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CASO DE POLÍCIA

Danado 
de Bom!

Até então atormenta-
da com o lixo, buracos e 
paralização dos serviços 
públicos, a cidade de São 
Vicente agora vê seu pre-
feito manchetar o notici-
ário policial ‘enrolado até 
o pescoço’ em diversas 
suspeitas. 03

Motoristas que saem 
da Ponte Pênsil sentido 
Praia Grande já tem um 
novo caminho: o Mergu-

Mergulhão sai e 
Casqueiro fica

lhão da PG ficou pron-
to, enquanto Estado faz 
‘corpo mole’ com o Via-
duto do Casqueiro, adia-

do pela sexta vez. 
Politiqueiros ‘acham’ 

que obra só fica pronta 
perto da eleição. 08

Herbert Passos

Divulgação

No aniversário da ci-
dade, Cubatão vira a ca-
pital do nordeste.

 Serão quatro dias de 
um mega evento que 

reunirá mais de cem 
atrações. Entre os prin-
cipais nomes: Parala-
mas do Sucesso, Lenine, 
Nações Zumbi, Moraes 

Moreira e para encerrar, 
a sofrência de Pablo. 

A entrada será de 
graça e todos os dias do 
evento serão no Kartó-

dromo Municipal, atrás 
da Prefeitura. Tem ainda 
o Danadinho de Bom, 
Cidade Cenográfica e te-
atro de arena.  05

Direção da entidade 
se posiciona de forma 
contunde alertando a 
sociedade de que o cor-
te orçamentário previs-
to, pode inviabilizar o 

30 horas!

Manifesto da 
OAB de Cubatão

Profissionais da rede 
municipal de saúde de 
Cubatão comemoram 
a pioneira vitória na re-
gião. Diante da galeria 
da Câmara lotada, verea-

dores aprovaram projeto 
da prefeita Marcia Rosa 
que reduz a carga horária 
destes imprescindíveis 
servidores da população 
cubatense. 05

atendimento da Justiça 
do Trabalho. O manifes-
to convoca advogados 
e toda a sociedade para 
entrarem na luta contra a 
redução. 05

Alê Souza

Embarque 
Inteligente

Hora de trocar 
as alianças

1300 de licença 
na Usiminas

Sistema de Embar-
que Inteligente chega a 
todos os ônibus da frota 
da Viação Trans Líder e 
cadastro para obtenção 

do novo cartão está a 
todo vapor. Estudantes e 
usuários podem reque-
rer o bilhete nas lojas do 
Sistema. 06

Alê Souza

Com mais de 2500 
atendimentos e sete bair-
ros percorridos em 18 
dias, Caminhão do pro-
grama agrada moradores 
que buscam atendimen-
to especializado. Vila 
dos Pescadores recebe o 
programa nesta sexta e 
Ilha Caraguatá no final 
de semana. 07

População 
aprova 
Caminhos 
da Saúde

Quadro político 
cubatense se
definindo

COLUNA do 
Cido Barbosa 02

Mais de dez pré-
-candidatos se apre-
sentam para disputar 
a sucessão de Marcia 
Rosa. Análise mostra 
como o está o cenário 
de composições polí-
ticas que começou a 
‘pegar fogo’, na última 
semana. 

Vereadores correm 
para fazer 
troca-troca na janela

Assessor denuncia 
rateio de salário contra
vereador no MP

Crédito do Cartão 
Servidor deve sair 
na terça, dia 15

Prefeituráveis marcam 
festas e intensificam 
disputa política

O Casamento Comunitário de Cuba-
tão já está com inscrições abertas. É hora 
de regularizar a vida conjugal, sem cus-
to. O evento é uma parceria da Prefeitu-
ra com o Cartório Civil de Cubatão. 04

Depois da demissão em massa dos 
trabalhadores das áreas primárias, o 
‘facão’ se aproxima dos funcionários 
da laminação e apoio à produção, que 
entraram em licença remunerada.  04
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MP quer mandato
O presidente da Câma-

ra pode receber a qual-
quer momento denuncia 
protocolada no Minis-
tério Público e que pede 
cassação de um vereador 
cubatense pela prática, 
considerada criminosa, 
de rateio de salários. Um 
assessor apresentou evi-
dências que devolvia par-
te do que recebia ao vere-
ador. Na história recente 
da política cubatense um 
ex-vereador, além de per-
der os direitos políticos, 
amargou um bom tempo 
na cadeia, pelo mesmo 
motivo.

PT também
Está tramitando na Jus-

tiça Eleitoral a ação que 
pede a cassação do man-
dato do vereador Wagner 
Moura, por in� delidade 
partidária. Já teve audiên-
cia e a sentença deve ser 
pronunciada nas próxi-
mas semanas. Moura tro-
cou o PT pelo PMDB em 
setembro, época em que a 
Legislação não permitia a 
troca, considerando que o 
mandato pertence ao Par-
tido. À época, a executiva 
estadual do PT se encar-
regou da ação contra to-
dos os que optaram por 
deixar a estrela vermelha.  

Em família
O outro membro do 

clã Moura trocou de agre-
miação. Eleito na sobra do 
PSDB, Fábio Moura tro-
cara o ninho tucano pelo 
Prós, para apoiar a admi-
nistração petista. Ago-
ra deixa o Prós rumo ao 
PMDB, do irmão Wagner 
Moura que, ano passado, 
deixou a administração, 
depois de sete anos no 
alto escalão, para levantar 
bandeira oposicionista.

Trocando
E o troca-troca não 

para por aí. Os vereado-
res têm até o dia 2 de abril 
(mas estão consideran-
do dia 18 próximo, por 
receio de interpretação) 
para trocarem de Partido 
legalmente, sem prejuízo 
ao mandato. Duas tro-
cas foram anunciadas em 
Acontece semana passa-
da; César Nascimento do 
PDT para o PSDB e Ivan 
Hildebrando PDT pelo 
PSB. Preencheu uma la-
cuna no PDT, o vereador 
Queixão que, � el à admi-
nistração, saiu do PMDB. 
Outro que anda dizendo 
pelos corredores que vai 
mudar de lado é o vere-
ador petista Jair do Bar. 
Ele estaria insatisfeito por 
não ter atendidas algumas 
de suas demandas e ame-
aça ir para a oposição.

Marina em 
Cubatão
A Rede Sustentabili-

dade chega em Cubatão 
mais preocupada em dis-
cutir políticas públicas 
do que efetivamente par-

ticipar das eleições com 
candidatura majoritária. 
A Porta-Voz nacional e 
maior liderança do Par-
tido, Marina Silva, apre-
senta em Cubatão nomes 
de representatividade: a 
engenheira ambiental Ha-
dia Amorim, o advogado 
Denilton Alves e o músi-
co Mário Leite, são alguns 
dos ativistas municipais da 
Rede.

Vem que Dem
O advogado Adel assu-

me a direção do Dem, ten-
do na diretoria Genaldo e 
outras tradicionais ‘cabe-
ças pensantes’ da política 
cubatense. No discurso 
o� cial, a busca pela robus-
tez e fortalecimento parti-
dário, para a disputa das 
eleições deste ano. Mas 
ninguém duvide de que, lá 
na frente, o partido cami-
nhe para uma  dobradinha 
com o PSDB de Ademário. 
Aliás, esta é uma tendên-
cia a nível Federal e do Es-
tado.

Festa dos 
candidatos
Os prefeituráveis verea-

dor Dinho (SDD) e Geral-
do Guedes (PR), fazem jus 
à tradicional disputa polí-
tica e marcaram evento de 
‘arrancada’ para o mesmo 
dia; na próxima sexta-fei-
ra, dia 18, ambos a partir 
das 19h. Dinho faz � lia-
ções na ACIC e Guedes, 
presidente do PR inaugura 
a nova sede na Vila Nova. 
É o clima eleitoral a� oran-
do à pele!

 
Cartão Servidor
Como Acontece adian-

tou na última edição o 
Cartão Servidor Cidadão 
deve estar mesmo à mão 
de todos os servidores mu-
nicipais, na próxima terça, 
dia 15, data em que o cré-
dito de R$500,00 deve ser 
liberado, aquecendo o co-
mércio cubatense.

Nei Serra
Nas fotos dos prefeitu-

ráveis ao lado, faltou uma 
que aparece nas urnas há 
décadas: Nei Serra, � lia-
do ao PSDB, partido que 
certamente dará a legenda 
para Ademário Oliveira. 
Exclusivamente por este 
motivo  seu nome não apa-
receu na análise partidária 
ao lado. Nos bastidores os 
comentários se dividem: 
uns garantem que vai mu-
dar de partido até o dia 2 
de abril e se candidatar. 
Outros garntem que desis-
tiu da brincadeira. 

Outra dúvida é com re-
lação a João Ivaniel, que  
tem ventilado a possibili-
dade de desistir da eleição 
majoritária pelo PDT.

cidobarbosa@acontecedigital.com.br

Coluna do Cido Barbosa

Adalberto Ferreira 
Recém � liado ao PSC o ar-

quiteto Adalberto ocupou posi-
ção estratégica no Planejamen-
to da  administração municipal 
há cerca de 20 anos, partici-
pando da cúpula, em todos os 
últimos governos. Atualmente 
ocupa cargo estratégico repre-
sentado o governo do Estado, 
junto as cidades turísticas. 

Ademário
O vereador tucano Ademá-

rio da Silva Oliveira teve 2721 
votos em 2012, se tornando o 
vereador mais votado da his-
tória. Militante histórico do 
PSDB tem força política junto 

Mais de dez 
para prefeito

ao comando do partido por sua 
ligação ao deputado Bruno Co-
vas,e preside o tucanato local.  

Carlos de Freitas 
Histórico líder do PSDC lo-

cal, hoje presidido pelo exvere-
ador Manoel Deodoro, Freitas 
foi secretário durante todo o 
mandato do ex-prefeito Cler-
mont. Protagoniza programas 
eleitorais na TV, ao lado da 
mulher Fernanda, que preside 
o PSDC Mulher, garantindo 
que o partido terá candidatura 
própria. 

Dinho 
Vereador de terceiro man-

dato, o advogado corintiano 
Adeildo Heliodoro dos Santos 
- Solidariedade, já foi o princi-
pal assessor da prefeita Marcia 
Rosa, mas consolida sua pré-
-candidatura com forte discur-
so oposicionista.

Doda 
Sob forte discurso contra o 

governo Marcia Rosa, o vere-
ador Severino Tarcísio da Sil-
va - PSB foi reeleito vereador 
em 2012 com 1872 votos. Com 
a mesma pegada, em 2014 se 
candidatou a deputado federal 
somando 9370 votos.

Donizete Tavares 
do Nascimento 
Atualmente no PSD, o atual 

vice-prefeito  teve 39969 votos 
junto a Marcia Rosa, na última 
eleição. Não é o candidato o� -
cial do governo, mas sua pré-
-candidatura goza do respeito 
pessoal da prefeita e de setores 
de dentro e fora do governo. 
Demorou para assumir a pré-
-candidatura que, só agora, co-
meça a decolar.

Dr. Maurici Aragão 
Presidido historicamente 

na cidade por Luzimar Reis, o 
PMN se prepara par avançar, de 
chapa única. Para isso trouxe o 
médico Maurici Aragão para 
encabeçar o projeto de oposi-
ção, como prefeiturável. 

Fábio Inácio 
Foi o terceiro colocado na 

eleição de 2004 quando o PT 
voltou a protagonizar a polí-
tica local, elegendo três vere-
adores. Está no alto escalão 
desde o primeiro dia da admi-
nistração Marcia Rosa e, atual-
mente, é o Chefe de Governo. 
O pré-candidato, já costurou 
apoio para ser o nome de con-
senso do PT e do governo para 
a sucessão.

Geraldo Guedes 
Ex-presidente da Câmara e 

histórica liderança do PR lo-
cal, foi o vice de Nei Serra na 
última eleição. Atualmente seu 
nome aparece em maior evi-
dência, junto ao eleitorado, em 
sondagens que desconsideram 
a candidatura do ex-prefeito. 
Está ‘animado’ e vai até inau-
gurar diretório do Partido.

Pedro de Sá Filho 
Presidente do PTB local já 

é conhecido nas urnas e foi o 
terceiro colocado na última 
disputa para prefeito quando 
obteve 6953 votos; manteve 
o discurso oposicionista e se 
prepara para a próxima.

PSOL
O partido terá candidatura 

própria para prefeito e deve 
mesmo sair com chapa única 
para � ncar seu discurso ideo-
lógico. O� cialmente, o Parti-
do não apresenta nome para 
concorrer, mas nos bastido-
res fala-se em Manoel Her-
zog, como prefeiturável ou 
até mesmo o ex-presidente da 
OAB André Louro.

Wagner Moura 
Ex-secretário de Obras, 

ex-presidente da Câmara e 
até prefeito interino pelo PT, 
Moura deixou a cúpula pe-
tista em setembro passado, 
depois de sete anos no alto 
escalão. Foi para o PMDB e 
subiu o tom crítico contra o 
atual governo, consolidando 
candidatura de oposição. 

Adalberto Ferreira Carlos de FreitasAdemário Oliveira Dinho

Doda Fábio InacioDonizete Geraldo Guedes

Dr. Maurici Aragão Wagner MouraPedro de Sá PSOL

Pelo menos 12 parti-
dos garantem que vão 
apresentar candidatos a 
prefeito na eleição deste 
ano em Cubatão. Todos 
os ouvidos nesta repor-
tagem, exceto o Psol, 
já tem um pré-candi-
dato de consenso para 
a disputa. Mesmo que 
as articulações avan-
cem com desistências e 
composições de vices, 
é difícil imaginar um 
cenário com menos de 
seis candidatos, diante 
de projetos políticos já 
consolidados, com seus 
‘cabeças de chapa’.

E como o prazo de fi-
liação para os que que-
rem concorrer este ano 
termina em 2 de abril, 
é intenso o movimento 
nos bastidores da polí-
tica: cada um escolhen-
do seu lado. E sãos estes 
‘cabeças de chapa’ os 
responsáveis por anga-
riar nomes ao redor do 
projeto partidário. Até 
agora é a chapa gover-
nista que lidera a dispu-
ta nos bastidores, an-
gariando ao seu redor 
mais da metade dos pré-
-candidatos ‘graúdos’, à 
vereança.
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35 mil
Valor em dinheiro  
apreendido pela polícia

delegado Luiz Ricardo 
Lara, teve início às oito da 
manhã da última segun-
da, dia 07. Ao todo foram 
cumpridos 33 mandados 
de busca e apreensão, in-

clusive em outras cidades 
da Região e também na 
grande São Paulo. Em São 
Vicente aconteceram oito 
prisões. Foram expedidos 
pela Justiça, 19 mandados 
de prisão e  presos tempo-
rariamente, 18 suspeitos. 

operação

Bili vira alvo de
investigação criminal
Atolado em crises intermináveis e com rejeição popular na casa dos 90% o prefeito é suspeito de envolvimento com 
o crime organizado, enquanto a cidade continua tomada pelo lixo e sob constante interrupção dos serviços essenciais

por Julio Cesar Chaves

O caldo do governo Bili, 
em São Vicente, entornou 
de vez. Enrolado em cri-
ses sistêmicas em vários 
setores de seu governo, o 
prefeito agora precisa se 
defender de graves acu-
sações de lavagem de di-
nheiro, associação crimi-
nosa e corrupção. 

A suspeita é DIG (De-
legacia de Investigações 
Gerais) e do Ministério 
Público Estadual, por 
meio do Gaeco (Grupo 
de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Or-
ganizado).  

A operação Martin 
Afonso, conduzida pelo 

Com frequencia o 
prefeito Bili recorre à 
crise que o país atra-
vessa para justificar 
todas as malezas que 
atormentam o cida-
dão vicentino. Ocor-
re que, uma breve 
consulta à página 
do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE), 
comprova cresci-
mento e estabilidade 
orçamentaria. 

NÃO 
CUMPRIU

SAÚDE 
DOENTE

RALLY
URBANO

ROTINA 
DAS GREVES

FECHAMENTO 
DE CRECHES

CONVERSA
FIADA

Tema recorrente da 
campanha de 2012, o 
lixo doméstico e o entu-
lho continuam tomando 
conta das ruas de São 
Vicente. Desde que assu-
miu o mandato o prefei-
to Bili rompeu contrato 
com a empresa Termaq, 
assinou com a Terracom 
e mesmo assim o pro-
blema continua. 

Outro assunto não resolvido 
por Bili é a situação de atrasos 
e falta de condições de trabalho 
dos servidores públicos. Nos úl-
timos anos os servidores vicen-
tinos se reuniram quase uma 
dúzia de vezes para reclamar 
atrasos nos pagamentos, calote 
no benefícios, aumento de salá-
rios e valorização. No caso dos 
ocupantes de cargos de CO o 
governo está em atraso com o 
pagamento do mês de novem-
bro, além de férias e 13º. 

Doente há anos, o Sistema de 
Saúde de São Vicente não teve 
um só mês de paz, desde 2013, 
primeiro ano do governo Bili. 
A pasta bateu todos os recor-
des de trocas de secretários e 
enfrentou vários problemas, 
desde a falta de médicos e re-
médios, a lixo amontoado nas 
unidades de atendimento com 
a paralisação dos trabalhadores 
da limpeza. 

Os recorrentes atrasos 
no repasse de verbas 
para as entidades res-
ponsáveis pelo serviço 
de creches levaram ao 
fechamento de unidades 
e diminuição no número 
de vagas, algo que não 
ocorria há pelo menos 
16 anos. Funcionárias 
das unidades e pais dos 
alunos também bateram 
panela na frente do Paço 
Municipal. 

Campeão de reclamações nas redes so-
ciais os buracos tomaram conta da cida-
de. Motoristas e pedestres são obriga-
dos a viver uma verdadeira aventura no 
deslocamento pelas ruas.
O problema fica ainda mais drmático em 
dias de chuva. Os alagamentos viraram 
motivo de chacota. Moradores afirmam 
que não precisa chover muito. “Se jun-
tar cinco moradores e todos espirrarem 
na rua ao mesmo tempo e pronto, enche 
tudo” escreve um internauta. 

Herbert Passos Neto

Nos últimos três anos são constantes as greves do servidores da Prefeitura. 
Bili diz que: para pagar salários... não tem dinheiro

Primeiro escalão

Enrolado com o MP

O fio da meada

Conversa fiada...

Além dos mandados 
de buca e aptreensão na 
Prefeitura e na casa do 
prefeito, a Justiça decre-
tou a prisão temporária 
do secretário de Assun-
tos Jurídicos, Sinval Braz 
de Moraes, e do diretor 
da Secretaria de Trans-
portes, Leandro Cofane 
Gonçalves.

A Câmara também foi 
alvo da ação que resultou 
na prisão do vereador 
Eronaldo José de Oliveira 
(Solidariedade), o Ferru-
gem. Os demais envolvi-
dos têm ligação com a 
Associação de Perueiros, 
responsável pelo sistema 
público de transporte. 

Desde o primeiro mês 
de governo, Bili (PP) en-
frenta problemas com o 
MP. A primeira dor de 
cabeça foi causada pelo 
lilás: a cor é a preferida 
do governante que resol-
veu estender o gosto pes-
soal às cores dos próprios 
públicos. Depois de ação 
popular o MP recorreu à 
Justiça e a Prefeitura teve 
que recuar. 

Entre várias denúncias 
de irregularidades e im-
probidade que chegaram 
ao MP,  uma das mais es-
candalosas é a de super-
faturamento na compra 
de livros de robótica para 
alunos da rede pública. 

Em maio de 2015,  a 
Prefeitura assinou contra-
to para o fornecimento de 
livros no valor de R$ 7,5 
milhões. Além da rapidez 
no trâmite do processo e 
alto valor do contrato há 
suspeita de irregularida-
des no processo licitató-
rio que, suspeitamente, 
bateu recordes de agilida-
de de tramitação. 

Nos bastidores da po-
lítica vicentina a opera-
ção policial da última 
segunda-feira é vista sob 
dois aspectos. 

O primeiro é que ao 
recolher documentos e 

computadores da Prefei-
tura, da casa do prefei-
to e de auxiliares muito 
próximos a ele, a Polícia 
corre sério risco de en-
contrar outros esquemas 
de corrupção. 

O segundo ponto co-

7,5 milhões
Valor que o prefeito 
queria gastar com 
livros de valor 
duvidoso, sem licitação

Outro lado
O prefeito comentou 

a ação policial, através 
de vídeo publicado nas 
redes sociais. Irônico e 
usando sempre o nome 
de Deus, o político dis-
se “o dia está tranquilo e 
lindo. O sol brilha e tudo 
está em paz”, gerando re-
voltanas redes sociais. 

Bili diz que não há 
motivo para preocupa-
ção e que está à dispo-
sição das autoridades 
para se esplicar. 

Sobre os problemas 
da cidade diz que espera 
“que tudo se resolva, de 
acordo com a vontade e 
graça divina”.

mentado nos bastidores é 
que a ação operação pode 
ter nascido na polêmica 
cobrança de R$ 0,10 por 
cada passagem do sistema 
de transporte público. A 
cobrança foi alvo de uma 
ação do Ministério Públi-
co que culminou na sus-
pensão da taxa. 

Por entender que a 
cobrança seria abusiva a 
Justiça determinou sua 
suspensão. Durante a po-
lêmica foram levantados 
vários aspectos sobre o 
sistema de transporte da 
cidade, tais como como 
má qualidade, falta de fis-
calização, falha na aferi-
ção de usuários e a forma 
como os alvarás de explo-
ração são concedidos.  

9 cidades
entraram na Operação Martin 
Afonso, incluindo Cubatão

Herbert Passos Neto

Obrigada a viver em 
meio a montanhas 
de lixos e bura-
cos por todo lado, 
população agora se 
envergonha  dae ver 
a cidade abrindo 
manchetes policiais

Com frequencia o 
prefeito Bili recorre à 
crise que o país atraves-
sa para justificar todas 
as malezas que ator-
mentam o cidadão vi-

centino. Ocorre que, uma 
breve consulta à página 
do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), comprova 
crescimento e estabilida-
de orçamentária.

CONFIRA: 
2012 - R$ 692.986.370,05 
Prefeito Tércio Garcia 
2013 - R$ 721.196.677,64 
Prefeito Bili 
2014 - R$ 801.718.991,28
Prefeito Bili 
2015 - R$ 795.260.425,03 
Prefeito Bili 
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Os casais que querem 
juntar as escovas de dente 
terão a oportunidade de 
oficializar sua relação de 
graça no mês de junho, 
quando será realizada a 
oitava edição do Casa-
mento Comunitário. Or-
ganizado pela Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social (Semas), o even-
to deve atrair casais que 
adiaram o sonho do ma-
trimônio por conta das 
despesas com cartório.

As inscrições inicia-
ram nesta quarta (09) e 
vão até 18 de março. Os 
casais interessados de-
vem comparecer ao Blo-
co Cultural  (Praça dos 
Emancipadores, s/nº), 
de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 11h e das 14 às 
16 h. O número de vagas 
ainda não está definido 
mas será limitado. 

Documentos - Para se 

Cubatão empossou no dia 04 de março novos membros do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente para o biênio 2016-2018, 
que será dirigido por Antonio Jorge dos Santos, representante da ‘Associação Casa do Menino Felipe (ACAMEFE)’. Ao todo, são 23 conselheiros 
que representam a sociedade civil e o governo municipal. A lista completa com os nomes dos conselheiros está disponível no site do Jornal Acon-
tece (acontecedigital.com.br).

É HORA DO SIM

CAPITAL DO NORDESTE

Evento é realizado  em parceria com o cartório de Registro Civil de Cubatão

Aderbau Gama

Inscrições abertas para o 
CASAMENTO COMUNITÁRIO

inscrever no Casamen-
to Comunitário, o casal 
deve residir em Cuba-

tão e ter renda conjunta 
de até três salários mí-
nimos. Os documentos 

exigidos são: original e 
duas cópias da cédula de 
identidade e do CPF dos 

noivos e duas cópias do 
comprovante de residên-
cia de um deles. Solteiros 

devem apresentar a cer-
tidão de nascimento; di-
vorciados, a certidão de 
casamento com averba-
ção de divórcio; e viúvos, 
a certidão de casamento 
e atestado de óbito do 
cônjuge falecido.

Noivos na faixa dos 
16 aos 17 anos devem 
apresentar a autorização 
de seus responsáveis. E 
aqueles que possuem 
documentos ilegíveis ou 
danificados devem pro-
videnciar a segunda via. 
O regime será o da co-
munhão parcial de bens.

Parceria - O Casamen-
to Comunitário é realiza-
do graças a uma parceria 
da Semas com o Cartó-
rio de Registro Civil de 
Cubatão, em conjunto 
com o Sindicato dos No-
tários e Registradores 
do Estado de São Paulo 
(Singoreg/SP).

Aderbau Gama

A comemorar seu ani-
versário, em abril, Cuba-
tão será a capital nordes-
tina, com o maior festival 
nordestino fora do nor-
deste. O Cubatão Danado 
de Bom terá quatro dias 
de muita festa com shows 
de artistas consagrados e 
muitas novidades. Nesta 
4ª edição, o escritor, dra-
maturgo e poeta Ariano 
Suassuna será o grande 
homenageado e ganhará 
um museu. 

O evento celebra as 
raízes de 60% dos mora-
dores cubatenses, que são 
nordestinos ou descen-
dentes. As três edições 
anteriores somaram um 
público aproximado de 
200 mil pessoas.

A grande novidade 

Local    Kartódromo Municipal 
    (Emb. Pedro de Toledo, s/nº)
Valor     entrada gratuita
2 palcos de shows  principal e cultural
Cidade Cenográfica   1.500 m² 
Somatória de público 
das 3 últimas edições  200 mil

DANADO DE BOM 
no aniversário da cidade
Será de 7 a 10 de abril, no Kartódromo; atrás da Prefeitura

será o teatro de arena, 
com apresentações tea-
trais para todas as idades. 
O Auto da Compadecida, 
será um dos destaques. 
Haverá dança, cultura 
popular, folclore, artes 
plásticas e literatura, en-
tre outras manifestações 
artísticas, tudo numa ci-
dade cenográfica de 1.500 
m², que vai retratar uma 
vila matuta do sertão.

DANADINHO 
DE BOM
Espaço infantil irá pro-

mover a aproximação da 
garotada junto à cultura 
nordestina, por meio de 
brincadeiras e jogos que 
serão monitorados.

PRAÇA DE 
ALIMENTAÇÃO 
Para matar a saudade 

ou conhecer um pouco 
mais da culinária nor-
destina, a Praça oferecerá 
pratos típicos nos restau-
rantes das entidades as-
sistenciais do município, 
que têm a oportunidade 
de gerar renda extra du-

rante o festival.
ARIANO 
SUASSUNA
“Não troco o meu 

oxente pelo ok de nin-
guém!”. O homenagea-
do Ariano Suassuna se 
tornou um dos maiores 

nomes da arte e da 
cultura brasileira. O 
paraibano, foi defen-
sor da cultura popu-
lar e ficou famoso 
por obras como O 
Romance d’A Pedra 
do Reino e Príncipe 

do Sangue do Vai-e-Vol-
ta. Chicó e João Grilo, de 
O Auto da Compadeci-
da, foram eternizados no 
cinema e na TV e já fa-
zem parte do imaginário 
popular. Foi integrante 
da Academia Brasileira 
de Letras e secretário de 
Cultura de Pernambuco. 
Ariano faleceu em 2014, 
aos 87 anos, em Recife. 

LEI ROUANET 
Uma grande notícia é 

a aprovação do projeto na 
Lei Rouanet, de Incentivo 
à Cultura, que prevê aba-
timento no imposto de 
renda das empresas pa-
trocinadoras do evento. 
A notícia, comemorada 
pelos organizadores, vai 
permitir a sua realização 
com recursos da iniciati-
va privada.

Criado em 2010 pela 
Prefeitura de Cubatão, o 
festival, que tem o apoio 
de grandes empresas da 
região e faz parte do ca-
lendário oficial de eventos 
do Estado de São Paulo.

Dia 7 
Paralamas do Sucesso

Dia 8 
Lenine e Nação Zumbi

Dia 9 
Moraes Moreira 

Dia10 
Pablo, o rei da sofrência

120 
número de artistas 
que se apresentarão

Flora Pimentel

Antes do fenômeno popular Pablo, Lenini e 
Paralamas nos dois primeiros dias
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’30 horas já’. Esse era 
o grito dos funcionários 
da saúde que lotaram 
o plenário da Câmara 
Municipal minutos an-
tes do início da discus-
são do projeto de lei que 
reduz a carga horária 

dos profissionais da área 
durante a última sessão 
ordinária, realizada na 
última terça (08).

Acatando ao apelo 
da classe, os vereadores 
aprovaram em primeira 

SAÚDE

Aderbau Gama

Trabalhadores comemoram a aprovação do Projeto de Lei no final da sessão ordinária da última terça (08)

‘30 horas já!’
Era o grito entoado pelos funcionários da saúde no Plenário minutos an-
tes da aprovação unânime da PL que reduz a carga horária da categoria

e segunda discussão de 
forma unânime e sem 
restrições o projeto de 
lei, que vai agora para 
sanção da Prefeita Mar-
cia Rosa.

Anuska Schneider, di-
retora do Sindicato dos 
Enfermeiros do Estado 
de São Paulo (SEESP) e 
coordenadora da CUT 
Baixada Santista, afirmou 
que a redução na jorna-

da de trabalho garante 
proteção e segurança ao 
paciente. A dirigente co-
mentou que a medida 
alivia a tensão cotidiana 
do profissional que tem a 
tarefa de ter de lidar com 
a vida de outras pessoas. 
Ela ainda assinalou que 
Cubatão é pioneira ao 
propor um projeto que 
engloba diferentes áreas 
da saúde.

PROJETO DE LEI 
No dia 24 de fevereiro, 

a Prefeitura promoveu 
apresentação pública do 
projeto, quando a prefei-
ta Marcia Rosa lembrou 
ser este “o reconheci-
mento do esforço das 
categorias de Saúde” e o 
secretário de Governo, 
Fábio Inácio, destacou 
que duas das categorias 
abrangidas - os assisten-

tes sociais (em 2010) e 
os terapeutas ocupacio-
nais (em 1994) - já ha-
viam conquistado por 
lei federal o direito à car-
ga semanal máxima de 
30 horas de trabalho, e 
Cubatão, ao regulamen-
tar essa questão, propu-
nha que o direito seja 
estendido a outros pro-
fissionais que atuam na 
Saúde, como auxiliares e 

técnicos de enfermagem, 
enfermeiros, fonoaudi-
ólogos, nutricionistas e 
psicólogos.

Naquela oportunida-
de, o secretário munici-
pal de Saúde, Benjamin 
Rodriguez Lopez, citou 
a luta histórica dessas ca-
tegorias, “que se dedicam 
e se doam e nem sempre 
são lembradas: quan-
do ficamos doentes, são 
nossos anjos, mas depois 
esquecemos”.

Como ressaltou a 
prefeita na ocasião, foi 
necessária uma grande 
engenharia financeira 
para viabilizar essas mu-
danças. Mas a luta valia o 
empenho pela importân-
cia do projeto.

Salários
serão mantidos sem altera-
ção mesmo após a redução 
da carga horária

Emprego Acessa SP Vila dos Pescadores Corpo de Bombeiros

O Posto de Atendimento ao Tra-
balhador está com diversas opor-
tunidades de emprego disponíveis. 
Os interessados devem procurar o 
PAT de segunda a sexta em horário 
comercial ou se inscrever através 
do site do Programa Mais Emprego 
(maisemprego.mte.gov.br) e realizar 
o cadastro. Para mais informações 
sobre as vagas dísponeis e as exigên-
cias para cada uma delas, o candidato 
deve procurar o PAT, que fica na Rua 
Padre Nivaldo Santos, no Centro.

O Posto de atendimento do pro-
grama Acessa São Paulo foi reaberto 
na última terça (08). Fechado des-
de novembro para reparos na rede 
de telefonia e internet e melhorias 
na estrutura da sala, o posto volta 
a funcionar de segunda a sexta, das 
9 às 16h, à Av. Pedro José Cardoso, 
247, na Vila Paulista. 

Para utilizar um dos computado-
res disponíveis, é necessário apre-
sentar um documento de identifica-
ção com foto.

Uma grande ação de limpeza foi 
realizada na Vila dos Pescadores du-
rante essa semana. A ação foi uma 
parceria das Secretarias de Saúde e 
de Manutenção, do Programa Prefei-
tura em Ação e da MRS Logística. O 
objetivo foi de conscientizar a popu-
lação do bairro sobre a limpeza das 
vias urbanas e de orientar a popula-
ção sobre os criadouros do mosquito 
Aedes Aegypti. Nesta sexta (11), a 
limpeza do bairro fica por conta dos 
funcionários da MRS Logística.

O Batalhão do Corpo de Bombei-
ros de Cubatão recebeu na tarde da 
última quarta (09), a doação de um 
caminhão de combate a incêndio e 
de equipamentos. A doação se deu 
graças a um TAC (Termo de Ajusta-
mento de Conduta) entre a empresa 
Cidade Náutica Empreendimentos 
Imobiliários e Ministério Público. 
Outro equipamento recebido foi um 
drone que pode ser controlado a 
grandes distâncias e possui câmera de 
imagem térmica e de alta resolução. 

JUSTIÇA DO TRABALHO

A OAB Cubatão di-
vulgou manifesto onde 
se posiciona de forma 
contundente contra os 
cortes orçamentários 
impostos à Justiça do 
Trabalho por meio da 
Lei Orçamentária anual 
de 2016. A publicação da 
entidade cubatense aler-
ta para as ameaças im-
postas ao Judiciário Tra-
balhista desde os cortes 
orçamentários, na ordem 
de 90% no investimen-
to e de cerca de 30% no 
custeio dos tribunais. Se-
gundo a OAB Cubatão, 
a medida prejudicará 
os advogados e todos os 
que precisam recorrer à 
Justiça do Trabalho, pois 
comprometerá a estru-

OAB faz manifesto 
contra corte 

Manifesto cuba-
tense tem o obje-
tivo de conclamar 
todos os advoga-
dos e a sociedade 
pela luta contra a 
redução do orça-
mento trabalhista

tura e o funcionamento 
dos órgãos de primeiro e 
segundo graus.   

Entre os prejuízos 
eminentes, está o não 

preenchimento das va-
gas abertas para de-
sembargadores, juízes e 
servidores; o horário de 
atendimento também 

deverá ser reduzido. “Es-
tamos alertando a socie-
dade para um assunto 
que influenciará direta-
mente na obtenção dos 

direitos trabalhistas. A 
OAB Cubatão dará total 
apoio à Justiça do Tra-
balho, para assegurar a 
eficiência da prestação 
jurisdicional e impedir 
que permaneça atingida 
por atos desproporcio-
nais e discriminatórios 
que causarão prejuízos a 

todos os que demandam 
na Justiça do Trabalho”, 
argumentou o presidente 
André Izzi.

A Associação Nacio-
nal dos Magistrados do 
Trabalho já ajuizou ação 
direta de inconstitucio-
nalidade no Supremo 
Tribunal Federal, susten-
tando que o corte, acima 
da média, evidencia ‘re-
taliação à Justiça do Tra-
balho’.

90% de corte
no investimento e 
30% no custeio pode 
inviabilizar atendimento, 
diz OAB cubatense

O presidente André Izzi  falou ao Jornal Acontece

Marcel Nobrega

Cerca de 1300 fun-
cionários dos setores 
de laminação e  apoio 
à produção entraram 
em licença remunerada 
até o próximo dia 20. 
Segundo a Usiminas, a 
medida foi tomada para 
reduzir os custos de-
vido a baixa demanda 
do mercado.  O presi-
dente do sindicato dos 
metalúrgicos reclamou 
que a empresa não do-
cumentou a licença no 
Ministério do Trabalho 
nem avisou o sindicato, 
porém ressaltou que a 
empresa pode tomar 
essa atitude. A empre-
sa garante que a medi-
da não afetará  clientes 
nem funcionários que 
receberam a licença. A 
Usiminas ainda ressal-
ta que não há a neces-
sidade de informar  o 
sindicato ou o órgão 
trabalhista na atual le-
gislação vigente. 

USIMINAS

1300 de 
licença
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Cubatão
3361-4470
Av. Joaquim Miguel 
Couto, 840 - Centro

Jd. Casqueiro
3363-1577

Avenida Brasil, 254

Implantado a pouco 
mais de um mês, o Sis-
tema de Embarque Inte-
ligente (SEI), conhecido 
como bilhete único ou 
bilhetagem eletrônica, 
está presente em 100% 
da frota de ônibus da 
Viação Trans Líder, res-
ponsável pelo transporte 
público municipal.

A inauguração do sis-
tema ocorreu no dia 5 de 
fevereiro. A primeira li-
nha a receber o sistema 
foi a Linha 7, que faz o 
trecho Vila dos Pescado-
res-Centro-Cemitério. 
Após um período de tes-
tes, as novas catracas fo-
ram sendo colocadas em 
outras linhas e no prazo 
de trinta dias todas as 14 
linhas receberam o SEI.

De acordo com o ana-
lista de sistemas da Trans 
Líder, Rafael Rodrigues 
Lima, o sistema � uiu 
muito bem e as catracas 
operaram perfeitamen-
te. “Estamos monitoran-
do de perto. Tudo está 
caminhando dentro da-
quilo que esperávamos”. 

Cartão SEI e Gratui-
dade – A Trans Líder 
vem realizando ações 

transporte público

Sistema de Embarque Inteligente já está rea-
lizando o cadastro para a emissão do cartão 
de transporte. Crianças até 05 anos, idosos, 
pessoas com necessidades especiais, policias 
e carteiros tem direito a gratuidade

SEI opera em todas 
as linhas da cidade

de orientação sobre o 
cartão SEI e sobre a 
gratuidade no uso do 

transporte público. Veja 
no quadro as condições 
para adquirir o cartão, 

Aderbau Gama

para pedir a gratuidade 
ou o desconto para estu-
dantes.

Usuários realizam cadastro para obter o cartão de transporte do SEI

ESTUDANTE 
Tem direito a 
50% de descon-
to. Interessados 
devem se cadas-
trar na loja de 
Bilhetagem Ele-
trônica: Avenida 
Joaquim Miguel 
Couto, 817, Loja 
3, ou na Ave-
nida Joaquim 
Miguel Couto, 
807, Loja 10, de 
segunda a sexta-
-feira, das 9 às 
17 horas. Mais 
i n f o r m a ç õ e s  
direto no local 
ou pelo telefone 
0800-774-7020

GRATUIDADE 
Idosos e crianças 
com menos de 
05 tem direito. 
Basta apresentar 
documento. Po-
liciais e carteiros 
precisam estar 
fardados para 
ter direito ao be-
ne� cio. Pessoas 
com de� ciência 
têm  direito a 
gratuidade para 
acompanhante, 
que deve se ca-
dastrar na Via-
ção Trans Líder 
, de segunda a 
sexta das 9 às 17 
horas. 

USUARIO 
COMUM
Pode adquirir o 
cartão na loja. 
Não há descon-
to no valor da 
passagem. Ca-
dastro deve ser 
feito na loja de 
Bilhetagem Ele-
trônica: Avenida 
Joaquim Miguel 
Couto, 817, Loja 
3, ou na Avenida 
Joaquim Miguel 
Couto, 807, Loja 
10, de segunda 
a sexta, das 9 às 
17 horas. Infor-
mações: 0800-
774-7020.
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ESPORTECAMINHOS DA SAÚDE
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MUAY THAI
O lutador cubatense 

Matheus Alves, o Tudão, 
da equipe Bangkok Gym, 
tem importante desa� o às 
14h deste domingo, (13), 
no Ginásio de Esportes da 
UNIBR, em São Vicente. 
Ele vai enfrentar Caio Yo-
namine, da equipe Raja 
� ai, de São Paulo, pelo 
desa� o de semi pro� s-
sionais, na categoria 55kg. 
Tudão espera manter o 
bom retrospecto dos úl-
timos 12 meses, período 
em que não foi derrotado 
e ainda conquistou o bi-
campeonato paulista na 
modalidade k1 rules. 

QUASE CERTO
Estão bem adiantadas 

as conversas entre a Secre-
tária de Esportes e Lazer 
de Cubatão, e a ACEL, 
empresa que pertence ao 
boxeador Carlinhos Fu-
racão. O projeto, será no 

Foram apenas 18 dias 
do Programa Caminhos 
da Saúde até agora, mas 
os primeiros números 
são promissores. São 
mais de 2500 atendimen-
tos realizados até agora. 
O caminhão do pro-
grama  percorreu  sete 
bairros da cidade e neste 
� nal de semana percorre 
mais dois.

Além das consultas, 
no local, de acordo com 
a necessidade veri� ca-
da pelo médico, ainda 
é possível fazer alguns 
exames laboratoriais, 
ultrassonogra� a e ele-
trocardiograma. Todas 
as � chas de atendimen-
to, bem como os resul-
tados dos exames, são 
encaminhadas para a 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) responsável pelo 
bairro. 

Campo do 31 de Março, 
e atenderá crianças de 8 a 
15 anos de idade. A Acel 
entrara com os uniformes: 
camisas, chuteiras, meias 
e calções, e a parceria terá 
um contrato de seis me-
ses. “É um projeto bom, 
que irá atender crianças 
e jovens. As negociações 
estão bem adiantadas , e 
quem sabe, descobrir al-
guns excelente jogadores 
de futebol” disse Fábio 
Cavalcante, diretor de es-
portes da Semes. A em-
presa Braskem, situada 
no Polo Industrial, será 
a grande patrocinadora, 
caso o projeto siga em fr-
ente.

TORNEIO 
DA COTA 200
O futebol continua agi-

tando a Cota 200. Seguin-
do com o torneio, nesse 
domingo (13) teremos 
os jogos da semi� nal. O 

D’stak encara a equipe 
dos Metralhas e o  Ma-
loca enfrenta a equipe do 
Tricolor. 

Na categoria veterano, 
o Londrina enfrenta a 
equipe Baixada e o Uni-
dos dos Morros encara 
o D’stak. A grande � nal 
será realizada no próxi-
mo dia 20. 

D
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PONTO FINAL F.C.
A Vila Esperança 

tem mais um time de 
futebol. O Ponto Fi-
nal Futebol Clube é a 
mais nova equipe da 
cidade, que conta com 
jovens talentos da co-
munidade e compro-
metidos com o time. 
A equipe nasce com 
o apoio de um proje-
to social realizado no 
local por Maiko San-
tanta, que já declarou 
apoio ao time.

2.500

INTERNACIONAL 
DA MULHER 
Na última terça (08), 

em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, 
o Caminhos da Saúde 
esteve na Avenida Nove 

Mulheres atendidas no Caminhão do programa 
Caminhos da Saúde recebem � ores em homenagem 
ao Dia Internacional da Mulher

de Abril, em frente ao 
Parque Novo Anilinas, 
onde foi oferecidos um 
atendimento especial-
mente voltado para as 
mulheres e serviços de 
cabeleireiro e manicure. 
Houve também distri-

buição de rosas.
O Programa é uma 

parceira da Secretaria 
Municipal de Saúde 
com a OSS Revolução. 
Para saber mais sobre 
o Caminhos da Saúde 
e saber onde ele estará, 
basta acessar o hotsite 
do programa www.cu-
batao.sp.gov.br/camin-
hosdasaude/ 

 

•Vila dos Pescadores 
•Caminhã fica na entradado bairro das 

09h às 19 horas 

Sexta - 
11/03 

• Ilha Caraguatá 
•Rua José Cascardi (Praça da UBS), das 10 

às 16 horas 

Sábado - 
12/03 

• Ilha Caraguatá 
•Rua José Cascardi (Praça da UBS), das 10 

às 16 horas 

Domingo - 
13/03 

atendimentos
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CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: NIELSEN PROCOPIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE e ANDRESSA SIMÕES DE SOUZA 
MENDES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, montador de andaime, RG n.º 
326146222 - SSP/SP, CPF n.º 37900457801, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e sete (29/06/1987), residente na Rua Isabel 
Angelina Gomes, 140, Casa 12-A, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de GUVANIO PROCOPIO DE ALBUQUER-
QUE, falecido há 05 anos e de ARLENE RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 54 anos de idade, residente em CAPELA - SEDivorciado de Isabel Cristi na Pereira da Silva, 
conforme sentença datada aos 22/07/2011, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara da Comarca de 
Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2011.005031-2/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 424017234 - SSP/SP, com 22 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e noventa e três (27/11/1993), 
residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 140, Casa 12-A, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de SANDERSON 
DOS SANTOS MENDES, de nacionalidade brasileira, vulcanizador, com 43 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JANETE SIMÕES DE SOUZA MENDES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de março 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 ANTONIO NEVES e SANDRA MARIA SILVA DANTAS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, operador de produção, RG n.º 19761107 - SSP/SP, CPF n.º 08469852841, 
com 46 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de junho de mil novecentos e sessenta 
e nove (20/06/1969), residente na Rua Santa Marta, 510, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOAQUIM 
NEVES, falecido há 40 anos e de PRIMAVERA DA COSTA GALVON, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
87 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Lucimeire Costa dos Santos, conforme sentença 
datada aos 14/01/2016, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº1000902-28.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
326144614 - SSP/SP, CPF n.º 27856911808, com 37 anos de idade, natural de PETROLÂNDIA - PE, nascida 
no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e setenta e oito (24/08/1978), residente na Rua Santa 
Marta, 510, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO DOS SANTOS DANTAS, falecido há 28 anos e de 
MARIA DE LOURDES SILVA DANTAS, falecida há 17 anos. Divorciada de Leonardo Fernandes de Almeida, 
conforme sentença datada aos 16/10/2013, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº0002571-07.2013.8.26.0157. 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, 02 de março 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: FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO e JANDIRA CONCEIÇÃO DE MELO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador, RG n.º 507520865 - SSP/SP, CPF n.º 
12144964823, com 46 anos de idade, natural de SERRA GRANDE - PB (Serra Grande-PB  Livro nº 2, fl s. nº 
208, Termo nº 954), nascido no dia doze de março de mil novecentos e sessenta e nove (12/03/1969), 
residente na Rua Vereador Dr.Josafá Balbino dos Santos, 303, aptº509, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de 
EUCLIDES RODRIGUES SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, 
residente em SERRA GRANDE - PB e de LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, com 74 anos de idade, residente em SERRA GRANDE - PB . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, aux. de limpeza, RG n.º 256181743 - SSP/SP, CPF n.º 09798970845, 
com 46 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE (Bom Jardim - 3º Distrito de Tamboatá - PE  Livro 
nº 06, fl s. nº 137, Termo nº 3545), nascida no dia onze de junho de mil novecentos e sessenta e nove 
(11/06/1969), residente na Rua Vereador Dr.Josafá Balbino dos Santos, 303, aptº509, Bolsão 9, Cubatão 
- SP, fi lha de VALDECI DE OLIVEIRA MELO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 78 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, 02 de março 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: CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA e SIMONE OLIVEIRA FERREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 343507262 - SSP/SP, CPF n.º 31325928895, com 44 
anos de idade, natural de FORTALEZA - CE (Messejana, Fortaleza - CE  Livro nº 58, fl s. nº 540, Termo nº 
68428), nascido no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e setenta e um (19/12/1971), residente 
na Rua 7 de Setembro, 739, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de RITA MARIA PEREIRA DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 326144286 - SSP/SP, CPF n.º 30660864886, com 38 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e setenta 
e sete (16/10/1977), residente na Rua 7 de Setembro, 739, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSE JULIO 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em SÃO VICENTE 
- SP e de EURIDES DE OLIVEIRA, falecida há 23 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, 05 de março 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: LUIS FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA e JULIANI RODRIGUES DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 913872002 - SSP/BA, CPF n.º 
02492365590, com 30 anos de idade, natural de SANTO AMARO - BA (Candeias-BA  Livro nº 27, fl s. nº 
135, Termo nº 21540), nascido no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e seis (04/03/1986), 
residente na Rua Principal, 942, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de MARTINHO PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, maçariqueiro, com 63 anos de idade, residente em CANDEIAS - BA e de VALDECI DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em CANDEIAS - BA . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de segurança, RG n.º 45055381 - SSP/
SP, CPF n.º 38396120803, com 27 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia onze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (11/12/1988), residente na Rua Principal, 942, Cota 200, 
Cubatão - SP, fi lha de EDVALDO RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 48 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Marcelo 
Santos Ferreira da Silva, através de escritura pública lavrada em 29/11/2013, pelo 1ºTabelião de No-
tas de Cubatão-SP, no livro 195, pgs.346/347. 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, 05 de março 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: FELIPE ALVES DOS SANTOS e DAYANE APARECIDA COSTA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 424392872 - SSP/SP, CPF n.º 36128316824, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de maio de mil novecentos e 
oitenta e sete (05/05/1987), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 570, Bloco H1, Ap.402, Jd. 
Nova República, Cubatão - SP, fi lho de PAULO ALVES DOS SANTOS, falecido há 14 anos e de TANIA 
HERMINIA DE SOUZA DOMINGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 472348656 - SSP/SP, CPF n.º 40536001898, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa (22/11/1990), residente na 
Rua Acacia dos Santos Pereira, 570, Bloco H1, Ap.402, Jd. Nova República, Cubatão - SP, fi lha de SIL-
VANA CLOTILDE DA COSTA, falecida há 2 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de março 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: VALDEMIR PRAZERES DE MELO e STÉPHANIE CAROLINA RODRIGUES MARQUES. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, lavrador, RG n.º 49355464 - SSP/SP, CPF n.º 44417232881, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 161, fl s. nº 251, Termo nº 46425), 
nascido no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e noventa e três (31/10/1993), residente na 
Rua Caminho do Bispo, 5095, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MANOEL DE MELO FILHO, fale-
cido há 6 anos e de VALDECI PRAZERES DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 43 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 58046202X - SSP/SP, CPF n.º 47858875833, com 18 anos de idade, natural de SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP (Diadema  Livro nº 252, fl s. nº 267, Termo nº 151100), nascida no dia vinte e um de março de 
mil novecentos e noventa e sete (21/03/1997), residente na Rua Caminho do Bispo, 5095, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ EDILSON SOUZA MARQUES, de nacionalidade brasileira, vidraceiro, com 48 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de LUDMILA RODRIGUES DE MACEDO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de março 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: THALES MATHEUS SILVA ALMEIDA e MARIANA DA SILVA LIMA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tec. de segurança do trabalho, RG n.º 48576327 - SSP/
SP, CPF n.º 31761084860, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e nove (06/10/1989), residente na Rua João Veiga, 516, Bloco 2, 
Ap 35, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO SALVADOR DE ALMEIDA, falecido há 20 anos 
e de ANTONIA DE JESUS SILVA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, telefonista, 
RG n.º 456739002 - SSP/SP, CPF n.º 37959096864, com 19 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascida no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (26/02/1997), residente 
na Rua Lourenço Bati sta de Araújo, 321, Jd. Nova República, Cubatão - SP, fi lha de MARCELO JOSÉ 
DE LIMA, falecido há 17 anos e de ELIANA JOANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
38 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, 05 de março 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: HELIO DOS SANTOS e SIMONE APARECIDA CAMPBELL MARQUES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar administrati vo, RG n.º 136218088 - SSP/SP, CPF 
n.º 02540077838, com 54 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dezoito de janeiro 
de mil novecentos e sessenta e dois (18/01/1962), residente na Rua Luiz Fernando Trombino, 211, 
Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de HORMINDO ALVES DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de MARIA 
IZABEL SANTOS, falecida há 10 anosDivorciado de Jacira Aparecida dos Santos, conforme sentença de 
27/03/2015, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara de Familia e Sucessões de Santos-SP, nos autos 
de nº1004007-59.2015.8.26.0562.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, RG n.º 20128733X - SSP/SP, CPF n.º 10100524893, com 48 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 83, fl s. nº 260, Termo nº  ), nascida no dia treze de novembro de mil 
novecentos e sessenta e sete (13/11/1967), residente na Rua Luiz Fernando Trombino, 211, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MACHADO MARQUES, falecido há 12 anos e de DORALICE CAMPBELL 
PENNA MARQUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos de idade, residente em SANTOS - SP
Divorciada de Sergio Campbell Pereira, conforme Escritura Pública lavrada nas notas do 8ºTabelionato 
de Santos-SP, no Livro 445, Fls.116/118 aos 24/02/2015. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de março 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: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA e EDNA LIDIA GOMES VIEIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado civil, RG n.º 176010038 - SSP/SP, CPF n.º 
17935970149, com 56 anos de idade, natural de PARNAGUÁ - PI, nascido no dia quatorze de março 
de mil novecentos e cinquenta e nove (14/03/1959), residente na Rua Elias Zarzur, 224, Água Fria, 
Cubatão - SP, fi lho de FURTUNATA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, com 87 anos de ida-
de, residente em GUARUJÁ - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
RG n.º 35748552X - SSP/SP, com 39 anos de idade, natural de PAULO AFONSO - BA, nascida no dia 
trinta de setembro de mil novecentos e setenta e seis (30/09/1976), residente na Rua Elias Zarzur, 
224, Água Fria, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL ANGELO VIEIRA, falecido há 08 anos e de GENEDI-
TE GOMES DA SILVA, falecida há 20 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, 05 de março 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: KAUAN SILVA SANDES e ANDRESSA FERNANDA DOS SANTOS SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar geral, RG n.º 42999560 - SSP/SP, CPF n.º 
42113095874, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 175, fl s. nº 22, 
Termo nº 51768), nascido no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e seis (04/03/1996), 
residente na Rua Dom Pedro I, 574, aptº23, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de OTNIEL VIEIRA SANDES, 
de nacionalidade brasileira, técnico de segurança do trabalho, com 40 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de VALDIRENE FERNANDES SILVA SANDES, falecida há 07 anos . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati vo, RG n.º 529991305 - SSP/SP, CPF n.º 
47842224803, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 187, fl s. nº 191, 
Termo nº 56713), nascida no dia primeiro de março de mil novecentos e noventa e oito (01/03/1998), 
residente na Av. Ferroviária I, 81, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de FERNANDO JOSÉ LEITE DA 
SILVA, falecido há 17 anos e de MARIA CASSANDRA DOS SANTOS, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de março 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: DECIO DE ALMEIDA e ESTHER DA CONCEIÇÃO GONÇALVES SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, segurança, RG n.º 18767712 - SSP/SP, CPF n.º 05499668892, 
com 48 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito), nascido no dia cinco de abril de 
mil novecentos e sessenta e sete (05/04/1967), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 121, aptº23/F, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de DJALMA DE ALMEIDA, falecido há 30 anos e de LENICE DE ALMEIDA, fa-
lecida há 15 anosDivorciado de Claudice Oliveira Matos, conforme sentença de 03/08/2015, proferida 
pela Juíza de Direito do Cejusc da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de nº296/15. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 145451914 - SSP/SP, CPF n.º 03449095811, com 
55 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos 
e sessenta (26/09/1960), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 121, aptº23/F, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lha de RAIMUNDO GONÇALVES DA ROCHA, falecido há 48 anos e de MARIA DA CONCEIÇÃO GON-
ÇALVES, falecida há 38 anos. Viúva de Gilson Siqueira Santos, falecido aos 20/10/2009, no livro C-53, 
fl s.356, sob o nº16549, no Cartório de 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 março 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: JEFFERSON CARLOS DA SILVA e TALITA DE SOUZA RIBEIRO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, coordenador, RG n.º 3052576877 - SSP/SP, CPF 
n.º 28388393812, com 36 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia vinte e nove 
de março de mil novecentos e setenta e nove (29/03/1979), residente na Av.Nossa Senhora da Lapa, 
1358, fundos, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ CARLOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ESTER OLIVEIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de 
Caroline Ellen dos Santos Silva, conforme sentença de 01/03/2012, proferida pelo Juiz de Direito 
da 4ªVara Judicial desta Comarca, nos autos de nº857/2011. Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, assistente administrati vo, RG n.º 443962352 - SSP/SP, CPF n.º 33899079809, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de março de mil novecentos e 
oitenta e oito (03/03/1988), residente na Rua das Violetas, 124, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSE PAIXÃO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 63 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de ZELIA MARIA DE JESUS DE SOUZA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 05 de março 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: PAULO ALBERTO DA SILVA JÚNIOR e BRUNA CERQUEIRA SANTOS DE OLIVEIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 35397585 - SSP/SP, CPF n.º 
31026645808, com 34 anos de idade, natural de VOTORANTIM - SP (Votoranti m  Livro nº 41, fl s. nº 30, 
Termo nº 6396), nascido no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (16/12/1981), 
residente na Rua Machado de Assis, 271, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de PAULO ALBERTO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ADELICIA DA SILVA, falecida há 1 ano . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técni-
ca de enfermagem, RG n.º 43024017 - SSP/SP, CPF n.º 42773743873, com 20 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 172, fl s. nº 28, Termo nº 50580), nascida no dia dois de julho de mil 
novecentos e noventa e cinco (02/07/1995), residente na Rua 13 de Março, 2, Centro, Cubatão - SP, fi lha 
de GILBERTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de CLEUSENI CERQUEIRA SANTOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, cuidadora, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de março 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: LEANDRO SANTOS DA SILVA e KATIA CRISTINA DE BARROS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, Lixador de peças de metal, RG n.º 43883603 - SSP/SP, CPF n.º 
35767867836, com 29 anos de idade, natural de Cubatão -   (Cubatão-SP  Livro nº 113, fl s. nº 308, 
Termo nº 27379), nascido no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e seis (09/03/1986), re-
sidente na Rua Roberto Mario Santi ni, 345, aptº405, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de VAHILTON JOSÉ 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 52 anos de idade e de LEDA MARIA SANTOS DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 306634703 - SSP/SP, CPF n.º 
31816836800, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 94, fl s. nº 379, Ter-
mo nº 19889), nascida no dia dezoito de abril de mil novecentos e oitenta e três (18/04/1983), resi-
dente na Rua Roberto Mario Santi ni, 345, aptº405, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JULIO LAUDELINO 
DE BARROS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 56 anos de idade, residente em SÃO PAULO 
- SP e de MARIA RENILDA DE BARROS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, 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, 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 Có-
digo Civil Brasileiro: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA e VIVIANE MARIA GOMES DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 280146085 - SSP/SP, CPF n.º 
25868786807, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de julho de mil 
novecentos e setenta e seis (13/07/1976), residente na Rua Caminho dos Pilões, Pilões, Cubatão - 
SP, fi lho de JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, falecido há 20 anos e de LINAIR DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 326145564 - SSP/SP, CPF n.º 32193225818, com 36 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de agosto de mil novecentos e setenta e nove 
(15/08/1979), residente na Rua Caminho dos Pilões, Pilões, Cubatão - SP, fi lha de ABDIAS GOMES DA 
SILVA, falecido há 20 anos e de MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 65 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 março 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: DANIEL BARBOSA DA SILVA e GEOVANA AYRES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, lavador, RG n.º 353973956 - SSP/SP, CPF n.º 25684641865, com 45 
anos de idade, natural de PASSIRA - PE (Passira-PE  Livro nº 7, fl s. nº 272, Termo nº 4902), nascido no 
dia dez de agosto de mil novecentos e setenta (10/08/1970), residente na Av.Ferroviária I, 1030, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO BARBOSA DA SILVA, falecido há 12 anos e de MARIA 
JOSÉ BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 72 anos de idade, residente em 
PASSIRA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 334343999 - 
SSP/SP, CPF n.º 32801658812, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (18/12/1982), residente na Rua Caminho São Clóvis, 216, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de GENIVAL MANOEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
comerciante, com 55 anos de idade, residente em PATOS - PB e de CRISTINA AYRES, de nacionalidade 
brasileira, cozinheira, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Izaias Amaral, 
conforme sentença de 09/09/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº0004453-33.2015.8.26.0157. 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, 04 de março de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

E D I T A L D E C O N V O C A Ç Ã O

Pelo presente, fi cam convocados(as) todos(as) os(as) artesãos(ãs) associados(as) 
na AAFA – Associação de Artesãos Fuxico da Arte a parti ciparem da Assembléia 
Geral Extraordinária, que se realizará no dia 30 de abril de 2016, na sede pro-
visória, sito Rua Francisco Barbosa nº 346, Vila Ponte Nova, CEP: 11530-100, 
Cubatão, São Paulo em 1ª (primeira) chamada, às 14 horas, em 2ª (segun-
da) chamada, às 15 horas, para deliberar quanto alteração do nosso Estatuto.

Cubatão, 11 de Março de 2016.

Raquel Reis Gonçalves Peralta - PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DE 
CONTAS, RENÚNCIA DO ATUAL PRESIDENTE E ELEIÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA, 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE 
TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CUBATÃO E REGIÃO - ALTACUB (ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA 
DE TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CUBATÃO E REGIÃO) 

ALTACUB, com sede nesta cidade, na Av. Engenheiro Plínio de Queiroz, S/N, Res-
taurante Anexo do Posto Aldo Locatelli, CEP 11570-000 Cubatão/SP, através de sua 
Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. Fausto William 
Pinto, CONVOCA através do presente edital, todos os associados da ASSOCIAÇÃO 
LOGÍSTICA DE TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CUBATÃO E REGIÃO – ALTACUB, 
para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada em sua sede, a partir das 15:00h 
até 20:00 h do dia 19 de março de 2016, com a seguinte ordem do dia:

1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2015;
2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2015, mediante parecer do Con-
selho Fiscal;
2- Renúncia do atual Presidente Fausto William Pinto;
3- Eleição da Secretaria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal 
da ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CUBATÃO E 
REGIÃO - ALTACUB;
4- A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Sede da ASSOCIAÇÃO 
LOGÍSTICA DE TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CUBATÃO E REGIÃO – ALTACUB, 
até 05 (cinco) dias antes da eleição, que se realizará dentre as chapas devidamente 
inscritas e homologadas pela comissão eleitoral;
5- Somente poderão integrar as chapas os associados mantenedores, exigindo-se, 
destes, estarem quites com suas obrigações fi nanceiras;
6- A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 15:00 horas, com 
a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer 
número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial.

Cubatão, 11 de março, de 2016.

FAUSTO WILLIAM PINTO - PRESIDENTE

editais de casamento

 Mobilidade Urbana

Praia Grande libera 
novo viaduto
Passagem inferior é entregue nesta sexta. Obra completa será entregue em abril

Motoristas que saem da 
Ponte Pênsil sentido Praia 
Grande terão um novo ca-
minho para percorrer a 
partir das 10 horas desta 
sexta (11). A prefeitura da 
Praia Grande vai liberar 
para trânsito a passagem 
inferior do novo viaduto 
de entrada da cidade para o 
trânsito de veículos.

O viaduto está em fase 
fi nal de obras faltando 
apenas a pavimentação 
do acesso que faz o trajeto 
Praia Grande – São Vicen-
te. A previsão é de que a 
liberação da pista superior 
seja feita antes da Páscoa e 
todo o complexo em abril. 
A obra está orçada em R$ 
25 milhões.

VIADUTO
RUBENS PAIVA
As obras de duplicação 

do Viaduto Rubens Paiva, 
no Jardim Casqueiro em 
Cubatão seguem para o 
seu fi nal. Prometido para 
o fi nal desse mês, ainda há 
o risco das obras atrasarem 
devido às chuvas, que com-
prometem a pavimentação 
asfáltica, que está sendo 

executada.
Iniciadas no fi nal de 

2013, as obras do Viaduto 
Rubens Paiva já tiveram 
três datas de entrega só em 
2016. O último prazo in-
formado pelo DER é que 
o viaduto seja entregue no 
fi nal de março.

Orçada em R$ 48,6 mi-
lhões, a obra teve inicio no 
fi nal de 2013.

Trabalhos seguem a todo vapor para entregar 
as obras do novo viaduto da Praia Grande

Após sexto adiamento, obras do viaduto do 
Casqueiro estão previstas para março

Jairo Marques

Marcel Nobrega

ANUNCIE 
LIGUE (13) 3361-5212
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VENDE

Apartamento na 
Vila Nova 2 dorm R$ 
180.000,00

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

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

Sala Comercial no Centro
R$ 160.000,00
ALUGA

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

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

Apartamento Semi Mo-
biliado Jardim Casqueiro 
com closet e hidromassa-
gem - R$ 1.503,00 pacote

Comercial - Galpão no Pq. 
São Luis 620M² 

Comercial - Salão na Pça 
dos Andradas (Santos)

Comercial - Salão no 
Jd. São Francisco

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

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 

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

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910

na Vila Nova 2 
dormitórioss, s/
garagem - 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. 
Entrada: 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

 
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

M
O
I
T
A

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

autovidroscristal@hotmail.com.br

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

3361-3038     
99*9176

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

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

São Vicente
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Jaque Barbosa
social por

jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

O Padre Carlos 
Miranda deixou 
o comando da 
Igreja Nossa 
Senhora da 
Lapa, no Centro 
da Cidade, para 
assumir a Igreja 
São Francisco 
de Assis, na Vila 
Nova. No seu 
lugar, assume a 
matriz o Padre 
Felipe Sardinha. 
A nomeação 
aconteceu na 
missa do último 
domingo (06), 
que foi coman-
dada pelo Bispo 
Diocesano Dom 
Tarcísio Scara-
mussa

Celebrando mais um ano de vida, Emídio da Ofi cina Nova 
Cubatão (esquerda) recebe os cumprimentos da coluna. 
Na foto, com o irmão e sócio Emerson

VERÃO DIFERENTE NO ABC
Pensando no bem estar dos alunos, 
a escola ABC Master proporciona 
um verão mega diferente dentro 
da escola, com uma iniciativa que 
deixou as crianças cheias de sorri-
sos. A novidade para os alunos foi 
o  Acqua Play, um espaço feito para 
divertir, refrescar e interagir em um 
ambiente diferente da sala de aula. 
A ABC Master é a única escola da 
Baixada Santista a oferecer esse es-
paço para a diversão dos pequenos 
alunos. “Para aliviar o calor do ve-
rão, nada melhor do que se refrescar 
e divertir no Acqua Play”.

TRIA 
Acontece no Parque 

Novo Anilinas neste sá-
bado (12), às 16h, a única 
apresentação do espetá-
culo “Tria”, da Caleidos 
Cia. de Dança, de São 
Paulo. A apresentação faz 
parte do projeto Circuito 
Cultural Paulista, do Go-
verno do Estado. O espe-
táculo dura 45 minutos e 
a entrada é gratuita.

ARTE CÊNICA 
O ‘Arte Cênica’, ofere-

ce 160 vagas para aulas 
de teatro: 140 no módulo 
“Ofi cina de Teatro”, (12 a 
18 anos), e outras 20 para 
o profi ssionalizante, com 
direito a registro na Dele-
gacia Regional do Traba-
lho. Interessados devem 
procurar a secretaria de 
cultura.

SARAU
Para fechar a progra-
mação em homenagem 
ao mês das mulheres, as 
Soroptmistas de Cuba-
tão vão realizar o ‘Sarau 
das Mulheres’. Intitulado  
‘Mulher é Pura Poesia’, 
o evento terá música ao 
vivo, atividades cultu-
rais e poesia, além de 
diversos comes e bebes.  
Acontece no próximo 
dia 31 de março, a par-
tir das 19h na ACIC, que 
fi ca na Rua Bahia, 163. 
Os ingressos custam R$ 
15,00 e podem ser com-
prados no local.
Informações:
facebook.com/saraucubatao 
sicubatao@soropti mist.net 
soniaonuki@yahoo.com.br

O assessor de 
Comunicação, 
José Mario 
Alves, duran-
te reunião em 
Brasilia com 
o deputado 
Paulão (PT). 
Na pauta, a 
luta contra o 
fechamento 
da Usiminas 
que pode 
gerar de-
semprego 
em cadeia na 
cidade

Na manhã da última terça, o já tradicional 
Jornal da Cidade realizou um programa 
só com mulheres.  O programa do Studio 
Rhema, comandado pelo jornalista Luiz 
Roberto, o famoso Raposa,  recebeu as 
convidadas para baterem um papo sobre o 
Dia Internacional da Mulher. Na foto, Karina 
Cruz, Nêga Pieruzzi, Viviane, Viviane Fi-
gueira, Raquel Peralta e Cleide Florêncio

A Anglo American realizou no último dia 8, uma 
manhã especial com diversas atividades para as 
mulheres que trabalham na unidade de Fosfatos. 
Cerca de 70 mulheres participaram das dinâmicas 
de grupo com psicólogas e receberam brindes.
Para encerrar as homenagens, elas foram convi-
dadas a degustar um farto café da manhã ofereci-
do pela empresa

Al
ê 

So
uz

a

 MULHERES NA CÂMARA
A Câmara Municipal realizou na noite 
desta quinta (10) uma sessão solene em 
homenagem ao Dia Internacional das 
Mulheres. Durante a sessão 11 mul-
heres foram lembradas representando 
as mulheres cubatenses. Foram elas: 
Fabíola Pereira de Paula, que foi a 
oradora da sessão; Joselita Pereira Silva 
de Freitas, a Tia Jô, Sylvia Tabarin 
Vieira, Edna Alves de Araujo, Cecília 
de Oliveira Ramos Nakaema, Patrícia 
Campinas Reis, Ednalva Campos de 
Oliveira Campos, Natalia Pereira dos 
Santos, Aparecida de Fátima Ribeiro 
Pontes de Ataides e Izabel Adiles Fortti. 
Todas elas receberam � ores e uma 
placa simbolizando a celebração do Dia 
Internacional da Mulher.


