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 A Prefeitura de Cubatão avança em sua política de descentralização e democratização da Saúde. O Caminhão da Saúde, equipado para atender consul-
tas, exames e até dentista, já está percorrendo os bairros da Cidade. O Programa Caminhos da Saúde começou pela Mantiqueira, e é uma parceria da 
Prefeitura com OSS Revulação (mesma que administra a UPA Casqueiro com altos índices de aprovação). 05

‘ONDA IMUNDA’

Agora a revolta dos cuba-
tenses com o desleixo da Sa-
besp, chegou também aos 
comerciantes do centro co-
mercial de Cubatão. Por mais 
que pareça absurdo, até res-
taurantes do centro sofrem 

com o ‘refluxo’ de esgoto den-
tro de seus comércios.

A Prefeitura já multou a 
Companhia por causa do 
‘serviço mal feito’, em várias 
partes da cidade. Nas redes 
sociais o trabalho da Sabesp, 

em Cubatão, vem sendo ape-
lidado de Onda Imunda, em 
alusão ao programa que a 
Companhia denomina Onda 
Limpa.

Em nota, Sabesp rebate e 
diz que de sua parte ‘tá tudo 

Sabesp vomita esgoto em 
comércios de Cubatão

certo’. 
Enquanto isso o esgoto 

continua retornando à casas 
e comércios e a população 
sofre com a cidade esburaca-
da e mal cheiro nas bocas de 
lobo da Companhia. 03

FIM DO 
HORÁRIO
DE VERÃO
Neste sábado (20) à 
meia noite, atrase seu 
relógio em uma hora

ADERBAU GAMA/PMC

Uma das creches 
mais antigas de Cuba-
tão, a UME Sofia Zar-
zur é reinaugurada 
nesta sexta-feira, (19).  
Aulas recomeçaram no 

Creche Sofi a Zarzur 
é reinaugurada

último dia 15 na rede 
municipal de Cubatão, 
com mudanças. 

Ao todo, a munici-
palidade atende cerca 
de 20 mil alunos. 05

Tribunal aprova 
contas de Donizete; 
pré-candidato a 
prefeito pelo PSD

Coluna do Cido Barbosa

Raposinha faz 3 
anos e consolida 
audiência com 
política no rádio

Saúde de Cubatão 
passará a receber 
recursos da
Operação Verão

Taka volta ao 
governo e Toledo 
será advogado de  
campanha

Edson Ventura 
anuncia que vai 
disputar a prefei-
tura de Cubatão, 
este ano

Pastor Carlos assu-
me comando do Minis-
tério da Assembleia de 
Deus, diante da jubila-
ção do pai; pastor Jo-
sias. Entre os católicos, 
Diocese anuncia Padre 
Carlos como novo diri-
gente da São Francisco 
de Assis, deixando o 
jovem padre Felipe no 

Greve na Refi naria continua

comando da Matriz.
Apesar das trocas, 

não deve haver mu-
danças radicais nas 
respectivas igrejas. 

Só os praticantes 
das igrejas envolvidas 
nas mudanças repre-
sentam mais de 10% 
da população cuba-
tense. 6 e 10

Renomado advoga-
do cubatense Passarelli 
Júnior passa a colaborar 
com o Acontece. A colu-
na semanal vai abordar 
temas em defesa dos di-
reitos da população. 

O advogado começa 
escrevendo em defesa 
dos direitos do idoso. 07

D CIREITO IDADÃO

Os 200 empregados 
da MCE, que presta ser-
viços à RPBC Petrobras, 

continuam em greve pelo 
pagamento de benefícios 
atrasados. “Operários es-

tão desesperados”, diz 
Macaé, presidente do 
Sintracomos. 02

Igrejas trocam comando

Feira do Esporte 
distribui 1000 
vagas em 18 
modalidades 
esportivas  04

Saúde é para todos!
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Tribunal
aprova Donizete
O vice-prefeito Donizete 

Tavares (PSD) teve julgada e 
aprovada, pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo 
TCE/SP, a prestação de contas 
referente ao período que exer-
ceu a presidência da Câma-
ra. A aprovação referente ao 
exercício de 2012 saiu na tarde 
da última terça-feira, (16); A 
prestação de 2011 já havia sido 
aprovada.

Um dos políticos mais tra-
dicionais com mandato na ci-
dade, Donizete é cotado como 
pré-candidato à sucessão de 
Marcia Rosa, este ano.

Boas notícias – Há duas se-
manas o vice-prefeito anun-
ciou que aceitaria o desa� o da 
pré-candidatura pelo PSD. De 
cara conquistou o apoio in-
condicional do ministro - das 
Cidades Kassab, e de lá prá cá 
vem angariando importantes 

apoios locais. A boa notícia da 
semana certamente dará mais 
gás à equipe do vice.

Raposa
Nesta quinta-feira, 18, o pro-

grama Jornal da Cidade, na Rhe-
ma FM completou 3 anos, con-
solidando expressiva audiência 
na cidade. Foram mais de 900 
programas trazendo informa-
ção, entrevistas e prestação de 
serviço, lembrou o apresentador 
Luiz Roberto. “Levamos ao ar 
um programa que há muito tem-
po não se tinha na cidade, com 
grandes � guras politicas conver-
sando conosco”, disse o Raposa, 
agradecendo a con� ança do pas-
tor Carlão, novo presidente do 
Ministério Assembleia de Deus 
Cubatão (pag 6).

 
Xô Zica
A Secretaria de Saúde de Cuba-

tão esclarece que não há nenhum 
caso con� rmado de microcefalia 
ligada ao zika vírus no Município.

Dois casos de microcefalia fo-
ram registrados em Cubatão, en-
tre o � nal de 2015 e 2016. 

 O caso foi investigado e cons-
tatou-se que não havia qualquer 
ligação dos pais com os vírus do 
Aeds; mãe da criança era porta-
dora de sí� lis. O outro caso re-
gistrado de microcefalia era refe-

rente a um bebê prematuro, sem 
qualquer ligação com o zika.

Ventura prefeito
O radialista e empresário de 

forró Edson Ventura começou as 
movimentações políticas visando 
disputar as eleições municipais, 
como candidato a prefeito de 
Cubatão. De onde vem a força? 
“Das minhas raízes nordestinas e 
do incentivo dos amigos da Asso-
ciação de Nordestinos de Cuba-
tão que tem 3 mil � liados”, diz o 
pretendente ao Paço. Ventura vai 
esperar as movimentações polí-
ticas de março, quando se abre a 
janela partidária, para decidir, até 
2 de abril, para qual partido vai.

Toledo na eleição
O advogado Paulo Toledo so-

licitou afastamento da Prefeitu-
ra sob a justi� cativa de concluir 
pós-graduação em direito elei-
toral e atuar em seu escritório 
de advocacia com vistas ao pró-
ximo período eleitoral. Homem 
de con� ança da prefeita Marcia 
Rosa, não con� rma, mas nin-
guém duvida: ele já estaria se 
organizando para tocar a parte 
jurídica da candidatura governis-
ta: no entendimento de alguns, a 
futura campanha de Fábio Inácio.

Toledo mantém desde 2000 es-
critório de advocacia na cidade.

Continua greve 
de terceirizados 

Em assembleia na ma-
nhã desta quinta-feira (17), 
os 200 empregados da em-
preiteira MCE, que presta 
serviços à Re� naria Presi-
dente Bernardes de Cubatão 
(RPBC Petrobrás) deram 
sequência à paralisação, ini-
ciada ao meio-dia de segun-
da-feira (15). A próxima as-
sembleia será às 7 horas de 
segunda-feira (22), no por-
tão 1 da re� naria, em frente 
ao Cruzeiro Quinhetista.

Nesta sexta-feira (19) às 
10h haverá audiência na ge-
rência do Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE), em 
Santos. O presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores na 
Construção Civil, Montagem 
e Manutenção Industrial 
(Sintracomos), Macaé Mar-
cos Braz de Oliveira, espera 
que a empreiteira e a Petro-
bras “se entendam para que 
os trabalhadores não saiam 
no prejuízo”. Os trabalha-

dores reclamam de proble-
mas no tíquete alimentação, 
atrasado desde quarta-fei-
ra da semana passada (10), 
participação nos lucros ou 
resultados (plr), 13º salário, 
adicional de férias e verbas 
rescisórias após cumprimen-
to de aviso-prévio.

Macaé lamenta que a 
empresa “apenas alega estar 
‘quebrada’ e sequer respon-
de aos ofícios do Sindicato, 
cobrando as pendências. A 
re� naria, por sua vez, que 
deveria assumir os atrasados, 
também não dá satisfações. 
E os companheiros estão de-
sesperados”.  O sindicalista 
espera que a Petrobras assu-

ma os pagamentos, “evitando 
que os trabalhadores tenham 
de esperar anos a � o, na Jus-
tiça do Trabalho, por valores 
que poderiam receber agora”.

Segundo o sindicalista, a 
empreiteira vem atrasando 
constantemente os pagamen-
tos, desde o ano passado. A 
categoria decidiu retornar 
ao trabalho apenas com o 
pagamento integral dos be-
nefícios. Além de requerer a 
mesa-redonda ao MTE, Ma-
caé também o� ciou à direção 
da RPBC, perguntando se a 
empreiteira tem verbas a re-
ceber que possam garantir o 
pagamento dos benefícios. 
Mas não obteve resposta.

Macaé espera que a Petrobras assuma 
os pagamentos da empreiteira MCE: 
“companheiros estão desesperados”

André Taka 
assume Secretaria 
de Assuntos Jurídicos

Depois do período sa-
bático, o ex-secretário de 
Finanças da Prefeitura de 
Cubatão Andre Takagochi 
Rinaldi assumiu o coman-
do da Secretaria de Assun-
tos Jurídicos, no lugar do 
advogado Paulo Toledo.

Experiente na gestão 
de diversas áreas da Ad-
ministração Municipal, o 
advogado Taka é formado 
em Direito pela Unimes na 
turma de 1990. 

Em Cubatão já atuou 
na Cursan como assessor 
jurídico e na Secretaria 
de Saúde como diretor do 

Departamento Adminis-
trativo de Saúde e como 
secretário da pasta de no-
vembro de 2012 até junho 
de 2013. No mês seguinte, 
assumiu a Secretaria de 
Finanças, onde permane-
ceu até novembro de 2015. 
Também atuou interina-
mente como secretário de 
Gestão de outubro de 2013 
a abril de 2014.

A� nado politicamente 
com o governo e com o 
ex-secretário, Taka deve 
exercer um trabalho de 
continuidade à frente da 
pasta.

André Taka já tem experiência em diversos 
setores da administração municipal e é conside-
rado peça chave do atual governo.

RPBC VOLTOU

Cubatão entra 
no Projeto Verão 

O sistema de Saúde municipal 
deve receber um reforço de R$ 
300 mil no orçamento, nos próxi-
mos dias. A cidade, que este ano 
recebeu, pela primeira vez, re-
forço da PM na Operação Verão, 
passa a integrar também o Projeto 
Verão, que destina verba para  a 
Saúde das cidades da Baixada du-
rante a temporada, por causa do 
aumento de turistas. Sem praia, 
Cubatão era única da região sem 
receber a verba.

Em visita ao Acontece, o con-
selheiro Municipal de Saúde 
Leonides Gregório da Silva, que 
também integra o Conselho Es-
tadual de Saúde e o Fórum dos 
Conselhos de Saúde do Estado 
– Região Baixada Santista, come-
morou a vitória. “Conseguimos 
apoio dos conselhos municipais 
das outras cidades da Baixada  e 
do secretário de Saúde David Uip. 
Mostrei ao secretário que a cida-
de é a primeira a receber deman-
das dos acidentes nas estradas. O 
documento que comprova a in-
clusão da cidade no projeto será 
entregue ao Conselho Municipal 
de Saúde na próxima quinta (25)”, 
antecipa Léo.

Pedágios

 Léo também comentou as no-
vas resoluções que foram apro-
vadas em relação ao repasses de 
um percentual do lucro líquido 
dos pedágios da Ecovias. Atual-
mente, somente a Santa Casa de 
Santos e o Hospital Santo Ama-
ro em Guarujá recebem repas-
ses. Segundo a nova resolução, 
Cubatão passará a receber esses 
repasses a partir da renovação 
do contrato de concessão da 
Ecovias.

Vespaziano Rocha
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Obras não 
finalizadas, falta 
de manutenção e 
descaso diante das 
reclamações feitas 
pelo telefone, 
trazem dor de 
cabeça aos 
cubatenses. 
Sabesp já foi 
multada pela 
Prefeitura

Faixa que foi colocada na esquina da Rua Fernando Costa, alertando a quem passasse pela rua sobre 
a responsabilidade da Sabesp nos buracos presentes naquele trecho. Não se sabe até o momento de 
quem é a responsabilidade pela autoria e colocação da faixa, no local.

Sabesp vomita esgoto e 
deixa cidade esburacada

2016 começou com 
uma série de dores de ca-
beça para os comerciantes 
e moradores de Cubatão. 
Eles reclamam do descaso 
da Sabesp com os clientes 
e a cidade como um todo.  
Obras inacabadas, afunda-
mento de ruas e calçadas, 
demora no atendimento 
aos clientes, são só algu-
mas das reclamações que 
chegaram até a nossa reda-
ção nas últimas semanas.

O vice-presidente da 
Associação Comercial 
e Industrial de Cubatão 
(ACIC) e também pro-
prietário do Restaurante 
Street Point, no centro da 
Cidade, Vanilson Mattos 
contou que tenta resolver 
um problema que atra-
palha o funcionamento 
do seu estabelecimento e 
de estabelecimentos vizi-
nhos, mas sem sucesso. 
“Há semanas que tenta-
mos que uma equipe da 
Sabesp venha limpar o 
esgoto aqui da Avenida 
Joaquim Miguel Couto, 
que está entupido. Isso faz 
com que o esgoto volte 
para dentro do comércio e 

cause transtornos. Isso já 
tem se repetido faz algum 
tempo prejudicando o 
funcionamento de alguns 
comércios do centro”, de-
nuncia.

Vanilson também con-
tou que já fez diversas 
ligações à Sabesp para 
reclamar e pedir provi-
dências, mas nada é feito. 

“Na última semana li-
gamos quatro vezes. Te-
nho quatro protocolos de 
atendimento e nada. Em 
um desses atendimen-
tos, o atendente chegou a 
a� rmar que a tubulação 

de esgoto da Avenida 9 
de abril está entupida e 
enquanto nada for feito 
lá, nada pode ser feito na 
Avenida Miguel Couto”, 
relata.

Além do esgoto, ele 
teve problemas com um 
buraco na rua em frente 
ao seu comércio e lembra 
que precisou fazer muitas 

reclamações. Tomou uma 
verdadeira canseira, até 
que o buraco fosse tapado 
da maneira correta.

Outro comerciante que 
preferiu manter o anoni-

mato, disse que além dos 
problemas de re� uxo do 
esgoto, o mau cheiro que 
vem das bocas de lobo é 
muito forte e sempre atraí 

Relatório da Prefeitura apontou 9 mil metros quadrados 

de ruas a serem reparados no Casqueiro, Parque São Luiz, 

Nova República e Ilha Caraguatá

R$ 175 mil é
o valor de algumas das 
multas que a Sabesp já 
levou da Prefeitura, até 
agora, por não atender 
pedidos de reparos

insetos. Ele conta que 
mesmo após a limpeza 
realizada pela Prefeitura 
nas bocas de lobo o chei-
ro forte de esgoto sempre 
aparece no � nal do dia.

Durante a reportagem 
feita na Avenida Joaquim 
Miguel Couto, vários 
moradores reclamaram 
bastante da bagunça que 
a Sabesp deixa nas ruas 
após as obras. Seu An-
tonio Silva, morador do 
Parque São Luiz, disse 
que na sua rua um buraco 
� cou aberto por semanas 
e que muitas reclamações 

foram feitas até que o bu-
raco fosse fechado. 

“Eles � zeram alguma 
obra na rede de esgoto, 
mas não fecharam o bu-
raco corretamente após 
o � nal dos trabalhos. Na 
primeira chuva que teve 
no bairro o buraco se en-
cheu de água e virou uma 
armadilha. Quem pisasse 
ali ou qualquer carro que 
passasse, certamente teria 
prejuízos”, comenta.

Ação e emergência, a 
Sabesp não se manifestou 
até o fechamento desta 
edição.

Prefeitura multa Companhia
Após ouvir diversas re-

clamações sobre as obras 
do Programa Onda Lim-
pa, da Sabesp, a Prefeitura 
realizou uma reunião em 
janeiro, cobrando provi-
dências por conta de afun-
damento de calçadas e ruas.

A administração mu-
nicipal apresentou um re-
latório fotográ� co para a 
empresa comprovando os 
problemas existentes em 
diversos bairros da cidade, 
como o Jardim Casqueiro, 
Parque São Luiz, Jardim 
Nova República e Ilha Ca-
raguatá. São mais de 9 mil 
metros quadrados de ruas 

a serem reparados e um 
cronograma de obras foi 
pedido a empresa.

Segundo a administra-
ção municipal, esse relató-
rio ainda não foi entregue, 
mas a Sabesp já realizou 
reparos em diversos pon-
tos. Dos 343 pedidos de 
consertos feitos pela Pre-
feitura durante o ano de 
2015 (até 07/12), 289 fo-
ram atendidos. Os que não 
foram atendidos resulta-
ram em multas, conforme 
prevê o Código Municipal 
de Posturas. Há multas 
que chegam a até R$ 175 
mil.

Sabesp ‘não vê’ 
problemas

Indaga por Acontece, 
a Sabesp informou que o 
sistema de esgotamento de 
Cubatão segue operando 
de forma plena. Segundo 
a Companhia, foi reali-
zada vistoria na Avenida 
Joaquim Miguel Couto, 
não identi� cando nenhum 
ponto de extravasamento. 
Informou ainda que aguar-
da os endereços prometi-
dos pelos representantes da 
administração municipal 
onde seriam necessários 
reparos da empresa, que 
não teriam sido especi� ca-

dos pela Prefeitura.
Só a partir da entrega 

desse relatório de endere-
ços é que será possível es-
tabelecer um cronograma 
de atuação da companhia, 
conforme reunião realiza-
da em janeiro deste ano, 
diz a Sabesp.  

Sobre as reclamações 
dos moradores e comer-
ciantes de que não são 
atendidos quando solici-
tam serviços de manuten-
ção e emergência, a Sabesp 
não se manifestou até o fe-
chamento desta edição.

Esgoto  invadiu o salão de 
comércio em pleno centro da 
Cidade, levando mau cheiro 
em horário comercial.

Problema com esgoto na via pú-
blica, em frente a comércio no 
centro comercial de Cubatão. 
Continua do mesmo jeito.

 A cena lamentável se repete em diversos pontos da cidade. Na foto, bu-
raco deixado aberto na Rua Fernando Costa, na Vila Couto. Costumeira-
mente, os buracos � cam abertos por dias antes de serem fechados. Este só 
foi fechado após reclamações de moradores e noti� cações da Prefeitura
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esporte
por Washington Luiz

colaborador

Feirão do Esporte leva 
milhares ao Romerão
Iniciativa facilitou acesso da população 
às praticas esportivas desenvolvidas 
pela cidade. A maioria da procura foi 
pelas aulas de natação e hidroginástica

Milhares de pessoas 
estiveram no Centro Es-
portivo Professor Ayrton 
Romero da Nobrega, o 
Romerão, em busca de um 
objetivo comum: Iniciar 
uma vida mais saudável 
através da prática espor-
tiva. E foi lá que acontece 
nos dias 17 e 18 último 
o Feirão do Esporte, que 
disponibilizou 1000 vagas 
distribuídas em 18 moda-
lidades esportivas 

 A iniciativa da Secreta-
ria Municipal de Esporte e 
Lazer (Semes) ao realizar 
o evento é de aproximar 
os munícipes das ativi-
dades esportivas que são 
oferecidas pela adminis-
tração, centralizando as 
inscrições para todas elas 

em um só lugar. Ao todo, são 
oferecidas 18 modalidades. 
As atividades mais procura-
das foram as aulas de natação, 
seguida pela hidroginástica e 
ginástica localizada. 

 Quem foi ao evento teve a 
oportunidade de fazer o exa-
me médico. Um estande foi 
montado com funcionários 
da Semes fazendo a triagem 
das pessoas, que na sequên-
cia passaram pelo médico que 
deu seu aval para a prática es-
portiva. 

 Feliz com o sucesso, o 
secretário de Esportes, Luiz 
Fernando da Silva, o Suqui-
nho, ressaltou a importância 
do Feirão. “Temos em men-
te que faltava este elo entre 
o pessoal que trabalha com 
o esporte e a população no 

geral. A� nal, todos temos 
que prezar pela qualidade de 
vida, e o esporte, com certe-
za, é um fator muito impor-
tante para isto”. 

 O secretário de Gover-
no, Fábio Inácio, deixou sua 
mensagem ao público pre-
sente. “Como professor, de 

formação, tenho ciência da 
importância que a prática do 
esporte é essencial também, 
na formação do cidadão, e 
ainda proporciona melho-
ria na qualidade de vida 
aos praticantes”, a� rmou o 
secretário que é praticante 
do  pedestrianismo. 

 Modalidades: atletismo, 
futebol de salão, jiu-jítsu, 
handebol, atletismo, xadrez, 
capoeira, ginástica locali-
zada, caratê, alongamento, 
taekwondo, voleibol, natação, 
hidroginástica, judô, basque-
tebol, Ginástica Rítmica Des-
portiva (GRD) e zumba. 

Projeto 
Também participou a As-

sociação Sabiá, parceira da 
Prefeitura, no projeto social 
Esportescola - Show de Bola, 
que oferece gratuitamente au-
las de futebol de campo, han-
debol e skate às crianças e jo-
vens entre 7 e 17 anos. 

Prova Pedestre 
no Casqueiro

Taça Cidade de 
Cubatão

Estão abertas as ins-
crições para a 2ª Prova 
Pedestre 6Km do Jardim 
Casqueiro, que acontece, 
a partir das 8h, do do-
mingo, dia 28, pelas ruas 
do Jardim Casqueiro. 

A competição é or-
ganizada pela Secretaria 
Municipal de Turismo e 
faz parte da programação 
do 3º Festival de Turismo 
(Festur), a ser realizado, 
no mesmo bairro. Na atu-
al edição, todos os corre-
dores receberão uma me-
dalha alusiva ao evento, e 
também serão premiados 
os cinco melhores colo-
cados nas categorias mas-

culina e feminina. Em 2015, 
o vencedor entre os homens 
foi Everaldo dos Santos; em 
2º lugar, Adilson Alves do 
Nascimento; e, em 3º, Ed 
Carlos de Andrade. Entre as 
mulheres, em 1º lugar che-
gou Jovenice Tereza; em 2º, 
Aparecida Coelho; em 3º 
lugar, Ingrid Silva de Souza. 
Os interessados podem se 
inscrever na Secretaria de 
Turismo, na Avenida Nove 
de Abril, 1028, durante o ho-
rário comercial, mediante a 
entrega de uma lata de leite 
em pó. A entrega da nume-
ração para os competidores 
será no sábado, dia 27. Mais 
informações : 3361-4656.

A Liga de Futebol Ama-
dor de Cubatão (LFAC) 
está com inscrições aber-
tas para clubes da cidade 
interessados em participar 
da 61ª edição da Taça Ci-
dade de Cubatão de Fute-
bol nas categorias Vetera-
no e Amador. 

O prazo para a entrega 
de relação de atletas ter-
mina no próximo dia 29. 
O presidente da entidade, 
João Ilário informa que 
a condição básica para 
participar é que os clubes 
sejam � liados à entidade 
e estejam quites com a te-
souraria e documentação. 

As � chas de inscrição 
devem ser retiradas nas 
segundas e quartas-feiras, 
das 18h30 às 20 horas, na 
sede da Liga, que � ca na 
Avenida Nove de Abril, 
2403, sala 12, no Centro. 
Mais informações, pelo 
telefone 99103-4938. 

O início da competição 
está previsto para o dia 6 
de março e o término, em 
maio deste ano. 

Na edição de 2015, o 
campeão na categoria Ve-
terano foi o XVI Bandei-
rantes, da Cota 95, e no 
Amador, o Red Bull da 
Ilha Caraguatá.

Paradesportiva: 
cursos

A Associação Parades-
portiva Cubatense está 
com vagas abertas para 
os cursos de Quali� cação 
Pro� ssional nas áreas de 
rotinas administrativas e 
telemarketing e artesanato. 

Os interessados já po-
dem fazer a inscrição que 
segue até o início das au-

REPRESENTANTE

Cubatenses são eleitas
para Conferência Nacional
Sarita, Cida Barbosa, Sheila Pereira e Marly 
Vicente representam Cubatão. Cida, Shei-
la e Marly também representam o Estado

Um debate franco sobre 
a atual situação da mulher 
na sociedade e a busca por 
soluções. Esse foi o tom do 
debate realizado na 4ª Con-
ferência Estadual da Mulher, 
realizada nos dias 16 e 17 úl-
timo, na cidade de Atibaia. 
Entre os principais temas de-
batidos estão a paridade de 
direitos e de oportunidades 
entre mulheres e homens, a 
violência contra a mulher e 
a legalização do aborto. No 

debate, Cubatão teve seis re-
presentantes, quatro foram 
eleitas durante as conferên-
cias municipais da mulher 
e representam a sociedade 
civil e duas representando 
o poder público municipal. 
Dentre as representantes da 
sociedade estavam as dele-
gadas Sarita, Cida Barbosa, 
Sheila Pereira e Marly Vi-
cente. Dessas quatro, as de-
legadas Cida Barbosa, Sheila 
Pereira e Marly Vicente fo-

ram eleitas durante a Confe-
rência para representar a ci-
dade e o estado de São Paulo 
na Conferência Nacional da 
Mulher, que será realizada 
em maio, em Brasília. 

Na Conferência foram 
discutidos alguns eixos 
temáticos como a Contri-
buição dos Conselhos de 
Direitos da Mulher e dos 
Movimentos feministas e 
de mulheres para a efetiva-
ção da igualdade de direitos 
e oportunidades para as 
mulheres em sua diversida-
de e especi� cidades; estru-
turas institucionais e políti-
cas públicas desenvolvidas 
para as mulheres no âmbito 

estadual e municipal; siste-
ma político com participa-
ção das mulheres e igual-
dade e sistema nacional de 
políticas para as mulheres.

Também foram feitas al-
gumas recomendações du-
rante a Conferência, abor-

las, em 12 de abril, sempre 
das 9 às 17 horas, no Po-
liesportivo Professor Ro-
berto Dick (Rua Bernardo 
Pinto, 188). As vagas são 
limitadas.  Os cursos são 
gratuitos e fazem parte do 
Projeto 2Tempos Ativida-
de Física e Quali� cação 
Pro� ssional.

dando assuntos pertinentes 
ao bem-estar e a segurança 
da mulher no município de 
Cubatão. Entre as princi-
pais recomendações estão: 
Delegacia das Mulheres 24 
horas, de segunda a segun-
da, com estrutura completa 

e equipe multidisciplinar; 
creches noturnas e cam-
panha nacional voltada à 
adolescência sobre agressão 
e violência contra as mu-
lheres. Os temas escolhidos 
serão levados ao debate em 
Brasília.

Marcel Nobrega
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CAMINHOS DA SAÚDE

Caminhão leva 
saúde aos bairros
Caminhão da Saú-
de equipado para 
realizar consultas, 
dentista e exames 
está percorrendo a 
periferia da Cidade

Começou a rodar pela 
cidade nesta quinta (18) 
um serviço de saúde inédi-
to na região; o Caminhão 
da Saúde. Fruto de uma 
parceria da Prefeitura de 
Cubatão com a OSS Revo-
lução, mesma que adminis-
tra a UPA Casqueiro com 
altos índices de aprovação 
popular, o Programa ofe-
rece caminhão equipado 
com dois consultórios: um 
médico e outro odontoló-
gico.

O ‘Caminhos da Saúde’ 
percorrerá os bairros rea-
lizando consultas, exames 
e atendimento odontológi-
co preventivo, facilitando 
o acesso das pessoas a este 
tipo de serviço. O atendi-
mento funcionará da se-
guinte forma: o caminhão 
do programa, que tem ca-
pacidade para realizar 150 
atendimentos diários, � ca 
dois dias em cada bair-
ro. No primeiro dia, serão 
realizadas as consultas. E 
no segundo, os exames de 

análises clínicas e ultras-
som. Se houver necessida-
de, os pacientes serão enca-
minhados para as unidades 
de especialidades mantidas 
pela Prefeitura.

Na última quarta (17), 
o caminhão da saúde � cou 
exposto em frente à Estação 
das Artes, na Avenida Nove 
de Abril, para ser mostrado 
para a população. E nesta 
quinta (18) começou a aten-
der a população do núcleo 
Mantiqueira, localizado na 
divisa de Santos (continen-
tal)/Cubatão, na margem 

da pista Guarujá-Cubatão 
da Rodovia Cônego Domê-
nico Rangoni. O Caminhão 
� ca no local até as 19 horas 
desta sexta (19). Não será 
necessário agendamento 
prévio para ser atendido. 
No � nal de semana (20 e 
21), o Caminhos da Saúde 
estará à disposição dos mo-
radores da Vila São José. O 
veículo � cará estacionado 
na Praça da Cidadania, das 
10 às 16 horas. O secretário 
de Saúde, Benjamim Ro-
driguez Lopez, destacou 
que o atendimento no � nal 

acontecendo

Projeto Sucata
Para quem gosta de 

usar a criatividade para 
produzir objetos a partir 
de materiais recicláveis, a 
dica é participar do Pro-
jeto Sucata, que está com 
as inscrições abertas até o 
dia 19 de fevereiro. São 25 
vagas e os interessados po-
dem se dirigir à Secretaria 
de Cultura, no Novo Anili-
nas, que � ca na Avenida 9 
de abril, 2.275, das 9 as 12 e 
das 14 as 17 horas. Os alu-
nos irão aprender a confec-
cionar uma variedade de 
objetos utilizando garrafas 
pet, tampas plásticas, latas, 
cabos de vassoura, jornais, 
revistas, rolos de papel hi-
giênico e caixas de papelão.

Fábrica 
Vai abrir na próxima 

segunda-feira, dia 22, as 
inscrições para cursos de 
quali� cação pro� ssional e 
de geração de renda com 
início em março e término 
em abril. Os interessados 
devem comparecer até o 
dia 26, na sede da Fábrica, 
na Avenida Nove de Abril, 
1.775, no Centro, das 9 às 
16h, ou em uma das unida-
des que promovem os cur-
sos descentralizados. 

Reforço Federal
Alunos do 6° ao 9° ano 

do ensino fundamental e 
do ensino médio de todas 
as escolas da região podem 
se inscrever no Projeto de 
Extensão Física Olímpi-
ca no Câmpus Cubatão. 
As aulas são voltadas para 
quem precisa de reforço, 
deseja participar de com-
petições e olimpíadas ou 
aqueles que queiram se de-
dicar ao vestibular. 

 As inscrições devem ser 
feitas pelo link disponibili-
zado no site da Federal de 
Cubatão (http://www.fede-
ralcubatao.com.br/) Para 
mais informações:  João 
pelo email joaoneves61@
live.com

Festur amplia
Seis mil pessoas são es-

peradas na terceira edição 
do Festur, nos próximos 
dias 27 e 28, na Praça In-
dependência do Casqueiro. 
A novidade, este ano, � ca 
por conta de um passeio 
de patins. Nos dois dias de 
Festival, a população po-
derá participar de passeios 
gratuitos. São três roteiros 
à disposição a partir das 9 
horas: Itutinga Pilões, com 
trilhas; Náutica da Ilha, um 
passeio de barco pelos rios 
e manguezais; e um passeio 
até o Mirante do Príncipe, 
na Cota 200, com uma vi-
sita ao Ateliê Arte nas Co-
tas. As inscrições para os 
passeios podem ser feitas 
antecipadamente pelo tele-
fone 3361-4656, em horá-
rio comercial. Nos dias de 
Festur, a Praça da Indepen-
dência vai oferecer atrações 
musicais, gastronômicas e 
de lazer. Haverá dez opções 
de food trucks, com varie-
dades goumerts.

de semana e até às 19 ho-
ras, nos dias úteis facilita 
o acesso de quem traba-
lha no horário comercial. 

“Não há a necessidade de 
se ausentar do trabalho 
para comparecer a uma 
consulta médica”.

Aderbau Gama

+ EDUCAÇÃO

Creche Sofia Zarzur 
é reinaugurada

Uma das creches mais 
antigas de Cubatão , a UME 
So� a Zarzur será reinaugu-
rada nesta sexta-feira (19), 
às 14h. A unidade � ca na 
Vila Fabril e teve toda a sua 
estrutura refeita, oferecen-
do agora maior conforto 

Prédio da unidade na Vila Fabril foi
totalmente reformado

e segurança para alunos 
e funcionários; a reforma 
durou 8 meses. O local tem 
capacidade para cerca de 
100 crianças, em quatro 
salas de aula, em período 
parcial. Durante a reforma, 
elas foram atendidas no 

CEU Marta Josete Ramos 
Impalea, no Centro. E ago-
ra estão sendo remanejadas 
para a creche novamente. O 
prédio recebeu revestimen-
to interno em cerâmica, 
troca de telhado, piso novo, 
janelas de alumínio, banhei-
ros adaptados, para-raios, 
uma nova cozinha, além da 
reforma completa das insta-
lações elétrica e hidráulica, 

Aulas começaram dia 15, com mudanças
Aproximadamente 20 

mil alunos da rede muni-
cipal de Cubatão (creche e 
Ensino Fundamental) re-
tornaram às aulas em 15 de 
fevereiro. A Cidade conta 
com 60 escolas, além de 11 
creches conveniadas, e não 
há criança sem vaga nem 
em creche nem no Funda-
mental. Os alunos têm uni-
forme e material gratuitos, 
além de direito a transporte 
de graça. A novidade este 

ano é o Programa Crescer 
Mais, que está possibilitan-
do aumentar a quantidade 
de vagas no período inte-
gral, nos ensinos Infantil e 
Fundamental (até o quin-
to ano). Crianças do Fun-
damental que já estavam 
matriculadas no integral, 
no ano passado, tiveram as 
vagas garantidas para este 
ano. As oito escolas mu-
nicipais que irão oferecer 
ensino em período integral 

(nove horas) se localizam 
na área central da Cidade 
e são: UMEs Estado do Rio 
Grande do Sul, Estado do 
Amazonas, Estado do Cea-
rá, Estado do Piauí, Lucy 
Montoro, Dilce Ferreira 
Campos, Maria Albertina 
Pinheiro Silva Mesquita e 
CEU Marta Josete Ramos 
Impalea. Mais informações 
sobre o Crescer Mais podem 
ser obtidas no hotsite www.
cubatao.sp.gov.br/crescer-

mais. Em Cubatão, as salas 
de aula das escolas munici-
pais possuem uma quanti-
dade aproximada de até 35 
alunos, dependendo do ní-
vel de ensino. Esta e outras 
políticas colocam o ensino 
na Cidade em destaque na 
região. Na última Avaliação 
Nacional de Alfabetização 
(ANA/2014), do Ministério 
da Educação, por exemplo, 
a Cidade foi a melhor ava-
liada no aproveitamento em 

Matemática e Leitura. Os 
novos alunos que necessi-
tam de transporte gratuito 
devem se dirigir à Secreta-
ria da Educação (Rua Ber-
nardo Pinto, 10, Centro), 
das 9 às 15 horas, no Ser-
viço de Bolsas e Passes, e 
apresentar comprovante de 
residência, declaração esco-
lar emitida pela unidade de 
ensino, cópia da certidão de 
nascimento ou RG do alu-
no e uma foto 3x4.

com a ampliação do volume 
das caixas d´água. O local 
ainda ganhou abrigo mais 
adequado de gás e rampas 
de acesso na entrada. Com 

a reforma, as crianças agora 
contam também com sala 
de leitura e brinquedoteca, 
e a área de lazer recebeu 
grama sintética.

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

Jd. Casqueiro
3363-1577

Avenida Brasil, 254

ASSEMBLEIA DE DEUS

Pastor Carlão assume 
Ministério Cubatão

O pastor Carlos Ro-
berto Silva assumiu o co-
mando da Igreja Evangé-
lica Assembleia de Deus 
– Ministério de Cubatão, 
que tem igrejas distribuí-
das em todo o Pais.

Pastores de todo o Bra-
sil, além de autoridades, 
prestigiaram o evento, dia 
15 de fevereiro. Carlão 
assume o lugar do pai, o 
pastor Josias de Almeida 
Silva - jubilado após 40 
anos na função e esco-
lhido pela comunidade 
como pastor presidente 
de honra. Além de ser um 
ato festivo e de ação de 
graças, a cerimônia com-
preendeu muitas home-
nagens, não só aos pasto-
res Josias e Carlos, como 
também às esposas, res-
pectivamente Maria Lize-
te dos Santos Silva e Sarah 
Virginia Silva e Silva.

Trajetória
O pastor Josias dirigia 

a igreja desde 1976, exer-
cendo ainda a função de 
primeiro vice-presidente 
da Convenção dos Mi-
nistros da Assembleia de 
Deus no Estado de São 
Paulo e Outros (Coma-
desp) e primeiro tesou-
reiro da Convenção Geral 
das Assembleias de Deus 

no Brasil (CGADB). Des-
taca-se em sua gestão a 
conquista da autonomia 
administrativa da Igreja 
cubatense, em 1980.

Pastor Carlos, era vice-
-presidente do Ministério 
desde 85, foi vice-presi-
dente executivo da Co-
madesp até 2015, quando 
assumiu a presidência. 
É membro do Conselho 
de Doutrina da CGADB 
e relator do Conselho de 
Pastores e Líderes Evan-
gélicos de Cubatão, do 
qual foi fundador. Res-
ponsável pela primeira 
Marcha para Jesus na ci-
dade e autor ou coautor 
de vários livros. Coorde-
na o Sistema de Comu-
nicação Rhema, de rádio, 
TV, jornal e multimídia 
(é precursor da chamada 
blogosfera cristã e mem-
bro de várias entidades do 
setor, mantendo o blogue 
Point Rhema).

Sustentáculo 
Os pastores foram sau-

dados em nome do Muni-
cípio e da prefeita Marcia 
Rosa pelo vice-prefeito 
Donizete Tavares do Nas-
cimento, que lembrou: 
“Nossa cidade passou por 
muitos momentos difí-
ceis, com enchentes e in-

cêndios, sem que ocorres-
se nenhum óbito, graças a 
Deus. Tivemos o susten-
táculo espiritual, sem o 
qual nenhum ser humano 
� ca em pé. Por isso, venho 
agradecer ao pastor Josias 
por todas as orações, e ao 
pastor Carlos pedir que 
continue orando para 
que Cubatão permaneça 
crescendo”. Donizete en-
tregou ramalhetes de � o-
res aos dois pastores, em 
nome da Administração 
Municipal. O presidente 
da Câmara de vereado-
res, Aguinaldo Araújo, 

que é membro da igreja, 
lembrou: “Há 43 anos, 
tivemos como presiden-
te do Legislativo o pastor 
evangélico Moacir Lara, e 

hoje um evangélico presi-
de a Câmara. Tudo conti-
nua, como nesta noite em 
que acontece em Cubatão 

Carlos Roberto Silva toma posse em 
cerimonia de jubilação do pai Josias, 
presidente de honra.

uma coisa linda: o pastor 
Josias sendo jubilado e 
tendo ao seu lado, como 
sucessor, o pastor Carlos”. 
Os dois pastores já rece-
beram da Câmara títulos 
de Cidadãos Cubaten-
ses. O deputado estadual 
Adilson Rossi cantou na 
cerimônia e relembrou os 
40 anos do lançamento de 
seu primeiro disco, que 
teve em Cubatão uma das 
primeiras apresentações.

Conselheiro
A dedicação e lideran-

ça espiritual de Carlão no 

Ministério é indiscutível, 
porém sua sabedoria não 
é exclusividade dos mem-
bros de sua igreja. Em 
Cubatão, não são poucos 
os que a ele recorrem em 
busca de conselhos e di-
recionamento, principal-
mente os que exercem 
algum tipo de liderança 
na cidade. É comum em-
presários, políticos e até 
membros de outras deno-
minações, principalmen-
te cristãs, recorrerem ao 
apoio espiritual e conse-
lhos do Carlão, quando se 
sentem ‘meio perdidos’. 

Culto contou com a presença de pastores de todo País. Autoridades também prestigiaram a         
solenidade. Com fervor, � éis pediram a unção do Espírito Santo para o novo líder da Igreja

Carlão
Mesmo não sendo da 

igreja, pessoas que exer-
cem liderança na cidade 
costumam recorrer às ora-
ções e conselhos do Pastor.

ANUNCIE AQUI

LIGUE (13) 3361-5212

Divulgação
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SALVE A RAINHA!

Ela já foi rainha do car-
naval cubatense e, neste ano, 
brilhou como passista da Es-
cola Império de Casa Verde, 
a campeã da divisão especial 
do Carnaval de São Paulo. 
Com ‘tudo em cima’, a dan-
çarina de 24 anos, também 
foi o Destaque da Folia na 
cidade turística de Socorro, 
representando Cubatão, no 
interior do Estado.

Para a jovem Henelizze 
Santos o Carnaval é como se 
fosse uma extensão de sua 
vida. Ela já se acostumou a 
fazer das passarelas do sam-
ba o seu corredor, desde os 
14 anos, quando se apaixo-
nou pela Folia.

Helenizze fez história 
na Corte Carnavalesca de 
Cubatão: foi a 1ª Prince-
sa (em 2012), Rainha (em 
2014) e Passista (em 2015), 
sempre pela Escola de Sam-
ba Nações Unidas, da Vila 
Nova. “Como faço sempre, 

Aniversário da 
despachante 
Marta Marisa. 
A família se 
reuniu para 
comemorar a 
data no Lica’s 
bar, do ‘doce e 
bem humorado’ 
Nilei, na Vila 
Nova.

Cubatense desfila pela 
campeã Paulista

eu iria des� lar por minha 
escola em Cubatão, mas 
como tive a oportunida-
de de representar a nossa 
cidade no Anhembi, des-
� lando pela Império, não 
pude comparecer ao des� le 
do Casqueiro. Mas foi uma 
honra muito grande ter 
representado Cubatão na 
campeã do carnaval de São 
Paulo”, comemora.

Em Socorro Não precisa 
muito esforço para que os 
súditos reconheçam uma 
rainha. Helenizze foi convi-
dada pelo seu tio Doge, (do 
Bar do Doge) que possui 
uma pousada em Socorro 
e a convidou para des� lar 
pelo Bloco do Turista (for-
mado pelos hóspedes e pro-
prietários de hotéis e pousa-
das). Porém, ao assistirem à 
jovem cubatense des� lando, 
os socorrenses suplicaram; 
queriam a rainha em todos 
os eventos carnavalescos, 

por três dias. 
Helenizze era sempre 

apresentada como represen-
tante de Cubatão e ganhou 
das mãos do prefeito de So-
corro André Bozola (de azul 
na foto), o troféu de Desta-
que do Carnaval socorrense. 
“Quando ouvia o meu nome 
e o de Cubatão sendo anun-
ciado em cada des� le eu sen-

tia muito orgulho”, relembra 
a nossa rainha.

Ainda jovem, a dança-
rina, que também ganha a 
vida como costureira, pre-
tende continuar des� lando 
pelas passarelas do samba e 
em outros palcos, pois dan-
çar é uma paixão da rainha, 
desde criança. Os súditos 
agradecem!

Tava muito calor, então o presidente dos Brahmei-
ros, Tiririca da Borracharia, foi na Adega do Chico 
para se refrescar e falar das coisas da cidade

Divulgação

A crise econômica do 
Brasil e o desemprego suge-
rem possível aumento dos 
casos  de violência � nanceira 
ou abuso econômico contra 
os idosos.

Os abusos vão desde 
apropriação indevida de di-
nheiro até violência física. 
Como esse tipo de violência 
costuma acontecer em casa 
e normalmente é praticada 
por parentes, os idosos � -
cam com medo, principal-
mente da solidão, e acabam 
negando a denúncia à polí-
cia e ao Ministério Público. 
Essas agressões costumam 
aumentar conforme a vítima 
vai envelhecendo mais. Daí a 
importância de ‘cortar o mal 
pela raiz’: denunciar, e con-
vencer o idoso a con� rmar a 
denúncia.

Infelizmente estes casos 
tornaram-se rotina. O mais 
comum  é a exploração � -
nanceira, crime, previsto 
no artigo 102 do Estatuto 
do Idoso Lei 741/2003, que 
prevê pena de até 4 anos de 
reclusão.

 Essa violência material é 
compreendida como sendo 
um resultado sob pressão de 
chantagem  ou  ameaças para 
que sejam cedidos bens ou o 
dinheiro do idoso. Isso exis-
te de várias maneiras como 

Da proteção ao idoso
por meio de testamento, 
doações, retenção de cartão, 
senhas do banco, emprésti-
mos,  movimentações por 
procuração e  outros.

Estamos sujeitos a co-
nhecer pessoas que passam 
por esta situação, � cando 
sem dinheiro até para co-
mer. Idosos vitimas de ex-
ploradores que se  aprovei-
tam da fragilidade física e 
emocional. Normalmente o 
explorador engana usando 
de falsos sentimentos. 

A Justiça é repleta  de ca-
sos de idosos, vitimas de pes-
soas que se passam por ami-
gos, como se até membros 
da família fossem. Usurpam 
e depois abandonam o idoso 
à própria sorte. 

A Justiça vem reconhe-
cendo estes casos de violên-
cia ao idoso que, felizmente, 
em vários casos conseguem 
ser reparados.

O cidadão tem de reco-
nhecer seu papel na socie-
dade, denunciado  o abuso e 
violência de todas as formas. 
A omissão nunca será a me-
lhor saída: não devemos nos 
calar quando a injustiça é 
lançada em nossos olhos.  

Tão importante quan-
to  o Estatuto da Criança, 
devemos conhecer o Esta-
tuto do Idoso. A� nal, todos 
queremos envelhecer bem, 
passando pelos problemas 
e alegrias de constituir uma 
família. 

D CIREITO
IDADÃO

JOSÉ OSVALDO 
PASSARELLI JUNIOR
Advogado e Jornalista
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MICKAEL DEÓ TORRES DO NASCIMENTO e THAMIRES NUNES ROSA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, fi scal de páti o, RG n.º 45812333X - SSP/SP, CPF 
n.º 46222067816, com 19 anos de idade, natural de MACEIÓ - AL (São Benedito do Sul, Distrito de 
Igarapeba - PE  Livro nº 02, fl s. nº 71, Termo nº 2450), nascido no dia vinte e três de dezembro de 
mil novecentos e noventa e seis (23/12/1996), residente na Rua Caminho Principal, 22-B, Vila Noel, 
Cubatão - SP, fi lho de DEÓ BATISTA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, 
com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MIRIAM SOARES TORRES, de nacionalidade 
brasileira, domésti ca, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, agente de processos de negócios, RG n.º 404034573 - SSP/SP, CPF 
n.º 45381899874, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e seis (28/02/1996), residente na Rua João Pessoa, 102, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de FÁBIO PATROCÍNIO ROSA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 40 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MÁRCIA NUNES ROSA, 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, 03 de fevereiro 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: EDSON SANTOS SILVA e KARINA SANTOS DE MOURA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 349616620 - SSP/SP, 
CPF n.º 30776474863, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (17/02/1984), residente na Rua das Violetas, 
478, Vila Natal, Cubatão, fi lho de SEVERINO ROSENDO DA SILVA, falecido há 01 ano e meio e de 
MARIA JOSE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 443962662 - SSP/SP, CPF 
n.º 23068975816, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (27/01/1988), residente na Rua João Carlos Campos, 
96, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de INACIO TRAJANO DE MOURA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, residente em Cubatão - SP e de JUSSARA SANTOS DE MOURA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, 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, 03 de fevereiro 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: JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA e MARIA LUCIA FLORIANO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 36096780 - SSP/SP, CPF n.º 58948430572, 
com 44 anos de idade, natural de Palmares - SE (Palmares-SE  Livro nº 5, fl s. nº 77, Termo nº 3501), 
nascido no dia sete de janeiro de mil novecentos e setenta e dois (07/01/1972), residente na Rua 
Caminho São Bartolomeu, 198, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, FA-
LECIDO HÁ 40 ANOS e de MARIA ELEONICE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
69 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, RG n.º 304583212 - SSP/SP, CPF n.º 22059746884, com 39 anos de idade, natural 
de ÁGUAS BELAS - PE (Águas Belas-PE  Livro nº 53, fl s. nº 16, Termo nº 6927), nascida no dia vinte e 
três de abril de mil novecentos e setenta e seis (23/04/1976), residente na Rua Caminho São Barto-
lomeu, 198, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL HENRIQUE FLORIANO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em ÁGUAS BELAS - PE e de MARIA DO 
CARMO FLORIANO, FALECIDA HÁ 40 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, 03 de fevereiro 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: CARLOS ANDRÉ DA SILVA FERREIRA e GISELE GOMES DE SOUZA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, fi scal de loja, RG n.º 588575392 - SSP/SP, CPF n.º 
09006069400, com 26 anos de idade, natural de MACEIÓ - AL (Maceió-AL  Livro nº 23, fl s. nº 209, 
Termo nº 17228), nascido no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e nove (01/06/1989), 
residente na Rua Piauí, 58, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ SEBASTIÃO ROSENDO FERREIRA, de 
nacionalidade brasileira, com 45 anos de idade, residente em MACEIÓ - AL e de MARIA JOSÉ DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 417643664 - SSP/SP, CPF n.º 33816843883, 
com 29 anos de idade, natural de SANTO ANDRÉ - SP (Santo André - 1º Subdistrito  Livro nº 232, 
fl s. nº 457, Termo nº 142455), nascida no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e oiten-
ta e seis (22/09/1986), residente na Rua Piauí, 58, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de DOMINGOS GO-
MES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, falecido há 11 anos e de EVALINA MARTINS SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, com 69 anos de idade, residente em MAUÁ - SP. Divorciada de Cledison dos 
Santos Nunes, conforme sentença datada aos 07/12/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara 
Cível de Mauá-SP, nos proc. de nº2354/2012. 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, 04 de fevereiro 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: THIAGO SILVA LOPES e BRUNA SOUZA SANTANA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, RG n.º 46664784 - SSP/SP, CPF n.º 35692535890, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 140, fl s. nº 225, Termo nº 38041), 
nascido no dia sete de abril de mil novecentos e noventa (07/04/1990), residente na Rua Pastor 
Jaconias Leite da Silva, 16, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO ANTONIO LOPES, de na-
cionalidade brasileira, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARGARETE SIL-
VA DANTAS LOPES, de nacionalidade brasileira, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, RG n.º 392260189 - SSP/SP, CPF n.º 
41879369800, com 20 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 
297, fl s. nº 136, Termo nº 11644), nascida no dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa 
e cinco (18/07/1995), residente na Rua Marti m Afonso, 271, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi -
lha de RONIS DIMAS SANTANA, de nacionalidade brasileira, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de DEBORA INACIO DE SOUZA SANTANA, de nacionalidade brasileira, com 47 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de fevereiro 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: SILVESTRE RODRIGUES DA PAZ e CARLA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, RG n.º 607541830 - SSP/SP, CPF n.º 
06056893340, com 23 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 
45, fl s. nº 168, Termo nº 53684), nascido no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e no-
venta e dois (31/12/1992), residente na Travessa Santa Filomena, 470, Siti o Novo, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de MARIA DO AMPARO DA PAZ, com 46 anos de idade . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, RG n.º 540113670 - SSP/SP, com 16 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa e nove (05/10/1999), 
residente na Travessa Santa Filomena, 470, Siti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
CARLOS FRANCISCO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, com 43 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de ADRIANA DIOLINDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, com 33 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, 10 de fevereiro 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: RÔNEI RANSÉS DE OLIVEIRA SILVA e LAÍS CIPRIANO REIS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, engenheiro de produção, RG n.º 42175945 - SSP/SP, CPF n.º 33964124869, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de abril de mil novecentos e oi-
tenta e oito (19/04/1988), residente na Rua São João, 314, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ROBERTO VA-
LENTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, arquiteta, 
RG n.º 46014320 - SSP/SP, CPF n.º 36749372805, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e nove (06/05/1989), residente na Rua Goiás, 302, Vila 
Paulista, Cubatão - SP, fi lha de RONALDO REIS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de DORALICE CIPRIANO REIS, de nacionalidade brasileira, professora, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de fevereiro 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: ADECYR NUNES e ORIDES CARDOSO PIMENTA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 6954558 - SSP/SP, CPF n.º 11200693191, com 62 anos de ida-
de, natural de DOURADOS - MS, nascido no dia doze de dezembro de mil novecentos e cinquenta e três 
(12/12/1953), residente na Av. Senador Amaral Furlan, 119, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho 
de SIMONIDES FRANCISCO NUNES, FALECIDO HÁ 38 ANOS e de MARIA NUNES VASCONCELOS, FALECIDA 
HÁ 54 ANOSDivorciado de Ilda Francisca Aguiar, conforme Escritura Pública lavrada no 2º Ofí cio Extraju-
dicial da Comarca de Sinop-MT, aos 16/10/2015, no livro n° 0058/A, fl s.195.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, RG n.º 283631636 - SSP/SP, CPF n.º 33802238168, com 60 
anos de idade, natural de JUNQUEIRÓPOLIS - SP, nascida no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos 
e cinquenta e cinco (28/10/1955), residente na Av. Senador Amaral Furlan, 119, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO CARDOSO PIMENTA, FALECIDO HÁ 4 ANOS e de MARIA APARECIDA PEREN-
TELLI PIMENTA, de nacionalidade brasileira, aposentada, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Adecyr 
Nunes, conforme sentença datada de 25/01/2000, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Fáti ma do Sul-MS, nos autos de N°326/99. 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, 10 de fevereiro 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: LYSLYÊ LELYNS MATOS VARCARCEL e IZABEL CRISTINA SERRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de pá, RG n.º 43964598 - SSP/SP, CPF n.º 35707451803, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão -   (Cubatão  Livro nº 115, fl s. nº 280, Termo nº 28147), nascido no 
dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e seis (16/06/1986), residente na Rua dos Cravos, 148, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ MENDES VALCARCEL, FALECIDO HÁ 25 ANOS e de ROSANA CABRAL 
DE MATOS VALCARCEL, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de organização escolar, 
RG n.º 33791526 - SSP/SP, CPF n.º 23078683800, com 27 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São 
Paulo - 16º Subdistrito - Moóca  Livro nº 50, fl s. nº 128, Termo nº 828), nascida no dia doze de março 
de mil novecentos e oitenta e oito (12/03/1988), residente na Rua dos Cravos, 148, Vila Natal, Cubatão 
- SP, fi lha de ANTONIO SERRA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado -  , com 71 anos de idade, 
residente em ITANHAÉM - SP e de NURCE QUINTO SERRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 
anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de fevereiro 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: MARIO REIS DE SOUZA e CAMILA FERREIRA DE JESUS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, encanador industrial, RG n.º 341548327 - SSP/SP, CPF n.º 22310811807, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de agosto de mil novecentos e 
oitenta e três (11/08/1983), residente na Rua Benedito Moreira César, 168, aptº21, Jd.Casqueiro, Cuba-
tão - SP, fi lho de VALMIR ANTONIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de LINDOMAR FERREIRA REIS DE SOUZA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Giselia de Araujo Ferreira, 
conforme sentença de 10/07/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Cível desta Comarca, nos 
autos de nº391/12. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enferma-
gem, RG n.º 485690998 - SSP/SP, CPF n.º 22890559807, com 23 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia dezesseis de junho de mil novecentos e noventa e dois (16/06/1992), residente na 
Rua Benedito Moreira César, 168, aptº21, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ DE JESUS, falecido 
há 17 anos e de VALDIRENE FERREIRA DA SILVA DE JESUS, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de fevereiro 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: ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS e VANESSA DA SILVA SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, economista, RG n.º 30525887 - SSP/SP, CPF n.º 
29764710883, com 35 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 164, 
fl s. nº 72, Termo nº 32178), nascido no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta (07/10/1980), 
residente na Av. Nossa Senhora da Lapa, 901, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO SALUSTIA-
NO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 60 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MIRIAN GONÇALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ana-
lista comercial, RG n.º 47081740 - SSP/SP, CPF n.º 23042515877, com 27 anos de idade, natural de 
SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 178, fl s. nº 128, Termo nº 131932), nascida no dia vinte 
e cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (25/11/1988), residente na Av. Nossa Se-
nhora da Lapa, 901, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ALENCASTRO OLIVEIRA SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 59 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP 
e de MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 56 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de fevereiro 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: MAICON CEZAR DOS SANTOS e SILVINHA DIAS DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de almoxarifado, RG n.º 437592522 - SSP/SP, CPF 
n.º 22859242830, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 113, fl s. nº 109, 
Termo nº 27180), nascido no dia dez de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (10/01/1986), re-
sidente na Rua Moacir Taraban, 74, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de MARCIA DA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 52 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 555014794 - SSP/
SP, CPF n.º 00682878103, com 31 anos de idade, natural de JOÃO LISBOA - MA (São Sebasti ão do 
Tocanti ns -TO  Livro nº 32, fl s. nº 50, Termo nº 32204), nascida no dia onze de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (11/08/1984), residente na Rua Moacir Taraban, 74, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, 
residente em ESPERANTINA - TO e de JOANA DIAS DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, com 65 
anos de idade, residente em ESPERANTINA - TO. 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 fevereiro 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: JOSÉ ROBERTO DA SILVA PESSOA e MARIA BENEDITA DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de padaria, RG n.º 547399972 - SSP/SP, CPF n.º 
82024006434, com 43 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Surubim-PE  Livro nº 03, fl s. nº 256, Ter-
mo nº 3927), nascido no dia vinte de março de mil novecentos e setenta e dois (20/03/1972), residente 
na Rua Vereador Campos Reis, 39, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO MALAQUIAS PESSOA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em SURUBIM - PE e de MARIA DE 
LOURDES DA SILVA PESSOA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente 
em SURUBIM - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 596505851 
- SSP/SP, CPF n.º 27525408840, com 53 anos de idade, natural de PILAR - AL (Pilar-AL  Livro nº 12, fl s. nº 
673, Termo nº 10839), nascida no dia trinta de junho de mil novecentos e sessenta e dois (30/06/1962), 
residente na Rua Vereador Campos Reis, 39, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO ANTONIO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 90 anos de idade, residente em PILAR - AL e de 
MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO, falecida há 5 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, 12 de fevereiro 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: JOSÉ EDICIO DE OLIVEIRA e MARIA HELINEIDE DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 39504967 - SSP/SP, CPF n.º 
77614712587, com 37 anos de idade, natural de SERRINHA - BA, nascido no dia oito de março de 
mil novecentos e setenta e oito (08/03/1978), residente na Rua vinte, 127, fabril, Cubatão - SP, fi -
lho de SIMÃO CIRINEU DE OLIVEIRA, de nacionalidade falecido há 23 anos e de FLORA MARIA DE 
JESUS, de nacionalidade falecida há 18 anosDivorciado de Solange Alves de Lima, conforme senten-
ça proferida pelo Juízo de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, datada de 22/07/2014, proc.
nº0006466-39.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 56534786 - SSP/SP, CPF n.º 05465930462, com 31 anos de idade, natural de CAJUEIRO - AL 
(Cajueiro  Livro nº 33, fl s. nº 164, Termo nº 10077), nascida no dia vinte e nove de abril de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (29/04/1984), residente na Rua vinte, 127, fabril, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ GRIGÓRIO DOS SANTOS, de nacionalidade falecido há 22 anos e de LEONICE DOS SANTOS, 
de nacionalidade falecida há 02 meses. 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, 12 de fevereiro 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: PAOLLO LEONARDO PEREIRA MARQUES DE SOUZA e ALINE ALVES DE SOUZA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro químico, RG n.º 44167953 - SSP/SP, CPF n.º 
33116395888, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 206, fl s. nº 
217, Termo nº 57491), nascido no dia quinze de março de mil novecentos e oitenta e quatro (15/03/1984), 
residente na Rua 07 de Setembro, 603, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ROBERTO MARQUES DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, secretário de meio ambiente, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA ISABEL DOS SANTOS PEREIRA MARQUES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, gari, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, 
RG n.º 43947905 - SSP/SP, CPF n.º 30005764874, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 78, fl s. nº 61, Termo nº 13203), nascida no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e um (14/02/1981), residente na Av. das Nações Unidas, 200, aptº 32 B, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de 
AILTON MANOEL DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARILZA FERREIRA ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, assistente administra-
ti vo, com 55 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 fevereiro 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: ROBERT THIAGO LEAL e JÉSSICA DE BARROS FERREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireiro, RG n.º 354903147 - SSP/SP, CPF n.º 38865257830, com 
25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 140, fl s. nº 278, Termo nº 38094), nascido 
no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa (17/04/1990), residente na Rua Laércio José 
dos Santos, 142, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO DE PAULA LEAL, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 08 anos e de FRANCISCA JULIA DE ALMEIDA LEAL, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, com 58 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 357337359 - SSP/SP, CPF n.º 44040076800, com 23 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 156, fl s. nº 318, Termo nº 44502), nas-
cida no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e três (15/01/1993), residente na Rua 
Laércio José dos Santos, 142, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de MARCO ANTONIO FERREIRA, 
de nacionalidade brasileira, comerciante, com 49 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP 
e de ERONDINA ALVES DE BARROS CASTOR, de nacionalidade brasileira, pensionista, com 49 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

ANUNCIE AQUI
LIGUE (13) 3361-5212

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LUIZ ALBERTO NASCIMENTO e MACIELLE NATÁLIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 586617012 - SSP/SP, CPF n.º 05816845594, com 
25 anos de idade, natural de TOBIAS BARRETO - SE (Tobias Barreto - SE  Livro nº 52, fl s. nº 50, Termo nº 
18993), nascido no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa (20/09/1990), residente na Rua 
Vereador Luiz Campos Reis, 20, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de JOSE DE JESUS NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 48 anos de idade, residente em TOBIAS BARRETO - SE e de MA-
RIA EVERALDINA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 41 anos de idade, residente 
em TOBIAS BARRETO - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
35921897 - SSP/SE, CPF n.º 07676067529, com 20 anos de idade, natural de LAGARTO - SE (Tobias Barre-
to - SE  Livro nº 66, fl s. nº 227, Termo nº 30136), nascida no dia seis de outubro de mil novecentos e no-
venta e cinco (06/10/1995), residente na Rua Vereador Luiz Campos Reis, 20, Vila São José, Cubatão - SP, 
fi lha de MÁRCIA ANATALIA DOS SANTOS GOIS, de nacionalidade brasileira, Costureira em geral, com 41 
anos de idade, residente em TOBIAS BARRETO - SE. 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, 11 de fevereiro 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: ENOCK GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR e REBEKA GOMES BASTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 480854142 - SSP/SP, CPF n.º 40367553821, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 150, fl s. nº 244, Termo nº 42040), 
nascido no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa e um (23/12/1991), residente 
na Av. 9 de Abril, 3110, aptº32, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ENOCK GONÇALVES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, pastor, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NILVA BIS-
PO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 
49538219X - SSP/SP, CPF n.º 43027952803, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
- 2º Subdistrito  Livro nº 282, fl s. nº 18, Termo nº 102488), nascida no dia dezessete de julho de 
mil novecentos e noventa e três (17/07/1993), residente na Av. 9 de Abril, 3110, aptº32, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de CESÁRIO BASTOS, de nacionalidade brasileira, pastor, com 52 anos de idade, 
residente em CAJATI - SP e de EDNÉIA GOMES BASTOS, de nacionalidade brasileira, Pastora, com 
54 anos de idade, residente em CAJATI - 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 fevereiro 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: LUIZ FELIPE DA SILVA SOUZA e ROBERTA DA SILVA TOMASINE. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrati vo, RG n.º 591338117 - SSP/SP, CPF n.º 
47260558873, com 18 anos de idade, natural de CAÇADOR - SC (Caçador-SC  Livro nº 38, fl s. nº 180, Ter-
mo nº 31614), nascido no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (17/12/1997), 
residente na Av.Irmã Valderez Correia, 126, Pq.São Luis, Cubatão - SP, fi lho de VALMOR DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUSARA APA-
RECIDA DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 56725852X - SSP/
SP, com 16 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de março de mil novecentos 
e noventa e nove (16/03/1999), residente na Rua João Marti ns Sobrinho, 398, Pq.São Luis, Cubatão - SP, 
fi lha de ROBERTO TOMASINE, de nacionalidade brasileira, empresário, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARLENE MARLEI DA SILVA TOMASINE, de nacionalidade brasileira, empresária, 
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, 11 de fevereiro 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: DAMIÃO BARBOSA DO NASCIMENTO e VERA LUCIA MIGUEL DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 175102648 - SSP/SP, CPF n.º 17642930534, 
com 58 anos de idade, natural de SALGUEIRO - PE (Santa Brigida-BA  Livro nº 8, fl s. nº 268, Termo nº 5481), 
nascido no dia sete de março de mil novecentos e cinquenta e sete (07/03/1957), residente na Rua Dr. 
Fernando Costa, 155, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO JANUARIO JOSÉ DO NASCIMENTO, de nacio-
nalidade brasileira, falecido há 08 anos e de JULIA BARBOSA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
falecida há 10 anosDivorciado de Júlia Rosa da Silva, por sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara 
do Foro de Cubatão-SP, aos 24/08/2011, proc. nº135.01.2011.002414-8/000000-000, ordem nº310/2011.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 463502371 - SSP/SP, CPF n.º 
39545277823, com 26 anos de idade, natural de PRAIA GRANDE - SP (Praia Grande  Livro nº 28, fl s. nº 108, 
Termo nº 21497), nascida no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (06/12/1989), resi-
dente na Rua Dr. Fernando Costa, 155, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 60 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de IVONETE MIGUEL DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 01 ano. 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 fevereiro 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: RICARDO INACIO DA SILVA e FERNANDA ALVES ARCHANJO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, professor, RG n.º 286514837 - SSP/SP, 
CPF n.º 25861555800, com 38 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito), 
nascido no dia cinco de novembro de mil novecentos e setenta e sete (05/11/1977), residente 
na Rua Cuiaba, 389, Pq.São Vicente, SÃO VICENTE - SP, fi lho de JACOB INACIO DA SILVA, faleci-
do e de DARCI RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, residente em SÃO VICEN-
TE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente fi nanceira, RG 
n.º 489951387 - SSP/SP, CPF n.º 42011609801, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito), nascida no dia trinta de março de mil novecentos e noventa e três 
(30/03/1993), residente na Rua Maria Graziela, 1243, aptº03, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha 
de RIDERVALBER CASTRO ARCHANJO, de nacionalidade brasileira, gerente de pati o, residen-
te em SANTOS - SP e de ROSANA ALVES GRAÇA, de nacionalidade brasileira, auxiliar adimistra-
ti va, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de fevereiro 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: LUIZ SEVERINO DE ARRUDA e ISABELA FERREIRA DE BRITO CABRAL. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 527094419 - SSP/SP, CPF n.º 74267620415, com 
45 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE, nascido no dia doze de dezembro de mil novecentos e se-
tenta (12/12/1970), residente na Rua Boa Vista, 30, apto.12, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lho de SEVE-
RINO FRANCISCO DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, residente 
em BOM JARDIM - PE e de MARIA DO CARMO DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
74 anos de idade, residente em BOM JARDIM - PEDivorciado de FABIANA NUNES PEREIRA SILVA, conforme 
sentença de 26/01/2011, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e das Sucessões de São Vi-
cente/SP, nos autos de nº590.01.2010.020460-3, ordem nº2819/2010.. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, assistente de vendas, RG n.º 7574679 - SSP/PE, CPF n.º 09173132403, com 24 
anos de idade, natural de RECIFE - PE (Cartorio de Registro Civil, 10° Distrito Judiciario Recife-PE  Livro nº 
34, fl s. nº 91, Termo nº 38374), nascida no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e um 
(23/03/1991), residente na Rua Boa Vista, 30, apto.12, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MAR-
TINS CABRAL, falecido há 1 mês e de ERINEIDE FERREIRA DE BRITO, de nacionalidade brasileira, costurei-
ra, com 45 anos de idade, residente em RECIFE - PE. 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 fevereiro 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: NILSON DOS SANTOS e IVONETE APARECIDA MORAIS DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, marceneiro, RG n.º 20322576 - SSP/SP, CPF n.º 
08054980876, com 44 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 452, 
fl s. nº 253, Termo nº 196998), nascido no dia dezenove de novembro de mil novecentos e setenta e 
um (19/11/1971), residente na Rua João Oléia Aguilar, 267, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lho 
de OSÉAS DOS SANTOS, FALECIDO HÁ 5 ANOS e de MARIA TEREZA DE JESUS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 30458539 - SSP/SP, CPF n.º 24818839850, 
com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de março de mil novecentos e 
setenta e seis (10/03/1976), residente na Rua João Oléia Aguilar, 267, Jardim 31 de Março, Cuba-
tão - SP, fi lha de JORGE MORAIS DA SILVA, FALECIDO HÁ 39 ANOS e de MARIA IVETE MORAIS DA 
SILVA, FALECIDA HÁ 19 ANOS. Divorciada de Eduardo Mendes Alves, conforme sentença datada 
de 20/11/2013, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro desta Comarca, nos au-
tos de N°3001291-47.2013.8.26.0157. 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, 11 de fevereiro 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: ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA e DÉBORA LÚCIA MATIAS DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 33877794 - SSP/SP, CPF 
n.º 21875556826, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 79, fl s. nº 44, 
Termo nº 13584), nascido no dia doze de abril de mil novecentos e oitenta e um (12/04/1981), re-
sidente na Rua 4, 61, Cota 95, Cubatão - SP, fi lho de JOSE MISAEL DE ALMEIDA, FALECIDO HÁ 22 
ANOS e de VERA LUCIA MARQUES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, CTPS n.º 096348 Série 0440SP, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 154, fl s. nº 357, Termo nº 43745), nascida no dia dezessete de setembro de mil novecen-
tos e noventa e dois (17/09/1992), residente na Rua 6, 150, Cota 95, Cubatão - SP, fi lha de AGUI-
NALDO MATIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA LÚCIA MATIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 
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, 15 de fevereiro 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: JOSÉ ROBERTO DA SILVA PESSOA e MARIA BENEDITA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de padaria, RG n.º 547399972 - SSP/
SP, CPF n.º 82024006434, com 43 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Surubim-PE  Livro nº 
03, fl s. nº 256, Termo nº 3927), nascido no dia vinte de março de mil novecentos e setenta e dois 
(20/03/1972), residente na Rua Vereador Campos Reis, 39, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de 
SEVERINO MALAQUIAS PESSOA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, 
residente em SURUBIM - PE e de MARIA DE LOURDES DA SILVA PESSOA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em SURUBIM - PE . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 596505851 - SSP/SP, CPF n.º 27525408840, com 
53 anos de idade, natural de PILAR - AL (Pilar-AL  Livro nº 12, fl s. nº 673, Termo nº 10839), nas-
cida no dia trinta de junho de mil novecentos e sessenta e dois (30/06/1962), residente na Rua 
Vereador Campos Reis, 39, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO ANTONIO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 90 anos de idade, residente em PILAR - AL e de MARIA 
ALICE DA CONCEIÇÃO, falecida há 5 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, 12 de fevereiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: ALFREDO NUNES DA SILVA e MARIA DAS NEVES DA SILVA. Sendo 
o pretendente,  com 48 anos de idade, nascido no dia três de novembro de mil novecentos e 
sessenta e sete (03/11/1967). Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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VENDE

Apartamento na Vila Nova 2 dorm 
R$ 180.000,00

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

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

Sala Comercial no Centro
R$ 160.000,00

ALUGA

Apartamento 2 dorm na Vila Nova 
R$ 703,00 mais encargos

Apartamento 3 dormitórios no Jardim 
Casqueiro R$ 1.203,00  pacote

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

Comercial - Galpão no Parque 
São Luis 620M² 

Comercial - Salão na Praça dos 
Andradas (Santos)

Comercial Salão no 
Jd. São Francisco

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

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

LIGUE (13) 3361-5212
ANUNCIE AQUI
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Doenças de Veiculação 
Hídrica

pecialmente na panturrilha, 
dor de cabeça, olhos verme-
lhos, tosse, cansaço, calafrios, 
náuseas, vômitos, diarreia e 
manchas vermelhas no cor-
po. Pode evoluir com colo-
ração amarelada da pele nos 
casos mais graves e ocasionar 
óbitos quando demora no 
tratamento;

-esquistossomose: trans-
mitida pelo contato com água 
contaminada, que produz der-
matite pruriginosa (com cocei-
ra), febre, diarreia, náuseas, vô-
mitos e emagrecimento. Pode 
evoluir para um quadro mais 
grave com aumento do fígado 
e baço.

Como proteger a família 
inteira contra essas doenças. 

Veja os principais cuidados:
- � ltrar e ferver a água, se 

possível;
- manter a limpeza periódi-

ca dos reservatórios de água;
- se for utilizar água sem 

tratamento, adicione duas go-
tas de hipoclorito (água sanitá-
ria) para cada litro de água;

- proteger açudes e poços uti-
lizados para o abastecimento;

- mantenha as crianças em 
aleitamento materno até os 
dois anos de idade;

- realizar o controle de pra-
gas na residência (eliminando 
mosquitos e roedores);

- a água utilizada para la-
var alimentos que serão con-
sumidos crus, como verduras, 
frutas e hortaliças, também 
precisam ser tratadas (� ltrar e 
ferver ou agregar hipoclorito);

- mantenha a higiene pes-
soal e domiciliar, lavando 
sempre as mãos antes de ter 
contato com alimentos e sem-
pre após utilizar o banheiro;

- dê o destino certo ao lixo 
e dejetos.

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

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

ESPAÇO SAÚDE

Invisível
A água é um fator indispen-

sável para a vida de toda a es-
pécie e precisa ser potável para 
o consumo humano, do contrá-
rio, ela se transforma em uma 
ameaça para a saúde. 

Água limpa não tem cor, 
nem cheiro, nem gosto, mas 
mesmo assim diversas doenças 
podem se esconder até mesmo 
na água mais cristalina, se não 
for bem tratada. Várias doenças 
de veiculação hídrica são um 
risco para a população. 

Conheça as principais 
doenças e seus sintomas:

- cólera: nos casos graves 
produz diarreia volumosa, 
quase constante, com ou sem 
vômitos e, raramente, com fe-
bre e dores abdominais. Em 
poucas horas, a perda excessiva 
de água e de sais minerais nas 
evacuações pode resultar em 
desidratação grave, queda da 
pressão arterial, insu� ciência 
renal e coma, que pode levar à 
morte rapidamente;

- hepatite A: geralmente 
não há sintomas, mas o infec-
tado já transmite o vírus. Uma 
minoria pode sentir febre, do-
res musculares, cansaço, mal-
-estar, náuseas, vômito, pele e 
olhos amarelados, fezes ama-
relo-esbranquiçadas e urina 
escura.

- diarreia infecciosa: pode 
ser causada por vírus, bactérias 
e parasitas. Comum em crian-
ças, provoca fezes aquosas, às 
vezes com sangue e muco, pre-
cedida de dor abdominal cóli-
ca e vômitos. Se acompanhada 
de febre, perda de energia e do 
apetite pode gerar quadros gra-
ves de desidratação;

-leptospirose: febre alta, 
mal-estar, dor muscular, es-

ESPAÇO SAÚDECATÓLICOS

Padre Carlos assume 
São Francisco

O padre Carlos de Mi-
randa Alves, 44 anos, vai 
deixar a Matriz Nossa Se-
nhora da Lapa, que coman-
da desde 15 de janeiro de 
2013 para assumir a direção 
da Paróquia São Francisco 
de Assis, na Vila Nova. O 
padre acumulava a direção 

Trajetória (alguns destaques)
10/out/96 a 08/mar/04 – Diretor Espiritual Diocesano da Legião de Maria;
16/nov/96 – Ordenado sacerdote no por  Dom David Picão;
18/nov/96 a 11/dez/97 – Vigário paroquial da Catedral Nossa 
Senhora do Rosário-Santos;
12/dez/97 – Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida-Santos;
31/mai/00 a 27/mar/06 – Chanceler da Cúria Diocesana de Santos;
13/fev/04 a 17/mai/07 – Assessor Diocesano da Renovação 
Carismáti ca Católica;
2005 –Pisicólogo pela Universidade Católica de Santos;
09/dez/05 a 11/mar/10 – Coordenador  Diocesano de Pastoral;
18/jun/10 – Assessor Eclesiásti co Diocesano da Comissão Diocesana 
para a Doutrina da Fé.
2010 – Coordenador do Insti tuto de Teologia para Leigos Beato 
José de Anchieta.
2010 – Mestrado em Filosifi a – Ponti fí cia Universidade Católica de São Paulo.

das duas igrejas desde o fa-
lecimento do Padre Antônio 
Pereira luz. Em 7 de dezem-
bro, Carlos foi nomeado 
administrador Paroquial da 
São Francisco. A posse está 
marcada para o dia 6 de 
março, 19h, com a presença 
do bispo D. Tarcísio.

Popular e carismático, a 
transferência para Cubatão 
em 2013, gerou protestos da 
antiga comunidade, da Igre-
ja Nossa Senhora Aparecida, 
em Santos. 

Com mais de 3 mil fre-
quentantes, a Paróquia São 
Francisco é uma das mais 
relevantes da Diocese e uma 
das referências do Movimen-

Felipe assume Matriz
O jovem padre Felipe 

Sardinha Bueno, vai come-
çar sua história na Igreja 
assumindo, aos 26 anos, 
a direção da Igreja Matriz 
nossa Senhora da Lapa em 

Cubatão. Ele já vinha tra-
balhando junto ao padre 
Carlos e já tem a simpatia 
dos � éis cubatenses. Ape-
sar da ‘pouca idade’, Felipe 
é considerado, por alguns 

to Renovação Carismática 
Católica. Um dos percus-
sores da RCC na Paróquia, 
João Batista Silva, postou em 
seu facebook: “um sacerdote 

amável, simples, espiritual e 
apaixonado pela santa litur-
gia.  Podemos dormir tran-
quilos e só agradecer ao Es-
pírito Santo pela escolha!”

membros, sondados por 
Acontece, preparado e com 
desenvoltura su� ciente 
para assumir a responsabi-
lidade. Santista, foi ordena-
do em 11 de abril de 2015.


