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SEMANA SANTA

Cargos comissionados 
na mira da Justiça

Divulgação

COLUNA do Cido Barbosa 02

Cargos comissiona-
dos, reformas admi-
nistrativas e contra-

tações supostamente 
ilegais estão na mira 
da Justiça e do Mi-

nistério Público que 
apertam, cada vez 
mais, o cerco contra 

prefeituras da região. 
Esta semana, a novela 
dos comissionados, 

em Guarujá, chegou 
ao fim. Ação seme-
lhante obrigou mu-

PMDB e 
prefeiturável 
Wagner Moura 
fazem festa de 
filiação

Protético 
desiste de 
ser candidato
e posa ao lado 
de Pádua

Squassioni 
integra 
comissão de 
impeachmant 
em Brasília

PRB deixa 
governo e 
pré-candidatos 
cubatenses 
preocupados  

Passarelli Jr 
vai assumir 
articulação 
política do 
governo municipal

PDT se
fortalece e 
engrossa 
fileiras de 
pré-candidatos

O prefeito de Santos 
Paulo Alexandre Barbo-
sa vai passar o bastão do 
‘conselho de prefeitos’, 
na próxima terça, em 
Santos. 02

Retorno do programa 
de fomento da econo-
mia foi anunciado ofi-
cialmente pela prefeita 
Marcia Rosa, na última 
terça, com depósito de 
R$ 500,00 para cada ser-
vidor municipal, ativo 
ou aposentado. Este ano 
o programa deve injetar 
3 milhões no comércio 
local; 400 empresas já 
estão cadastradas. 05

Para os católicos é hora de reflexão e penitência. Em Cubatão, a Paixão de Cristo chega 
a 47ª edição. Encenação acontece no dia 25, no Parque do Trabalhador. Apresentação 
é uma das mais antigas do Estado de São Paulo 05

Divulgação

Rotary 
homenageia 
prefeita
Antonieta

A homenagem do 
Rotary Club Guarujá à 
prefeita da cidade, em 
comemoração ao Dia 
Internacional da Mu-
lher, abre a coluna de 
Jaque Barbosa na pá-
gina 04

Marcel Nobrega

Amyr pelo mundo
Começa nesta sexta no 

Bloco Cultural, a mostra 
fotográfica “Linha D’água 
Circulação” que traz 
imagens das viagens fei-

tas pelo Velejador Amyr 
Klink. Além das fotos, 
o barco original usado 
por Amyr para atraves-
sar o Oceano Atlântico 

remando, na viagem que 
durou cerca de 100 dias. 
No dia 30, Amyr vem a 
Cubatão dar uma pales-
tra sobre suas viagens. 05

Cartão 
Servidor:
um alívio 
para o 
comércio

Condesb vai 
eleger novo 
presidente

danças em Cubatão. 
Em Santos, promoto-
ria questiona. 03
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PRB fora
No mesmo dia em que 

Lula foi nomeado minis-
tro-chefe da Casa Civil de 
Dilma Rousse� , o Partido 
Republicano Brasileiro 
rompeu e saiu da base go-
vernista, pondo � m a uma 
união política de mais de 
uma década, desde a as-
censão do vice-presidente 
José Alencar, morto em 
2011. Fundado em 2005, 
o partido atingiu bancada 
de 21 deputados federais, 
tornando-se o décimo 
maior da casa. Em 2014, 
Celso Russomano foi o fe-
deral mais bem votado do 
País, levando a reboque 
os deputados da baixa-
da Marcelo Squassioni e 
Beto Mansur. PRB, PTN, 
PTdoB e PSL, fazem parte 
do ‘bloco dos pequenos’, 
que abandonaram a nau 
petista.

 
Consequências
O maior impacto des-

ta mudança na Baixada 
é em Cubatão, onde o 
PRB é aliado do governo 
petista local e conta com 
uma das mais expressivas 
chapas de pré-candida-
tos à vereança na cidade. 
Nos corredores da po-
lítica é grande a aposta 
por interferência do de-
putado Beto Mansur, na 
executiva local. Há quem 
acredite que a mudança 
realimentou o projeto do 
deputado republicano de 
levar Nei Serra, para ser o 
prefeiturável do Partido.

 
Squassioni
O deputado federal 

Marcelo Squassioni será 
um dos membros da co-
missão de impeachment, 
eleita na tarde desta quin-
ta, 17. Mais conhecido no 
Guarujá, onde era presi-
dente da Câmara, o depu-
tado ganhou visibilidade 
regional ao emplacar a 
CPI do BNDES, numa 
queda de braço contra as 
demissões na Usiminas.

 
Novo secretário
Já está tudo acertado 

para que o advogado Ju-
nior Passarelli, presidente 
do PDT assuma o lugar 
de Mário Gochi, como 
coordenador de assuntos 
legislativos. Até o fecha-
mento desta edição a in-
formação ainda não era 
o� cial. Mesmo que seja 
candidato a vereador Jú-
nior terá tempo de cum-
prir a missão. Neste caso 
terá que descompatibili-
zar no começo de julho. 
É tempo su� ciente para 
ajudar na reorganização 
política do governo.

  
Joel é Pádua
O popular Joel 

Protético veio à 
redação do Jor-
nal Acontece na 
última segunda 
(14) para de-
monstrar apoio a 
pré-candidatura 

cidobarbosa@acontecedigital.com.br

Coluna do Cido Barbosa

Condesb elege novo 
presidente na terça

do também popular Pádua, 
que pretende concorrer a 
uma cadeira na Câmara 
Municipal em 2016. Tradi-
cional político da cidade, 
Joel  foi candidato a verea-
dor nas últimas eleições e 
desistiu da sua ideia inicial 
de sair candidato com o 
objetivo de � car livre para 
apoiar Pádua. Pré-candida-
to a vereador pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT), 
Antonio de Pádua Maia 
Azevedo também concor-
reu em 2012, quando obte-
ve 1036 votos, sendo atual 
suplente do Partido na Câ-
mara.

Troca-troca
Foram con� rmadas as 

trocas políticas cubaten-
ses previstas por Acontece 
na última edição. Ricar-
do Queixão assinou com o 
PDT e Fábio Moura assi-
nou com o PMDB do irmão 
prefeiturável Wagner Mou-
ra. Até o fechamento desta 
edição, o insatisfeito Jair do 
Bar não havia deixado o PT. 
As apostas são que ele con-
tinua no Partido.

Festa do Moura
Se alguém ainda achava 

que havia alguma possibi-
lidade de Wagner Moura se 
aliar, em reta � nal, ao go-
verno Marcia Rosa, viu que 
o caminho é mesmo sem 
volta. Na presença de cente-
nas de pessoas e com pos-
tura � rme, o PMDB, dirigi-
do pelo vereador Roxinho 
deixou claro seu projeto de 
buscar o comando do Exe-
cutivo Municipal sob  Wag-
ner Moura. Os pemedebis-
tas procuraram mostrar 
força, com a realização de 
um grande evento de � lia-
ção, na Vila Nova.

Até 2 abril pelo menos 
cinco nomes (óbvios) liga-
dos a Moura, e que estão em 
posição de comando, em 
cargos de con� ança, devem 
deixar a administração, 
para acompanhar o projeto 
político. 

Cadeira
Conforme Acontece an-

tecipou na última edição, 
é esperado para a próxima 
semana o julgamento da 
ação que pede a cassação 
do mandato de vereador de 
Wagner Moura por in� deli-
dade partidária. Ele trocou 
o PT pelo PMDB ano pas-
sado, antes de se abrir a ja-
nela partidária. 

Nomes de peso da políti-
ca local estão engrossando as 
� leiras do PDT em Cubatão. 
As � liações se intensi� caram 
nesta semana com a vinda 
de importantes pré-candida-
tos a vereador como Dr Sta-
mato, Reinaldinho do Bol-
são, Gilberto Victor, Altair, 
Missionário Marcos Cardo-
zo (da Mundial), Ratinho da 
Banca e Marquinho Amaro 
(� lho de Julinho Amaro). 
Já estão programadas novas 

PDT engrossa fileira de 
pré-candidatos

� liações de peso para todos 
os dias, até o dia 2 de abril 
(prazo máximo para � lia-
ção dos que vão concorrer 
às eleições deste ano, exceto 
deputados federais; dia 18 
de março).

VEREADORES
O vereador Ricardo Quei-

xão, conforme antecipado 
na edição anterior, foi mes-
mo para o PDT, reforçando 
a chapa ao lado do presi-
dente da Câmara Aguinaldo 

Araújo. O partido conta ain-
da com o 1º suplente Celso da 
Água, importante liderança 
com mais de 1200 votos na 
região do Costa e Silva, nas 
últimas eleições. O presiden-
te Junior Passarelli, também 
deve concorrer.

PREFEITO 
Segundo o presidente do 

Partido, o ex-vereador João 
Ivaniel é mesmo o nome de 
consenso, como pré-candida-
to a prefeito pelo PDT.

A eleição para presidente e 
vice-presidente do Conselho 
de Desenvolvimento da Bai-
xada Santista (Condesb) para 
o mandato de 22 de março de 
2016 à 21 de março de 2017 
será realizada na próxima 
terça-feira, dia 22, na sede 
da Agência Metropolitana da 
Baixada Santista – Agem, du-
rante a reunião do Conselho. 
Atualmente o ‘conselho de 
prefeitos da Baixada’, é pre-

sidido pelo prefeito santista 
Paulo Alexandre Barbosa. 

Pauta 
Também está na pauta 

da reunião a solicitação de 
autorização para reserva de 
recursos do Fundo para a 
Agem implementar o Plano 
Regional de Mobilidade e Lo-
gística da Baixada, no valor 
de R$ 1.863.501,70 e a sole-
nidade de inauguração dos 

quadros na sala de reuniões 
da Agem, do prefeito de San-
tos, Paulo Alexandre Barbo-
sa na Galeria de Presidentes 
do Condesb e do engenheiro 
Marcelo Siqueira Bueno na 
Galeria dos Diretores Exe-
cutivos da Agem. Ainda será 
analisado o balanço � nanceiro 
do Fundo de Desenvolvimen-
to Metropolitano, referente ao 
exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2015.

A alteração de artigo da Lei 9096/95 possibilitou aos que querem concorrer as elei-
ções deste ano se � liarem até seis meses antes da eleição, isso inclui os  vereadores, 
que podem mudar de Partido até o próximo dia 2 de abril, sem risco de perderem 
o mandato. Já o prazo para os deputados, acaba nesta sexta, 18. É intensa a movi-
mentação nos bastidores e o troca- troca de partidos na região. Acima as principais 
datas do calendário eleitoral deste ano, conforme o TRE.
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Polêmica

Cargos comissionados
Nos últimos anos as Prefeituras de Guarujá, Santos e Cubatão passaram a enfrentar duros 
questionamentos por parte do Ministério Público e Justiça estaduais

Antonieta, mudanças 
em Guaruja

PAB, prefeito de Santos 
e herança de Papa

A novela em torno dos 
cargos de comissionados 
em Guarujá chegou ao 
� m. Após aprovação, com 
emendas, pela Câmara 
Municipal, a matéria foi 
sancionada pela prefeita 
Maria Antonieta, publi-
cada no Diário O� cial da 
última quinta, dia 10, e 
entrou em vigor. 

De acordo com a Asses-
soria da Prefeitura as no-
meações seguem o trâmite 
normal, de acordo com as 
necessidades de cada setor. 

O processo iniciado no 
segundo semestre de 2013 
teve o despacho � nal apenas 
no � nal de 2015. A lei mu-
nicipal  4004 de fevereiro de 
2013 é a matéria julgada in-

O texto original teve nove 
emendas acrescidas: quatro 
de autoria do vereador Val 
Advogado (SD); quatro de 
autoria do vereador Nelsi-
nho Filho (PMDB); e uma 
de autoria do vereador Gil-
berto Benzi (PSDB). Todas, 

Três anos de processo

Emendas

No último dia 02 de 
março o Tribunal de Justi-
ça determinou a exoneração 
imediata de 446 pessoas em 
cargos de con� ança, ou seja, 
funcionários da Prefeitura 
que não prestaram concurso 

Essa última ação, que 
teve desfecho no início deste 
mês, não é a primeira a dar 
dor de cabeça para o gover-
no da prefeita Antonieta. 

No primeiro ano de seu 
primeiro mandato, a prefei-
ta preparou uma Reforma 
Administrativa. O texto foi 
aprovado e entrou em vigor 

TJ manda demitir Mais do mesmo

público. 
Ainda no � nal de semana 

após a decisão da corte pau-
lista, a Prefeitura iniciou a 
demissão dos comissionados. 
No total, foram demitidos 
446 do total de 519 cargos. 

no mesmo ano. A matéria 
foi questionada na Justiça o 
que levou a prefeita a propor 
uma nova reforma em 2012. 
A matéria também foi apro-
vada pela Câmara e desde fe-
vereiro de 2013 a nomeação 
de comissionados da Prefei-
tura obedecem a lei munici-
pal 4004. 

Cálculos iniciais indi-
cam que a Prefeitura de 
Guarujá pode economizar, 
ainda este ano, cerca de R$ 
8 milhões. A redução do 
número de vagas foi de 316 
cargos. Antes da ordem do 
TJ a prefeita dispunha de 
519 nomeações livres (sem 
concurso público). 

Economia de dinheiro

1995  
1996

Justi ça recebe 
ação que 
aponta 

150 cargos 
irregulares em 

Guarujá 

Ex-prefeito Papa 
contrata mais de 4 

mil sem concurso, de 
acordo com o MP

2009

Prefeita Antonieta 
manda reforma 

administrati va para 
Câmara

2010

Prefeita Marcia 
Rosa aprova 

Reforma Admi-
nistrati va

2011

 MP questi ona 
Reforma Admi-
nistrati va em 

Cubatão

 Prefeitura de Guarujá propõem nova Reforma 
Administrati va. Aprovada a lei 4004/13

Tribunal de Justi ça bate o martelo 
e Prefeitura de Cubatão exti ngui 35 

cargos criados na Reforma

2013

Procuradoria Geral do Estado entra 
com Ação Direta de Inconsti tucio-
nalidade para barrar Reforma em 

Guarujá

 Prefeitura de Cubatão envia nova 
Reforma à Câmara. Texto propõem 
criação do cargo de Secretário-ad-
junto. Sem acordo vereadores não 

votam matéria

Tribunal da palavra fi nal sobre 
cargos de Guarujá e determina 

exoneração imediata de 446. Pre-
feitura recorre e caso se arrasta 

por mais cinco mesesacordo com o MP

2000
2008

e Prefeitura de Cubatão exti ngui 35 
cargos criados na Reforma

 Prefeitura de Cubatão envia nova 
Reforma à Câmara. Texto propõem 
criação do cargo de Secretário-ad-

2012

Tribunal manda Guarujá exonerar 
comissionados. Prefeitura cumpre 

decisão. Prefeita envia nova reforma 
para Câmara. Vereadores polemizam 

matéria. Mais de 20 emendas são 
apresentadas. Parlamentares aprovam 

matéria com nove emendas. 
Redução propõe economia de mais de 

R$ 8 milhões ao longo do ano

feitura recorre e caso se arrasta 
por mais cinco meses

Tribunal manda Guarujá exonerar 
comissionados. Prefeitura cumpre 

decisão. Prefeita envia nova reforma 
para Câmara. Vereadores polemizam 

Tribunal manda Guarujá exonerar 
comissionados. Prefeitura cumpre 

decisão. Prefeita envia nova reforma 
para Câmara. Vereadores polemizam 

2015

março 
2016

Marcia Rosa, prefeita 
de Cubatão

Guarujá não é a única ci-
dade da Região a ter dores de 
cabeça com o MP e o Tribunal 
de Justiça.  Além da Pérola do  
Atlântico nos últimos anos, as 
cidades de Cubatão e Santos 
sofreram questionamentos. 
O argumento é basicamente 
o mesmo. Nomeação de pes-
soas sem concurso público 
para funções consideradas 
técnicas ou de caráter opera-
cional. 

Os questionamentos, se-

Onde pega

Para o desembargador 
Márcio Bartoli, relator da 
ação, a análise do per� l e das 
atribuições dos cargos apon-
tados como inconstitucionais, 
demonstra que os termos da 
lei são muito genéricos e as 
atividades desenvolvidas são 
comuns às funções dos servi-
dores concursados. 

O desembargador ressal-
tou que a lei viola o “prin-
cípio da legalidade, por 
permitir à Administração 
Municipal que, a pretexto 
de criar cargos de assessora-
mento e direção, in� a de for-
ma absolutamente arti� cial 
e inconstitucional seus qua-
dros de servidores comissio-
nados, modalidade que, pelo 
regramento constitucional, 
seria absolutamente excep-
cional e voltada apenas para 
as funções que demandem a 
existência de relação de con-
� ança entre o agente nomea-
dor e o servidor nomeado”.

jam por parte do Ministério 
Público ou via ações popula-
res, atacam a inconstitucio-
nalidade das indicações. Se-
gundo o art. 37, parágrafos e 
incisos, a nomeação de cargos 
de con� ança nos três poderes 
deve ser para funções de che-
� a ou assessoramento. Por-
tanto, é vedada a indicação de 
pessoas para exercer funções 
que um técnico administrati-
vo ou um funcionário de car-
reira possam desempenhar. 

O que disse o 
juiz do caso

Em 2010, segundo ano 
do primeiro mandato da 
prefeita Marcia Rosa, em 
Cubatão, a Reforma Ad-
ministrativa implantada 
cortou 119 cargos, en-
tre Comissionados (sem 
concurso) e Grati� cados 
(para concursados).

Contudo, a redução 
não foi su� ciente para 
convencer a Procuradoria 
Geral do Estado, que aca-
bou entrando com uma 
Ação Direta de Incons-
titucionalidade (Adin). 
A Ação foi � nalizada em 
2012 com a ordem do Tri-
bunal de Justiça de que 
fossem extintos 35 cargos 
criados pela reforma.

A promotoria santista 
está questionando o supos-
to abuso por parte da Pre-
feitura da lei 650 de 1990, 
que desde então, tem pos-
sibilitado a contratação de 
funcionários sem a realiza-
ção de concurso público. 

Para o promotor Eduar-
do Taves Romero, as ale-
gadas emergenciais na 
opinião do promotor não 
existem. Romero alega que 
nesse período já foram 
contratadas mais de 8 mil 
pessoas para diversos car-

Ação semelhante obrigou mudanças ‘Emergências’ estão 
na lista da JustiçaPor se tratar de ano 

eleitoral, a prefeita estava 
impedida de aprovar e im-
plantar nova reforma. As-
sim, o governo cumpriu a 
ordem judicial e extinguiu 
os cargos considerados 
inconstitucionais. Os de-
mais cargos criados pela 
Reforma prosseguiram 
normalmente. 

No início de 2013 uma 
nova reforma foi prepa-
rada pelo Governo e en-
viada à Câmara. A prin-
cipal mudança do texto 
era a criação do cargo 
de Secretário-adjunto, 
expediente muito usado 
por Prefeituras e Gover-
nos estaduais. Contudo, a 

gos e funções na Prefeitura. 
A ação, além de por � m 

às contratações emergen-
ciais e privilegiar a realiza-
ção de concursos, pretende 
responsabilizar o atual pre-
feito Paulo Alexandre Bar-
bosa e seu antecessor João 
Paulo Tavares Papa por im-
probidade administrativa. 

A prefeitura nega irre-
gularidades e a� rma que 
atualmente 585 servidores 
estão sob contratos emer-
genciais, o que seria o me-
nor índice desde 1990. 

constitucional pelo Tribunal 
de Justiça. A Ação Direta de 
Inconstitucionalidade foi 
proposta pelo Procurador 
Geral do Estado Marcio Fer-
nando Elias Rosa. 

basicamente, corrigem er-
ros de nomenclaturas e ¬es-
tabelecem a necessidade de 
ensino superior para a ocu-
pacão de funções técnicas, 
como assessor de imprensa, 
diretor de Habitação e dire-
tor de Controle Financeiro. 

matéria não prosperou na 
Câmara e acabou sendo 
retirada da pauta. 
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O amigo e jornalista Julio Cesar Chaves, comemora 
mais um aniversário. A coluna lhe desejo todo sucesso 
e realizações nesta nova fase

Sempre com o 
astral nas alturas, 
Marina Mattos, do 
restaurante Street 
Point celebra mais 

um ano de vida. 
Desejamos tantos 

outros mais

EXPOSIÇÃO 
ANNE FRANK 
O Senac Santos rece-
be exposição itineran-
te sobre a vida de Anne 
Frank,  judia que passou 
sua infância escondida 
durante a Segunda Guer-
ra. O evento é gratuito e 
traz diversas reflexões 
sobre o Holocausto.
Intitulada “Aprendendo 
com Anne Frank - his-
tórias que ensinam valo-
res”, a exposição vai até o 
dia 29 de março.
O Senac Santos fica na 
Av. Conselheiro Nébias, 
309, Vila Mathias. A ex-
posição fica aberta de se-
gunda a sexta, das 8h às 
21h, e aos sábados, das 
8h às 14h.

A Prefeita Maria Antonieta foi home-
nageada na última semana pelo Rotary 
Club do Guarujá em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, celebrado 
no último dia 08. A prefeita disse que se 
sentiu honrada” Sinto-me honrada por 
ser homenageada nesta noite e estar ao 
lado de mulheres desdobráveis, seja com 
a família, trabalho e na sociedade”. Na 
mesa de honra, a Prefeita Maria Antonie-
ta, o  presidente do Rotary Club Guarujá, 
Célio Maciel e sua esposa, Clícia, e as de-
mais homenageadas da noite.

HOMENAGEM ANTONIETA

O Caminho dos Pilões 
vai se tornar um lugar 
mais alegre. O projeto 
“Laranja Musical”, de-
senvolvido pela Asso-
ciação Laranjeira, inicia 
as atividades no inicio 
do mês de abril com 
aulas de violão, flauta 
doce, teclado e canto 
para crianças de 12 a 
17 anos que residem no 
bairro.
Os jovens interessados 
em participar das aulas 

LARANJA MUSICAL NO CAMINHO DO PILÕES

já podem se inscrever na 
sede da entidade, que fica 
na Rua Caminho dos Pi-
lões, 28, na Vila Fabril. É 
necessário ser morador do 
bairro e estar matriculado 
e frequentando a escola.
As aulas acontecem sem-
pre as terças e quintas, 
com supervisão de profes-
sores. Os horários ainda 
serão divulgados, depen-
dendo da formação das 
turmas.
DOE O SEU TROCO 

A Associação está com 
uma campanha no comér-
cio local para arrecadar 
dinheiro para a compra de 
instrumentos e outras coi-
sas necessárias no dia a dia 
da associação. A campa-
nha se chama “Doe o Seu 
Troco”. Se você encontrar 
essa caixinha laranja, doe 
o troco da sua compra. Ele 
será usado em prol da As-
sociação Laranjeira.
PROFESSORES 
A Associação Laranjeira 

está com uma grande par-
ceria com a Universidade 
Católica de Santos (UNI-
SANTOS) para que os estu-
dantes da faculdade de mú-
sica possam participar do 
projeto ministrando aulas.
Os professores de músi-
ca que quiserem se vo-
luntariar para ministrar 
o projeto devem entrar 
em contato com coorde-
nadora da Associação, 
Thayra Dias, pelo tele-
fone 3388-0555 ou por 

email: contato@laran-
jeira.org.br
DOAÇÕES 
A associação também 
precisa de doação de 
instrumentos para as 
aulas. Teclados, vio-
lões, flautas e outros 
instrumentos podem 
ser doados para insti-
tuição. A doação pode 
ser feita direto no local 
ou em contato com a 
coordenação da Asso-
ciação Laranjeira. 

Quem diria que um lance despretensioso 
dos tempos de faculdade ia dar em casamen-
to? Mas deu, o casal de advogados Maurício 
e Sylvia. No último dia 15 os pombinhos co-
memoraram dois anos de união. Parabéns!!!!

Um sucesso a 7ª Noite da Pizza 
organizada pela A.R.L.S Acácia 
de Cubatão. O animado even-
to aconteceu no sábado (12). 
Parabéns ao presidente Dácio 
Sanches e toda equipe

O Grêmio dos Servidores foi palco do lindo Baile para as Mulheres na sexta (11). A 
festa foi organizada por Célia Azevedo e a animação ficou por conta da Banda Ima-
gem e Cia. Na agenda e garantindo a mesma organização, dia 13 de maio acontece o 
1º Baile Afro da história de Cubatão
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Aderbau Gama

Cartão Servidor é 
retomado em Cubatão

O Cartão voltou oficialmente esta semana, na Cidade. De uso exclusivo, 
promete aquecer o comércio local, com impacto na geração de empregos

ERRATA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ALTACUB - ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CUBATÃO E REGIÃO, com sede 
nesta cidade, na Av. Engenheiro Plínio de Queiroz, 198, Jd. São Marcos, Cubatão/SP, através de sua Diretoria 
Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. Fausto William Pinto, vem RETIFICAR o Edital de 
convocação para Assembléia Geral Ordinária publicado no dia 11/03/2016 vem retificar no edital publicado no seu 

site, para dele desfazer e constar a alteração abaixo indicada:
ONDE SE LÊ: QUE SERÁ REALIZADA NA AV. ENGENHEIRO PLINIO DE QUEIROZ, S/N – JARDIM SÃO MAR-

COS – CUBATÃO/SP (RESTAURANTE ANEXO POSTO LOCATELLI), A PARTIR
DAS 15:00H ATÉ AS 20:00H DO DIA 19 DE MARÇO DE 2016;

LEIA-SE: SERÁ REALIZADA NA AV. ENGENHEIRO PLINIO DE QUEIROZ, S/N – JARDIM SÃO MARCOS – CU-
BATÃO/SP (RESTAURANTE ANEXO POSTO LOCATELLI), A PARTIR DAS 15:00H ATÉ AS 20:00H DO DIA 29 

DE MARÇO DE 2016;
 

Cubatão, 17 de março de 2016
 

FAUSTO WILIAM PINTO

O anúncio do retorno 
oficial foi feito na últi-
ma terça (15), durante 
almoço no Grêmio dos 
Servidores de Cubatão. 
Na ocasião, a prefeita 
Marcia Rosa comunicou 
o reinício do programa à 
empresários, servidores 
e autoridades.

“O Cartão Servidor 
Cidadão é mais que um 
benefício para o funcio-
nalismo público muni-
cipal, é um programa 
que fomenta o comércio 
local e gera empregos. É 
uma política forte, reco-
nhecida no Brasil inteiro 
e premiada pelo Sebrae”, 
lembrou a prefeita Mar-
cia Rosa.

Crédito 
Gerenciado pela Eco-

pag, o cartão teve seu 
primeiro depósito cre-
ditado na terça, no valor 
de R$ 500,00, para cada 
servidor municipal, ati-

vos e aposentados, e já 
pode ser usado no co-
mércio de Cubatão. Se-
gundo os representantes 
da Ecopag presentes no 

Prefeita Marica Rosa chegou a ser premiada pelo Sebrae pela iniciativa 

evento, André Biassi e 
Mário Gardin, 400 esta-
belecimentos comerciais 

da Cidade já estão ca-
dastrados para receber o 
cartão e outros estão em 

fase de credenciamento.
“Há duas formas para 

o pagamento nos estabe-

lecimentos credenciados: 
via internet, sem custos 
para o comerciante, ou 

pela máquina própria da 
nossa empresa, que tam-
bém aceita transações de 
crédito e débito”, expli-
cou André Biassi.

Um dos empresários 
cubatenses convidados 
para o evento, Carlos 
Alberto da Rocha, pro-
prietário do Restauran-
te Cantinho do Sabor, 
disse que o cartão vai 
ser bom para os comer-
ciantes de Cubatão de 
um modo geral. Há 23 
anos atuando no ramo, 
Rocha calcula que cerca 
de 30% de sua clientela é 
servidor municipal. “Es-
tou aguardando a che-
gada da máquina para 
retomar o atendimento”, 
garantiu.

Em Números
200 milhões valor 

injetado no comércio 
local nos cinco anos do 
programa. Entre 2010 e 
2014.

6514 número de car-
tões emitidos pela Eco-
pag, empresa que con-
trola o programa

3 milhões previsão 
de valor que deve ser in-
jetado mensalmente na 
economia local com o 
retorno do programa

400 estabelecimen-
tos comerciais já cadas-
trados. Outros estão em 
fase de cadastramento

R$ 500,00 
é o valor que será credi-
tado mensalmente aos 
servidores e aposenta-
dos do municipio

Tradição Exposição

“E para se chegar, onde 
que se seja,  aprendi que 
não é preciso dominar a 
força, mas a razão. É pre-
ciso, antes de mais nada, 
querer”. Esta é uma das 
frases escritas por um dos 
viajantes mais famosos do 
Brasil, Amyr Klink, que 
faz parte da mostra fo-
tográfica “Linha D’Água 
Circulação”, exposta no 
Bloco Cultural “José Ed-
gard da Silva”, em Cuba-
tão.

Aberta a partir desta 
quinta, dia 17, sempre 
das 09 às 18h, até o dia 31 

Considerada uma das 
mais antigas apresenta-
ções ao ar livre do Es-
tado de São Paulo, a já 
tradicional Encenação 
da Paixão de Cristo, em 
Cubatão, chega a sua 47ª 
edição neste ano. A apre-
sentação acontece no 
próximo dia 25, sexta-
-feira santa, a partir das 
20h, no CSU.  A entrada 
é um quilo de alimento 
não perecível .

Roteiro - A cada edi-
ção a história é contada 
sob a ótica de outros per-
sonagens da época e em 
circunstâncias traçadas 
em paralelo à história 
de Cristo. Em 2015, por 
exemplo, o roteiro apre-
sentou Jesus - Uma Voz 
no Deserto. Este ano, 
a produção terá como 
tema Jesus - O Verbo que 
Habita em Nós.

O título norteia as 
pesquisas da criação ar-
tística e roteirização pro-

Paixão de Cristo 
chega a 47ª edição

Encenação acontece no dia 25, no Parque do Trabalhador 
e é uma das mais antigas do Estado de São Paulo

movidas pela atriz e di-
retora teatral Emanuella 
Alves que, pelo segundo 
ano consecutivo, assina a 
direção artística. “É um 
espetáculo sensível rea-
lizado a céu aberto, que 
tem como justificativa o 
significado humano, his-
tórico, simbólico, poéti-
co e religioso. ”, explica.

História - O espetácu-
lo foi idealizado em 1969 
por um grupo de jovens 
preocupados em movi-
mentar a cena cultural da 
Cidade. Com apoio do 
Cônego Antônio Pedron, 
da Igreja Matriz, e o in-
centivo da Prefeitura, el-
realizaram a primeira en-
cenação naquele ano na 
Avenida Nove de Abril.

Após essa primeira 
apresentação foi formado 
o Centro Organizador do 
Teatro Amador de Cuba-
tão (COTAC), que por 
anos conduziu a prepara-
ção das encenações, sem-

pre com a preocupação 
de envolver a comunida-
de. Nos primeiros espe-
táculos, um cortejo per-
corria a Avenida Nove de 
Abril, onde a cada parada 
eram apresentadas cenas 
da Paixão de Cristo. O 
espetáculo foi crescen-
do a cada ano e passou a 
ser encenado em outros 
pontos da cidade até es-
tabelecer-se no Parque 
do Trabalhador.

Atualmente, com o ad-
vento da tecnologia, re-
cursos técnicos foram in-
corporados à organização 
artística e à estrutura ceno-
gráfica. Hoje, as vozes dos 
atores são gravadas em es-
túdio, assegurando ao pú-
blico uma maior compre-
ensão do roteiro encenado.

A Encenação Paixão de 
Cristo é uma produção da 
Incena Brasil, com apoio 
da Prefeitura de Cubatão, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura. 

 

As viagens de 
Amyr Klink

de março, o público pode 
conferir fotos das viagens 
ao redor do planeta feitas 
sempre de barco pelo ve-
lejador Amyr Klink. Na 
exposição também está 
a mostra o barco origi-
nal usada na viagem de 
100 dias, quando cruzou 
o Oceano Atlântico re-
mando. 

Durante a visitação, o 
público participante terá 
acesso a um livro-catálo-
go e uma cartilha infantil 
ilustrada com conteúdo 
temático ao uso cons-
ciente da água. 

PALESTRA 
Amyr Klink estará em 

Cubatão no dia 30 de 
março, a partir das 19h, 
no Bloco Cultural, onde 
fará uma palestra. 

Ele vai contar sobre 
suas viagens e experiên-
cias pelo mundo e tam-
bém das estratégias de 
consumo ligadas à água. 

Para assistir a pales-
tra é preciso retirar 
antecipadamente um 
vale-ingresso pelo 
site www.dcolor.art.
br/ingressos.

A mostra é gratui-
ta e viabilizada por 
intermédio da Lei de 
Incentivo Fiscal Pro-
ac, com patrocínio 
da Unipar Carboclo-
ro e apoio da Prefei-
tura Municipal de 
Cubatão.

divulgação

Marcel Nobrega

Mostra Fotográfi-
ca  ‘Linha D’água 
Circulação’ conta 
parte das viagens 
do velejador pelo 
mundo. Um dos 
barcos usados nas 
viagens também 
está em exposição

Comércio
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O amigo Negão da Padaria promoveu no 
último dia 11, um encontro com amigos e 
familiares no Restauran-
te Tempero Maneiro, em 
Cubatão. Com a presen-
ça dos vereadores Doda 
(Cubatão) e Perivaldo do 
Gás (São Vicente) e da 
presidente do PSB, Heloi-
sa de França,  o encontro 
reuniu mais de 500 pes-
soas. O Negão agradece a 
presença de todos

confraternização

Fotos: Aderbau Gama
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ESPORTE

Uma ilusão que acaba 
comprometendo total-
mente a renda da família.
Que não consegue contro-
lar o impulso da compra 
não pode ter um cartão de 
crédito.

Muitas vezes não ape-
nas um, mas vários cartões 
de crédito, uma armadilha 
lançada pela facilidade 
do crédito, com taxas que 
são impossíveis de serem 
percebidas pelo  consumi-
dor desatento. Você acaba 
contando com um dinheiro 
que não entrou Seu patrão 
atrasa seu salário, não paga 
suas férias, por esse motivo 
você não te como cumpri 
com a obrigação do paga-
mento da fatura do Cartão 
de Crédito,  vem os juros, 
multas, e por fi m acaba neg-
ativando seu nome. Neste 
caso, o empregador pode 
ser responsabilizada por 
danos Materiais e Morais ao 
empregado. Evidentemente 

O plástico mágico
deve fi car demonstrado clara-
mente  o nexo entre a dívida 
com o atraso do pagamento 
dos salários.

Ter cartão de crédito não é 
um problema, e até podemos 
dizer que um cartão pode 
facilitar muito a nossa vida, 
mas infelizmente a maioria 
dos endividados sempre tem 
problemas com o cartão. 

Pagar o mínimo tem con-
sequências caras, é o mesmo 
que entrar numa bola de neve 
das dívidas. Se você já está 
com esse problema o melhor 
é pagar qualquer valor maior 
que o mínimo. 

Se você não conhece as 

D CIREITO
IDADÃO

JOSÉ OSVALDO 
PASSARELLI JUNIOR
Advogado e Jornalista

Colesterol

• estresse
• bebida alcoólica 

em excesso
• má alimentação
• excesso de peso
• idade (homens 

a partir dos 45 e 
mulheres depois 
da menopausa)

• pressão alta
• diabetes
• hereditariedade

A avaliação dos níveis 
de colesterol é feita por 
meio de um exame de 
sangue, que deve ser re-
alizado regularmente, 
principalmente para 
pessoas que têm históri-
co familiar de doenças 
cardiovasculares. 

Prevenção
A melhor forma 

de evitar o colesterol 
ruim alto é adotar uma 
vida com hábitos mais 
saudáveis, evitando be-
bidas alcoólicas, tabaco, 
alimentos com gorduras 
saturadas. Além disso, 
alimentação saudável 
e exercícios físicos são 
grandes aliados na pre-
venção de doenças car-
diovasculares e muitas 
outras. 

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

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

ESPAÇO SAÚDE

O colesterol é con-
siderado um tipo de 
gordura do sangue que 
nosso organismo pre-
cisa ter, pois auxilia na 
produção de hormônio 
e vitamina D. Porém o 
colesterol em excesso, 
obtido em alimentos de 
origem animal, pode 
causar sérios problemas 
à saúde, como doenças 
cardiovasculares.

Existem alguns tipos 
de colesterol sendo os 
principais LDL e HDL 
no nosso organismo: o 
LDL, conhecido como 
o “colesterol ruim”, que 
pode provocar entu-
pimento das artérias, 
e o HDL, considerado 
“colesterol bom”, que 
age contra o excesso do 
LDL, impedindo que se 
formem placas de gor-
duras nas artérias.

O excesso do LDL 
pode ter relação com 
perigosas doenças como 
aterosclerose, obstrução 
das artérias, infarto, 
derrame, aneurisma e 
problemas nos rins.

Fatores de risco
• sedentarismo
• tabagismo

ESPAÇO SAÚDE

taxas de juros, a data do fecha-
mento da fatura, vencimento, 
benefícios e outros detalhes 
do seu cartão signifi cam que 
você está em perigo. Como 
é possível controlar algo que 
você não conhece? Leia as le-
tras pequenas do contrato.

Os juros do cartão de 
crédito podem ser consid-
erado abusivo, desde que seja 
superior aos juros de merca-
do que em janeiro deste ano, 
alcançou o valor de 14,56% 
ao   mês  e  410,97% ao ano,   e  
na Justiça pode propor   Ação 
Revisional de cartão de crédi-
to, que consiste  na revisão 
dos juros, taxas e tarifas prati-

cadas pela administradora 
de cartões.   Enquanto sua 
dívida é revisada pede-se 
ao judiciário uma liminar 
autorizando que se faça 
um depósito judicial com 
base na sua renda demon-
strando ao juiz a boa fé do 
consumidor.  Desta forma 
o consumidor deixa claro 
que deseja pagar sua dívida.  
Também é papel da ação 
revisional buscar a retirada 
das restrições do seu nome. 

Cuidado, mas muito 
cuidado para não cair na 
tentação. 

A 1ª edição da Copa 
Verão dos Cinquentões,  
coloca os veteranos de di-
versos times da região na 
disputa pelo título.

A Copa tem a participa-
ção de 10 times (entre eles 
o Esporte Clube Cubatão, 
da foto) que jogam entre si 
para defi nir os oito classi-
fi cados para as quartas de 
fi nal. Neste fi nal de sema-
na, será realizada a quar-
ta rodada da competição, 
com cinco jogos. Três jo-
gos acontecem no campo 
do E.C Cubatão e os outros 
dois no Unidos. 

Cido Barbosa

Cinquentões 
bons de Bola

]Quarta Rodada – A 
partir das 9h da manhã, 
o EC Cubatão enfrenta o 
Unidos Cubatão, na se-
quência o Central pega o 
XVI Bandeirantes e o Vila 
Nova da PG encara o Uni-
dos da Praia Grande. To-
dos os jogos no campo do 
Cubatão

Já no campo do Unidos, 
no mesmo horário, o 31 de 
março enfrenta o Corin-
thinhas do Humaíta e o 
Casqueiro encara o 15 de 
Piaçaguera.

Na rodada do último 
fi nal de semana, quatro 
jogos foram realizados. 
O Cubatão perdeu por 3 

a 2 do XVI Bandeirantes; 
15 de Piaçaguera e Co-
rinthinhas do Humaíta 
empataram em 2 a 2; o 
Vila Nova da PG venceu 
o Unidos Cubatão por 2 
a 1; e 31 de março e Cen-
tral empataram em 1 a 1.

Acompanhe as classifi -
cações no site do Acontece.
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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 Código 
Civil Brasileiro: JOSIAS LINO DA SILVA e MARIA DA PENHA RAMOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 265910535 - SSP/SP, CPF n.º 29235714877, com 44 anos de idade, 
natural de PORTO CALVO - AL (Porto Calvo-AL  Livro nº 42, fl s. nº 297, Termo nº 34781), nascido no dia vinte 
e cinco de dezembro de mil novecentos e setenta e um (25/12/1971), residente na Rua Cubatão, 59, casa 
02, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DA SILVA, falecido há 12 anos e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 25249541X - SSP/SP, CPF n.º 13386152899, com 
44 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE (Bom Jardim-PE  Livro nº 48, fl s. nº 253, Termo nº 22885), 
nascida no dia vinte e seis de março de mil novecentos e setenta e um (26/03/1971), residente na Rua 
Cubatão, 59, casa 02, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de MANUEL ELIAS RAMOS, falecido há 05 anos e 
de SEVERINA CARMÉLIA RAMOS, falecida há 16 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, 09 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: GENILSON JOSÉ DA SILVA e LUCIANA SCHIMITH. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 246815140 - SSP/SP, CPF n.º 03796008895, com 56 anos de idade, 
natural de VERTENTES - PE (Vertentes-PE  Livro nº 38, fl s. nº 3, Termo nº 15612), nascido no dia sete de 
junho de mil novecentos e cinquenta e nove (07/06/1959), residente na Rua 5, 35, Fabril, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ VICENTE DA SILVA, falecido há 8 anos e de SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 224546296 - SSP/SP, CPF n.º 16484559805, 
com 42 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (Cubatão-SP  Livro nº 175, fl s. nº 189, Termo nº 
133725), nascida no dia sete de janeiro de mil novecentos e setenta e quatro (07/01/1974), residente na 
Rua 5, 35, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS SCHIMITH, falecido há 7 anos e de JOSEFA RODRI-
GUES BELMIRO SCHIMITH, falecida há 30 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, 09 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: JHONATAN FREIRE DOS SANTOS e GABRIELE APARECIDA SILVA DE SOUZA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de escritório, RG n.º 485745069 - SSP/SP, 
CPF n.º 23252246864, com 25 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho (Distrito 
do Município de Guarujá)  Livro nº 86, fl s. nº 49, Termo nº 35305), nascido no dia quatorze de agos-
to de mil novecentos e noventa (14/08/1990), residente na Rua dos Cravos, 34, Vila Natal, Cubatão 
- SP, fi lho de FRANCISCO DANTAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 46 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CELENE DE FARIAS FREIRE, de nacionalidade brasileira, 
aux. de limpeza, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 404468834 - SSP/SP, CPF n.º 37875654858, com 21 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 185, fl s. nº 232, Termo nº 111943), 
nascida no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (23/11/1994), residente 
na Rua Dom Edílio José Soares, 398, Ap.11, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOEL HINCKEL DE SOU-
ZA, falecido há 11 anos e de VERA LUCIA DA SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
42 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, 09 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: ROGÉRIO BEZERRA DE JESUS e AMANDA CORDEIRO DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 48618418 - SSP/SP, CPF n.º 37447322822, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de setembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (08/09/1989), residente na Av. Principal, 2442, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de 
JOÃO SILVA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de AMARA MARIA BEZERRA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 53 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. 
de classe, RG n.º 428459304 - SSP/SP, CPF n.º 42019351838, com 22 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia sete de setembro de mil novecentos e noventa e três (07/09/1993), residente 
na Rua Caminho Santa Helena, 2481, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de VALDIR BATISTA DA SILVA, 
falecido há 03 anos e de SANDRA MARIA CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, aj. de cozinha, 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, 12 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: ROMULO GONÇALVES DA SILVA ANDRADE e LAÍS CRISTINA ALVES DE SOUZA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 48587222 - SSP/SP, CPF n.º 
35216692894, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de setembro 
de mil novecentos e oitenta e nove (17/09/1989), residente na Rua Santa Terezinha, 38, Vila São José, 
Cubatão - SP, fi lho de VALMIR VIEIRA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos 
de idade e de GILVONETE GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar limpeza, com 52 
anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 428258761 
- SSP/SP, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de setembro de mil 
novecentos e noventa e três (01/09/1993), residente na Rua Santa Terezinha, 38, Vila São José, Cuba-
tão - SP, fi lha de ELIENE JANAINA ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, controladora de acesso, 
com 39 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 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: ÉRIC DOS SANTOS SILVA e EMILY FERNANDA DA SILVA LOURENÇO DA MATA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, estoquista, RG n.º 465936325 - SSP/SP, CPF n.º 
45446952871, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de agosto de mil 
novecentos e noventa e seis (07/08/1996), residente na Rua 16, 66, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, 
fi lho de PAULO ROBERTO SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 58 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JUCELIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 581218279 - SSP/SP, CPF n.º 44214546806, com 17 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e oito (02/09/1998), residente na Rua 
Isabel Angelina Gomes, 140, Bloco A, Casa 1, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO DOS SANTOS LOUREN-
ÇO DA MATA, desaparecido há 5 anos e de MIRIAN MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de 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: VALDIR JUARES CRUZERA e JUSSARA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, RG n.º 9608549 - SSP/SP, CPF n.º 06394622869, com 55 anos 
de idade, natural de OSVALDO CRUZ - SP, nascido no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e 
sessenta (18/12/1960), residente na Av.das Américas, 56, apt.11, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi -
lho de BERTOLDO JUARES ALONSO, falecido há 20 anos e de APARECIDA CRUZERA ALONSO, falecida 
há 08 anosDivorciado de Alice Maria Rosa Mendes, conforme sentença do Juízo de Direito da 2ªVa-
ra da Família e Sucessões-Foro Regional VIII-Tatuapé, São Paulo-SP, datada de 03/04/2003, autos de 
nº008.01.018.055-6.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, RG n.º 304586195 - 
SSP/SP, CPF n.º 30010685820, com 38 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 46º Sub-
distrito - Vila Formosa  Livro nº 12, fl s. nº 084, Termo nº 7853), nascida no dia vinte e dois de agosto 
de mil novecentos e setenta e sete (22/08/1977), residente na Rua João Veiga, 361, bloco 02-apt.14, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de ARLINDO JOÃO DA SILVA, falecido há 17 anos e de CLAUDE-
TE DA SILVA GAMBA, falecida há 06 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de 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: LUCAS DO NASCIMENTO SILVA e BRUNA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 428606489 - SSP/SP, CPF n.º 43752399805, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de setembro de mil novecentos e no-
venta e três (13/09/1993), residente na Rua Caminho São Gabriel, 190, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lho de LUCIANO SANTANA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARGARIDA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489365103 - SSP/SP, CPF n.º 23451704846, com 22 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de junho de mil novecentos e noventa e três 
(16/06/1993), residente na Rua Amaral Neto, 30, Caminho Padre Cícero, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lha de IVAN JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 42 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CLEIDE MARIA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 41 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 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: DANILO PEREIRA DE FARIAS e JOICE JESUS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, policial militar, RG n.º 44347914 - SSP/SP, CPF n.º 35571313862, com 28 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 119, fl s. nº 71, Termo nº 72416), nascido 
no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e oito (04/03/1988), residente na Rua Professor 
Djalma Ortega, 21, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ROGÉRIO FRANCISCO DE FARIAS, de 
nacionalidade brasileira, empresário, com 55 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de ELIETE 
PEREIRA DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, telefonista, com 53 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, instrutora de idiomas, RG n.º 
485834650 - SSP/SP, CPF n.º 36218815811, com 28 anos de idade, natural de ITABERABA - BA (Itaberaba-
-BA  Livro nº 89, fl s. nº 17, Termo nº 31123), nascida no dia dezesseis de junho de mil novecentos e oiten-
ta e sete (16/06/1987), residente na Rua Professor Djalma Ortega, 21, Jardim Nova República, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSUE TRINDADE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, 
residente em ITABERABA - BA e de ANACI JESUS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cuidadora de ido-
sos, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 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 Bra-
sileiro: REGINALDO SANTOS DA SILVA e JAQUELINE CUNHA FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, armador, RG n.º 1316158403 - SSP/BA, CPF n.º 01701159503, com 33 anos de idade, natural de 
GANDU - BA, nascido no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e dois (29/06/1982), residente na 
Rua Marginal Imigrantes, 424, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO GOMES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, operador de máquinas, com 64 anos de idade, residente em GANDU - BA e de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em GANDU - BADivorciado de Maria 
Ezenilda dos Santos, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Wenceslau Guimarães-BA, 
datada de 18/09/2015 autos de nº0000017-47.2015.805.0276. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, operadora de telemarketi ng, RG n.º 44396560 - SSP/SP, CPF n.º 22761404882, com 30 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (26/08/1985), re-
sidente na Rua Marginal Imigrantes, 424, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de EDSON SOUZA FERREIRA, de nacio-
nalidade brasileira, mecânico de manutenção, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE 
FATIMA CUNHA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, professora, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP. Divorciada de Wellington Felix da Silva, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ªVara desta Co-
marca, datada de 02/09/2010, autos de nº0005663-95.2010.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 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: ROGÉRIO DOS SANTOS e IVANEA SILVA DA COSTA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de páti o, RG n.º 486045031 - SSP/
SP, CPF n.º 37632015809, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito 
de janeiro de mil novecentos e noventa (08/01/1990), residente na Rua Marti m Afonso, 265, 
Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de CICERO CORDEIRO DOS SANTOS, falecido há 2 meses e 
de NATALIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 63 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 419202420 - SSP/SP, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete 
de março de mil novecentos e oitenta e seis (07/03/1986), residente na Rua Marti m Afon-
so, 265, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de INALDO DIAS DA COSTA, falecido há 8 anos e de 
MARTA MADALENA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 52 anos de ida-
de, 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, 14 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: JUCENIL VIEIRA MACIEL e LILIANE PORTES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, padeiro, RG n.º 552909415 - SSP/SP, CPF n.º 02557277479, com 38 anos de idade, 
natural de ANGRA DOS REIS - RJ (Angra dos Reis-RJ, 4ºDistrito  Livro nº 08, fl s. nº 157, Termo nº 74), 
nascido no dia cinco de maio de mil novecentos e setenta e sete (05/05/1977), residente na Rua Ca-
minho São Cristóvão, 1908, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ABEL CAVALCANTE MACIEL, falecido 
há 22 anos e de ILEIDE VIEIRA MACIEL, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 251120715 - SSP/SP, CPF n.º 13386973825, com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia treze de maio de mil novecentos e setenta e dois (13/05/1972), residente na Rua Travessa San-
ta Bárbara, 3212, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de LAUDEMIR JACINTO PORTES, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUZIA DAS GRAÇAS OLI-
VEIRA PORTES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Divorciada de Carlos dos Santos, conforme sentença de 05/11/2008, proferida pela Juiza de Direiro da 
3ªVara desta Comarca, nos autos de nº218/08. 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, 09 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: FABIO JULIO DOS REIS e JOZIANE GONÇALVES DE SOUZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 10855401 - SSP/MG, CPF n.º 05772529684, 
com 33 anos de idade, natural de CORONEL FABRICIANO - MG, nascido no dia dois de julho de mil 
novecentos e oitenta e dois (02/07/1982), residente na Rua Elias Zarzur, 654, Água Fria, Cubatão - SP, 
fi lho de JORACY EDUARDO DOS REIS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 59 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de BENTA ANTONIA MENDES REIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Cristi ana Maria Ferreira, conforme sentença 
datada aos 26/08/2014, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos 
de nº0007738-68.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 12943717 - SSP/MG, CPF n.º 06266645602, com 32 anos de idade, natural de PADRE PARAÍSO - 
MG, nascida no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta e três (20/06/1983), residente na Rua 
Elias Zarzur, 654, Água Fria, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO GONÇALVES FILHO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 58 anos de idade, residente em SANTA LUZIA - MG e de MARIA GERALDA DE SOUZA 
GONÇALVES, falecida há 01 ano. Divorciada de Ednilson Oliveira de Sousa, conforme sentença datada 
aos 22/09/2011, nos autos de nº002411016147/8. 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 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: CRÍSTOFE MONTEIRO DOS REIS e IZALÉA SILVA DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º M14853180 - SSP/MG, 
CPF n.º 08855079670, com 27 anos de idade, natural de IPATINGA - MG (Ipati nga - MG  Livro nº 
78, fl s. nº 26, Termo nº 103), nascido no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(05/09/1988), residente na Rua São Paulo, 529, casa 06, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de 
LUIZ MARCOS DOS REIS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 58 anos de idade, 
residente em IPATINGA - MG e de SILVIA GOMES MONTEIRO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
domésti ca, com 45 anos de idade, residente em IPATINGA - MG . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 505354093 - SSP/SP, CPF n.º 45591356818, com 20 anos 
de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá-SP  Livro nº 69, fl s. nº 61, Termo nº 47150), nascida no 
dia nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (09/02/1996), residente na Rua São Paulo, 
529, casa 06, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de SINDIOR FAUSTINO DOS SANTOS, faleci-
do há 01 ano e de MARIA JOSE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 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: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA e MIRIAM MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 509397074 - SSP/SP, CPF n.º 54527546449, 
com 51 anos de idade, natural de QUIPAPÁ - PE, nascido no dia dezoito de junho de mil novecentos 
e sessenta e quatro (18/06/1964), residente na Rua São Francisco de Assis, 51, Vila São José, Cuba-
tão - SP, fi lho de FRANCISCO MANOEL DA SILVA, falecido há 15 anos e de MARIA DO CARMO LIMA 
DA SILVA, falecida há 18 anosDivorciado de Nilma Maria de Mélo Silva, conforme sentença datada de 
19/06/02, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de 
nº132/02. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aux. de serviços gerais, RG 
n.º 192969316 - SSP/SP, CPF n.º 07020679897, com 54 anos de idade, natural de SÃO LOURENÇO DA 
MATA - PE, nascida no dia vinte e três de março de mil novecentos e sessenta e um (23/03/1961), re-
sidente na Rua São Francisco de Assis, 51, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO CELESTINO DA 
SILVA, falecido há 34 anos e de LAURA MARIA DA SILVA, falecida há 09 anos. Divorciada de Luiz Pau-
lino da Silva, conforme sentença datada de 04/09/90, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara da Co-
marca de Cubatão-SP, nos autos de nº678/89. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de 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: VALTER SILVA FILHO e TÂNIA PEREIRA MACHADO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, op. de pá carregadeira, RG n.º 18064314 - SSP/SP, CPF n.º 06659743880, com 50 
anos de idade, natural de RECIFE - PE, nascido no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e sessenta 
e cinco (28/07/1965), residente na Rua Vereador Josafá Balbino dos Santos, 390, Casa 11-A, Bolsão 9, 
Cubatão - SP, fi lho de VALTER SILVA, falecido há 17 anos e de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Sil-
dete Florêncio Souza, conforme sentença datada aos 29/08/95, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº536/95. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 6382280 - SSP/MG, com 46 anos de idade, natural de UNA - BA (Itabuna-BA  Livro 
nº 62, fl s. nº 72, Termo nº 69485), nascida no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
nove (21/12/1969), residente na Rua Vereador Josafá Balbino dos Santos, 390, Casa 11-A, Bolsão 9, Cuba-
tão - SP, fi lha de GERSON PEREIRA MACHADO, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 77 anos de 
idade, residente em ITABUNA - BA e de DINÁ PEREIRA MACHADO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 63 anos de idade, residente em ITABUNA - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 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: PEDRO DOS SANTOS e DALIRA VIEIRA CABRAL. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 269041540 - SSP/SP, CPF n.º 19982976591, com 62 anos 
de idade, natural de CAPELA - SE (Capela - SE  Livro nº 33, fl s. nº 160v, Termo nº 22581), nascido no 
dia vinte e nove de junho de mil novecentos e cinquenta e três (29/06/1953), residente na Avenida 
Ferroviária 1, 670, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, falecido há 01 ano e de HELENA PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, falecida há 03 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 559585731 - SSP/SP, CPF n.º 25796696807, com 58 anos de idade, natural de CAPELA - SE, nas-
cida no dia dez de abril de mil novecentos e cinquenta e sete (10/04/1957), residente na Avenida 
Ferroviária 1, 670, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ VIEIRA CABRAL, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 01 ano e de MARIA PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida 
há 28 anos. Divorciada de Erinaldo dos Santos Melo, conforme sentença datada de 13/05/2008 pro-
ferida pelo Juízo de Direito de Japaratuba-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, 14 de março de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

editais de casamento

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: ADEMI ROBERTO DOS SANTOS e GEILZA SANTOS DOS ANJOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 593429369 - SSP/SP, CPF n.º 29668705831, 
com 45 anos de idade, natural de CARNEIROS - AL (Carneiros-AL  Livro nº 01, fl s. nº 079, Termo nº 
313), nascido no dia trinta de dezembro de mil novecentos e setenta (30/12/1970), residente na 
Rua Vereador Sônio Célio, 153, Bloco 3, Ap.35, Rubens Lara, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO RO-
BERTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em 
RIO REAL - BA e de ODETE MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 78 
anos de idade, residente em RIO REAL - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, do lar, RG n.º 551855897 - SSP/SP, CPF n.º 78936683500, com 37 anos de idade, natural de 
RIO REAL - BA (Rio Real - BA  Livro nº 41, fl s. nº 147, Termo nº 17840), nascida no dia doze de no-
vembro de mil novecentos e setenta e oito (12/11/1978), residente na Rua Vereador Sônio Célio, 
153, Bloco 3, Ap.35, Rubens Lara, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO DONATO DOS ANJOS, de nacionalida-
de brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em RIO REAL - BA e de MARIA DO CAR-
MO SANTOS DOS ANJOS, falecida há 29 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de 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: ALBERDAN SANTANA DA SILVA e CLÉCIA MARIA DE SANTANA SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador de veiculos pesados, RG n.º 28485780 - SSP/SP, 
CPF n.º 26278870843, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de abril de 
mil novecentos e setenta e sete (16/04/1977), residente na Rua Vicente Latrova, 120, apto.53-E, Jardim 
Nova Republica, Cubatão - SP, fi lho de ANTÔNINO SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IRAILDE SANTANA DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, aposentada, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de: CLÉCIA MARIA 
DE SANTANA SANTOS, conforme sentença datada de 05/05/2014, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 
4ª Vara do Foro de Cubatão/SP, nos autos de nº0000290-44.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 37153911 - SSP/SP, CPF n.º 98984705500, com 
35 anos de idade, natural de ARACAJU - SE, nascida no dia trinta de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e um (30/01/1981), residente na Rua Vicente Latrova, 120, apto.53-E, Jardim Nova Republica, Cubatão - 
SP, fi lha de GENILDO SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente 
em ARACAJU - SE e de CARTELITA MARIA DE SANTANA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
63 anos de idade, residente em ARACAJU - SE. Divorciada de: ALBERDAN SANTANA DA SILVA, conforme 
sentença datada de 05/05/2014, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Foro de Cubatão/
SP, nos autos de nº0000290-44.2014.8.26.0157. 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, 10 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: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e KATHELEN PEREIRA DE SOUZA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 236705064 - SSP/SP, com 46 anos de 
idade, natural de GENERAL MAYNARD - SE (Rosário do Catete-SE  Livro nº 23, fl s. nº 239, Termo nº 
10958), nascido no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e sessenta e nove (16/11/1969), 
residente na Rua Nadir Tereza Esteves, 430, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de DERNIVAL DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente em SANTO 
AMARO DAS BROTAS - SE e de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 65 anos de idade, residente em SANTO AMARO DAS BROTAS - SE . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485660246 - SSP/SP, com 24 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e um 
(16/08/1991), residente na Rua Nadir Tereza Esteves, 430, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de CAR-
LOS ALBERTO DA SILVA SOUSA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 43 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ELIANA PEREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de 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: CAIO DA SILVA MARINHO FALCÃO e ELISANDRA GEORGINA DE BORBA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, op. de ponte rolante, RG n.º 429515972 - SSP/SP, CPF 
n.º 35739781850, com 29 anos de idade, natural de SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP (São Bernardo 
do Campo (1ºSubdistrito da Sede)  Livro nº 287, fl s. nº 85, Termo nº 183551), nascido no dia oito de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (08/01/1987), residente na Rua Vicente Latrova, 32, Bloco 
E, Ap.32, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ IVANILDO MARINHO FALCÃO, de nacionalidade 
brasileira, eletricista, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ADEILDA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, administradora, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de atendimento, RG n.º 304363558 - SSP/
SP, CPF n.º 28701443852, com 38 anos de idade, natural de REGISTRO - SP (Registro - SP  Livro nº 30, fl s. 
nº 81, Termo nº 2634), nascida no dia dois de agosto de mil novecentos e setenta e sete (02/08/1977), 
residente na Rua Vicente Latrova, 32, Bloco E, Ap.32, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de LEOPOL-
DINO FLORIANO DE BORBA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente 
em PARIQUERA-AÇU - SP e de ZENAYDE MIGUEL DE BORBA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 68 
anos de idade, residente em PARIQUERA-AÇU - 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 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: WAGNER SILVA DE SOUZA e TALITA DOS SANTOS DAS DORES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, aux. de tráfego, RG n.º 45055542 - SSP/SP, CPF n.º 38557520875, com 27 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 122, fl s. nº 181, Termo nº 74428), 
nascido no dia seis de julho de mil novecentos e oitenta e oito (06/07/1988), residente na Rua Dom Pe-
dro I, 960, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de VALTER AZEVEDO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IVANILDA SILVA DE SOUZA, falecida há 06 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 46019361 - SSP/SP, CPF 
n.º 39015695881, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e nove (31/01/1989), residente na Rua João Maria Catarino, 35, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, fi lha de PEDRO XAVIER DAS DORES, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de EDILEUSA DOS SANTOS DAS DORES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 52 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, 10 de março de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

PARTE I
Por incrível que pareça estamos 

vivendo apenas os primeiros sin-
tomas da crise. Entretanto, o diag-
nóstico antecipado e o prognóstico 
correto podem aliviar seus efeitos. 
O funcionamento da economia tem 
atravessado diversas crises. Elas são 
re� exos da dinâmica intrínseca do 
próprio sistema. Vários ciclos se 
repetem periodicamente. O mais 
recentemente se deu em 2008. O 
Brasil reúne os elementos que de-
� agraram algumas das crises � nan-
ceiras mundiais. Sinteticamente, 
essas crises consistem em lucros 
polpudos dos bancos, expansão dos 
� nanciamentos, endividamento das 
famílias e, por último, inadimplên-
cia generalizada.   As consequên-
cias são: redução do crédito, que 
impacta na diminuição das vendas, 
aumento dos estoques nas indús-
trias, demissões de funcionários e 
retrocesso no desenvolvimento eco-
nômico.  

As crises têm ocorrido, sobre-
tudo, nos países desenvolvidos. 
Nestes, uma parcela considerável da 
população tem propensão a poupar. 
Em qualquer país, podemos separar 
as famílias em quatro grupos eco-
nômicos distintos. O primeiro de-
les poupa porque já não tem tanta 
necessidade de aumentar os gastos. 
Ou seja, já está satisfeito com os 
bens que possui. Para essas famílias, 
mesmo após os gastos e despesas do 
mês, ainda sobra dinheiro. O desti-
no desse excedente monetário são 
os bancos, as ações das empresas, os 
títulos do governo ou outras aplica-
ções e investimentos. 

O segundo grupo é aquele 
que tem situação estável ou sen-
te-se confortável. A renda mensal 
é su� ciente para os gastos do mês. 
Ainda que não seja a realização 
dos sonhos, a pessoa não recorre 
a empréstimos para satisfazer suas 
necessidades. É um per� l econômi-
co prudente. Quando muito, fazem 
poupança para consumo futuro 
(comprar ou trocar o carro, a casa, 
casar, etc). Esses poupadores abrem 

Uma explicação para a crise
mão do consumo presente para sa-
tisfação mais segura num momento 
adiante.

As famílias do terceiro grupo são 
as tomadoras de empréstimos. Quase 
todas pertencem à classe média ou 
possuem renda mensal estável. São 
pessoas que, por decisão particular, 
ou porque não podem mais esperar 
para adquirir determinado bem ou 
serviço, acabam recorrendo a � nan-
ciamentos. A publicidade dos bancos 
tem como alvo esses três primeiros 
grupos. Os dois primeiros para levar 
dinheiro ao banco (poupar). O ter-
ceiro para que tomem emprestado o 
dinheiro poupado por outros.

O quarto e último grupo não 
possuem propensão ao endivida-
mento, muito menos à poupança. São 
famílias de baixa renda e sem com-
provação dos rendimentos, ou ainda, 
sem renda. Os ganhos mensais mal 
dão para satisfação das necessidades 
básicas de alimentação e habitação. 
Quando muito possuem dívidas de 
curto prazo (até 1 ano). Os bancos 
resignam em aprovar empréstimos 
para esse grupo. Quando o fazem, 
os juros são estratosféricos. São con-
siderados clientes com alta vulnera-
bilidade e que a hipótese de inadim-
plência é muito acentuada. Dentro 
dos grupos, as pessoas podem alter-
nar posições nas várias fases da vida, 
dependendo das circunstâncias pelas 
quais passam.

As crises � nanceiras mundiais 
ocorrem mais em função do com-
portamento do primeiro e do terceiro 
grupo. Não que estes sejam culpados. 
Pelo contrário, em períodos de ex-
pansão econômica são eles os prota-
gonistas do desenvolvimento.  Cada 
qual está se esforçando para obter 
ou melhorar sua qualidade de vida, 
dentro das regras vigentes. Enquan-
to o primeiro grupo despeja recursos 
nos bancos, o terceiro se predispõe a 
gastá-los. Como foi dito, tais arranjos 

grupais ocorrem em todos os países, 
com maior ou menor percentual de 
componentes, variando inclusive ao 
longo do tempo. É possível ainda, por 
exemplo, que uma família do grupo 1 
esteja de passagem pelo grupo 3.

Essa dinâmica do funcionamento 
da economia contribui para concen-
tração da renda. Ao tomar emprés-
timo, há que se pagar juros para sua 
quitação. Ao passar dos anos, das 
décadas, os recursos são transferi-
dos cada vez mais do terceiro para 
o primeiro grupo. Como o primeiro 
grupo está cada vez mais superavi-
tário, tem condições de � nanciar o 
grupo de� citário (terceiro). Este, por 
sua vez, � ca cada vez mais dependen-
te de empréstimos. A dependência 
contínua atinge o ápice no superen-
dividamento. A partir desse ponto, a 
inadimplência é recorrente. As famí-
lias não conseguem honrar seus com-
promissos deixando de pagar suas 
dívidas. Os bancos são os primeiros a 
sentirem os efeitos do calote. Por seu 
turno, os poupadores � cam assusta-
dos e ao ouvirem boatos de insu� ci-
ência de caixa, correm para resgatar o 
dinheiro aplicado.

A inadimplência já é um grande 
problema para o banco. Quando os 
poupadores avançam para saques, a 
situação se torna dramática. A histó-
ria tem mostrado os resultados: Vá-
rios bancos quebram (vão à falência). 
Os que sobrevivem, num primeiro 
momento, intensi� cam as exigên-
cias para concessão de empréstimos. 
Como o sistema econômico está 
ancorado no crédito, há reação em 
cadeia: Os bancos restringem em-
préstimos, as famílias não 
compram, as lojas não 
vendem e assim acumu-
lam estoques nas indús-
trias. O passo seguinte é a 
contenção de custos pelas 
empresas, com inevitá-
vel corte de pessoal.  As 

consequências são: destruição de 
unidades produtivas, demissões e 
retrocesso econômico.

Essa sucessão de eventos sem-
pre esteve presente em diversas das 
crises � nanceiras mundiais. Nas úl-
timas décadas, o Brasil manteve-se 
à margem desses acontecimentos. 
Na verdade, não os gerou dentro de 
suas entranhas, mas foi vítima das 
crises externas. Parte da produção 
brasileira é voltada para exporta-
ção. Se os países importadores en-
tram em crise, baixam as compras. 
Sendo assim, são reduzidas as ven-
das dos produtos nacionais. O fe-
nômeno provoca re� exos na indús-
tria exportadora e repercute nos 
demais segmentos empresariais. 
Portanto, antes fomos atingidos 
por crises externas, agora, criamos 
nossa própria crise.

Em períodos in� acionários os 
empréstimos bancários são subs-
tancialmente reduzidos. A insegu-
rança quanto aos valores relativos 
da moeda di� cultam a � xação das 
taxas de juros. Com isso, torna-se 
impraticável emprestar dinheiro. 
Nesse cenário, a má notícia é que 
não há crédito. A boa é que a po-
pulação não � ca endividada. Passa-
mos a década de 1980 e início dos 
anos 1990 com índices elevados de 
in� ação. Mesmo após a estabiliza-
ção monetária, os agentes econô-
micos temiam pelo retorno da in-
� ação. Assim, continuou a escassez 
de crédito. Quando o tempo indi-
cava que a in� ação estava sob con-
trole, outra ameaça se avizinhava. 
Era a eleição presidencial de 2002 e 
a possível mudança da política eco-
nômica pelo novo governo assusta-
va os mercados � nanceiros.

Paulo Egidio
Teixeira 

Economista - Mestre 
em Administração
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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

LINDE GASES LTDA, torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 
25001079, válida até 03/03/2018, para fabricação de Gases Industriais e Medicinais (exceto o gás cloro e 
os da extração e refi no do petróleo, sito à RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI, KM 59,5 - PEREQUÊ - 
CUBATÃO/SP.
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ANUNCIE 

(13) 3361-5212
AQUI


