica 
o presidente.

DIRETORIA

Presidente:
Arlindo Fagundes Filho
1° Vice-Presidente:
Alex Ferreira dos Santos
2° Vice-Presidente:
Arlindo Ferreira
1° Secretária: 
Francisca Maria Pereira Lima
2° Secretário:
Irineu dos Anjos
1° Tesoureiro:
Cicero João da Silva Junior
2° Tesoureiro:
Luis Rogério de Azevedo Silveira
Diretor de Patrimônio: 
Antonio Vieira dos Santos
Diretora de Relações Públicas: 
Maria Érica Xavier Batista
Diretora Social: 
Erenita Maria Barbosa

CONSELHO DELIBERATIVO 
Membros Efetivos: 
Antonio Jorge dos Santos
Arcanjo dos Santos Romão
Léa Natalina Pucciariello
Antonio Domingos Carneiro
Pedro Hildebrando da Silva
Ariovaldo Vanderlei Benedito 
Salomé
Arício Viana dos Reis
Leão Léo Leônidas da Silva
Ivo Antonio Ferreira
Claudionor Lucio da Silva
Membros Suplentes: 
Adalberto Ferreira da Silva
Anjela Maria dos Reis
Euclides Souza Lima Filho
Mirian Farias Leite Regalado
da Silva
Reginaldo Romão

CONSELHO FISCAL 
Membros Efetivos: 
Raimundo Valter Pinheiro Lima
Waldemir Alves dos Santos
Marilda Canelas
Membros Suplentes: 
Antonio Carlos de Souza
Edmilson Machado Gomes
Amauri Petrone

‘Filho do Mário’

 Fiel aos ensinamentos 
e princípios do fundador 
Mário dos Santos, que o 
preparou para comandar a 
entidade, o ‘ex-patrulhei-

“Não estou filiado a partido nenhum. 
Não serei candidato a nada nestas eleições. 
Tenho consciência da necessidade de minha 
isenção política partidária, para preservar a 
entidade.”

Arlindo Fagundes
 presidente do Camp

“
”

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VENILSON JOSÉ DE LIRA e MARIA JOSÉ NEIDE DA SILVA. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, aux.de limpeza, RG n.º 294080806 - SSP/SP, CPF n.º 63378698420, com 50 anos 
de idade, natural de FLORES - PE, nascida no dia quatro de dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(04/12/1965), residente na Rua Antonio Pimenta Cabral, Bloco 42, Apto.43-A, Vila Natal, Cubatão - SP, filha 
de ANTONIO MORENO DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, resi-
dente em FLORES - PE e de ANA CAVALCANTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, residente 
em FLORES – PE. Divorciada de Antonio José Firmino, através de Escritura Pública, lavrada no 2ºTabelião de 
Notas de Cubatão-SP, no livro 132, páginas 141/144, aos 23/10/2012. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de fevereiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

ro’ (antiga denominação 
dos Aprendizes) era vice 
do fundador, quando as-
sumiu o Camp em 97, fi-
cando na presidência até 
2001; depois reassumiu em 
2007/10. Agora 2016/19 

Divulgação Camp
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: KELVIN KARSON PINTO LUDOVICO DE SOUZA e JENNIFER HARUMI MORIA TAGA-
TA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, apontador, RG n.º 509372521 - SSP/
SP, CPF n.º 43449367870, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 176, 
fls. nº 100, Termo nº 52244), nascido no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
seis (22/2/1996), residente na Rua 10 de Fevereiro, 33, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de ITAMAR 
LUDOVICO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ISAURA APARECIDA RAMOS PINTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos 
de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 
387667325 - SSP/SP, com 18 anos de idade, natural de Tsu, Província de Mie, Japão - ‘’, nascida no dia 
vinte e cinco de maio de mil novecentos e noventa e sete (25/5/1997), residente na Rua 10 de Feverei-
ro, 33, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de BRUNO MAURICIO TAGATA, de nacionalidade brasileira, 
soldador, com 37 anos de idade e de PRISCILA MORIA TAGATA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
37 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 22 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: BRUNO PORCINIA DA SILVA e SUELEN DOS SANTOS LEITE. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 378132519 - SSP/SP, CPF n.º 36066314807, com 29 anos de 
idade, natural de MOGI GUAÇU - SP (Mogi Guaçu-SP  Livro nº 89, fls. nº 96, Termo nº 18480), nascido no 
dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e seis (7/4/1986), residente na Rua Uruguai, 169, Apto.23, 
Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
op. de empilhadeira, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANDREIA PORCINIA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aj. de cozinha, RG n.º 402994760 - SSP/SP, CPF n.º 
37506434822, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de maio de mil 
novecentos e oitenta e sete (21/5/1987), residente na Rua Uruguai, 169, Apto.23, Jd. Casqueiro, Cuba-
tão - SP, filha de RAMIRO RIBEIRO LEITE, de nacionalidade brasileira, embalador, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LINDALVA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: JOÃO GABRIEL DE LANA JUNIOR e ARIELLEN DE ARAUJO GOIS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 40519871 - SSP/SP, CPF n.º 
35468226847, com 29 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 163, fls. nº 
018, Termo nº 122776), nascido no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (30/9/1986), 
residente na Rua das Violetas, 315, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOÃO GABRIEL DE LANA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA DE 
FATIMA TEIXEIRA DE LANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 33372266 
- SSP/SP, CPF n.º 40146539869, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e 
nove de outubro de mil novecentos e noventa (29/10/1990), residente na Rua das Violetas, 315, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filha de ARNALDO GOIS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 57 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de LUCIANA DE ARAUJO GOIS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOÃO GABRIEL DE LANA JUNIOR e ARIELLEN DE ARAUJO GOIS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 40519871 - SSP/
SP, CPF n.º 35468226847, com 29 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  
Livro nº 163, fls. nº 018, Termo nº 122776), nascido no dia trinta de setembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (30/9/1986), residente na Rua das Violetas, 315, Vila Natal, Cubatão - SP, filho 
de JOÃO GABRIEL DE LANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, re-
sidente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE LANA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 33372266 - SSP/SP, CPF n.º 40146539869, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de outubro de mil 
novecentos e noventa (29/10/1990), residente na Rua das Violetas, 315, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filha de ARNALDO GOIS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de LUCIANA DE ARAUJO GOIS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOEL SILVA DOS REIS e JAQUELINE XIMENES DE SANTANA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista carreteiro, RG n.º 441171849 - SSP/SP, CPF 
n.º 34475042852, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 111, fls. nº 
149, Termo nº 26424), nascido no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(28/10/1985), residente na Av. Ferroviária I, 940, fundos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho 
de JOSÉ TORQUATO DOS REIS, de nacionalidade brasileira, Comerciante atacadista, com 61 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de LUIZA JOSEFA DA SILVA DOS REIS, de nacionalidade brasileira, 
Abatedor de animais, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, Abacaxicultor, RG n.º 447781455 - SSP/SP, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 132, fls. nº 246, Termo nº 34878), nascida no dia seis de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (6/1/1989), residente na Av. Ferroviária I, 940, fundos, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de JOSÉ SOARES DE SANTANA, FALECIDO HÁ 5 MESES e de 
NILZA XIMENES, FALECIDA HÁ 5 ANOS. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 28 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JULIO CÉSAR ASSIS DA ROCHA e CAMILA CRISTINA BARBOSA DOS ANJOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 443970415 - SSP/SP, CPF n.º 
34333688809, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de abril de 
mil novecentos e oitenta e cinco (19/4/1985), residente na Rua Eliedson Alves da Silva, 52, Vila Costa 
Muniz, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FELIX DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, vendedor interno, 
com 58 anos de idade, residente em FORTALEZA - CE e de MARIA DE LOURDES DE ASSIS DA ROCHA, 
de nacionalidade brasileira, Costureira em geral, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, RG n.º 460176857 - SSP/SP, com 27 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (21/1/1989), residente na Rua Eliedson Alves da Silva, 52, Vila Costa Muniz, Cubatão - SP, filha de 
ANTONIO JOSE DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 56 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANAI CRISTINA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de enfermagem, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 29 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: LUÍZ CARLOS DE JESUS OLIVEIRA e MARIA GOMES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, Técnico em automação industrial, RG n.º 48370099X - SSP/SP, CPF n.º 34887710836, 
com 30 anos de idade, natural de LAGARTO - SE, nascido no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (23/10/1985), residente na Rua Primeiro de Maio, 207, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JOÃO 
VASCONCELOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante de cozinha, com 51 anos de idade, residente 
em LAGARTO - SE e de MARIA DE LOURDES DE JESUS, de nacionalidade brasileira, faxineiro, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Sonia Regina da Silva, conforme sentença datada de 08/07/2015, 
proferida pela MM. Juiza de Direito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Cejusc, da comarca 
de São Vicente-SP, nos autos de n°363/15.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, Abacaxi-
cultor, RG n.º 4277186 - SSP/AL, CPF n.º 05021898471, com 42 anos de idade, natural de CORURIPE - AL (São 
Miguel dos Campos-AL  Livro nº 61, fls. nº 196, Termo nº 802), nascida no dia sete de abril de mil novecentos 
e setenta e três (7/4/1973), residente na Rua Primeiro de Maio, 207, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de FRAN-
CISCO JOSÉ DOS SANTOS, FALECIDO HÁ 17 ANOS e de MARILI GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
Abacaxicultor, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUIZ FERNANDO RODRIGUES e ALINE BORGES DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, Operador  de seccionadora, RG n.º 342490643 - SSP/SP, CPF 
n.º 30320440818, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 78, fls. nº 
318, Termo nº 13460), nascido no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e um (2/4/1981), re-
sidente na Av. Gigino Alves Trombino, 307, aptº13, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de ARLETE 
RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, Abacaxicultor, com 62 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagogo, RG n.º 443971183 
- SSP/SP, CPF n.º 36540085850, com 32 anos de idade, natural de MAUÁ - SP (Mauá  Livro nº 57, 
fls. nº 116, Termo nº 43534), nascida no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e três 
(2/9/1983), residente na Av. Gigino Alves Trombino, 307, aptº13, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi-
lha de JOSE BORGES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 64 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de ANGELA BORGES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, Abacaxicultor, com 
59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DONIZETI MANOEL DE OLIVEIRA e MARIA DE FÁTIMA TAVARES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, lavrador, RG n.º 13627867 - SSP/SP, CPF n.º 00514369817, com 55 
anos de idade, natural de ITARIRI - SP (Itariri-SP  Livro nº 7, fls. nº 249, Termo nº 6409), nascido no dia 
vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e sessenta (25/2/1960), residente na Rua das Azaleias, 275, 
Vila Natal, Cubatão, filho de HERVINHO MANOEL DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, com 77 anos 
de idade, residente em ITARIRI - SP e de ROSA NOVAES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, com 
75 anos de idade, residente em ITARIRI - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de enfermagem, RG n.º 196587335 - SSP/SP, CPF n.º 09098546889, com 49 anos de idade, na-
tural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 62, fls. nº 121, Termo nº 45500), nascida no dia vinte e 
oito de outubro de mil novecentos e sessenta e seis (28/10/1966), residente na Rua das Azaleias, 275, 
Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JOÃO TAVARES, falecido há 43 anos e de CANDIDA APARECIDA TAVARES, 
de nacionalidade brasileira, com 70 anos de idade. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 01 de fevereiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RENAN LANA DA ROCHA e JÉSSICA ANDREZA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, técnico de segurança, RG n.º 48568925 - SSP/SP, CPF n.º 41275406807, 
com 25 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 192, fls. nº 193, Termo nº 
140410), nascido no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa (5/12/1990), residente na Rua 
Maria do Carmo, 909, Jardim Casqueiro, Cubatão, filho de GILSON ALMEIDA DA ROCHA, de nacionali-
dade brasileira, assistente administrativo, com 50 anos de idade e de MARCIA SALLES LANA DA ROCHA, 
de nacionalidade brasileiro, do lar, com 46 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, RG n.º 46019346 - SSP/SP, CPF n.º 38030473826, com 26 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 134, fls. nº 366, Termo nº 35794), nascida no dia 
quatro de abril de mil novecentos e oitenta e nove (4/4/1989), residente na Rua Maria do Carmo, 909, 
Jardim Casqueiro, Cubatão, filha de MAGNÓLIA SANT’ANA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 01 de fevereiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ALBERTO SILVA DA MATA e GRASIELLE DE SENA PEREIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 33433836 - SSP/SP, CPF n.º 34314389893, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de agosto de mil novecentos 
e oitenta e cinco (1/8/1985), residente na Av. Principal, 669, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de 
SEVERINO BELO DA MATA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de ISAURA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de pedágio, RG n.º 485624205 - SSP/SP, CPF n.º 37445998845, com 26 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (16/11/1989), residente na Av. Principal, 669, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de GUMER-
CINDO DE LIMA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de FLORIZETI LOBO DE SENA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 58 
anos de idade, residente em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 01 de fevereiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RAFAEL CASTRO DA SILVA e VANESSA SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 13289613 - SSP/SP, CPF n.º 05857403642, com 
32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de março de mil novecentos e oitenta e 
três (10/3/1983), residente na Rua Josafá Balbino dos Santos, Bloco 02, Apto 108, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
filho de JOSE DUARTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA CASTRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, RG n.º 1629973106 - SSP/BA, com 19 anos de idade, natural de SOBRADINHO - BA (Sobradi-
nho-BA  Livro nº 01, fls. nº 62, Termo nº 245), nascida no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa 
e seis (5/4/1996), residente na Rua Arthur Bernardes, 251, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de 
FRANCISCO BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residen-
te em SOBRADINHO - BA e de MARIA DAS DORES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
38 anos de idade, residente em SOBRADINHO - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de fevereiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: CARLOS ANTONIO CARDOSO GOMES e THAMIRES DOS SANTOS SALES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, RG n.º 194839369 - SSP/SP, CPF n.º 
09251261873, com 45 anos de idade, natural de RECIFE - PE, nascido no dia vinte e quatro de agosto 
de mil novecentos e setenta (24/8/1970), residente na Av. Presidente Getulio Vargas, 152, aptº112, 
Morro dos Barbosas, SÃO VICENTE - SP, filho de ANTONIO ALBUQUERQUE GOMES, FALECIDO e de 
MARIA ANISIA CARDOSO, FALECIDA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pro-
fessora, CNH n.º 49712277 - SP, CPF n.º 40213899892, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia nove de abril de mil novecentos e noventa e um (9/4/1991), residente na Av. Principal, 
4525, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de ANTONIO SALES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
eletricista, residente em Cubatão - SP e de APARECIDA CRISTINA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 02 de fevereiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: DIEGO CALAZÃES SOARES e ANDRESSA MARIA NASCIMENTO DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de produto, RG n.º 27737358 - SSP/SP, CPF n.º 
35312284807, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de julho de mil 
novecentos e oitenta e seis (22/7/1986), residente na Rua Padre Primo Maria Vieira, 289, Jd. São Fran-
cisco, Cubatão, filho de JOSÉ DE CALAZÃES SOARES, falecido há 01 mês e de IVETE LOBO SOARES, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, diretora de educação infantil, RG n.º 32206649 - SSP/SP, CPF 
n.º 34209533807, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de maio de 
mil novecentos e oitenta e cinco (17/5/1985), residente na Rua das Rosas, 321, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filha de ABRAÃO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 59 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de MARIA JOSEFA NASCIMENTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 02 de fevereiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MARIO BISPO GONÇALVES e MICHELLE DA SILVA BENEVIDES. Sendo que o pretendente, nasceu no dia 
dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e dois (16/06/1982). Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

DIRETORIA

Arlindo Fagundes Celebra

O Camp de Cubatão 
ganhou um novo impulso 
para enfrentar a crise que 
assola o País. Um grupo de 
voluntários, composto por 
associados comprometidos 
com a entidade, reassumiu 
o comando, sob a liderança 
do ex-presidente Arlindo 
Fagundes. A chapa foi eleita 
por aclamação no último dia 
22, para mandato que vai até 
31 de janeiro de 2019.

E o novo presidente já 
começou o trabalho com 
foco determinado: vai em 
busca do apoio do governo 
Municipal, Câmara, Judici-
ário indústria e comércio. 

Contas 

 Auditor, consultor con-
tábil-financeiro e mestre 
em administração pública, 
Arlindo tem pleno conhe-
cimento das dificuldades 
que encontrará doravante. 
E é justamente através da 
gestão que pretende equi-
librar as contas e viabilizar 
o futuro da entidade, dian-
te do cenário de retração: 
“vamos diminuir os custos 
renegociando contratos. 
Cortar ou diminuir despe-
sas que não afetem a qua-
lidade, ao identificar e eli-
minar o que for supérfluo, 

desnecessário ou desperdí-
cio. Em outra frente, vamos 
aumentar a receita através 
de novos projetos, parcei-
ras, eventos e aumento do 
quadro de sócios, hoje em 
170”.

Transparência  

A partir de agora será 
publicado no mural e site 
do Camp, o fechamento 
mensal das contas: “todos 
poderão ver, de forma cla-
ra, o que saiu (despesa) e 
o que entrou (receita), nos 
cofres da entidade”, explica 
o presidente.

DIRETORIA

Presidente:
Arlindo Fagundes Filho
1° Vice-Presidente:
Alex Ferreira dos Santos
2° Vice-Presidente:
Arlindo Ferreira
1° Secretária: 
Francisca Maria Pereira Lima
2° Secretário:
Irineu dos Anjos
1° Tesoureiro:
Cicero João da Silva Junior
2° Tesoureiro:
Luis Rogério de Azevedo Silveira
Diretor de Patrimônio: 
Antonio Vieira dos Santos
Diretora de Relações Públicas: 
Maria Érica Xavier Batista
Diretora Social: 
Erenita Maria Barbosa

CONSELHO DELIBERATIVO 
Membros Efetivos: 
Antonio Jorge dos Santos
Arcanjo dos Santos Romão
Léa Natalina Pucciariello
Antonio Domingos Carneiro
Pedro Hildebrando da Silva
Ariovaldo Vanderlei Benedito 
Salomé
Arício Viana dos Reis
Leão Léo Leônidas da Silva
Ivo Antonio Ferreira
Claudionor Lucio da Silva
Membros Suplentes: 
Adalberto Ferreira da Silva
Anjela Maria dos Reis
Euclides Souza Lima Filho
Mirian Farias Leite Regalado
da Silva
Reginaldo Romão

CONSELHO FISCAL 
Membros Efetivos: 
Raimundo Valter Pinheiro Lima
Waldemir Alves dos Santos
Marilda Canelas
Membros Suplentes: 
Antonio Carlos de Souza
Edmilson Machado Gomes
Amauri Petrone

‘Filho do Mário’

 Fiel aos ensinamentos 
e princípios do fundador 
Mário dos Santos, que o 
preparou para comandar a 
entidade, o ‘ex-patrulhei-

“Não estou filiado a partido nenhum. 
Não serei candidato a nada nestas eleições. 
Tenho consciência da necessidade de minha 
isenção política partidária, para preservar a 
entidade.”

Arlindo Fagundes
 presidente do Camp

“
”

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VENILSON JOSÉ DE LIRA e MARIA JOSÉ NEIDE DA SILVA. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, aux.de limpeza, RG n.º 294080806 - SSP/SP, CPF n.º 63378698420, com 50 anos 
de idade, natural de FLORES - PE, nascida no dia quatro de dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(04/12/1965), residente na Rua Antonio Pimenta Cabral, Bloco 42, Apto.43-A, Vila Natal, Cubatão - SP, filha 
de ANTONIO MORENO DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, resi-
dente em FLORES - PE e de ANA CAVALCANTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, residente 
em FLORES – PE. Divorciada de Antonio José Firmino, através de Escritura Pública, lavrada no 2ºTabelião de 
Notas de Cubatão-SP, no livro 132, páginas 141/144, aos 23/10/2012. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de fevereiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

ro’ (antiga denominação 
dos Aprendizes) era vice 
do fundador, quando as-
sumiu o Camp em 97, fi-
cando na presidência até 
2001; depois reassumiu em 
2007/10. Agora 2016/19 

Divulgação Camp
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VENDE

Apartamento na Vila Nova 
2 dorm R$ 180.000,00

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

Apartamento 2 dorm Vila 
Nova na Rua Frei Damião 
R$ 200.000,00

Sala Comercial no Centro
R$ 160.000,00

ALUGA

Apartamento 2 dorm na Vila 
Nova - R$ 703,00 mais encar-
gos

Apartamento 3 dormitórios 
no Jardim Casqueiro R$ 
1.103,00  pacote

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

São Vicente

VENDE
Apartamento novo 02 dorms, 1 vaga. 
Prédio com elevador, próx.
a comércios, hospitais, escolas e etc. 
Entrada: 20% restante fi nanciamento
R$ 221.000,00
Apartamento na Vila Nova 2 dormitó-
rioss, s/garagem - Térreo. 
Óti mo estado, aceita fi nanc. FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 2 dormitórios.

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

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910

Minha Casa Minha Vida últi mas 
unidades. R$ 190.000,00
Apartamento no Casqueiro 2 dormitó-
rios, em construção. 
Entrada: 19 mil + parcelas mensais que 
cabem em seu bolso. R$ 200.000,00
Apartamento novo no Casqueiro,
2 dormitórios. grande, 1 vaga. 
aceita fi nanciamento, FGTS, CC.
R$ 240.000,00

VENDE
Vale Verde - Sobreposta Alta 
e Baixa - 2 dorm. c/suite e 1 
vaga. Aceita fi nanciamento. 
210 mil - ref 1004
Vila Nova - Sobreposta Alta 
2 dor/suite, sl. 2 amb. área 
gourmet. Aceita fi nanc. 270 
mil - ref. 999
Vila Nova - Sobreposta TER-
REA 2 dorm.  Aceita fi nanc.
230 mil - ref. 998
Vila Nova - ap 2 dorm, aceita 
fi nanc. 220 mil - ref 1022

3361-4894/3372-7409

Rua Armando Sales de Oliveira, 371  
Centro - Cubatão

CRECI 57407

Costa Silva - casa 2 dorm, acei-
ta . 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 térrea  com 
mezanino - 240 m² 
R$ 10.000,00

Carro

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

- Epecializadas 
em:
- Motores
- Câmbios
- Injeção
 Eletrônica

3361-4252
7807-5768
id: 129*3960

Mecânica em 
Geral

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

3361-8145
98876-7227
98193-2481

Direção: Rubens Alves

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

Carros Nacionais 
e Importados     

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

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

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

3361-3038     
99*9176

arpcsouza@ig.com.br

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

Casa 

almeidasimoveis.com.br

Cotato:
7820-4982/ 7806-2562

Serviços

EDITAL nº 01 – 2016
EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA
 
À todos os associados, o ESPORTE CLUBE TRICOLOR DA VILA, com sede cito a Av: Ferro-
viária 2 nº 484 – Vila dos Pescadores – Cubatão/SP,  fi cam convocados , para a Assem-
bléia Geral Extraordinária, marcada para o dia 19 de fevereiro de 2016 ,  em primeira cha-
mada para 19:00 hs e a segunda chamada para 19:30 hs, para deliberar oque se segue:
 - Eleição e posse dos novos membros da Diretoria para o mandato de 02 (dois) anos – 
biênio 2016/2018.
 O prazo para registro de chapas concorrente será até as 18: 00 hs do dia 16 de feverei-
ro de 2016, na secretaria do clube.
 

Cubatão, 05 fevereiro de 2016.
 EDERSON AMINTAS DOS SANTOS / Presidente Interino

ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DA VIDA ANIMAL DE CUBATÃO
      CNPJ: 09.648.434/0001

             Edital de Convocação -        Assembléia Geral Extraordinária

Pelo presente edital, convocamos todos associados em pleno gozo de seus direitos para 
comparecerem a Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada em 22 de Fevereiro de 
2016, com o inicio em primeira (1°) chamada ás 20hs com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
seus sócios que estejam quites com  associação.  A Assembléia se realizará nas dependências 
da Sociedade Melhoramentos do Jardim Casqueiro (SOMECA) situada a Rua Maria Graziela 
565, Jardim. Casqueiro. Não havendo número sufi ciente, será realizada uma segunda chama-
da ás 21hs, sendo válida as decisões tomadas com qualquer número de associados. 
 Ordem do dia.
 1° Eleição da diretoria executi va e conselho fi scal
 2° Apresentação dos relatórios fi nanceiros e contábeis do exercício de 2014
 PS.: Até o dia 15/Fevereiro/2016 deverão ser protocoladas as inscrições das chapas.
                                                          

  Cubatão, 29 de Janeiro de 2016
 Verginia Helena da Silva Ramos / Presidente                                                                                       

Comercial - Galpão no Pq. São Luis 
620M² 

Comercial - Salão na Pça dos An-
dradas (Santos)

Salão comercial nos bairros Vila 
Nova, Jd. São Francisco e na Vila 
Paulista

Comercial - Salas a aparti r de R$ 
703,00 

Apartamento térreo no Jd. Cas-
queiro R$ 320.000,00

Sobreposta de 2 dorms. sendo 1 
suíte e churrasqueira na Vila Natal
R$ 310.000,00

São Vicente - Apto de 2 dorms. na 
Vila Valença e cidade Naúti ca
R$ 200.000,00

São Vicente -  Sobrado de 2 dor-
ms. sendo 2 suítes, churrasqueira 
e 1 vaga de garagem
R$ 325.000,00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ONG SERRA DO MAR – Associação Sócio Ambiental da Serra do Mar

CNPJ/MF nº 12.951.213/0001-88

Ficam convocados os senhores associados da ONG SERRA DO MAR – Associação Sócio Ambiental da 
Serra do Mar (“ASSOCIAÇÃO”) a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária , nos termos do arti go 
14 do Estatuto, às 14:00, no dia 15 de fevereiro de 2016, a se realizar na avenida principal, 1055a, cota 
200, Cubatão-SP, em 1ª convocação e em segunda convocação às 14:30, na mesma data e endereço, 
a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
 (a) Tomar as contas da Diretoria da ONG SERRA DO MAR
(b) Deliberar sobre a eleição da nova diretoria
(c) Outros assuntos de interesse geral.
Não havendo quorum sufi ciente para a instalação da Assembleia Geral Ordinária, em primeira 
convocação, fi ca desde já estabelecido que esta se reunirá, em segunda convocação, 30 (trinta) 
minutos após o horário marcado.  Os associados poderão ser representados por mandatários, 
observadas as restrições legais, devendo ser entregues, na sede da ASSOCIAÇÃO em até 03 
(três) dias antes da realização da Assembleia Geral, os instrumentos de procuração com reco-
nhecimento de fi rma do outorgante.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2016
Adilson Gomes da Silva

Presidente da ONG SERRA DO MAR
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SEI

Começa bilhetagem 
eletrônica

 O Transporte Coleti-
vo de Cubatão já começou 
a operar, com o Sistema de 
Embarque Inteligente (SEI). 
Fevereiro será um mês de 
transição entre o antigo e o 
novo sistema. A implantação 
ofi cial acontece nesta sexta, 
dia 5, pela linha 7, e deve 
alcançar todos os 57 veícu-
los da Viação Translíder até 
dia 29 de fevereiro. Durante 
esta semana, a linha 7 operou 
em teste, sem apresentar ne-
nhum problema.

Com a implantação da 
tecnologia dos Cartões SEI, 
a Viação Trans Líder preten-
de oferecer mais seguran-
ça, conforto, comodidade e 
confi abilidade aos usuários. 
O objetivo é propiciar um 
sistema mais funcional, que 
extinguirá os problemas com 
gratuidade e falta de troco, 
por exemplo, dando mais 
agilidade e praticidade no 
embarque.

Com o Embarque Inteligente, cobradores 
se tornam auxiliares de bordo, para aju-
dar deficientes, grávidas e idosos. 
Crianças de até 5 anos, passam na catra-
ca, sem precisar pagar.

Humanização
 Há três meses a empresa 

treina os funcionários para 
a novidade.  Os cobradores 
passarão a atuar como auxi-
liares de bordo, para ajudar, 
principalmente no atendi-
mento a defi cientes e idosos. 
Outra mudança interessante é 
que as crianças de até 5 anos, 
que já deixaram o colo, não 
precisarão mais se arrastar 
por baixo da catraca: apre-
sentam o documento e têm a 
passagem liberada. Todos os 
passageiros embarcarão pela 
porta dianteira, com exceção 
das pessoas com obesidade 
e gestantes, (que se não ti-
verem condições de passar 
pela catraca, pagam suas 
passagens e embarcam pela 
porta traseira) sob orienta-
ção dos auxiliares de bordo. 
“O novo método trará um 
sentimento de igualdade 
entre todos os usuários”, 
diz o diretor operacional da 

Translíder, José Ronaldo 
Alves Sales.

 
Integração
Só com os cartões SEI 

o passageiro poderá aces-
sar a integração das linhas 
municipais gratuitamente. 
Com uma única passagem 
o passageiro poderá transi-
tar de um lado ao outro da 
cidade.

Representantes de associações de de� cientes e autoridades aprovaram o novo 
Sistema durante apresentação, na sede da empresa, nesta quinta, dia 04.

Benefícios dos Cartões

SEI Escolar 
Estudante municipal e estadual terá 50% de desconto 

SEI Comum e Comum VT 
Específi co para todos os trabalhadores, 
inclusive autônomos.

SEI Idoso 
Para organizar o acesso dos maiores de 60 anos

SEI Especial 
Tem objetivo de oferecer igualdade de acesso 
às pessoas com defi ciência.

Cadastro
Marcel Nobrega

Para aderir ao cartão é 
preciso ir até a loja de Bi-
lhetagem Eletrônica: aveni-
da Miguel Couto, 817, loja 
3, ou na Miguel Couto, 807, 
loja 10,  de segunda a sexta-
-feira, das 9 às 17h. Mais in-
formações: 0800-774 7020. 
Para garantir o direito da 
gratuidade, passageiros aci-
ma de 60 anos devem apre-
sentar o RG. Já os pais das 
crianças de até 5 anos têm 
de apresentar a certidão de 
nascimento do � lho.  Poli-
ciais, carteiros e bombeiros 
devem estar fardados.

Pessoa com necessidades 
especiais têm o direito da 
gratuidade também para um 
acompanhante, mas deve-
rão se cadastrar no posto da 
Translíder, na Miguel Couto, 
817, de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 17h. É preciso apre-
sentar RG, foto 3x4 deles e 
do acompanhante, certidão 
médica com a identi� cação 
do código da de� ciência e 
atestado de residência indi-
cando que ele e o acompa-
nhante moram no mesmo 
endereço em Cubatão.


