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Semana 
tem intensa
movimentação 
política 
em Cubatão

Gaeco investiga 
vereador por 
divisão de 
salário, em 
Cubatão

Passarelli e 
Cecília se
filiam ao PSD 
junto com 
Donizete

Grupo de 
servidores faz 
paralização e
manifestação 
no Paço

DER adiou pela sé-
tima vez a entrega das 
obras do Viaduto Ru-
bens Paiva, no Jardim 
Casqueiro 

Agora, a promessa de 

Em entrevista ao 
Acontece, o presidente 
da Associação Comer-
cial de Cubatão, Antô-
nio Teixeira comemora 

Viaduto do 
Casqueiro é 
adiado de novo

Acic comemora volta 
do  Cartão Servidor

Amyr Klink apela 
por ‘consciência’ 05

A cidade já respira o 
clima do maior festival 
nordestino do País, fora 

Danado de Bom começa 
na próxima quinta, 07

Grandes 
acidentes e 

poluição
preocupam

do nordeste. Seis perso-
nalidades foram home-
nageadas por represen-

tar a força nordestina 
em Cubatão. Este ano o 
evento comemora o ani-

versário da cidade onde 
a maioria da população é 
de origem nordestina. 05

Aderbau Gama

inauguração ficou para 
o mês de abril. 

Só em 2016, essa é a 
quarta data de entrega 
anunciada pelo governo 
do Estado. 02

o retorno do Cartão e 
projeta chegar a mil esta-
belecimentos comerciais 
cadastrados até o fim 
deste ano. 05

Derramamento de petróleo 
no rio Cubatão gera
grandes problemas 
e resulta em multa irrisória 
para Transpetro: 600 mil

Dinheiro da multa vai 
para cofre do Estado 
que legalmente não 
é obrigado a repassar 
nada para a cidade

FICAMOS COM O ÔNUS. 
Contratada pela Transpetro 
ignora hotéis e pousadas 
de Cubatão e hospeda tra-
balhadores em Santos

Abastecimento de água 
ficou prejudicado.
Captação interrompida 
por três dias.
Pesca segue proibida

Cubatenses estão 
desconfiados da ‘volta 
da poluição’ e de 
sucateamento 
de equipamentos

Grandes e recorrentes 
acidentes ambientais 
deixam a sensação de 
que Baixada se tornou 
Bomba relógio
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Rateio de salário
Há algumas semanas 

Acontece antecipou que 
um vereador cubatense se-
ria denunciado por um de 
seus assessores pelo crime 
de rateio de salário. A de-
núncia que foi protocolada 
na Câmara e no Ministério 
Público pela ex-assessora 
jurídica do vereador Fábio 
Moura (Pros), já está sendo 
investigada pelo Gaeco, em 
Santos. Algumas testemu-
nhas, inclusive do gabinete 
de Fábio Moura, já foram in-
timadas e ouvidas pelo Ga-
eco. O assunto deve render 
maiores desdobramentos 
nos próximos dias. O tema  
gera grande burburinho nos 
bastidores políticos da cida-
de pois, recentemente, um 
vereador cubatense perdeu 
o mandato e foi preso, con-
denado pela mesma prática 
de divisão de salários. 

1º de abril
Acontece preferiu não 

divulgar como está a corre-
lação de forças partidárias e 
o mapa de candidatos aco-
modados nos partidos polí-
ticos. Como diz a lenda que 
1º de abril é o dia da men-
tira, foi melhor não arriscar. 
Hoje é o último dia (com se-
gurança) para quem quiser 
ser candidato se � liar e há 
um zum-zum-zum de que 
alguns nomes importantes 
da política local estariam se 
preparando para mudar de 
lado no apagar das luzes. 

Dinho assusta
Se alguém ainda subesti-

ma a pré-candidatura pre-
feiturável do vereador do 
SDD Dinho, é melhor rea-
valiar. Até o ano passado a 
descon� ança era de que Di-
nho estaria apenas se caci-
fando para ser vice ou ocu-
par espaço relevante numa 
composição para o próximo 
governo. 

Mas o novo fato, agora, 
é que levantamentos inter-
nos de políticos e empre-
sários estariam indicando 
uma ascensão ininterrupta 
do jovem político. Na inter-
pretação de alguns esta já 
seria a candidatura de opo-
sição, mais ‘perigosa’ neste 
momento. Não por acaso, 
o vereador tem mantido o 
tom agressivo contra o atual 
governo.

cidobarbosa@acontecedigital.com.br
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Cecília e Passarelli filiam no PSD

Pré-vice
Não é só a disputa de pre-

feituráveis que está acirrada. 
A disputa para o cargo de vice 
na chapa governista já tem 
alguns nomes. Quem se de-
clarou pré-candidato a vice, 
esta semana foi o contador 
Gerinaldo Albuquerque, se-
cretário de Planejamento. Ele 
se � liou ao PEN, do deputado 
Paulo Corrêa e levou a mulher 
Jussara como pré-candidata a 
vereadora.

Como o prazo para des-
compatibilização de secretá-
rios municipais para concor-
rer a vice-prefeito é de quatro 
meses, antes das eleições, Ge-
rinaldo e o PEN tem até o dia 
2 de junho para trabalhar a 
ideia, sem prejuízo ao cargo.

Fora do barco
Como já era esperado, o se-

cretário da Habitação Silvano 
Lacerda deve deixar o governo 
hoje. O destino é certo: se � liar 
a partido da base de apoio ao 
prefeiturável Wagner Moura 
que também poderia acomo-
dar o professor Cagé, que era 
um dos principais defensores 
da candidatura prefeiturá-
vel de Moura pelo PT, antes 
do racha. O petista histórico 
apresentou sua carta de des� -
liação nesta quinta, e até o fe-
chamento desta edição sabe-se 
da intensa movimentação do 
PT, inclusive no Estado, para 
reverter a decisão. Até sábado, 
dia 02, tudo pode acontecer.

Outro que deve deixar o 
governo é o secretário de Tu-
rismo Tico Barbosa, chefe de 
gabinete durante o mês que 
Moura assumiu a Prefeitura. 

Paralização
Na quarta-feira, 30, deze-

nas de servidores realizaram 
paralisação de 24h e protesta-
ram na entrada da prefeitura, 
sob reforço policial, preventi-
vo. Além do discurso in� ama-
do contra a prefeita, também 
criticaram muito o Sispuc, 
(Sindicato da categoria) O 
foco principal da manifesta-
ção era o índice de reajuste 
salarial. 

E a novela do viaduto Ru-
bens Paiva ganhou uma nova 
data para terminar. Pela séti-
ma vez, a entrega das obras 
de duplicação do viaduto 
que liga o Jardim Casquei-
ro ao Centro de Cubatão foi 
adiada. Agora, a previsão é 
de que os trabalhos sejam 
concluídos no mês de abril.

Só em 2016, essa é a quar-
ta data de entrega anunciada 
pelo DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem). A 
justi� cativa para o atraso das 
obras são as fortes chuvas 
que atingiram a região e que 
impossibilitaram a conclusão 
de alguns serviços dentro do 
tempo previsto pela empresa 
responsável pela obra.

Ainda segundo o DER, 
96% das obras já foram exe-
cutadas. São realizados servi-
ços para a pavimentação dos 
ramos de acesso do viaduto 
à Rodovia Anchieta, bem 
como da marginal direita da 
rodovia com o novo viaduto. 
Além disso, o cimbramento 
do viaduto está sendo retira-
do e a colocação dos guarda 
corpos está em fase � nal.

Mais uma vez... atrasou

A duplicação do viaduto 
Rubens Paiva, que está or-
çada em R$ 48,6 milhões, é 
um desejo antigo da cidade. 
A obra visa desafogar um 
ponto crítico que sempre 
causa transtornos aos muní-
cipes durante os períodos de 
grande movimento no porto 
de Santos, quando o aumen-
to do número de caminhões 
sobrecarrega as rodovias que 
dão acesso ao porto.

Histórico de atrasos 
Iniciadas no � nal de 2013, 

as obras do Viaduto Rubens 
Paiva já tiveram oito datas de 

entrega. A primeira seria em 
julho de 2014 e foi logo após 
que a maratona de adiamen-
tos se estendeu. Vieram outu-
bro de 2014, março de 2015 e 
após alguns meses de parali-
zação nas obras, que foram 
retomadas em agosto daquele 
ano, a � nalização � cou para 
dezembro de 2015. 

Em 2016, a entrega seria no 
� nal de janeiro. Logo após, foi 
prometida para o � nal de feve-
reiro. Em seguida, a data limite 
seria no � nal do mês de mar-
ço. Agora os trabalhos � caram 
para o mês de abril.

Um fato político relevan-
te marcou a reta � nal das � -
liações visando a campanha 
eleitoral 2016, em Cubatão. 
Ex-prefeito por três vezes, 
Passarelli e a esposa, a ex-de-
putada Cecília Passarelli se 
� liaram ao PSD, do pré-can-
didato a prefeito e atual vice, 
Donizete Tavares.

Casados e morando no 
mesmo apartamento, na Vila 
Nova, há 50 anos, o casal é 
considerado entre as maiores 
reservas morais da história 
política e da sociedade cuba-
tense. Diante da declaração 
pública de apoio e con� ança 
da família, feita à reportagem 
de Acontece, na noite desta 
quinta, dia 31, Donizete teve 
que conter as lágrimas. “En-
trei na política em 92 pelas 

mãos do Passarelli. Receber 
nos quadros do partido, o 
mais expressivo casal da po-
lítica cubatense, é o maior 
trunfo que um político pode-
ria receber nesta cidade”, ce-
lebrou Donizete.

Muito querida na cidade 
e com uma vida dedicada 
a servir o próximo, Cecília 
Passarelli, única deputada da 
história de Cubatão, que há 
muito tempo se afastara da 
política para se dedicar ex-
clusivamente à igreja e proje-
tos � lantrópicos, teve signi� -
cativos motivos para se � liar 
novamente. “O presidente do 
PSD, Donizete é comprome-
tido com a causa social e se 
dedica intensamente quando 
é solicitado para ajudar quem 
precisa. Além disso, fui de-

putada estadual junto com o 
Kassab (presidente nacional 
do PSD) numa relação política 
de a� nidade e respeito”, lem-
brou Cecília. 

Coligação anunciada
Presente ao ato de � liação 

dos pais, o presidente do PDT 
Passarelli Júnior revelou o in-
teresse do partido de cami-
nhar ao lado do PSD. “O PDT 
e o PSD vão caminhar juntos. 
Vamos discutir internamente 
e desta união sairá o candidato 
a prefeito de consenso entre os 
dois partidos”, a� rmou Júnior. 
O presidente pedetista ainda 
citou nomes que integram seu 
partido e lembrou que esta é 
uma união de grupo político 
que já esteve junto, em outras 
campanhas vitoriosas.

Ao assinar � cha de � liação no PSD, casal Passarelli revela con� ança no projeto 
político do PSD, presidido por Donizete

DER adia pela sétima vez a entrega das obras do viaduto 
Rubens Paiva no Jardim Casqueiro e inauguração fica para abril

Marcel Nobrega

VIADUTO DO CASQUEIRO
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Bomba Relógio

Acidentes e volta da 
poluição preocupam

Moradores reclamam de cheiro 
fortes, irritação nos olhos e 
sistema respiratório, principalmente 
a noite e finais de semana

Abastecimento de água � cou prejudicado. Captação foi interrompida 
por três dias. Pesca segue proibida

PETRÓLEO NO RIO 
Março
Toneladas de petróleo vazaram 
de um terminal da Transpetro, no 
bairro Pilões, em Cubatão devido 
a uma falha operacional. O óleo 
chegou a uma galeria de águas 
pluviais e depois ao rio Cubatão. 
A contaminação provocou a sus-
pensão da captação de água pela 
Sabesp e desabastecimento em 
Cubatão e Santos. As causas do 
acidente ainda estão sendo in-
vesti gadas. 

PETRÓLEO NO RIO 
Março
Toneladas de petróleo vazaram 
de um terminal da Transpetro, no 

1983

1992

1994

2013

2014

2015

2015

2016

2016

PROGRAMA DE 
CONTROLE DE POLUIÇÃO
Foi iniciado em 1983, por de-
cisão do então governador 
André Franco Montoro. Foi 
implementado pela Cetesb 
- Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental 
e dividido em diversas fases 
de execução, sendo que a 
primeira empreendeu, até 
1994, o controle de fontes de 
poluição do ar, água e solo de 
maior potencial poluidor.

CIDADE SÍMBOLO DA ECOLOGIA 
Cidade recebe tí tulo de “Simbolo 
da Ecologia”, conferido pela ONU, 
durante os trabalhos da Eco-92, 
convenção mundial realizada no 
Rio de Janeiro. O tí tulo foi um re-
conhecimento pelo trabalho de 
recuperação ambiental iniciado na 
década anterior

SAN MARTIN 
DIVULGA ESTUDO 
Estudo do consultor am-
biental Eduardo San Marti n, 
aponta que desde 1983 a re-
dução na poluição ambiental 
na cidade de Cubatão chegou 
a 98,9%. O estudo avaliou a 
quanti dade de material parti -
culado na atmosfera. O cres-
cimento da ati vidade indus-
trial no período, no Pólo de 
Cubatão, foi de 39%. 

CINCO TERMINAIS DESTRUÍDOS 
Outubro
Até então considerado o maior incêndio 
da história do Porto de Santos, ati ngiu ar-
mazéns da Copersucar. Funcionários da 
empresa e bombeiros fi caram feridos. O 
acidente mexeu com os preços do produto 
no mercado mundial e causou instabilida-
de em uma das maiores empresas do setor 
no mundo.

TERMINAL DE 
AÇÚCAR 
Outubro
Mais de 50 mil toneladas de 
açúcar foram consumidas pelo 
fogo que ati ngiu terminal da 
Cosan/Rumo no cais do Porto. 
O acidente causou mortanda-
de de peixes e afetou a pesca 
artesanal nas cidades de San-
tos, Cubatão e Guarujá. O aci-
dente foi o segundo em pouco 
mais de um ano a ati ngir o se-
tor de açúcar.

VAZAMENTO 
DE AMÔNIA
Janeiro 
Trabalhadores evacuam 
empresas do Polo Indus-
trial devido ao vazamento 
de amônia em indústria 
de ferti lizantes. Dezenas 
de moradores e trabalha-
dores procuraram atendi-
mento no Pronto Socorro 
da cidade. 

INCÊNDIO ULTRA CARGO 
Maio
Maior incêndio industrial do país 
ati nge tanques da Ultra Cargo na Ale-
moa em Santos. As cenas do aciden-
te ganharam repercussão mundial. 
As chamas destruíram ao menos cin-
co tanques da empresa e podiam ser 
vistas de outras cidades da Região. 
Equipe de mais de 100 homes leva-
ram cerca de 10 dias para conter o 
acidente. A empresa foi multada em 
mais de R$ 50 milhões. 

LOCAL FRIO
Janeiro
Forte chuva provoca 
alagamento de contai-
ners no Porto de Gua-
rujá. Reação química 
dos produtos que 
entraram em contato 
com a água da chuva 
causa incêndio. 

FUMAÇA TÓXICA 
Janeiro
A fumaça tóxica gerada pelo 
incêndio na Local Frio ati n-
ge, além do Guarujá (Vicente 
de Carvalho), as cidade de 
Santos e Cubatão. Dezenas 
de pessoas procuram aten-
dimento de emergência com 
irritação das mucosas e di-
fi culdade de respirar. Uma 
moradora idosa de Vicente 
de Carvalho morre devido a 
complicações de saúde pro-
vocada pela fumaça.

Alê SouzaO derramamen-
to de petróleo no rio 
Cubatão é mais um 
episódio para as-
sombrar Cubatão e 
a Baixada Santista. 
Apenas nos últimos 
dois anos foram re-
gistrados ao menos 
10 graves ocorrências 
no Porto e no parque 
Industrial. 

A população tam-
bém vê descontrole 
dos níveis de poluição 
na atmosfera. Dados 
da Cetesb indicam a 
que a descon� ança 
popular tem razão 
de ser. Desde 2012, o 
monitoramento rea-
lizado na Vila Parisi, 
aponta que o limite 
material particula-
do na atmosfera vem 
sendo ultrapassado. 

Os mesmos rela-
tórios da Cetesb, in-
dicam preocupação 
com quantidade de 
partículas inaláveis 
� nas na atmosfera. 
Essas partículas ina-
láveis representam 
perigo para pessoas 
que sofrem de pro-
blemas respiratórios. 

Outra preocupa-
ção é a concentração 
de Dióxido de Enxo-
fre e do Ácido Carbô-
nico que, combina-
dos na atmosfera, são 
causadores da chuva 
ácida. 

Secretaria monitora fontes poluidoras e 
encaminha irregularidades para Cetesb

Empresa
ignora 
Cubatão

Levantamento do go-
verno municipal através 
da Comissão de Defe-
sa Civil e na Secretaria 
de Meio Ambiente não 
encontrou “registro de 
anormalidade” nos últi-
mos períodos. 

Ainda de acordo com 

a Prefeitura, a secretaria 
de Meio Ambiente faz 
um trabalho constante 
de acompanhamento de 
fontes poluidoras e faz 
a veri� cação de aponta-
mentos dos moradores. 
Se encontradas irregu-
laridades ou indícios os 

casos são enviados para a 
Cetesb. 

Indagada pela repor-
tagem, a Prefeitura escla-
receu ainda que o papel 
institucional de � scaliza-
ção de fontes poluidoras é 
da Cetesb, companhia do 
governo estadual.

Moradores 
reclamam

Nos registros de 
ocorrência da defe-
sa Civil constam duas 
reclamações dos mo-
radores do bairro. As 
ocorrências relatam 
forte cheiro de cloro 
nos últimos dias 14 de 
janeiro e 18 de março. 

Após as ocorrências 
Prefeitura e Unipar 
Carbocloro organiza-
ram um Núcleo de De-
fesa Civil, Nudec, com 
participação da comu-
nidade. 

Contratada pela Trans-
petro para remediar os es-
tragos causados pelo va-
zamento de petróleo que 
atingiu o rio Cubatão na  
a disponibilidade de va-
gas nas pousadas e hotéis 
de Cubatão e alojou seus 
trabalhadores no Hotel 
Atlântico em Santos. 

A revolta é do leitor 
Cleiton Martins que aler-
tou o Jornal sobre a esta-
dia dos trabalhadores na 
cidade vizinha. 

“Quer dizer que o pe-
tróleo da Transpetro suja 
nosso rio, causa transtor-
nos para nossa cidade e na 
hora de ao menos trazer 
algo de bom para o nosso 
comércio quem � ca com 
o bônus é Santos. Faltou o 
mínimo de sensibilidade 
a essa empresa. Mais uma 
vez Cubatão só � ca com 
o ônus. Sempre foi assim. 
O Pólo, por exemplo, é 
nosso. Mas os melhores 
empregos são para traba-
lhadores das cidades vizi-
nhas”, desabafa o leitor.

A direção do Hotel san-
tista disse que não pode 
fornecer informações so-
bre hospedes. Contudo, o 
Jornal con� rmou que, de 
fato, os trabalhadores da 
contratada da Transpetro 
se hospedaram no local. 
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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: CHARLES MARTINS DA CRUZ e MARIA CRISTINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, encarregado de vistoria, RG n.º 27106892 - SSP/SP, CPF n.º 25429445800, com 37 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia trinta de abril de mil novecentos e setenta e oito (30/04/1978), 
residente na Rua Manoel Florêncio da Silva, 44, Jd. Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO CIPRIANO 
DA CRUZ, falecido há 08 anos e de SEVERINA MARIA MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 63 anos de idade, residente em SANTOS - SPDivorciado de Aerilane Maria da Silva Cruz, conforme 
sentença datada aos 25/10/2012, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara da Família e Sucessões de Santos-
-SP, nos autos do proc nº1265/07. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
234655628 - SSP/SP, CPF n.º 13387097808, com 44 anos de idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE 
(São Lourenço da Mata - PE  Livro nº 76, fl s. nº 289, Termo nº 49866), nascida no dia dezesseis de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e dois (16/02/1972), residente na Rua Manoel Florêncio da Silva, 44, Jd. Nova 
República, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUDITE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de 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: BRUNO DE CASTRO PARANHOS e GABRIELLY NASCIMENTO SILVA SOUZA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de estoque, RG n.º 42148939X - SSP/
SP, CPF n.º 44773267852, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três 
de julho de mil novecentos e noventa e cinco (23/07/1995), residente na Rua José Costa, 23, Conjun-
to Afonso Schmidth, Cubatão - SP, fi lho de JESSIMAR FAUSTINO PARANHOS, de nacionalidade bra-
sileira, motorista, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de PAULA DE SOUZA CASTRO 
PARANHOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 609499592 - SSP/SP, CPF 
n.º 05526383580, com 18 anos de idade, natural de CAMPO FORMOSO - BA (Campo Formoso-BA  Li-
vro nº 43, fl s. nº 280vº, Termo nº 51484), nascida no dia dez de novembro de mil novecentos e no-
venta e sete (10/11/1997), residente na Rua José Costa, 23, Conjunto Afonso Schmidth, Cubatão - SP, 
fi lha de ROBSON DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, professor, com 36 anos de idade, resi-
dente em Minas Gerais - EX e de FABIANE NASCIMENTO SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
33 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 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: LEONALDO ALENCAR JARDIM e MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, RG n.º 598710528 - SSP/SP, CPF n.º 77675010434, 
com 42 anos de idade, natural de MACEIÓ - AL (Coqueiro Seco-AL  Livro nº 8, fl s. nº 11, Termo nº 
3706), nascido no dia vinte de dezembro de mil novecentos e setenta e três (20/12/1973), residen-
te na Rua dos Amores, 468, Ilha Bela, Cubatão - SP, fi lho de AGNALDO ALENCAR JARDIM, falecido há 
15 anos e de VITORINA MARIA ALENCAR JARDIM, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 83 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, RG n.º 596945073 - SSP/SP, CPF n.º 75881187415, com 46 anos de idade, natural de SÃO 
MIGUEL DOS CAMPOS - AL (São Miguel dos Campos-AL  Livro nº 53, fl s. nº 155, Termo nº 36086), 
nascida no dia trinta e um de julho de mil novecentos e sessenta e nove (31/07/1969), residente na 
Rua dos Amores, 468, Ilha Bela, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL e 
de SEBASTIANA OLIVIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 72 anos de idade, 
residente em SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL. 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, 17 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: JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA e ESTER DA TRINDADE MATOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, carreteiro, com 57 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e cinquenta e oito 
(27/08/1958), residente na Rua Vereador Victorio mellet, 35, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho 
de ISMAEL JOSÉ DE SOUZA e de HELENITA LOPES DE SOUZA . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, vendedora, com 40 anos de idade, natural de PIATÃ - BA, nascida no 
dia vinte e um de março de mil novecentos e setenta e seis (21/03/1976), residente na Rua El-
vira Cruz Leal, 492, Vila Antárti ca, PRAIA GRANDE - SP, fi lha de SEVERIANO CANDIDO DE MATOS e 
de JOANA DA TRINDADE MATOS. 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, 21 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: JOSÉ EDMILSON SILVA JUNIOR e NATHALY SILVA OLIVEIRA SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, químico, RG n.º 392259606 - SSP/SP, CPF n.º 37584152848, com 
21 anos de idade, natural de FEIRA GRANDE - AL (Feira Grande-AL  Livro nº 11, fl s. nº 152, Termo nº 
12194), nascido no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (14/08/1994), resi-
dente na Rua Carlos Gomes, 181, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ EDMILSON DA SILVA, falecido 
há 13 anos e de MARIA QUITERIA RAMOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de 
idade, residente em SURUBIM - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrati vo, RG n.º 417772154 - SSP/SP, CPF n.º 41755396899, com 20 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e cinco (05/04/1995), residente 
na Rua Maria Auta de Oliveira Ventura, 112, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de MARCOS ANTONIO 
DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de LUCIARA MARIANO SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, empreendedora, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 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: DOMINGOS PROSPERO ROCHA e FRANCISCA RIBEIRO FREIRE. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 37149830 - SSP/SP, CPF n.º 66561930304, com 36 anos de idade, 
natural de AVELINO LOPES - PI (Avelino Lopes  Livro nº 15, fl s. nº 85, Termo nº 1912), nascido no dia quinze de 
abril de mil novecentos e setenta e nove (15/04/1979), residente na Rua João Carlos Campos, 112, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO PEREIRA DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 86 anos de 
idade, residente em AVELINO LOPES - PI e de DURVALINA PROSPERO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 78 anos de idade, residente em AVELINO LOPES - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, manicure, RG n.º 375819368 - SSP/SP, CPF n.º 33026677876, com 30 anos de idade, natural 
de NAZARÉ DO PIAUÍ - PI (Nazaré do Piauí  Livro nº 15, fl s. nº 66, Termo nº 6074), nascida no dia trinta de 
março de mil novecentos e oitenta e cinco (30/03/1985), residente na Rua João Carlos Campos, 112, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO CLARO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 65 anos de idade, 
residente em NAZARÉ DO PIAUÍ - PI e de MARIA DAS DORES NAZÁRIO FREIRE, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 66 anos de idade, residente em NAZARÉ DO PIAUÍ - PI. 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, 22 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: DAVID PEREIRA DE ALCANTARA e RENATA CARLA MARQUES. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de almoxarifado, RG n.º 488878913 - SSP/SP, 
CPF n.º 40655222855, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis 
de agosto de mil novecentos e noventa e dois (26/08/1992), residente na Rua Darci Moreira Ce-
sar, 200, Ap.12, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de ABECEDINO LOURENÇO DE ALCANTARA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MI-
RALDETE PEREIRA DE ALCANTARA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
479933224 - SSP/SP, CPF n.º 40451107802, com 24 anos de idade, natural de PALMARES - PE (Ja-
queira-PE  Livro nº 7, fl s. nº 298, Termo nº 5783), nascida no dia doze de agosto de mil novecen-
tos e noventa e um (12/08/1991), residente na Rua Darci Moreira Cesar, 200, Ap.12, Jd. Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lha de ELIUDE MARIA MARQUES, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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, 22 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: CARLOS FELIPE DOS SANTOS e NATHALY MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, RG n.º 39225931 - SSP/SP, CPF n.º 45289333819, com 19 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e 
noventa e seis (26/10/1996), residente na Rua 07 de Setembro, 914, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de 
AILTON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, funileiro, com 46 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA APARECIDA FELIPE DA LOMBA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, es-
tudante, RG n.º 397059577 - SSP/SP, com 16 anos de idade, natural de CARUARU - PE (Santa Cruz do 
Capibaribe-PE  Livro nº 34, fl s. nº 125, Termo nº 30855), nascida no dia vinte e quatro de março de 
mil novecentos e noventa e nove (24/03/1999), residente na Rua Barão do Rio Branco, 56, Vila Elisa-
beth, Cubatão - SP, fi lha de NOÊMIA CRISTINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, costureira, com 
34 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, 21 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: RICHARD BENEDITO e ROSINEIA AMARAL LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 189968564 - SSP/SP, CPF n.º 10827597835, com 45 anos de ida-
de, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dezesseis de abril de mil novecentos e setenta (16/04/1970), 
residente na Rua Manoel Florencio da Silva, 141, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, fi lho de RAI-
MUNDO BENEDITO, falecido há 35 anos e de JOSEFINA ALVES SANTANA BENEDITO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de: MARIA FRANCISCA 
DA CONCEIÇÃO SILVA, conforme sentença datada de 12/08/2005, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 
Terceira Vara Civel da Comarca de São Vicente/SP, nos autos de nº1023/05.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 458828725 - SSP/SP, CPF n.º 31492706850, com 34 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de maio de mil novecentos e oitenta e um 
(30/05/1981), residente na Rua Manoel Florencio da Silva, 141, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, 
fi lha de ANTONIO CARLOS AMARAL LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de GIANES JOSÉ LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de: TONIÉLLE FONSECA SILVA, conforme sentença 
datada de 12/08/2009, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Cubatão/SP, nos 
autos de nº157.01.2009.005262-9/000000.000. 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, 17 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: ESMERALDINO ROSÁRIO DE SOUZA e JOSEFINA BATISTA SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, montador de andaime, RG n.º 398986150 - SSP/SP, 
CPF n.º 79808913504, com 41 anos de idade, natural de WENCESLAU GUIMARÃES - BA, nascido no 
dia dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (02/02/1975), residente na Rua Santa Mar-
ta, 510, Síti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de GREGÓRIO GONÇALO DE SOUZA, falecido 
há 30 anos e de AMÁLIA DO ROSÁRIO, falecida há 30 anosDivorciado de Iris Karla da Silva Ferreira, 
conforme sentença datada aos 07/08/2012, proferida pelo Juiz Substi tuto da 1ªVara Civel da Comarca 
de Cubatão-SP, nos autos de nº749/2012. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de serviços gerais, RG n.º 27877815X - SSP/SP, CPF n.º 16958457811, com 43 anos de idade, 
natural de CARIRA - SE (Carira-SE  Livro nº 8, fl s. nº 124, Termo nº 7112), nascida no dia vinte e quatro 
de abril de mil novecentos e setenta e dois (24/04/1972), residente na Rua Santa Marta, 510, Síti o 
Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de DOMINGOS BATISTA SANTOS, falecido há 03 meses e de 
MARIA DA GRAÇA DE JESUS, 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, 21 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: LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS e ROSANGELA DE OLIVEIRA MORAES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, op. de máquina costal, RG n.º 345087082 - SSP/SP, CPF n.º 22772520854, 
com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de agosto de mil novecentos e setenta 
e oito (15/08/1978), residente na Rua Caminho dos Pilões, 37, Primeira Viela, Pilões, Cubatão - SP, fi lho de 
MARIA LUCIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão 
- SPDivorciado de Severina da Cunha Silva, conforme sentença datada aos 23/06/2015, proferida pela Juíza 
de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0003905-08.2015.8.26.0157. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 214346936 - SSP/SP, CPF n.º 15920573813, com 
47 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e ses-
senta e oito (25/10/1968), residente na Rua Caminho dos Pilões, 37, Primeira Viela, Pilões, Cubatão - SP, fi -
lha de ILDEFONSO LIMA MORAES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, desaparecida há 46 anos. Divorciada de Wan-
derley Oliveira Silva, conforme sentença datada de 08/06/2010, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara 
Civel da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº458/11. 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, 22 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: ALAN ALCANTARA DOS SANTOS e NATHÁLIA PEREIRA RIBEIRO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 48563398X - SSP/SP, CPF n.º 
40192860860, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e nove (22/12/1989), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 
61, Ap.42-H, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalida-
de brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARCIA DA SIL-
VA ALCANTARA DOS SANTOS, falecida há 16 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 373998090 - SSP/SP, CPF n.º 44749019836, com 17 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia oito de maio de mil novecentos e noventa e oito (08/05/1998), re-
sidente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 61, Ap.42-H, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de VANDUIR ALVES 
RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, motorista carreteiro, com 39 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilante, 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, 17 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: CARLOS VINICIUS ALVES MESQUITA e MÁRCIA DA CRUZ TEIXEIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de negócios, RG n.º 30180667 - SSP/SP, CPF n.º 
34400962890, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de abril de 
mil novecentos e oitenta e seis (25/04/1986), residente na Av. Dr.Joel Gonçalves de Oliveira, 90, Pq. São 
Luís, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL CARLOS MESQUITA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, 
com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA LUCIA ALVES NETTO MESQUITA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 341547736 - SSP/SP, CPF n.º 43052204823, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de janeiro de mil novecentos e noven-
ta e três (02/01/1993), residente na Rua Francisco Ferreira, 101, Pq. São Luís, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 61 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA EMILIA DA CRUZ TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, costureira, com 
57 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, 21 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: JONAS DA SILVA SANTOS e SHEILA FÁTIMA AIRES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, op. de produção, RG n.º 330859213 - SSP/SP, CPF n.º 29916394822, 
com 34 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município de Gua-
rujá)  Livro nº 31, fl s. nº 397, Termo nº 13588), nascido no dia oito de julho de mil novecentos e 
oitenta e um (08/07/1981), residente na Rua Josafá Araújo de Oliveira, 55, Bloco 1, Ap.23, Pq. São 
Luís, Cubatão - SP, fi lho de PAULO BRASIL SANTOS, falecido há 07 anos e de VALDECI DA SILVA SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 34961605 - SSP/SP, CPF n.º 
21998190862, com 34 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 54, fl s. 
nº 226, Termo nº 33886), nascida no dia sete de maio de mil novecentos e oitenta e um (07/05/1981), 
residente na Rua Josefa Araújo de Oliveira, 55, Bloco 1, Ap.23, Pq. São Luís, Cubatão - SP, fi lha de 
PEDRO VENANCIO AIRES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de LAZINETES SANTINA DE CASES AIRES, de nacionalidade brasileira, com 71 
anos de idade, residente em PORANGABA - 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, 23 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: NIVALDO DA SILVA EUCLIDES e FRANCILENE DE SOUSA COSTA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de segurança do trabalho, com 33 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (06/12/1982), residente na Rua Alvaro Ferreira, 29, Vila São Benedito, Cubatão - SP, fi lho de 
NIVALDO JOSÉ EUCLIDES e de MARINALVA QUIRINO DA SILVA . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, cabeleireira, com 36 anos de idade, natural de JAICÓS - PI, nascida no 
dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta (25/01/1980), residente na Rua Professor 
Francisco Di Domenico, 610, Jd. Radio Clube, SANTOS - SP, fi lha de FRANCISCO JOSÉ DA COSTA e 
de MARIA JOSÉ DE SOUSA DA COSTA. 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, 23 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: GIVANILSON FERREIRA DA SILVA e PAULA CRISTINA RIBEIRO SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante, RG n.º 26483236X - SSP/SP, CPF 
n.º 13389828850, com 43 anos de idade, natural de FLORES - PE, nascido no dia vinte e três de no-
vembro de mil novecentos e setenta e dois (23/11/1972), residente na Rua Caminho Santa Efi gê-
nia, 31, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ FERREIRA DA SILVA, falecido há 30 anos e 
de ARLINDA RAQUEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residen-
te em SANTOS - SPDivorciado de: Sandra Margarete de Barros Verçosa, conforme sentença data-
da de 22/04/2009, proferida pela Juiza de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões da Comarca de 
Santos/SP, nos autos de nº562.01.2009.031120-0.. Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 325632662 - SSP/SP, CPF n.º 33506261819, com 31 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(22/06/1984), residente na Rua Caminho Santa Efi gênia, 31, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha 
de SEVERINO LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de MARIA RITA SOUSA 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, 18 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: LUCIANO PEREIRA DA SILVA e MARIA CÉLIA ARAGÃO DE FREITAS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 29536959 - SSP/SP, CPF n.º 16959071836, com 40 
anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascido no dia cinco de outubro de mil novecentos e setenta 
e cinco (05/10/1975), residente na Rua Rio de Janeiro, 917, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MARCIANO 
PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 92 anos de idade, residente em BOM JAR-
DIM - PE e de GILDA JOSEFA DE OLIVEIRA E SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 78 anos 
de idade, residente em BOM JARDIM - PEDivorciado de Daiane dos Santos Rodrigues, conforme senten-
ça de 30/05/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara de Família e Sucessões da Comarca de Praia 
Grande-SP, nos autos de nº1004688-27.2014.8.26.0477. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, recepcionista, RG n.º 29537189 - SSP/SP, CPF n.º 16950808828, com 41 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e setenta e quatro (26/07/1974), 
residente na Av.Mychajlo Halajko, 151, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de LEOBINO BRITO DE FREITAS, 
falecido há 07 anos e de HILDA ARAGÃO DE FREITAS, falecida há 05 anos. Divorciada de Carlos Augusto 
Freitas Guimarães, conforme sentença de 10/06/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara do Foro de 
Cubatão-SP, nos autos de nº0005364-79.2014.8.26.0157. 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, 21 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 Código 
Civil Brasileiro: ANDERSON BATISTA QUIRINO e JOSIANE DE ANANIAS SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aj. geral, RG n.º 44396416 - SSP/SP, CPF n.º 36370229822, com 29 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (22/12/1986), residente na Rua dos Girassóis, 103, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de 
MANOEL DO SANTOS QUIRINO, de nacionalidade brasileira, OPERADOR DE BATE ESTACAS, com 63 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de DAMIANA DE SOUZA BATISTA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 485757904 - SSP/SP, CPF n.º 37497755838, com 26 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (22/09/1989), residente na Rua Demesio Tomé dos Santos, 67, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ ROBERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DE ANANIAS SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
48 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, 24 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: EDUARDO FELIX GOMES e LETICIA CRISTINA ALVES MESQUITA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente fi nanceiro, RG n.º 350435170 - SSP/SP, CPF n.º 
32146087897, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 86, 
fl s. nº 142, Termo nº 52835), nascido no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(13/09/1984), residente na Av.Dr.Joel Gonçalves de Oliveira, 90, Pq.São Luis, Cubatão - SP, fi lho de 
CARLOS EDUARDO GODOY GOMES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos de idade, re-
sidente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA CLAUDENICE FELIX GOMES, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 54 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, bióloga, RG n.º 30180668 - SSP/SP, CPF n.º 32869656858, com 32 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(14/02/1984), residente na Av.Dr.Joel Gonçalves de Oliveira, 90, Pq.São Luis, Cubatão - SP, fi lha de 
MANOEL CARLOS MESQUITA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 63 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANA LUCIA ALVES NETTO MESQUITA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 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: WESLEY HERCULANO LIMA e BEATRIZ DE SOUZA REIS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, RG n.º 427997677 - SSP/SP, CPF n.º 41227374860, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de novembro de mil no-
vecentos e noventa e três (19/11/1993), residente na Rua Comendador Germano Augusto Soa-
res Tomé, 163, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de MOIZES CORREIA LIMA FILHO, de nacionalidade 
brasileira, operador de maquinas, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RAQUEL 
HERCULANO DOS SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
498629156 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete 
de março de mil novecentos e noventa e cinco (27/03/1995), residente na Rua Comendador Ger-
mano Augusto Soares Tomé, 163, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de WELLINGTON SEBASTIÃO DOS 
REIS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em Divinolân-
dia - MG e de ELIS REGINA GRANGEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, motorista, 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, 22 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: JOÃO ESDRAS DE ARAUJO E SILVA e BRUNA SOUZA VITO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, militar, RG n.º 424659931 - SSP/SP, CPF n.º 42770116835, com 
20 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 192, fl s. nº 187, Termo 
nº 116027), nascido no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e cinco (23/07/1995), 
residente na Rua Dom Pedro II, 890, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de HÉLIO ARAUJO DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, pastor, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RITA DE CÁS-
SIA SILVA E SILVA, de nacionalidade brasileira, professora, com 48 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, desenvolvedora web, RG n.º 
420382379 - SSP/SP, CPF n.º 41269097881, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 162, fl s. nº 152, Termo nº 46724), nascida no dia dois de janeiro de mil novecentos e no-
venta e quatro (02/01/1994), residente na Rua Chile, 158, apto.24, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
fi lha de LEVI VITO FILHO, de nacionalidade brasileira, professor, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de SANDRA ALVES DE SOUZA VITO, de nacionalidade brasileira, analista de RH, com 
47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: JOELSON SILVA DE LIMA e ELIZIANE GOMES DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de serviços gerais, RG n.º 40205287 - SSP/SP, CPF n.º 
44993826885, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de janeiro de mil 
novecentos e noventa e quatro (06/01/1994), residente na Rua Djalma Fontes de Souza, 220, Bolsão 
9, Cubatão - SP, fi lho de JOSUE BARBOSA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 43 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LAUDICEA DA SILVA TELES, de nacionalidade brasi-
leira, porteira, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 430392928 - SSP/SP, CPF n.º 45645187806, com 
19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de junho de mil novecentos e 
noventa e seis (01/06/1996), residente na Rua Maria Rosa de Aquino Cordel, 219, Bolsão 9, Cuba-
tão - SP, fi lha de GEOVÂNIA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 35 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de 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: MARCELO DE SOUZA RODRIGUES e JULIANA DE ARAUJO LEITE. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 447300751 - SSP/SP, CPF n.º 35777797806, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de junho de mil novecen-
tos e oitenta e seis (01/06/1986), residente na Av. Ferroviária I, 1580, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lho de MOIZES FERREIRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 62 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO CARMO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Fabiana Costa dos Santos, confor-
me sentença datada de 08/11/2010, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Civel da Comarca de 
Cubatão-SP, nos autos de nº1059/10. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 423691557 - SSP/SP, CPF n.º 40531314804, com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascida no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e noventa e quatro (28/06/1994), residente 
na Av. Ferroviária I, 1580, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de MAURICIO LEITE, falecido há 07 
anos e de HELENA DE ARAUJO MOREIRA LEITE, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 43 anos 
de idade, residente em TRÊS LAGOAS - MS. 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, 22 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: BRUNO TEOFILO DOS SANTOS e JANAINA MARIA DE SOUSA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor operacional, RG n.º 5984961 - SSP/
PE, CPF n.º 04786570486, com 32 anos de idade, natural de ESCADA - PE (Ribeirão-PE  Livro nº 54, 
fl s. nº 222, Termo nº 10333), nascido no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e oitenta e três 
(27/04/1983), residente na Rua Luiz Gonzaga do Nascimento, 65, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho 
de TEOFILO CECILIO DOS SANTOS, falecido há 16 anos e de ALAIDE FERREIRA DOS SANTOS, faleci-
da há 06 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de recursos huma-
nos, RG n.º 27737717 - SSP/SP, CPF n.º 28105716860, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e setenta e nove (27/07/1979), residente 
na Rua Luiz Gonzaga do Nascimento, 65, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de GINALDO BERNARDO 
DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em SÃO VI-
CENTE - SP e de MARIA JOSE DA SILVA SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: ADRIANO OLIVEIRA DE LIMA e KLEUNIZA RODRIGUES MEDEIROS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 3108522594 - SJS/II 
RS, CPF n.º 30643127828, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta e 
um de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (31/12/1982), residente na Rua das Azaléias, 
448, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ARNOUD FAUSTINO DE LIMA, desaparecido há 15 anos e de 
MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 60 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assis-
tente fi nanceiro, RG n.º 297316813 - SSP/SP, CPF n.º 30899482813, com 33 anos de idade, natural 
de TEÓFILO OTONI - MG (Novo Oriente de Minas  Livro nº 9, fl s. nº 180, Termo nº 9643), nascida 
no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (22/02/1983), residente na Rua 
das Azaléias, 448, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ELSON RODRIGUES MEDEIROS, falecido há 
17 anos e de MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de 
idade, residente em SÃO SEBASTIÃO - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de 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: FRANCISCO JARBAS REBOUÇAS DE SOUZA e MARLENE DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 2519654 - SSP/CE, CPF n.º 90155459368, 
com 44 anos de idade, natural de TABULEIRO DO NORTE - CE (Tabuleiro do Norte - CE  Livro nº 07, 
fl s. nº 02, Termo nº 6499), nascido no dia quatorze de setembro de mil novecentos e setenta e um 
(14/09/1971), residente na Rua João Veiga, 34, Bloco 5, Casa 4, Conj. Rubens Lara, Cubatão - SP, fi -
lho de FRANCISCO MACIEL DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de 
idade, residente em TABULEIRO DO NORTE - CE e de MARIA DAS GRAÇAS REBOUÇAS, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em TABULEIRO DO NORTE - CE . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 18650035X - SSP/SP, CPF n.º 
10426362810, com 52 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de agosto 
de mil novecentos e sessenta e três (29/08/1963), residente na Rua João Veiga, 34, Bloco 5, Casa 4, 
Conj. Rubens Lara, Cubatão - SP, fi lha de AGENTIL FERREIRA DA SILVA, falecido há 12 anos e de HE-
LENA DE ALMEIDA SILVA, falecida há 03 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, 22 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: JOSÉ ROBERTO MOTA e MARIA JOSÉ DELMONDES. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, montador de andaime, RG n.º 401438727 - SSP/SP, CPF n.º 31335244883, 
com 33 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia nove de novembro de mil novecen-
tos e oitenta e dois (09/11/1982), residente na Rua Sete de Setembro, 301, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ BARROSO MOTA, de nacionalidade brasileira, padeiro, com 50 anos de idade e de SE-
BASTIANA FERREIRA MOTA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Danieli Maria da Silva, conforme sentença de 11/03/2015, proferida 
pela Juiza de Direito da 3ªVara desta Comarca, nos autos de nº0001646-40.2015.8.26.0157. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante geral, RG n.º 346537058 - SSP/SP, CPF n.º 
29499487824, com 38 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DO PEIXE - PI (Paes Landim-PI  Livro nº 04, 
fl s. nº 84vº, Termo nº 2606), nascida no dia quatorze de agosto de mil novecentos e setenta e sete 
(14/08/1977), residente na Rua Sete de Setembro, 301, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO MANOEL 
DELMONDES, falecido há 01 ano e de ALBERTINA IRENEU DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 72 anos de idade, residente em PICOS - PI. 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, 28 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: JOSÉ HAMILTON FERREIRA DA SILVA e EDNEIA 
APARECIDA DE ALCANTARA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, soldador, RG n.º 1407791087 - SSP/BA, CPF n.º 03632682518, com 34 anos 
de idade, natural de CAMPO FORMOSO - BA (Campo Formoso-BA  Livro nº 11, fl s. 
nº 71, Termo nº 12277), nascido no dia seis de outubro de mil novecentos e oiten-
ta e um (06/10/1981), residente na Rua José Bonifácio, 45, Vila Elizabeth, Cubatão 
- SP, fi lho de JOSÉ FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
65 anos de idade, residente em CAMPO FORMOSO - BA e de NIVALDINA FERREIRA 
DA SILVA, falecida há 26 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 386176097 - SSP/SP, CPF n.º 35172352880, com 38 anos de 
idade, natural de PARIQUERA-AÇU - SP (Pariquera-Açu-SP  Livro nº 23, fl s. nº 247, 
Termo nº 1588), nascida no dia doze de junho de mil novecentos e setenta e sete 
(12/06/1977), residente na Rua José Bonifácio, 45, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, fi lha 
de DURVAL PEREIRA DE ALCANTARA, falecido há 03 anos e de JOANA D’ARC FERREI-
RA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos de idade, residente em SORO-
CABA - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de 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: ELIAS BORGES JUNIOR e SABRINA EVANGELIS-
TA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, 
RG n.º 478912286 - SSP/SP, CPF n.º 38788122808, com 26 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 136, fl s. nº 122, Termo nº 82671), 
nascido no dia nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (09/12/1989), 
residente na Rua Pedro Rosalino de Carvalho, 151, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho 
de ELIAS BORGES, de nacionalidade brasileira, fi scal, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANDREA APARECIDA FARIA BORGES, de nacionalidade brasi-
leira, cabeleireira, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de saúde, RG n.º 460930916 
- SSP/SP, CPF n.º 45629139835, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (04/02/1997), 
residente na Avenida Ferroviária II, 278, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de 
WILLIAN AGOSTINHO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, segurança, com 34 anos 
de idade, residente em BARBOSA FERRAZ - PR e de ALEXSANDRA EVANGELISTA DE 
JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 34 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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: MIGUEL MARTINS DE BARROS GNECCO e 
ELIDA LEITE DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de 
janeiro de mil novecentos e noventa e seis (12/01/1996), residente na Av.Nossa 
Senhora de Fáti ma, 1074, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de MIGUEL ANTONIO 
GNECCO JUNIOR e de CLAUDIA MARTINS DE BARROS . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, autônoma, com 25 anos de idade, natural de SÃO 
VICENTE - SP, nascida no dia dezessete de setembro de mil novecentos e noventa 
(17/09/1990), residente na Rua Filomena Mustach, 1871, Jardim Anhanguera, PRAIA 
GRANDE - SP, fi lha de MOYSES LEITE DA SILVA e de ELDA SILVA MACEDO LEITE DA 
SILVA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de março de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: FABIO JULIO DOS REIS e JOZIANE 
GONÇALVES DE SOUZA. Sendo a preten-
dente, DIVORCIADA. 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 Impren-
sa Local.

Cubatão, 30 de março de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Cartão Servidor Exposição

Amyr Klink faz apelo pelo 
consumo consciente dos
recursos naturais

Marcel Nobrega

Retorno de
Sucesso

Presidente da ACIC comemora a 
boa adesão dos comerciantes ao 

Cartão Servidor e projeta chegar a 
mil estabelecimentos cadastrados 

até o final de 2016

De volta às ruas há 
quase um mês, o Cartão 
Servidor começa a ga-
nhar corpo com a nova 
administradora, a Eco-
pag. O saldo nesse pri-
meiro mês é positivo e 
a perspectiva é boa. Até 
o momento, quase 500 
estabelecimentos co-
merciais já realizaram o 
credenciamento e estão 
aptos a receber paga-
mentos através do Car-
tão Servidor.

O grande estímulo 
para os comerciantes são 
os valores envolvidos no 
programa. São mais de 6 
mil servidores receben-
do crédito de R$ 500,00 
por mês para gastar no 
comércio local. O que 

vai gerar cerca de R$ 3,3 
milhões circulando a 
mais no comércio local 
mensalmente. A previ-
são para 2016 é de que 
cerca de 30 milhões de 
reais circulem na cidade 
só com o retorno do car-
tão, que aconteceu agora 
em março.

O sucesso nesse retor-
no do Cartão Servidor 
tem animado muito o 
presidente da Associação 
Comercial e Industrial 
de Cubatão (ACIC), An-

tônio Teixeira que espera 
bater a marca de mil es-
tabelecimentos cadastra-
dos antes do final do ano. 
“O cartão já começou o 
primeiro mês com mais 
de 300 estabelecimentos 
cadastrados. Em um mês, 

o número chega próximo 
a 500. A meta desse ano é 
bater os 1000 estabeleci-
mentos”, afirma.

Mas ainda há alguma 
desconfiança no comér-
cio. Segundo o presi-
dente da ACIC, alguns 

comerciantes preferem 
esperar um pouco para 
aderir ao cartão. Eles tem 
receio de que a empresa 
ou a Prefeitura não dêm 
conta dos pagamentos 
e isso possa trazer pre-
juízos. A esperança do 
mandatário da ACIC é 
que a continuidade do 
programa mostre que 
vale a pena aderir e que 
isso será muito benéfico 
para todos.

Dentre os já cadas-
trados, Teixeira destaca 
que mercados de bairro e 
grandes lojas já recebem 
pagamento através do 
Cartão. As lanchonetes 
Subway e Mc Donald’s, 
da cidade, são exemplos 
de grandes marcas que 
aderiram ao programa. 
E a procura dos comer-
ciantes para fazer o ca-
dastro é grande, segundo 
o presidente da ACIC. 
“Desde que foi anuncia-
do o retorno do projeto, 
o telefone da ACIC não 
para. São comerciantes 
tirando dúvidas e solici-
tando o credenciamento 
do Cartão Servidor”, co-
menta Teixeira.

Cadastro 
Para solicitar o ca-

dastro no programa, o 
comerciante precisa li-
gar na ACIC, de segun-
da a sexta, em horário 
comercial, e solicitar a 
visita dos representantes 
da Ecopag ou da ACIC. 
Preencher um cadastro 
e seguir as orientações. 
Mais informações pelo 
telefone 3361-1519.

30 milhões
devem circular no 
comércio da cidade 
com o retorno do
Cartão Servidor

“O planeta está nos 
enviando uma mensa-
gem. O recurso natural 
mais importante, que te-
mos com tanta fartura, as 
pessoas se dão ao luxo de 
desperdiçar. O consumo 
de água do brasileiro po-
deria facilmente ser re-
duzido com uma maior 
consciência ambiental”, 
disse o navegador Amyr 
Klink. 

A palestra marcou o 
encerramento da expo-
sição “Linha D’Água Cir-
culação”, que ficou aberta 
de 18 a 31 de março no 
Bloco Cultural. Patroci-
nada pela Unipar Car-
bocloro, a mostra foi 
visitada por centenas de 
pessoas e contou com 30 
fotografias e relatos das 
grandes expedições do 
navegador paulistano.

Segundo ele, os canais 
navegáveis da Baixada 
têm um potencial enor-
me para atividades náu-
ticas, mas não são apro-
veitados. “Cubatão tem 
enorme potencial para 
o turismo nos canais 
do manguezal. Palma 
de Maiorca (Espanha) é 
uma cidade que fatura 
20 milhões de euros por 
ano só alugando embar-
cações, fora manutenção, 
ajustes eletrônicos, se-
guros etc. E esta região 
paulista é uma das mais 
atraentes do Brasil para o 
turismo náutico, gerando 
empregos e desenvolven-
do a economia”, analisa 
o navegador, que já fez 
36 viagens à Antártida, 
no Pólo Sul, desde que se 
casou, oito delas com a 
família.

Danado de Bom

Festival reverencia a força 
nordestina, em Cubatão

A prefeita Marcia 
Rosa recebeu, em seu 
gabinete, na tarde des-
ta quinta-feira, (31), 

seis homenageados  re-
presentando a força e a 
cultura nordestina, na 
cidade. 

Constituída basi-
camente por migran-
tes nordestinos e seus 
descendentes, Cubatão 

presta um tributo ao 
povo que ajudou a cons-
truí-la, reverenciando 
personalidades.

Adriano Sanfoneiro
Adriano de Souza Ta-

veira chegou a Cubatão 
aos 18 anos, em 1987. 
Nascido em Morada 
Nova, Ceará, trabalhou 
em várias indústrias do 
Polo Industrial antes de 
se tornar empresário, 
dono de uma das maio-
res firmas de locação 
de andaimes da cidade. 
Criador do Trio Asa 
Branca e do Forró San-
fonado,  Adriano, toca 
ao lado do filho e en-
controu na música uma 
forma de se conectar 
com as suas raízes.

André Serapião 
Nascido em Cuba-

tão, Carlos André Sera-
pião teve seu primeiro 
contato com a cultura 
nordestina através dos 
avós paternos, que vie-
ram da Bahia. Mudou 
para Londres,  onde 
reside  e em 2005 co-
meçou a dar aulas de 
forró. Atualmente, mi-
nistra aulas em Lon-
dres e Oxford e é or-
ganizador do Festival 
de Forró de Londres. 
Também realiza ofici-
nas de forró na Alema-
nha, Noruega, França e 
Rússia

Dona Pequena 
Maria Francisca da 

Silva Lima, nasceu em 
Bezerros, Pernambu-
co, onde trabalhou na 
roça. Aos 23 anos, veio 
com o marido Severi-
no para Cubatão. Mo-
raram na Rua Espanha, 
no Casqueiro, antes 
de ir para o Pinheiro 
do Miranda, onde vi-
vem. Severino, traba-
lhou nas indústrias e 
montou um bar que se 
tornou um ponto de 
referência do Pinheiro 
do Miranda, revelan-
do a exímia cozinheira 
Dona Pequena. 

João do Coco 
João de Deus San-

tana , é um dos am-
bulantes mais antigos 
de Cubatão, em frente 
à Igreja Matriz, há 42 
anos. Natural de Cipó, 
na Bahia, trabalhava 
na lavoura e aos 16 
anos deixou a casa dos 
pais rumo a Cubatão. 
Trabalhou na Santa 
Casa e indústrias. Aos 
20 anos já vendia pi-
poca no mesmo local 
onde está o carrinho 
de coco, atualmente. 
Sonha em voltar para 
a terra natal e comprar 
‘uma casinha’.

Lourimar Vieira 
Natural de Oeiras, 

Piauí, mudou para Cuba-
tão aos 13 anos, em 1979. 
Se especializou em tea-
tro e, em 1984, estreou 
a primeira obra, Aurora 
da minha vida. Ganhou 
inúmeros festivais pelo 
seu desempenho na peça 
“Bailei na Curva” e via-
jou com a peça por três 
anos. Ajudou a criar a 
primeira companhia tea-
tral do Município, Magia 
da Cidade, que durou até 
1996. Em 97, fundou o 
Teatro do Kaos, no Largo 
do Sapo. 

Neta do Bolsão 8 
Josinete Lica da 

Silva, pernambucana 
da cidade de Prazeres 
chegou a Cubatão em 
1980 para viver com o 
pai. Veio sozinha, aos 
18 anos, e trabalhou 
nas empresas do polo. 
Em 82 casou e  mudou 
da Vila Parisi, para o Jd 
Nova República. Em 
86, abriu um peque-
no comércio na frente 
de  casa, tornando-se 
referência no bairro. 
Bem relacionada, aju-
dou na idealização da 
quermesse junina no 
bairro, há 20 anos. 

Alê Souza

O Festival Danado de 
Bom, é o maior festival 
nordestino do País, fora 
do nordeste, e começa 

na próxima quinta, dia 
07, com entrada gratui-
ta, para comemorar o 
aniversário de Cubatão.

Palestra encerrou a exposição “Linha D´água 
Circulação” patrocinada pela Unipar Carbocloro
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Jaque Barbosasocial por

jaqbarbosa@uol.com.br

EM PROL 
DO AUTISMO
Acontece neste sá-

bado (02), a partir das 
14 horas, uma grande 
ação social em prol 
dos portadores do 
Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), durante 
o Dia Mundial de Cons-
cientização sobre o Au-
tismo.

Dentre as atividades 
planejadas, será realiza-
da caminhada, que terá 
início em frente a Far-
maConde, na Avenida 
Brasil e terminará na 
Praça da Independên-
cia, no Jardim Casquei-

Junto aos irmãos da Congre-
gração Cristã no Brasil, os jo-

vens Merieny e Lucas selaram 
união matrimonial em impe-

cável e emocionante celebra-
ção. Na foto com os padrinhos 

Cido Barbosa e Deise

Chico da Adega e Banha posam no Espaço dos 
Amigos da Adega: “Na Adega do Chico Banha 
tem valor!”, celebra o comerciante

Jô Cruz e Thaynara 
durante pausa na 
dança para click da 
coluna. As fotógra-
fas celebraram, jun-
tas, mais um aniver-
sário. Diversão não 
faltou

1. O repórter
Washington 
Luis Brito

2. e o histo-
riador Arlindo 
Ferreira, que 
comemora-
ram aniversá-
rio na última 
semana

Felicidades ao Belo Casal Jessi-
ca e Renan que trocaram alianças 
cheias de amor

ESTIMULANDO O 
APRENDIZADO
Com a utilização de tecnologias 
multimídia e conteúdos práticos 
nas salas de aula (experiências, 
jogos de raciocínio), a escola ABC 
Master inova no aprendizado dos 
alunos, estimulando o entendi-
mento do conteúdo. O resultado 
tem sido notório.
A escola entende que um ambiente 
adequado, oferecendo conforto e 
praticidade interfere positivamente 
no resultado dos alunos, por isso 
conta com espaços adequados para 
ministrar as aulas. Uma moderna 
sala de informática, faz com que 
o aprendizado seja satisfatório, 
os alunos realizam atividades do 
material Anglo através do portal 
do aluno.
A ABC Master tem como lema 
“aqui se ensina, aqui se aprende”.

Acontece neste sá-
bado (02), a partir das 
14 horas, uma grande 
ação social em prol 
dos portadores do 
Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), durante 
o Dia Mundial de Cons-

ro. Além da caminhada, 
terá espaço para brinca-
deiras e diversas ativi-
dades, apresentação dos 
cães da Policia Militar e 
a participação especial 
da Banda Bálsamo. Para 
participar, basta compa-
recer ao local no horário 
do evento.

Depois de formalizar o 
casório no Cartório de Re-
gistro Civil, o casal Venilson 
e Neide Lira fi zeram fotos 
com os padrinhos no Espaço 
Floricultura Central.

A coluna parabeniza...

1 2
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GERAÇÃO SAÚDE

Meningite

fontanela abaulada (um 
calombo na moleira) estão 
frequentemente ausentes, o 
que di� culta o diagnóstico 
nessa faixa etária. Chamam 
a atenção sintomas como: 
baixa de atividade (a cri-
ança � ca largadinha) ou ir-
ritabilidade, choro intenso, 
gemência e vômitos.

Tratamento
Na suspeita de mening-

ite, o paciente deve imedi-
atamente procurar assistên-
cia médica. Após a avaliação 
médica e análise preliminar 
de amostras clínicas do pa-
ciente, caso seja con� rmada 
a suspeita diagnóstica o pa-
ciente � cará internado e o 
tratamento será realizado 
com antibióticos especí� cos.

Prevenção
Existem vacinas para 

prevenir alguns tipos de 
meningite. Dentre estas, 
estão disponíveis no calen-
dário de vacinação da cri-
ança as seguintes vacinas: 
BCG (previne meningite 
tuberculosa) e Tetravalente 
que protege contra a men-
ingite por Haemophilus 
in� uenzae tipo B, além de 
doenças como a Coque-
luche, a Di� eria e o Tétano. 
As vacinas contra a menin-
gite meningocócica estão 
disponíveis para controle 
de surtos.

Outras formas de pre-
venção incluem: evitar 
aglomerações, manter os 
ambientes ventilados e a hi-
giene ambiental e corporal.

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

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

ESPAÇO SAÚDE

A meningite é um pro-
cesso in� amatório das 
meninges, membranas 
que envolvem o cérebro e 
a medula espinhal. Pode 
ser causada por diversos 
agentes infecciosos, como 
bactérias, vírus, parasitas 
e fungos, ou também por 
processos não infecciosos. 
No Brasil, a meningite é 
considerada uma doença 
endêmica, deste modo, ca-
sos da doença são espera-
dos ao longo de todo o ano, 
com a ocorrência de sur-
tos e epidemias ocasionais, 
sendo mais comum a ocor-
rência das meningites bac-
terianas no inverno e das 
virais no verão.

Transmissão
Contato de pessoa a pes-

soa, por via respiratória, 
através de gotículas e se-
creções do nariz e garganta.

Sintomas
Febre alta e dor de ca-

beça muito forte e rigidez 
de nuca (pescoço duro) são 
sintomas frequentes nos in-
divíduos após os 2 anos de 
idade;

•Náuseas;
•Vômitos;
•Fotofobia
 (desconforto
 com luz);
•Confusão mental;
•Abatimento
 no estado geral. 
Em recém-nascidos 

ou lactentes, os sintomas 
clássicos de febre, dor de 
cabeça, rigidez de nuca e 

ESPAÇO SAÚDE

Praticar atividade fí-
sica tem sido muito mais 
do que simplesmente a 
busca pelo corpo per-
feito. A promoção de 
saúde, a prevenção e o 
tratamento de doenças 
tem aparecido como 
um dos grandes moti-
vos da grande procura 
das pessoas por locais 
onde praticar atividades 
físicas.

Pensando nisso, o Es-

Marcel Nobrega

Atividade física no combate 
à doença crônica

porte Clube Cubatão, 
em parceria com a se-
cretaria de Saúde, pro-
move aulas para aquelas 
pessoas que precisam 
dar continuidade no 
tratamento de doenças 
crônicas.

Ministrada pela pro-
fessora Suzana Rossi, as 
atividades são planeja-
das para auxiliar pesso-
as que já tem liberação 
médica para a pratica 

de exercícios e visam a 
recuperação de pessoas 
à sua melhor condição 
de saúde.

“As pessoas compre-
endem melhor a impor-
tância da atividade na 
prevenção de doenças e 
também no tratamento 
delas. Hoje temos apro-
ximadamente 30 alunos 
que vem mostrando 
bons avanços em seus 
respectivos tratamen-

tos por conta das ativi-
dades que executamos 
aqui’, comenta a profes-
sora Suzana.

As aulas são reali-
zas sempre as terças e 
quintas, das 9h30min 
e 10h30min e atendem 
pessoas com doenças 
crônicas como diabe-
tes, hipertensão, entre 
outras, desde que sejam 
liberados pelo médico 
para a pratica.

Aulas acontecem na quadra do EC Cubatão
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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

São Vicente

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

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
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Letícia Spina Aragão, 
de apenas oito anos de 
idade, começou sua car-
reira promissora de gi-
nasta olímpica há um ano, 
competindo por Santos, 
mas levando o nome da 
cidade de Cubatão, já que 
mora no Município, no 
bairro Jardim Casqueiro. 
Treinando desde os cin-
co anos em Praia Gran-
de e Santos, atualmente 
concentra seus treinos 
no Brasil Futebol Clube, 
sob a responsabilidade do 
técnico Matheus Josino 
de Matos. 

Esse ano Letícia ja ga-
nhou seis medalhas, entre 
bronze, prata e de parti-
cipações, além de já ter 
competido nas cidades de 
Santos, Paulínia e Bragan-
ça Paulista. Agora vai co-
meçar a viajar para outras 
cidades, levando não só o 
nome de sua cidade natal, 
Cubatão, como também 
seu sonho adiante. Até o 
� nal do ano já estão mar-
cadas oito competições 
nas cidades de Hortolân-

•6 kit nets • 2 quartos sala e cozinha 
 Área de lazer com 80 m2 para o prédio. 

De esquina na Marti ns Fontes c/ Nossa Senhora da Lapa. 
Aluguel parcial ou individual. Mobiliado para empresa. 
Opicional. Ideal para empresas ou família!!!

Direto com o dono 
R$ 600 cada 
Tel: 3321-8985 / 982226777
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ESPORTE

Em busca do SONHO OLÍMPICO
Leticia Aragão, de 8 anos, começa a trilhar seus passos na ginastica artística 
sonhando em disputar uma medalha olímpica no futuro

dia, já, no próximo dia 30 
de abril; Bragança Paulis-
ta, São Caetano do Sul e 
Indaiatuba.                                              

 Os pais e a família, que 
não medem esforços para 
conseguir com que Letícia 
consiga seguir em frente, 
disse que já está arreca-
dando dinheiro por conta 
própria. “Nesta Páscoa � -
zemos três rifas e o valor 
arrecadado vai ser todo 
para custear as despesas, 

não só com o transporte 
e estadia da Letícia, mas 
também com as roupas 
e acessórios, que não são 
nada baratos. Conto com 
a ajuda de um futuro pa-
trocinador para transfor-
mar o sonho da minha 
� lha em realidade”, disse 
emocionada, Lizandra 
Spina Aragão, mãe da fu-
tura campeã.

Títulos já acumulados:  
3º lugar no Clube Inter-

nacional de Regatas e Re-
gatas Santista, ambos em 
Santos; 2º lugar, na ‘Liga 
de Ginástica Olímpica’, na 
cidade de Bragança Pau-
lista; 2º lugar no Brasil Fu-
tebol Clube, também em 
Santos e na ‘Liga Intermu-
nicipal’, um troféu desta-
que pela 3ª colocação, na 
cidade de Paulínia. Letícia 
não pôde participar de 
outras competições por 
falta de transporte.

Divulgação

Letícia mostra seu talento durante apresentação na trave de equilibrio em Santos
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ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA E CIDADANIA DR. LEÃO DE MOURA CNPJ: 51.642.098/0001-11
BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de Dezembro de 2014.

ATIVO  PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE   R$ 134,812.96 PASSIVO CIRCULANTE  R$ 141,573.83 
DISPONÍVEL   R$   71,204.29  EXIGIVEL A CURTO PRAZO  R$ 141,573.83 
      Caixa    R$        742.00  FORNECEDORES    R$   27,528.07 
BANCOS C/ MOVIMENTOS  R$   36,946.97       Fornecedores    R$   27,528.07 
      Banco do Brasil C/C 5215-9  R$     2,248.88  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  R$     1,098.24 
      Banco Santander 13000565-2  R$     6,816.46      PIS/COFINS/CSLL Ret. S/ Terceiros R$        144.36 
      (-) Cheques a Compensar  R$  (9,135.25)     ISS a Recolher   R$        273.78 
      Banco do Brasil C/C 58459-2  R$   26,492.76      IR a Pagar   R$        136.15 
      Banco do Brasil C/C 67201-7  R$   10,524.12      ISS S/ Autonomos a Pagar  R$        543.95 
BANCOS C/ APLICAÇÃO  R$   33,515.32  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  R$ 112,947.52 
      CDB - Banco do Brasil  R$   (1,131.93)     Salarios e Ordenados a Pagar  R$   67,917.55 
      BB - Curto Prazo    R$   33,092.30      INSS a Recolher   R$     5,371.05 
      BB - Curto Prazo C/C 58459-2  R$     1,554.95      FGTS a Recolher   R$   34,639.31 
REALIZAVEL A CURTO PRAZO  R$   63,608.67      Contrib. Sindical a Recolher  R$     4,126.83 
IMPOSTOS A RECUPERAR  R$        624.80         Contrib. Assistencial a Recolher  R$        892.78 
      IRRF a Compensar    R$        182.55   
      IR e CS a Restituir/Compensar  R$          32.84   
      INSS a Recuperar   R$       409.41   
CREDORES DIVERSOS  R$   52,243.18   
      Créditos a Recuperar  R$   51,656.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO   R$   72,262.24 
      Crédito de Telefone    R$        587.17   RESERVAS 
CREDITOS A FUNCIONARIOS   R$   10,740.69  PATRIMÔNIO PRÓPRIO   R$   72,262.24 
Adto. salario   R$          42.00         Supervati/Défi cit Acumulado   R$ 378,632.80 
Adto. A Funcionários   R$        242.00         (-) Prejuizos Acumulados   R$ (306,370.56)
Adto. De Férias    R$   10,456.69   
REALIZAVEL A LONGO PRAZO   R$     2,251.77   
VALORES A RECEBER    R$     2,251.77   
DEPOSITOS E CAUÇÕES  R$     2,251.77   
      Caução     R$     2,251.77   
ATIVO PERMANENTE    R$   76,771.34   
IMOBILIZADO    R$ 203,378.22   
BENS     R$ 203,378.22   
     Benfeitorias em Imóveis de Terc.   R$     4,000.00   
     Máquinas, aparelhos e equip.   R$   50,404.31   
     Equip. de Proc. Eletr. Dados   R$   33,989.51   
     Móveis e Utensílios    R$   19,501.91   
     Veiculos     R$   95,482.49   
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-) R$ (126,606.88)  
     Benfeitorias em Imóveis de Terc.   R$   (1,520.00)  
     Máquinas, aparelhos e equip.   R$ (21,329.71)  
     Equip. de Proc. Eletr. Dados   R$ (32,417.07)  
     Móveis e Utensílios    R$   (5,260.84)  
     Veiculos     R$ (66,079.26)  
TOTAL DO ATIVO    R$ 213,836.07  TOTAL DO PASSIVO   R$ 213,836.07 

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2014.   
Somando Ativo e Passivo a importância de R$ 213.836,07 (Duzentos e Treze Mil, Oitocentos e Trinta e seis Reais e Sete Centavos). 
Ressalvando que a responsabilidade do profi ssional contador, fi ca técnico desde que reconhecidamente operou com  elementos dados e 
fi rma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.   
Cubatão, 31 de Dezembro de 2014.   

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2014.
RECEITAS      DESPESAS 
 RECEITA PROV. ATIV. AREA DE ASS. SOCIAL    DESPESAS OPERACIONAIS 
  RECEITA BRUTA       GASTOS GERAIS        207,429.48
   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  847,932.08          CREMESP                662.00
    Sistema Único de Saúde (SUS)  541,961.04           Manutenção e Reparos            8,055.38
    Doação Carbocloro   26,064.00           Gás de Cozinha             1,313.47
    Doação Terracom   200.00          Material de Consumo             6,313.40
    Associados Aposentados Caixa de Prev. 1,330.00           Medicamentos                179.76
    Ass. Benef. De Ass. Soc. E Hosp. (PROS 255,688.50           Juros e Moras Pagos             1,666.20
    Caixa de Prev. Dos Serv. Mun. De Cub. 21,688.54           Combustivel e Lubrifi cantes            2,318.44
    Avape    1,000.00           Pedágio                 470.12
RECEITAS DIVERSAS              Telefone              6,578.85
 RECEITAS OPERACIONAIS             Energia Elétrica           21,925.56
  RECEITAS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES 113,899.14           Água              8,777.36
    CASM Comis. De Aux. E Sub. Mun. 82,999.14           Impressos e Materiais de Escritório           5,459.34
    SEADS - DRADS - Emenda Parlamentar 30,000.00           Gêneros Alimenticios             6,677.49
    Consórcio Serra do Mar  900.00       Materiais de Limpeza             5,441.34
RECEITAS DE DOAÇÕES E CAMPANHAS 70,779.20           Internet                 408.00
    Func. Da Camara Mun. De Cubatão 13,499.32           Despesas Diversas             2,220.34
    Doações Particulares e Campanhas 57,279.88           Comemorações e Eventos               158.05
RECEITAS FINANCEIRAS  1,468.10        Despesas c/ Veículos                 50.00
    Juros Ativos   1,468.10          Café, Lanches e Refeições              163.99
OUTRAS RECEITAS   20,268.10           Seguros              4,535.90
    Ação Judicial (Desapr. De Terreno)  20,268.10          Bens de Pequeno Valor           2,528.57
TOTAL DAS RECEITAS   1,054,346.62      Honorários contabéis           25,964.00
               Contribuição Sindical/Assistencial               866.47
PARECER DO CONSELHO FISCAL             Honorários Advocaticios        3,765.62
Os membros do Conselho Fiscal da Associação Casa da Espe-      Cartório e Autenticação                 81.45
rança e Cidadania “Dr. Leão de Moura”, tendo examinado as        Serviços Prestados Pessoa Juridica         83,322.33
contas e documentos referentes ao Balanço Anual do Exercício      Material Didático             2,082.42
de 2014 atestam a sua exatidão, opinando pelas respectiva a-       Locação de Equipamentos               430.00
aprovação.               Peças e Equipamentos               170.00
              Material p/ cursos             4,301.03
Cubatão, 30 de Janeiro de 2015.            Material de Cozinha                542.60
         DESPESAS C/ PESSOAL        859,024.89
   Sérgio Balula                              Francisco José Barros de Lima     Salarios e Ordenados          424,968.49
     Presidente                                                 Membro      Acordos e Ind. Trabalhistas            5,967.37
 RG: 9.918.783                                     RG: 64.552.147      Décimo Terceiro           40,470.77
CPF: 885.956.258-91                     CPF: 512.578.588-15      FGTS              60,414.03
              DSR                 145.93
Antonio Teixeira Gomes             Horas Extras 100%                670.54
Membro              Medias s/ Horas Extras            1,479.82
RG: 11.598.987-0            Vale Transporte             3,463.57
CPF: 120.250.625-91              Premio p/ Tempo de Serviço          26,773.10
               Plano de Saúde                 344.29
               Bonifi cação             1,806.66
               Férias            58,836.17
ASS. CASA DA ESPERANÇA E CIDADANIA DR. LEÃO DE MOURA      1/3 Férias Recebidas           15,141.22
CNPJ: 51.642.098/0001-11             Adicional Insalubridade          15,842.49
              Gratifi cação                123.22
               Prog. Alimentação             2,894.99
               Autonomos         187,570.56
MARCELO ANTONIO BRANDI             Anuênio              2,536.78
CONTADOR              Assistencia Odontologica               435.10
CPF: 032.262.528-95              Auxilio Enfermidade             3,780.00
RC: 1SP117739/O-5              PIS S/ Folha de Pgto.             6,048.37
        CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REF.           3,059.10
              Material p/ Manutenção            3,059.10
       DESPESAS FINANCEIRAS            4,011.60
             Taxas Bancarias             3,435.54
              IOF                   14.05
              Juros/Encargos                562.01
        DESPESAS INDEDUTIVEIS            1,175.24
             Juros/Multas             1,005.00
              Multa de Transito                170.24
        DESPESAS C/ VEICULOS            3,443.48
             Combustiveis e Lubrifi cantes               520.40
            IPVA              2,923.08
      TOTAL DAS DESPESAS     1,078,143.79
      PREJUIZO OPERACIONAL         -23,797.17
      OUTRAS RECEITAS/DESPESAS 
       PREJUIZOS ANTES DOS IMPOSTOS        -23,797.17
             Provisão de Impostos 
              Participações e Contribuições 
      TOTAL DO PREJUIZO DO PERÍODO       -23,797.17

PARTE II
A ameaça não se con� rmou, 

mas essa percepção demorou 
anos para ser notada. Quando 
tudo parecia pronto para a expan-
são do crédito, o cenário nova-
mente se torna nebuloso. A nova 
eleição presidencial provocava 
descon� anças. A reeleição do 
presidente sinalizou pela conti-
nuidade da política econômica.  
Já estávamos em 2007 e naque-
le momento não existiam mais 
motivos para preocupações. As 
turbinas estavam acionadas para 
a decolagem. A crise � nanceira 
mundial, desencadeada a partir 
de setembro de 2008, detonou a 
expansão dos � nanciamentos no 
Brasil. Com a possível redução 
das exportações geradas pela crise 
externa (como de fato ocorreu), 
foi acionado o botão do crédito 
no país. Em 2008, as exportações 
somaram 198 bilhões de dólares. 
Já em 2009, despencaram para 
153 bilhões. 

Note que o estímulo à con-
cessão de crédito é positivo. Tra-
ta-se de ferramenta disponível 
ao governo que deve ser usada 
em momentos oportunos. A capa 
da revista � e Economist de no-
vembro de 2009 ilustra bem o 
momento pelo qual passávamos. 
Era estampada a manchete: “Bra-
zil takes o� ”, traduzindo: O Bra-
sil decola. No entanto, há que se 
monitorar o endividamento das 
famílias e do próprio governo, e 
agir preventivamente, sob pena 
de trazer consequências negativas 
para todo sistema econômico. Os 
dados mostram um superendivi-
damento das famílias nos últimos 
anos. Conforme o Banco Central, 
em janeiro de 2005 o total das dí-
vidas das famílias correspondia a 
18,45% de suas rendas, quando 
considerado o período de 12 me-
ses. Em abril de 2015, este índice 
saltou para 46,3%.

Os países de economia está-
vel possuem baixas taxas de ju-
ros. Sendo assim, demora-se para 
acontecer o superendividamento 
das famílias. Ou ainda, o próprio 
sistema econômico se acomodou 
(ajustou) com dado nível de en-
dividamento. No Brasil, país com 
juros altos e demanda reprimida, 
o endividamento foi meteórico. 
De acordo com pesquisa da CNC 
(Confederação Nacional do Co-
mércio), em dezembro de 2015, o 
percentual de famílias brasileiras 
com algum tipo de dívida atingiu 
61,1%.

As crises � nanceiras mundiais 
são revestidas de características 
próprias. Algumas delas são de-
tonadas com falência de bancos. 
Este fenômeno ocorre pela contu-
maz expansão do crédito, mesmo 
estando a população endividada. 
Pela baixa capacidade de endivi-
damento das famílias pertencen-
tes ao grupo 3, quando compara-
da às famílias dos países alvos de 
crises, além de escaldados pelos 
acontecimentos recentes, como 

Uma explicação para a crise
a crise de 2008, os agentes � nan-
ceiros brasileiros (bancos) torna-
ram-se extremamente seletivos na 
concessão de crédito. Essa prudên-
cia é um fato positivo. A população 
com capacidade de tomar e pagar 
� nanciamento (grupo 3) está endi-
vidada e, o que é pior, com prazo 
de pagamento mais longo. Pode-
mos vislumbrar o que está por vir.  
Portanto, é mais fácil de se corrigir 
o percurso. 

Sem crédito, não há compras: 
As lojas não vendem e as indús-
trias não produzem. As famílias já 
anteciparam suas compras e, agora, 
estão pagando a conta. Houve pe-
quena pujança econômica no pe-
ríodo de 2008 a 2014: Os salários 
subiram e o desemprego declinou. 
No entanto, o programa se esgotou. 
Os bancos têm di� culdade para 
encontrar novos tomadores de em-
préstimos. Os ciclos de compras a 
crédito foram alongados. Com ci-
clos curtos, as famílias terminam 
de pagar um bem e compram ou-
tro. Atualmente, demora-se para 
quitar o empréstimo. Então, não dá 
para comprar outro produto e as-
sim, reduzem-se as vendas. A para-
lisia provocou trauma na indústria. 
E agora? 

Como foi dito, a diferença fun-
damental entre as crises � nanceiras 
mundiais e a crise brasileira é o 
percentual das taxas de juros. Nos 
países de economia estável, a taxa 
média de juros é muito menor do 
que a praticada no Brasil. Essa dife-
rença acelerou o processo de endi-
vidamento e, por seu turno carreou 
bilhões de reais aos bancos. O di-
nheiro que seria utilizado pela po-
pulação nas compras diárias, está 
sendo canalizado para os agentes 
� nanceiros. É a população do gru-
po 3 repassando recursos para as 
famílias do grupo 1. No Brasil de 
hoje, a população do grupo 3 agre-
ga mais da metade das famílias, ou 
seja, mais de 35 milhões. Já o grupo 
1 é composto por menos de 2 mi-
lhões. Como vimos, essa população 
já se encontra satisfeita com seus 
gastos. Portanto, o dinheiro tende a 
� car esterilizado, depositado inerte 
nos cofres dos bancos.  

A teoria econômica explica que, 
nessas circunstâncias, os empreen-
dedores intensi� cam suas ações de 
investimento, recolocando nova-
mente o dinheiro em circulação. O 
problema é o tempo. Desde o � nal 
do século XVIII os defensores do 
mercado livre sustentam que, no 
longo prazo, as forças de mercado 
vão resolver todos os problemas. 
Keynes, em sua obra: A Teoria Ge-
ral do Emprego, do Juro e da Mo-
eda (1936), refutou tal declaração 
dizendo que “no longo prazo todos 
estaremos mortos”. Antes 
que se concretize a profe-
cia keynesiana, é impres-
cindível que adotemos as 
medidas necessárias para 
retomada da estabilidade 

econômica.  
Via de regra, os grandes in-

vestidores são os grandes poupa-
dores. Com juros altos, eles pre-
ferem deixar o dinheiro aplicado 
aproveitando-se dos rendimen-
tos, até porque o retorno com 
lucros é altamente duvidoso. Os 
empreendedores que precisam 
tomar dinheiro emprestado para 
investir têm di� culdades para 
obter � nanciamentos, também 
em função dos juros altos. A pa-
ralisia contagia a todos.

O contingente de famílias 
endividadas reduz as compras 
e o resultado � nal é a demissão 
de funcionários.  Na sequência, 
sem renda, os demitidos também 
restringem o consumo e famílias 
de todos os grupos têm a renda 
comprometida, sobretudo as dos 
grupos 2, 3 e 4. A nuvem cinzen-
ta da crise avança sobre todos, 
inclusive sobre as famílias com 
dívidas. Para os endividados, os 
recursos são insu� cientes para 
honrar os compromissos ban-
cários. As pessoas preferem ser 
adimplentes com as dívidas as-
sumidas. No entanto, apesar de 
todos os esforços, chega um mo-
mento em que não dá mais para 
pagar as contas. Então, começa a 
crise bancária. 

Os bancos são unidades em-
presariais indispensáveis para 
o desenvolvimento econômico. 
Quando as crises atingem os 
bancos, no mundo inteiro os go-
vernos correm para socorrê-los. 
Aliás, não pode ser diferente. 
Abandoná-los em momentos de 
crise signi� ca colocar em xeque 
toda credibilidade de que ne-
cessitam os agentes econômicos 
para desenvolvimento de suas 
atividades. Em 1995 no Brasil, 
tivemos o PROER (Programa 
de Estímulo à Reestruturação e 
ao Fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional). Na época, 
foram aplicados R$ 16 bilhões 
de dinheiro público em bancos 
particulares. Corrigidas, as cifras 
atingem hoje (2016) cerca de 80 
bilhões de reais. 

En� m, esse é um possível 
quadro que se projeta. Conhe-
cendo, podemos planejar e redu-
zir seus impactos. O único agente 
que tem as ferramentas para re-
versão e promoção das mudanças 
é o governo federal, com a ajuda 
do Congresso Nacional. Se não 
forem tomadas as medidas neces-
sárias, outro PROER deverá ser 
criado em um futuro próximo. 
Dessa vez, num ambiente muito 
mais hostil e comprometido.

Paulo Egidio
Teixeira 

Economista - 
Mestre em 

Administração

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cubatão

Av. Joaquim Miguel Couto, 320 – Cubatão/SP – CEP – 11500-000
     Tel: (13) 3361-6500 – Fax (13) 3361-4237

EDITAL (Provimento CG nº 01/2013)

A Excelentíssima Senhora Doutora  CARMEN SILVIA H. Q. KAMMER DE LIMA, Meri-
tíssima Juíza de Direito e Corregedora Permanente da Vara de Juizado Especial Cível, 
Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Cubatão, Estado de São Paulo,
FAZ SABER a todas as entidades, sediadas no Município de Cubatão, que por este edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a quem mais possa interessar, para que no 
prazo de vinte (20) dias, promova (m) habilitação com apresentação dos projetos e do-
cumentos comprobatórios da regular constituição da unidade (Estatuto Social ou Contrato 
Social); com cópias do Registro Geral e CPF do dirigente da entidade; comprovante da 
fi nalidade social, descritivo do projeto (identifi cação do projeto e dos responsáveis pela 
execução), objetivos do projeto, resumo do orçamento ou discriminação e justifi cativa da 
aquisição de serviço ou equipamento e materiais permanentes, valor total, justifi cativa cro-
nograma de execução, prazo inicial e fi nal; efeitos positivos mensuráveis e esperados e 
indicação dos benefícios diretos e indiretos e conta Bancária em nome da entidade e situa-
ção atual fi scal da entidade perante a Delegacia da Receita Federal, Certidões negativas 
de débitos Municipal, Estadual e Federal, prestação de contas dos últimos exercícios devi-
damente aprovadas; laudo de AVCB com data atualizada do ano em curso e Ata da última 
eleição devidamente registrada perante o Cartório de Registro de Títulos e Documentos 
da Comarca de Cubatão.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, expe-
diu-se o presente edital o qual será publicado e afi xado no átrio deste Fórum e no 
Jornal local do Município, pelo prazo de vinte (20) dias, a contar pela data da publi-
cidade pela imprensa local para conhecimento dos interessados. Cubatão, aos 15 de 
Março de 2016. Eu (Juarez Pereira dos Santos), Escrivão Judicial II, digitei e subscrevo.

CARMEN SILVIA H. Q. KAMMER DE LIMA
Juíza de Direito

Artigo completo no Portal do Acontece www.acontecedigital.com.br
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Na atualidade a va-
lorização pela estética, 
pelo culto à beleza física 
e pela aparência é uma 
preocupação constan-
te na sociedade em que 
vivemos. Realmente 
convivemos com pesso-
as mais bem cuidadas, 
com um aspecto mais 
saudável e até mesmo 
mais bonito.

Esta preocupação, 
nas duas últimas déca-
das, foi transferida para 
os dentes e, conseqüen-
temente, para a expres-
são mais bonita do ser 
humano, que é o sorriso. 

Para que o sorri-
so possa estar bom, as 
pessoas necessitam de: 
saúde oral, dentes ali-
nhados, dentes brancos 
e tratamentos protéticos 
reabilitadores quase im-
perceptíveis.

A Odontologia evo-
lui muito como ciência, 

Cuide do seu sorriso

Dr. Edson Joaquim 
de Jesus Cambaúva
Dra. Silvia Froelich 
Cambaúva
Equipe especializada

até mesmo porque a arte 
é uma parte integrante 
dos procedimentos e da 

própria prática dos atos 
que o cirurgião-dentista 
realiza no seu cotidiano. As técnicas de pre-

paros dentários cavitá-
rios e coronários, para 
receber restaurações 
parciais ou totais, as 
confecções de próteses 
dentárias e ultimamen-
te as instalações de im-
plantes dentários tam-
bém evoluíram muito, 
e nós acompanhamos 
essa evolução com uma 
equipe especializada 

atenta para o que há de 
melhor para os nossos 
clientes.

Além da estética 
que é importantíssimo, 
mais importante ainda 
é a saúde, a qualidade 
de vida que uma boca 
saudável e bem tratada 
proporciona. A saúde 
começa pela boca.

Estamos à sua dispo-
sição para ajuda-lo!


