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Em evento bastante prestigiado por autori-
dades e representantes da sociedade civil orga-
nizada e advogados da Comarca, a nova dire-

Mobilização 
para ajudar 
o menino 
Diego Júnior

Diretoria da OAB faz 
solenidade de posse

Partidos definem a corrida 
eleitoral em Cubatão

Indústria pagou shows 
do Danado de Bom

Com o fechamento da 
janela eleitoral, no dia 2 
de abril, principais no-

mes da política cubaten-
se mudaram de partido, 
definindo a correlação 

partidária que dará o 
tom à disputa. Este ano 
Cubatão elegerá, 15 ve-

Mais de 60 mil pesso-
as animaram a quar-
ta edição do Festival 
Cubatão Danado de 

Bom, considerado, 
até pelos mais críti-
cos, grande sucesso de 
organização. Apesar 

disso, a cidade foi to-
mada por boatos, com 
críticas de que o mega 
evento teria custado 

Marcel Nobrega

Prefeitura vistoria obras do Estradão da V. Esperança 09

Mais greve

Políticos e 
confusão na 
Câmara 
de Cubatão

Segunda-feira começa 
nova greve na 
Refinaria de Cubatão. 
Funcionários da 
Cursan protestam 
em frente a Prefeitura.
Assembleia decide 
pela manutenção 
da greve na Cursan.

Secretários se 
afastam por 
causa das 
eleições. Novos 
assumem 
os postos

Diego Junior, que sofre de uma 
doença rara, precisa de ajuda 
para comprar fraldas. E.C. 31 
de março faz evento beneficente 
para captar doação de fraldas. 12 
partidas de futebol celebram a 
alegria de viver do menino. 10

readores e há expectativa 
da maior renovação da 
história da Câmara.

 Já para a sucessão de 
Marcia Rosa, 14 partidos 
indicam pré-candidatos 

a prefeito. Já são 14 no-
mes de consenso para a 
disputa. 03

Davi Ribeiro/PMC

milhões aos cofres do 
município, em tempo 
de crise. A verdade é  
que os shows e gran-

de parte da estrutura 
foram bancados pelas 
empresas patrocina-
doras,  através de Lei 

Federal de incentivo a 
Cultura e cotas de pa-
trocínio da iniciativa 
privada. 05

toria da OAB Cubatão realizou ato de posse 
para mandato de três anos. Evento aconteceu 
na Câmara Municipal. 06
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Coluna do Cido Barbosa

Frente evangélica quer 
lançar candidato a prefeito

Novos secretários

A disputa pela sucessão 
de Marcia Rosa ganhou um 
novo fato político. O atual 
secretário de Planejamento, 
é o nome colocado para con-
senso entre os evangélicos da 
Frente Evangélica Cubatense 

Ligado à Administração, Gerinaldo Albuquerque tem o apoio do depu-
tado estadual Paulo Corrêa para representar os evangélicos na disputa

e indicado pelo PEN, como 
pré-candidato à Prefeitura de 
Cubatão. E motivações para 
entrar nesta pré-eleição, não 
lhe faltam, pois além do co-
nhecimento em gestão, con-
tabilidade e planejamento 
público, o professor de ma-
temática tem per� l essencial-
mente cubatense: é nordes-
tino e evangélico, Pastor há 
mais de 15 anos. 

Tem, ainda, larga experi-
ência no ativismo de política 
comunitária, pois atuou na 
S.M. Cota 95 e P. Miranda 
como presidente durante oito 
anos, onde lutou por mora-
dia própria, educação, saúde 
e melhores condições de vida 
dos moradores dos bairros 
Cota junto às demais lideran-
ças. Conseguiu à época a efe-
tivação da lei de municipali-
zação dos bairros Cota 400 

e 200, além do urbanismo na 
faixa do oleoduto, cobertura 
da quadra e retorno do suple-
tivo da U.E. Zenon, na Fabril.

Gerinaldo integra uma 
frente que pretende unir os 
evangélicos de todas as cor-
rentes, em torno de um pro-
jeto político que conta com o 
apadrinhamento do deputado 
estadual Paulo Corrêa Júnior.

Com o fechamento da ja-
nela partidária, o PEN de� niu 
também seus pré-candidatos 
a vereador. Porém, como pre-
tende concorrer ao Executivo, 
Gerinaldo que é secretário 
municipal, não se descompa-
tibilizou do cargo, a exemplo 
dos demais secretários que 
pretendem disputar a vereança 
(pode fazê-lo até 30 de maio). 
Ele lançou a esposa, Jussara 
Albuquerque, como pré-can-
didata a vereadora pelo PEN.

Em entrevista ao Jor-
nal Acontece, o presi-
dente estadual do PRB 
Sérgio Fontellas con� r-
mou que o presidente do 
diretório municipal Ed-
son Joaquim de Freitas, 

Elaine - Turismo 
Professora, psicóloga e ges-

tora ambiental Elaine Gama 
Rocha do Nascimento é for-
mada em Gestão Ambiental/ 
Unisantos, com especialização 
na Unisanta e professora desde 
2009, em Cubatão. Coordena-
dora pedagógica do Programa 
de Jovens, PJ Mais, do Cepe-
ma/USP, em 2015 � nalizou o 
projeto Cubatão Sustentável, 
atuando no apoio às o� cinas 
de turismo. Pretende dar con-
tinuidade na transformação 
da Estação das Artes em um 
núcleo ecoturístico.

Ivone - Ouvidoria
Vinda da iniciativa priva-

da, Ivone Marciano da Silva 
Inácio assumiu a Ouvidoria 
Municipal. Nascida em Itagua-
jé-PR tem 52 anos e mora no 
Casqueiro. “Vou  continuar  o 
trabalho e agilizar ainda mais o 
atendimento ao munícipe”.

Para falar com a Ouvidoria: 
ir pessoalmente ao Paço, de se-
gunda a sexta, das 9h às 12h e 
14h às 16h, pelo tel. 0800-772-
6451; e-mail: ouvidoria@cuba-
tao.sp.gov.br; pelo link Fala 
Cidadão, na página da Prefei-
tura; carta ou Fac

Luiz Carlos -  Obras 
 O engenheiro cubatense 

Luiz Carlos dos Santos, traz 
ao setor um foco ambiental 
resultante da experiência de 
trabalhos no Brasil e no ex-
terior. Engenheiro mecâni-
co pela Unisanta, pós-gra-
duando em gerenciamento 
de projetos-Senac. Também 
é técnico em Edi� cações e 
atuou dentro das instalações 
da Usiminas. Desde 92, atua 
como empresário autônomo 
com a Dimensão Engenha-
ria. Foi presidente do Rotary 
Club de Cubatão/Casqueiro.

Executiva do PRB reafirma autonomia da executiva municipal
o Edinho, tem total au-
tonomia, para conduzir 
o processo político em 
Cubatão para as eleições 
de 2016. “A condução do 
PRB nas eleições muni-
cipais de Cubatão será de 

baixo pra cima e não de 
cima para baixo”, a� r-
mou Fontellas. 

O presidente esta-
dual concedeu entre-
vista ao Jornal Acon-
tece, nesta semana. Os 

questionamentos 
foram feitos pelo 
Acontece diante 
de descon� anças 
que circularam nos 
bastidores sobre a 
eventual in� uên-
cia de deputados 
ou da executiva 
estadual no rumos 
do PRB, que se 
credenciou entre 
os partidos com 
melhores chapas  
de pré-candidatos 
a vereador. 

‘Escravo da palavra’ 
Para � nalizar a entre-

vista Fontellas foi enfá-
tico. “Temos palavra e 
vamos honrar o compro-

misso com o Edinho e a 
atual Executiva. Estamos 
cientes e respeitamos a 
força política do grupo 
PRB cubatense. Não faz Entre as chapas mais fortes, prés do PRB visitaram o Acontece

Presidente estadual Sérgio Fontellas: 
“carta branca para Edinho”

nenhum sen-
tido imagi-
nar uma ação 
de cima para 
baixo. O po-
sicionamen-
to do Partido 
durante estas 
eleições, in-
clusive com-
posições pro-
porcionais ou 
para prefeito 
e vice, sai-
rá do enten-
dimento do 

grupo cubatense, que 
age sempre em harmonia 
com a direção estadual 
do Partido”, � nalizou o 
presidente.

Secretários candidatos
Para concorrer à verean-

ça, três secretários deixaram 
a administração. Luiz Rosa, 
do PDT, ligado a base go-
vernista, foi substituído em 
Obras pelo engenheiro Luiz 
Carlos. Tico Barbosa pôs � m 
às especulações e assinou no 
PV, a� nado com o pré-candi-
dato governista Fábio Inácio. 
Em seu lugar, no Turismo, 
� cou a bióloga Elaine Gama.

Outros dois debandaram 
para a oposição. O secretário 
de Habitação Silvano Lacerda 
para o PMDB; a pasta ainda 
vaga. Simone (Toucinho) que 
já havia deixado o governo 
rumo ao SDD, foi substituída 
por Ivone, na Ouvidoria. 

Greve da Cursan 
400 funcionários da Cur-

san cruzaram os braços por 
causa do atraso no pagamen-
to de benefícios. Eles se reu-
niram em protesto na manhã 
desta quinta (14) em frente 
ao Paço e decidiram prosse-
guir com a greve. Na manhã 
desta sexta (15), uma nova 
reunião deve ser realizada 
na sede do Sintracomos, em 
Cubatão, para de� nir os ca-
minhos da paralisação. Na 
reunião, além de represen-
tantes do Sintracomos, terá 
representantes do Sindilim-
peza, do Poder Público e da 
própria Cursan.

Greve na RPBC
Na próxima segunda (18) 

os 240 empregados ativos 
da Tomé Engenharia, su-
bempreiteira da Tecnip em 
operação na RPBC/Petro-
bras, entrarão em greve. Eles 
aprovaram a paralisação em 
assembleia do Sintracomos, 
por sérios problemas no pla-
no de saúde Mapfre. A para-
lisação é por tempo indeter-
minado. 

Aluguel da Ecopátio 
O pré-candidato do 

PSDC, Carlos de Freitas, vem 
anunciando que, se eleito, 
implantará uma medida, no 
mínimo, corajosa. Segundo 
ele, a Prefeitura perde mui-
to dinheiro com o aluguel 
do terreno do Ecopátio, que 
está em 10 mil reais mensais. 

Para Freitas, que trabalha com 
mercado imobiliário, o valor 
correto seria de 3,5 milhões de 
reais. A saída encontrada pelo 
pré-candidato é vender o ter-
reno, que renderia aos cofres 
públicos cerca de 500 milhões 
de reais. 

Som da galeria 
Foi agitada a última sessão 

da Câmara. As galerias esta-
vam cheias e o negócio acabou 
em empurra-empurra e xinga-
mentos de várias partes. Um 
grupo de manifestantes pedia 
a renúncia do vereador Wag-
ner Moura (PMDB). A sessão 
chegou a ser interrompida e o 
caso acabou virando caso de 
polícia. Parte dos manifestan-
tes exigiam que o ex-vereador 
do PT devolvesse o mandato 
à legenda: o caso aguarda de-
cisão judicial. Há cerca de 90 
dias o parlamentar trocou o 
PT pelo PMDB, contrariando 
a lei de � delidade partidária. 

Impeachment
Durante a cerimônia de 

posse da OAB, a prefeita Mar-
cia Rosa causou alvoroço ao 
criticar o processo de impe-
achment da presidenta Dil-
ma Rousse� , classi� cando-o 
como golpe. Ela também havia 
polemizado, dia antes, quando 
apresentou proposta de redu-
ção do salário de prefeito e ve-
readores, na Câmara.

Prefeiturável
Antigo militante político 

ligado aos bairros cotas, Ade-
mir Cosipinha garante que 
não fará composições e dis-
putará a prefeitura pelo PRTB. 
A direção mu-
nicipal do Par-
tido, apesar de  
con� rmar apoio 
à pré-candida-
tura, disse que o 
PRTB tem inten-
ção de fazer coli-
gação proporcio-
nal com o PTB 
de Pedro de Sá.
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eleições 2016

Disputa para ter os mais votados 
movimenta os bastidores

Praticamente todas 
as legendas com repre-
sentação na cidade esti-
veram envolvidas até o 
último dia de prazo no 
frenético troca-troca de 
legendas. O prazo � nal 
encerrou no último dia 
02 e o resultado é uma 
certa vantagem gover-
nista em relação às cha-
pas mais robustas.  

Donos de quase um 
terço dos votos válidos 
da última eleição (cer-
ca de 20 mil votos) os 
primeiros suplentes de 
vários partidos foram 
disputados a tapa, quase 
que literalmente. 

Os mais fortalecidos, 
levando em consideração 
a entrada de nomes que já 
passaram pelo crivo das 
urnas, são praticamente 

Nomes conhecidos do elei-
torado cubatense podem vol-
tar à Câmara a partir de janei-
ro de 2017. O retorno poderá 
ser através de seus fi lhos. 

É o caso dos ex-vereado-
res por dois mandatos Bigo-
de das Cotas, que deve lançar 
o fi lho Weliton Pezão pelo 
PSDB. Do ex-presidente da 
Câmara José Roberto Azzoli-
ne Soares, o Alemão, que in-
dicará o jovem advogado Ro-
drigo Alemão, também pelo 
PSDB.

O ex-presidente da Câma-
ra  e vereador por três man-
datos Tucla, com Rafael Tucla 
(PT). Negão da Padaria, vere-
ador por dois mandatos, deve 
lançar o fi lho Neguinho da 
Capoeira, pelo PSB.

Um Cagé também pode 
voltar à Casa, através do Prof. 
Cagé, atual suplente pelo PT.

E tem ainda o saudoso Ju-
linho Amaro. Considerado 
um dos maiores articulado-
res políticos da história, tem 
na linhagem o fi lho Marqui-
nho Amaro, pré-candidato 
do PDT. 

A disputa que já 
era grande, fi cou ain-
da maior. No apagar 
das luzes para o fi m do 
prazo de fi liação, para 
quem pretende dispu-
tar a eleição deste ano, 
a corrida pelo Executi-
vo tem agora mais dois 
pré-candidatos. 

O metalúrgico Ade-
mir Cosipinha e o pas-
tor evangélico Gerinal-
do Albuquerque (PEN), 
foto na 2, querem dis-
putar a Prefeitura.

Por ora, os 12 preten-
dentes que já haviam se 
colocado na disputa (qua-
dro ao lado) se mantem 
fi rme no páreo. O único 
casamento que nos basti-
dores é dado como certo é 
entre o tucano Ademário 
e o socialista Doda; o que 
não é confi rmado por ne-
nhum dos dois. 

Outras articulações 

os mesmos que elegeram 
vereadores na última 
eleição; PT, PSDB PDT, 
PSB e PMDB. A exceção 
é o PRB que não elegeu 
nenhum candidato na úl-
tima eleição e conseguiu 
formar uma boa chapa, 
principalmente com ex-
-candidatos que deixa-
ram o PMDB. 

CHAPA 
GOVERNISTA 
O PT, maior bancada 

eleita em 2012 ao lado do 
PDT, trouxe Rafael Tucla, 
ex-PDT (1.518 votos, na 
última eleição), Augusto 
Rei do X-Salada (1201), 
Sarita (963) e ainda  man-
teve nomes de peso como 
de Alessandro Cagé  
(1558),  Prof. Wellington 
(1.228), Antônio de Pá-

dua (1.036) e do ex-ve-
reador Paulo Tito Farder 
(558). 

Além de nomes expe-
rimentados, o PT se des-
taca pela adesão de novos 
nomes. Além disso a le-
genda leva vantagem em 
relação às demais agre-
miações sob dois aspec-
tos: tem grande potencial 
de compor a chapa com 
fi liados antigos e tam-
bém sempre se destaca 
pela quantidade de votos 
dados à legenda: na últi-
ma eleição foram mais de 
2.000 votos desse tipo.  

PDT NOVAMENTE 
Com três vereadores 

eleitos, o PDT manteve 
chapa forte para este ano. 
Embora tenha perdido 
dois vereadores: César 

Nascimento e Ivan Hil-
debrando e dois dos prin-
cipais suplentes, Tucla 
(1518) e Toninho Vieira 
(1749), os trabalhistas 
deram a volta por cima e 
trouxeram nomes impor-
tantes. 

A frente das articula-
ções, o presidente da Câ-
mara, Aguinaldo Araújo e 
o experiente advogado Jú-
nior Passarelli (que tam-
bém deve se candidatar), 
reforçaram o time com o 
vereador Ricardo Queixão 
(2.099), com o retorno do 
ex-candidato a prefeito e 
ex-presidente da Câmara 
João Ivaniel e com a per-
manência de grandes pu-
xadores de voto, como do 
empresário Celso D’agua 
(1.588), Expedito Cebo-
la (851) e do ex-vereador 

Luiz Rosa (825). 

PRB TURBINADO 
Novidade na base go-

vernista, o PRB promete 
bom desempenho nas 
urnas, nesta eleição. 

O partido foi o desti-
no preferido de pré-can-
didatos que deixaram o 
PMDB. A legenda agora 
tem em sua chama nomes 
testados como do médico 
veterinário Anderson de 
Lana (1.036), Jacintinho 
(757), Tinho (666) entre 
outros militantes de ou-
tras legendas e ‘novatos 
promessas eleitorais’. 

NOVOS TUCANOS  
NO NINHO 
Com dois vereadores 

eleitos em 2012 o PSDB 
tem tudo para repetir a 
performance este ano. 

A legenda perdeu Fá-
bio Moura, mas vai con-
tinuar com 2 vereadores. 
Chegaram no ninho o ve-
reador César Nascimen-
to (1.999) e nomes que 
prometem sair com bons 
desempenhos das ur-
nas, como o sindicalistas 
Macaé Braz de Oliveira, 
do suplente de vereador 
Toninho Vieira (1.749)
e de Rodrigo Alemão e 
Wellington Pezão, fi lhos 
dos ex-vereadores Ale-
mão e Bigode. 

PMDB 
Legenda dos irmãos 

Moura o PMDB, que 
também perdeu meta-
de da bancada eleita em 
2012, vai fi nalizar a atual 
legislatura com três vere-

adores. Além de Wagner 
(2.290) e Fábio (1.015) 
tem ainda o presidente 
Fábio Roxinho (2.231) na 
bancada. 

O partido também 
aposta em novos nomes 
para manter uma boa 
bancada na Câmara a 
partir de 2017. O médico 
Paulo Rosa (776), duas 
vezes suplente de verea-
dor está entre as apostas 
da legenda. Comercian-
tes, profi ssionais liberais 
e lideranças de bairro, 
além de espaço para os 
segmentos de jovens e 
mulheres. 

PSB DOBRA 
Os socialistas tiveram 

a adesão do vereador Ivan 
Hildebrando (2.073) e ago-
ra tem dois parlamentares; 
em 2012 só havia eleito 
Doda (1.872) que conse-
guiu, aos 45 do segundo 
tempo, reforçar o time 
com os ex-vereadores: Pe-
dro Gomes, Nêga Pieruzzi 
e Negão da Padaria, que 
deve indicar o fi lho Negui-
nho da Capoeira. 

ÚLTIMA HORA
O Prof. Val suplente 

do PR em 2008 e do PDT 
em 2012 (923), entregou 
a diretoria que ocupava 
no governo e  foi para a 
oposição: fechou com o 
SD de Dinho.

Outra surpresa foi a 
fi liação da ex-deputada 
Cecília Passarelli e do 
ex-prefeito Passarelli, 
no PSD, do prefeiturável 
Donizete Tavares, atual 
vice-prefeito.

Disputa pela Prefeitura ganha mais dois Filhotes buscam 
lugar ao sol

Agora, partidos prometem 14 
candidatos. Poucos admitem, 
nos bastidores, virar vice

prosseguem a todo va-
por, porém, levando em 
consideração a exposi-
ção dos candidatos, nas 
redes sociais, e reuniões 
que realizam, há pou-
quíssima disposição para 
composições e recuos. 

Como pré-candida-
turas consolidadas, des-
taque para Fábio Inácio 
(PT), Donizete Tavares 
(PSD), Dinho (SDD), 
Wagner Moura (PMDB), 
Ademário (PSDB), Doda 
(PSB), Geraldo Guedes 
(PR), Carlinhos de Frei-
tas (PSDC) e Pedro Sá 
(PTB). O PSol deve apre-
sentar candidato, mas 
não fala em nomes.

Com menos tempo de 
pré-campanha se articu-
lam: Adalberto Ferreira 
(PSC), Gerinaldo Albu-
querque (PEN), Dr. Mau-
rici Aragão (PMN) e Ade-
mir Cosipinha (PRTB). 

Marcel Nobrega

De olho nas 15 cadeiras para vereador nas eleições deste ano, partidos travaram intensa batalha 
para � liar, até o último 2 de abril, os candidatos mais votados em 2012 (suplentes) e ‘novas pro-
messas’. Expectativa é que cerca de11 novatos sejam eleitos. Atualmente, Câmara tem 11. 

Além dos 12 divulgados por Acontece em março; 
Gerinaldo (PEN) e Cosipinha (PRTB) - fotos na 2
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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: CORIOLANDO HONORATO DOS SANTOS e KATIANA FIRMANO ARAÚJO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, frenti sta, RG n.º 395593050 - SSP/SP, CPF n.º 01298093490, 
com 39 anos de idade, natural de JOÃO PESSOA - PB (João Pessoa-PB  Livro nº 8, fl s. nº 85, Termo nº 
5694), nascido no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (26/12/1976), residen-
te na Rua Elias Zarzur, 378, Água Fria, Cubatão - SP, fi lho de MARIA DO CARMO HONORATO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 69 anos de idade, residente em JOÃO PESSOA - PB . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 527112306 - SSP/SP, com 35 anos de ida-
de, natural de MACAU - RN (Macau-RN  Livro nº 7, fl s. nº 217, Termo nº 5332), nascida no dia dez de maio 
de mil novecentos e oitenta (10/05/1980), residente na Rua Elias Zarzur, 378, Água Fria, Cubatão - SP, fi lha 
de FRANCISCO CANINDÉ COSME DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 81 anos de 
idade, residente em MACAU - RN e de MARIA DO CÉU FIRMANO ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 78 anos de idade, residente em MACAU - RN. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de abril 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: CLAUDIO DE JESUS e EDNALVA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 26167030X - SSP/SP, CPF n.º 10851248861, com 
46 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 440, fl s. nº 145, Termo 
nº 182302), nascido no dia primeiro de julho de mil novecentos e sessenta e nove (01/07/1969), re-
sidente na Av. Ferroviária I, 18, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de BENEDITA MARIA DE JE-
SUS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 278796977 - SSP/SP, CPF 
n.º 37702052864, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 47, fl s. nº 
167, Termo nº 36708), nascida no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e cin-
co (24/03/1975), residente na Av. Ferroviária I, 18, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
NATALÍCIO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente 
em MACEIÓ - AL e de MARIA JOSÉ DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 69 anos 
de idade, residente em SÃO PAULO - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de abril 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: CAÍQUE HENRIQUE DE LIMA E SILVA e BÁRBARA ALBENIS TEIXEIRA DA CRUZ. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 42388756 - SSP/SP, CPF 
n.º 47104602801, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 174, fl s. nº 231, 
Termo nº 51579), nascido no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (17/01/1996), 
residente na Rua Francisco Cunha, 285, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ SEVERINO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA DO CARMO DE LIMA E SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG 
n.º 473704006 - SSP/SP, CPF n.º 23283199809, com 25 anos de idade, natural de JOÃO MONLEVADE - MG 
(Cubatão-SP  Livro nº 157, fl s. nº 240, Termo nº 44822), nascida no dia quatro de abril de mil novecentos 
e noventa e um (04/04/1991), residente na Rua Francisco Cunha, 285, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, 
fi lha de OSVALDO DA CRUZ JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, almoxarife, com 55 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de GILVANIA ALBENIZ TEIXEIRA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de abril 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: RODRIGO DOS SANTOS MUNIZ e ANA LÚCIA LEITE DE SOUZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor, RG n.º 329962747 - SSP/SP, CPF n.º 31658622812, 
com 33 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 195, fl s. nº 253, Termo 
nº 51004), nascido no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e oitenta e três (24/03/1983), 
residente na Rua Dr. Francisco Lã Scala, 72, Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de EDUARDO ANTONIO 
MUNIZ, falecido há 30 anos e de VALDIRCE CARDOSO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, domes-
ti ca, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, tec. em edi-
fi cações, RG n.º 25841196X - SSP/SP, CPF n.º 15921112895, com 43 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e setenta e dois (23/10/1972), residente 
na Rua Juscelino Kubistchek, 66, Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO DE ASSIS LEITE, 
de nacionalidade brasileira, mecânico, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ERCILIA 
DOS SANTOS LEITE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP. Viúva de Jessé Januario de Souza, falecido aos 26/01/2015, no livro C-248, fl s.28, Termo nº157516, 
no Cartório do 1ºSubdistrito de Santos-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de abril 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: FÁBIO DOS SANTOS SILVA e SANDY CAROLINE DA SILVA MARIANO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 421929534 - SSP/SP, CPF n.º 41271421895, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de novembro de mil novecentos 
e noventa e três (30/11/1993), residente na Rua Ary Vieira Barbosa, 20, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, 
fi lho de FELICISSIMO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, op. de máquinas, com 61 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ELENILDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
aux. administrati va, RG n.º 344487581 - SSP/SP, CPF n.º 42806661803, com 22 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (28/02/1994), 
residente na Rua Ary Vieira Barbosa, 20, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de SINVAL CARLOS MARIANO, 
de nacionalidade brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SHEILA 
DA SILVA CARVALHO, desaparecida há 22 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: SEBASTIÃO EUGENIO DA SILVA e ELZA DA SILVA GOMES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador de equipamentos pesados, RG n.º 4210396 - SSP/PE, CPF n.º 79402372415, com 44 anos de 
idade, natural de RIBEIRÃO - PE, nascido no dia vinte de janeiro de mil novecentos e setenta e dois (20/01/1972), 
residente na Rua Manoel Antonio da Silva, 105, bloco 03-casa 04, Pq.São Luis, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL 
EUGENIO DA SILVA, falecido há 08 anos e de INEZ PAULINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 43 anos de idade, residente em RIBEIRÃO - PEDivorciado de Elza da Silva Gomes, conforme escritura pública 
lavrada no 1ºTabelião de Notas de Cubatão-SP, aos 14/12/2011, livro nº177, fl s.316/317.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, ajudante geral, RG n.º 362558371 - SSP/SP, CPF n.º 89653750453, com 
44 anos de idade, natural de ESCADA - PE, nascida no dia vinte de dezembro de mil novecentos e setenta e 
um (20/12/1971), residente na Rua Manoel Antonio da Silva, 105, bloco 03-casa 04, Pq.São Luis, Cubatão - SP, 
fi lha de COSME DA SILVA GOMES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em 
Cabo - PE e de DAMIANA MARIA DAS VIRGENS, de nacionalidade brasileira, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Divorciada de Sebasti ão Eugenio da Silva, conforme escritura pública lavrada no 1ºTabelião 
de Notas de Cubatão-SP, aos 14/12/2011, livro nº177, fl s.316/317. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de abril 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: WASHINGTON JOSÉ DA SILVA e LÍLIAN ALVES QUIRINO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 157368750 - SSP/SP, CPF n.º 02535704846, 
com 56 anos de idade, natural de ARARAQUARA - SP, nascido no dia vinte e quatro de abril de mil 
novecentos e cinquenta e nove (24/04/1959), residente na Rua Caminho do Rio, 36, Cota 200, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ VICENTE DA SILVA, falecido há 05 anos e de CARLITA LIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 86 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SPDivorciado 
de  Nelcirene da Cruz Santos, conforme sentença datada aos 15/08/12, proferida pelo Juiz de Direito 
da 1ªVara de Família e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, nos autos do proc. de nº1718/12. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 360967462 - SSP/SP, CPF 
n.º 30712787801, com 37 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 
145, fl s. nº 113, Termo nº 20960), nascida no dia cinco de abril de mil novecentos e setenta e nove 
(05/04/1979), residente na Rua Caminho do Rio, 36, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO QUIRINO 
SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MIRIAN ALVES QUIRINO, falecido há 16 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VALTER AZEVEDO DE SOUZA e KEILA CRISPIM. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 80112535 - SSP/SP, com 61 anos de idade, natural de JAGUAPITÃ - 
PR, nascido no dia dois de dezembro de mil novecentos e cinquenta e quatro (02/12/1954), residente na 
Rua Dom Pedro I, 960, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL JOSÉ DE SOUZA, falecido há 23 anos e de 
MARINA AZEVEDO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 85 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPViúvo de Ivanilda Silva de Souza, falecida aos 25/08/2009, no livro C-53, fl s.290, sob o 
N°16483, neste Cartório.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aposentada, RG n.º 
145417190 - SSP/SP, CPF n.º 03001526807, com 55 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 21, fl s. nº 192, Termo nº 14859), nascida no dia doze de agosto de mil novecentos e sessenta 
(12/08/1960), residente na Av. Marti ns Fontes, 970, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de GLICERIO CRIS-
PIM, falecido há 41 anos e de CILA MIRANDA CRISPIM, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
75 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de abril 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: RONALDO SEVERINO DA SILVA e MICHELLE MARILENE DE CARVALHO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, meio ofi cial de mecânica, RG n.º 53770419 - SSP/SP, CPF 
n.º 09639441422, com 25 anos de idade, natural de GRAVATÁ - PE (Gravatá - PE  Livro nº 35, fl s. nº 134, 
Termo nº 42122), nascido no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (14/02/1991), 
residente na Travessa São Jorge, 631, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO FORTUNATO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 64 anos de idade, residente em GRAVATÁ - PE e de 
VERONICA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 40 anos de idade, residente 
em GRAVATÁ - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 588907261 
- SSP/SP, CPF n.º 10821187457, com 22 anos de idade, natural de GRAVATÁ - PE (Gravatá - PE  Livro nº 
12, fl s. nº 236, Termo nº 10033), nascida no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa e 
quatro (26/03/1994), residente na Travessa São Jorge, 631, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de GENI-
VAL MANOEL DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 49 anos de idade, residente 
em GRAVATÁ - PE e de MARILENE LINDALVA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, agricultora, 
com 45 anos de idade, residente em GRAVATÁ - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de abril 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: ALEX SANDRO LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO e LUDMILA HALAJKO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, biólogo, RG n.º 27495000 - SSP/SP, CPF n.º 28929769870, com 
36 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 88, fl s. nº 158, Ter-
mo nº 54063), nascido no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta (07/02/1980), residen-
te na Rua Fabio Montenegro, 01, Gonzaga, SANTOS - SP, fi lho de MANOEL LUIZ RIBEIRO JUNIOR, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de ROSA 
MARIA DOS SANTOS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 61 anos de idade, resi-
dente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fotógrafa, RG n.º 
27033903 - SSP/SP, CPF n.º 39251231800, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  
Livro nº 138, fl s. nº 229, Termo nº 37249), nascida no dia trinta de novembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (30/11/1989), residente na Rua D.Pedro I, 625, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MYCHA-
JLO HALAJKO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de RITA DE CASSIA MONTEIRO HALAJKO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
62 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de abril 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: CLEBER DA SILVA ASSUNÇÃO e LORRUAMA SIMPLICIO SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 2573430 - SSP/PI, com 30 anos de 
idade, natural de TERESINA - PI (Teresina-PI 1º Cartório  Livro nº 96, fl s. nº 242, Termo nº 83979), 
nascido no dia dois de março de mil novecentos e oitenta e seis (02/03/1986), residente na Rua Ce-
salti na Freitas Bati sta, 58, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO MARINHO DA ASSUNÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, ajudante, com 80 anos de idade, residente em TERESINA - PI e de MA-
RIA DO CARMO DA SILVA ASSUNÇÃO, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 70 anos de idade, 
residente em TERESINA - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 423848367 - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 166, 
fl s. nº 324, Termo nº 48488), nascida no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa e 
quatro (22/08/1994), residente na Rua Cesalti na Freitas Bati sta, 58, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi -
lha de JOEL ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MIRIAM MARIA SIMPLICIO SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de abril 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: LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO VELACE e LAURA CRISTINA DA SILVA FAOUR. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 44456485 - SSP/SP, CPF n.º 
34453420838, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 246, 
fl s. nº 71, Termo nº 81080), nascido no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(23/03/1988), residente na Rua Dom Pedro II, 221, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ CARLOS VELACE, 
falecido há 15 anos e de IVANI DO NASCIMENTO VELACE, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
63 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, denti sta, RG n.º 421758612 - SSP/SP, CPF n.º 35216659846, com 28 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 123, fl s. nº 307, Termo nº 31358), nascida no dia quinze de setembro de 
mil novecentos e oitenta e sete (15/09/1987), residente na Rua Dom Pedro II, 221, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de RICARDO FAOUR, de nacionalidade brasileira, micro-empresário, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ESTELA MARIS DA SILVA FAOUR, de nacionalidade brasileira, professora, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de abril 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: MARCIO LOPES e KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 34249519 - SSP/SP, CPF n.º 29081233807, com 33 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 89, fl s. nº 291, Termo nº 17811), nascido no dia 
quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (04/08/1982), residente na Rua das Rosas, 253, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO LOPES BISPO, falecido há 20 anos e de MARIA JOSÉ BELARMINO 
LOPES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar fi nanceira, RG n.º 44660904 - SSP/
SP, CPF n.º 35422582888, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 118, fl s. nº 235, Termo nº 72146), nascida no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e oito (07/02/1988), residente na Rua das Rosas, 253, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSE FRAN-
CISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de TEREZA MARIA DA SILVA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
68 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de abril 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: SEVERINO JOSÉ DA SILVA e MARIA VERÔNICA DE MOURA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, operador de máquinas pesadas, RG n.º 338772443 - SSP/SP, CPF n.º 
04721477813, com 56 anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascido no dia dois de janeiro de mil 
novecentos e sessenta (02/01/1960), residente na Rua das Azaleias, 455, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ AVELINO DA SILVA, falecido há 2 anos e de MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO, falecida há 10 anos-
Divorciado de Maria Luiza dos Santos, conforme sentença datada de 30/04/2010, proferida pelo MM. 
Juiz Substi tuto da 4ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de N°442/2010, proc.n°157.01.2010.003091-
5/000000.000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, ajudante de cozinha, RG 
n.º 326147196 - SSP/SP, CPF n.º 54533864449, com 48 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE, 
nascida no dia dez de outubro de mil novecentos e sessenta e sete (10/10/1967), residente na Rua 
Caminho São Geraldo, 511, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO FRANCISCO DE MOURA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em BOM JARDIM - PE e de RITA 
RODRIGUES DE MOURA, falecida há 25 anos. Divorciada de José Ferreira de Sena, conforme sentença  
de 10/06/2014, pela MM. Juiza desta Comarca. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de abril 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: FLÁVIO BARBOSA MAGALHÃES JÚNIOR e LUCELIA VICENTE DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, Técnico de manutenção industrial, RG n.º 32522213 
- SSP/SP, CPF n.º 28983525860, com 36 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  
Livro nº 112, fl s. nº 2, Termo nº 92267), nascido no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e 
oitenta (25/01/1980), residente na Rua Dom Pedro I, 776, ap.4, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de FLÁ-
VIO BARBOSA MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, resi-
dente em SANTOS - SP e de SANDRA MARIA MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, com 51 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, cabeleireira, RG n.º 44117219 - SSP/SP, CPF n.º 35589602890, com 29 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 115, fl s. nº 97, Termo nº 27964), nascida no dia vinte e seis de 
maio de mil novecentos e oitenta e seis (26/05/1986), residente na Rua Dom Pedro I, 776, ap.4, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 63 anos de idade e de MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

editais de casamento

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ISMAEL DA SILVA GALDINO 
e THAYNÁ SUELLEN DOS SANTOS DE AZEVEDO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, caminhoneiro, RG n.º 485945277 - SSP/
SP, CPF n.º 39396917800, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(26/06/1989), residente na Rua Beira Mar, 490, Vila dos Pescadores, Cuba-
tão - SP, fi lho de EUCLIDES APARECIDO GALDINO, de nacionalidade brasilei-
ra, caminhoneiro, com 50 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e 
de ROSELI APARECIDA DA SILVA GALDINO, de nacionalidade brasileira, gari, 
com 45 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 469268074 
- SSP/SP, CPF n.º 47765109871, com 19 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e seis 
(02/08/1996), residente na Rua Beira Mar, 490, Vila dos Pescadores, Cuba-
tão - SP, fi lha de EDUARDO SANTANA DE AZEVEDO, de nacionalidade bra-
sileira, caldeireiro, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
EDILVÂNIA CARLOS DOS SANTOS DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, 
aux. de enfermagem, 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, 08 de abril 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: MAILSON TAVARES DA SILVA e 
KELLY CRISTINA DE ASSIS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, montador de andaime, RG n.º 450551775 - SSP/SP, com 29 anos de 
idade, natural de MACEIÓ - AL, nascido no dia vinte e sete de novembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (27/11/1986), residente na Rua Benedito Moreira 
Cesar, 306, Ap.22, Parque São Luís, Cubatão - SP, fi lho de MOISÉS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 49 anos de idade, residente em SUMA-
RÉ - SP e de JANETE TAVARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 anos de idade, residente em SUMARÉ - SPDivorciado de Wéllynda Souza Al-
ves, através de mandado judicial datado de 13/05/2015, expedido pelo Juiz de 
Direito da Vara Única do Foro Distritral de Itariri-SP, nos autos de nº0001856-
47.2014.8.26.0280. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
vigilante ambiental, RG n.º 470421472 - SSP/SP, CPF n.º 38261000850, com 28 
anos de idade, natural de ARACAJU - SE (Aracaju-SE  Livro nº 13, fl s. nº 264, 
Termo nº 14257), nascida no dia primeiro de julho de mil novecentos e oitenta 
e sete (01/07/1987), residente na Rua Benedito Moreira Cesar, 306, Ap.22, 
Parque São Luís, Cubatão - SP, fi lha de IRACEMA CRISTINA DE ASSIS, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ ROBERTO MOREI-
RA e ROSA MARIA GOMES DA COSTA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 9024286 - SSP/MG, CPF n.º 
02874081671, com 39 anos de idade, natural de BRAÚNAS - MG (Braunas-
-MG  Livro nº 20, fl s. nº 101, Termo nº 129), nascido no dia quinze de maio 
de mil novecentos e setenta e seis (15/05/1976), residente na Rua Santa 
Julia, 391, frente, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO 
EDUARDO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 
anos de idade, residente em IPATINGA - MG e de ELZA CÂNDIDA MOREI-
RA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 58 anos de idade, residente 
em IPATINGA - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, diarista, RG n.º 608043230 - SSP/SP, CPF n.º 32351385870, com 
37 anos de idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE (São Lou-
renço da Mata  Livro nº 116, fl s. nº 96, Termo nº 33902), nascida no dia 
dez de abril de mil novecentos e setenta e nove (10/04/1979), residente 
na Rua Santa Julia, 391, frente, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha 
de MOISÉS GOMES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 55 anos de idade, residente em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE e de 
MARIA CÉLIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 58 
anos de idade, residente em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de abril 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: RODRIGO ROSÁRIO DE MELO e 
GABRIELLA CRISTINA IORIO GONÇALVES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, analista de ti , RG n.º 118501352 - SSP/RJ, CPF 
n.º 35067288817, com 28 anos de idade, natural de PARATI - RJ (Paraty-RJ  
Livro nº 09, fl s. nº 32, Termo nº 4645), nascido no dia vinte e seis de maio 
de mil novecentos e oitenta e sete (26/05/1987), residente na Rua Carlos 
Gomes, 428, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de PAULO DIAS DE MELO, 
de nacionalidade brasileira, marinheiro, com 50 anos de idade, residente 
em PARATI - RJ e de ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA ROSÁRIO DE MELO, de na-
cionalidade brasileira, almoxarifado, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, au-
xiliar administrati va, RG n.º 435320002 - SSP/SP, CPF n.º 34526245879, com 
27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 
251, fl s. nº 93, Termo nº 84114), nascida no dia dezenove de novembro de 
mil novecentos e oitenta e oito (19/11/1988), residente na Avenida Brasil, 
666, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS ALBERTO GONÇALVES, 
falecido há 25 anos e de ROSA CRISTINA IORIO GONÇALVES, de nacionali-
dade brasileira, do lar, 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, 07 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Torneio de Tranca
O popular Cici en-

tregao prêmio de R$ 
500,00 para a dupla vence-
dora do tradicional Tor-
neio de Tranca da Kitanda 
Sol Nascente, realizado 
nos dias 09 e 10 de abril. 
Formada por Paulinho 
Pescador e Mancha, a du-
pla vencedora superou as 
outras 31 que disputaram 
a competição. O torneio, 
além de reunir fãs e adep-
tos do jogo de tranca, ai-

nda arrecadou quase uma 
tonelada de alimentos 
não-perecíveis, que serão 
doados a entidades assis-
tenciais. Nos dois dias do 
evento, ainda tiveram di-
versos shows, como o da 
cantora sertaneja Layan-
dra Victória, dos grupos 
de pagode D’preto e Zinho 
do grupo Tempero e músi-
ca com o DJ Bila. Mais de 
2 mil pessoas participaram 
das atividades do torneio.

A Braskem, maior pe-
troquímica das Américas 
e líder mundial na produ-
ção de biopolímeros, ce-
lebra o 67º aniversário de 
Cubatão. A cidade é uma 
das oito no Brasil a ter 
unidade da petroquímica 
e possui importância es-
tratégica por estar locali-
zada na principal região 
portuária do país.

Presente no munício 
desde 1958, a Braskem 

Braskem celebra aniversário de Cubatão
Empresa reforça seu compromisso com a comunidade com ações sociais na região 

emprega atualmente mais 
de 250 pro� ssionais. Co-
nhecida como PE 8, a 
unidade de produção da 
cidade é capaz de fabricar 
anualmente 140 mil tone-
ladas de polietileno, resi-
na termoplástica utilizada 
em embalagens � exíveis, 
sacolas, brinquedos e uma 
in� nidade de outros pro-
dutos utilizados no dia a 
dia.

“O polo petroquími-

co de Cubatão é um dos 
mais antigos do país e teve 
grande contribuição para 
o desenvolvimento do 
setor, colaborando para 
os bons resultados obti-
dos pelas indústrias, entre 
elas, a Braskem”, a� rma 
Flávio Chantre, gerente 
de Relações Institucionais 
da Braskem.

A contribuição da 
Braskem com o cresci-
mento da cidade pode 

ser visto por meio da co-
laboração com iniciativas 
como o projeto “Futebol 
e Alegria”, que oferece au-
las de futebol, e o “Unidos 
Esporte Educação”, que 
ensina caratê e taekwon-
do, ambos para crianças 
e adolescentes entre sete e 
18 anos. A atuação da em-
presa se dá por meio da 
Lei Paulista de Incentivo 
ao Esporte.

“A evolução da 

Braskem está diretamente 
relacionada à prosperi-
dade das cidades em que 
atua. Buscamos investir 
constantemente em in-
fraestrutura e benefícios 
para nossos integrantes, 
contribuindo com o de-
senvolvimento socioeco-
nômico das comunidades. 
Por isso, o aniversário de 
Cubatão é motivo de ce-
lebração para toda a com-
panhia”, explica Chantre.

67 ANOS

Flavio Chantre, gerente 
de relações institucionais
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Em comemoração aos 67 anos 
de emancipação da cidade, a Câma-
ra Municipal de Cubatão realizou 
no último dia 07 uma sessão sole-
ne. Na ocasião, o pró-reitor admi-
nistrativo da Universidade Santa 
Cecília, Marcelo Teixeira, que foi o 
orador ofi cial do evento, recebeu o 
título de Cidadão Cubatense.  “Se 
eu não tinha o título, na prática, 
eu já me considerava um cidadão 
cubatense”, disse o orador ofi cial. 
Ele comentou que sua família man-
tém sólidos vínculos afetivos com a 
cidade. Teixeira também lembrou a 
participação da Unisanta na forma-
ção profi ssional de muitos morado-
res locais, como a própria prefeita 
municipal, Marcia Rosa.

Sessão Solene

MEGA EVENTO

Dinheiro das indústrias pagou 
shows do Danado de Bom
Mais de 60 mil pessoas passaram pelo evento durante quatro dias. Considerado um dos maiores e bem organizados 
da história da região, Festival comemorou aniversário da cidade

A quarta edição do 
Cubatão Danado de 
Bom, certamente supe-
rou as expectativas. Para-
lamas, Moraes Moreira/
Davi Moraes  e Nação 
Zumbi, Zeca Baleiro, 
Pablo  e mais 120 artistas 
de alta qualidade, alegra-
ram mais de 60 mil pes-
soas, em quatro dias. 
O que favoreceu este 
ano, foi que a admi-
nistração da prefeita 
Marcia Rosa incluiu o 
evento na Lei Rouanet 
– de incentivo a cultu-
ra e, assim, conseguiu 
captar R$ 700 mil jun-
to aos patrocinadores. 
O dinheiro, comple-
mentado com peque-
nas cotas foi sufi ciente 
para pagar os shows e 
parte da estrutura do 
evento.

CRISE 
O evento costu-

meiramente acontece em 
novembro, mas este ano 
atrasou justamente por-
que a Prefeitura, diante 
da crise, aguardou a con-
fi rmação dos patrocina-
dores para agendar as 
atrações. Fato relevante é 
que o evento movimen-
tou a economia local, 

benefi ciando entidades 
que exploraram a praça 
de alimentação. A mo-
vimentação acabou aju-
dando a cidade, em épo-
ca de crise e benefi ciando 
o comércio, em geral.

BOATOS 
A boataria de que a 

Prefeitura tirou dinhei-
ro público da Saúde 
e Educação para cus-
tear o show e que até 
teria gasto quantias 
absurdas, como 10 
milhões de reais, se 
espalharam pela cida-
de, em críticas, neste 
caso infundadas, e di-
recionadas à prefeita 
Marcia Rosa. A atitu-
de é até considerado 
‘normal’ em época 
de política, onde ad-
versários procuram 
‘queimar o outro’. Mas 
o fato é que infeliz-
mente, além de serem 

falsas, acabaram prejudi-
cando o brilho do even-
to que, além de valorizar 
a cultura da maioria dos 
cubatenses, coloca a cida-
de no roteiro dos princi-
pais eventos da região.

ENCRUZILHADA 
Diante dos críticos, a 

prefeita Marcia Rosa fi ca 
numa verdadeira saia 
justa. Em 2013, quando 
houve aquela forte en-
chente, o fato de ter can-
celado as comemorações 
de 9 de abril, serviram de 
justifi cativa até mesmo 
para pedido de cassação. 
Se Marcia deixasse de fa-
zer o Danado de Bom e 
as comemorações de ani-
versário da cidade, este 
ano, certamente sofreria 
críticas ainda mais con-
tundentes. 

PATROCÍNIO 
Elog, com apoio da 

Unipar Carbocloro, Vale 

e Anglo American. Foi 
promovido em parce-
ria com a ACIC, Ciesp 
Cubatão e Santos e Re-
gião Convention & Visi-
tors Bureau. Realização: 
Lei de Incentivo à Cul-
tura, Governo Federal, 
Prefeitura de Cubatão e 
Associação dos Artistas 
de Cubatão.

PROGRAMAÇÃO 
O festival começou 

com os Paralamas do 
Sucesso na quinta-feira 
(07). No dia 08, Nação 
Zumbi e o maranhense 
Zeca Baleiro. No dia 09 
foi a vez do baiano Mora-
es Moreira e o fi lho Davi 
No dia 10, a ‘febre da so-
frência’, o baiano Pablo.

Foram 120 artistas nos 
dois palcos do Danado de 
Bom, que teve  ainda um 
espaço dedicado ao autor 
paraibano Ariano Suas-
suna, homenageado.

As novidades foram o 
Teatro de Arena, o Dana-
dinho de Bom 

SUSTENTÁVEL  
Preocupado em dimi-

nuir o impacto, o Dana-
do de Bom teve um es-
paço voltado para o meio 
ambiente. O estande da 
Secretaria de Meio Am-
biente em parceria com 
o Cepema  orientou as 
pessoas sobre os cuida-
dos com o meio ambiente.  
Todo o óleo usado pelos 
restaurantes durante o 
festival foi recolhido por 
uma empresa especializa-
da em reciclar o produto: 
100 litros de óleo serão re-
aproveitados.  Nos quatro 
dias, uma tonelada e meia 
de lixo reciclável foi reco-
lhido e encaminhado para 
uma cooperativa de ma-
teriais recicláveis, que vai 
benefi ciar 50 famílias que 
trabalham na cooperativa.

Danadinho de bom 
Brinquedos feitos com material 
reciclado, atividades lúdicas, con-
tação de histórias, pintura de rosto 
e brincadeiras de rua. Essas foram 
algumas das atividades oferecidas 
no espaço “Danadinho de Bom”, 
totalmente voltado para as crian-
ças. Nos quatro dias de Festival, 
cerca de 8 mil pessoas passaram 
pelo espaço para se divertir.

Comidas típicas 
Seis restaurantes � zeram a alegria daqueles 
que queriam apreciar comidas tipicamente 
nordestinas. Acarajés, vatapás, cuscuz e tantas 
outras delicias da culinária nordestina foram 
oferecidas no espaço reservado onde � cou a 
praça de alimentação.

Teatro de Arena 
O espaço foi uma das novidades do Danado de Bom em 
2016. Durante os quatro dias de Danado de Bom, cerca 
de mil pessoas assistiram as apresentações teatrais que 
aconteceram no espaço. O espaço fez tamanho sucesso 
que todas as sessões estiveram lotadas.

Homenagens 
O autor e dramaturgo paraiba-
no Ariano Suassuna foi o gran-
de homenageado da quarta 
edição do Festival Danado de 
Bom. Durante todo o evento, 
suas obras foram retratadas em 
uma exposição multimidia, em 
peças de teatro, e em palestras 
ministradas sobre a carreira do 
autor. Cerca de 8 mil pessoas 
passaram pelo espaço dedicado 
a carreira de Suassuna.

Passeio Ciclístico 
Centenas de pessoas participaram na manhã do do-
mingo (10) do Passeio Ciclistico em homenagem ao 
aniversário da cidade. Os ciclistas saíram da frente 
do Kartódromo Municipal e percorreram ruas do 
centro da cidade, até retornar ao local de partida. 

Maior festival nordestino 
fora do nordeste
04 dias de festival
65 mil pessoas
20 mil metros quadrados de área

02 palcos
120 apresentações musicais
6 restaurantes
1,5 toneladas de lixo reciclável 

encaminhado para reciclagem
100 litros de óleo de cozinha 

reaproveitados



06 digital.com.br15 de abril de 2016

Jaque Barbosasocial por

jaqbarbosa@uol.com.br

Alê Souza/PMCA Ordem dos Advo-
gados do Brasil empos-
sou o� cialmente a nova 
diretoria da subseção de 
Cubatão, para os próxi-
mos três anos. A cerimô-
nia aconteceu na Câma-
ra Municipal na última 
quarta, (13).

Encabeçada pelo pre-
sidente André Mohamad 
Izzi, a nova diretoria tem 
na vice-presidência Pedro 
Umberto Furlan Júnior. A 
secretária geral é Arlete 
Coutinho Santos Freitas, 
tendo como adjunta, Sa-
rah de Jesus Vieira. Valdi-
rene Xavier de Melo Ga-
delho é a tesoureira.

Durante a cerimônia, 
a diretoria rea� rmou o 
compromisso com a ad-
vocacia e maior integra-
ção com a comunidade. 
Em seu discurso, o presi-
dente André Izzi falou da 
honra em poder coman-
dar a OAB Cubatão e que 
vai trabalhar arduamente 
para defender a classe dos 
advogados e, principal-
mente, “aproximar a po-

Em noite solene, OAB empossa nova diretoria

pulação dos pro� ssionais 
da área, para que a luta de 
cada um, por seus direitos, 
seja feita de forma digna e 
honrada”.

Na ocasião, também 
foram entregues as cartei-
ras da OAB de advogados 
recém aprovados na prova 
da Ordem.

Prestigio
A solenidade foi bas-

tante prestigiada. Além 
de número expressivo de 

advogados da Comarca, 
autoridades políticas e re-
presentantes da sociedade 
civil organizada estiveram 
presente no evento.

Na mesa: Marcelo Pa-
vão, da Associação dos 
Advogados Trabalhistas 
de Santos – AATS; Flávio 
Villani Macedo, desem-
bargador do TRT;  o se-
cretário geral da Caixa de 
Assistência do Advogados 
de São Paulo - CAASP, 
Rodrigo Lyra; André Izzi,  

Ricardo Luiz de Toledo 
Santos Filho,  tesoureiro 
da OAB-SP, representan-
do o presidente da OAB-
-SP e o Conselho Federal 
dos Advogados; o presi-
dente da Câmara Aguinal-
do Araújo, o vice-prefeito 
Donizete Tavares; Ana 
Lúcia Vezneyan, juíza fe-
deral, diretora da Justiça 
do Trabalho de Cubatão;  
Lucimar Faro Melo, con-
selheira estadual e a pre-
feita Marcia Rosa.

KRILL COMEMORA ANIVERSÁRIO DE CUBATÃO COM CAFÉ DA MANHÃ
O supermercado Krill da Avenida Martins Fontes realizou no último sábado (09), uma 
atividade diferente para celebrar o aniversário da cidade. Os clientes que apareceram 
por lá, foram recebidos com um grande café da manhã, com diversas opções de comes 
e bebes, para acolher e parabenizar os cubatenses pelos 67 anos de emancipação poli-
tico-administrativa do Município. O café da manhã oferecido pelo Supermercado Krill 
teve apoio do Café Mellita. Parabéns pela iniciativa!

Prestigiado comu-
nicador da região, 
Tonico Barbosa está 
de volta depois de 
uma temporada fora 
do Estado. Durante 
a cobertura da posse 
da nova diretoria da 
OAB, parou para uma 
foto, ao lado do líder 
comunitário Zumbi

Nova diretoria da OAB Cubatão exibe os diplomas recebidos das mãos do tesoureiro da OAB-SP, Ricardo Toledo, durante a posse para o triênio 2016-2018

O novo presidente da OAB Cubatão, Andre Izzi, homenageia  
a sua esposa, Ana Paula, durante a cerimonia de posse
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Câncer de Pulmão

drão da tosse
• tosse com sangue
• falta de ar
• rouquidão
• dor no tórax
O modo mais e� caz 

de prevenção é parar de 
fumar!

Veja alguns métodos 
para parar de fumar e 
escolha o que mais se 
parece com seu estilo de 
vida.

PARADA IMEDIATA 
Você marca uma data 

e nesse dia não fumará 
mais nenhum cigarro. 
Essa deve ser sempre sua 
primeira opção. 

PARADA GRADUAL 
Você pode utilizar este 

método de duas formas:
- reduzindo o número 

de cigarros. Por exemplo: 
um fumante de 30 cigar-
ros por dia, no primeiro 
dia fuma os 30 cigarros 
usuais. No segundo, 25, 
no terceiro dia, 20, no 
quarto dia, 15 e assim 
sucessivamente, até o sé-
timo, data para deixar de 
fumar e o primeiro dia 
sem cigarros.

- retardando a hora 
do primeiro cigarro: no 
primeiro dia você come-
ça a fumar às 9 horas, no 
segundo às 11 horas, no 
terceiro às 13 horas e, as-
sim sucessivamente, até 
o sétimo, o primeiro dia 
sem cigarros!

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

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

ESPAÇO SAÚDE

O câncer do pulmão 
é um dos tipos mais co-
muns e graves de câncer, 
o tipo de tumor maligno 
que mais mata em todo o 
mundo. Aproximadamen-
te 27 mil pessoas são diag-
nosticadas com câncer de 
pulmão anualmente no 
Brasil.

Em 90% dos casos 
diagnosticados, o câncer 
de pulmão está associado 
ao consumo de derivados 
de tabaco. No � m do sécu-
lo XX, o câncer de pulmão 
tornou uma das principais 
causas de morte evitáveis.

PRINCIPAIS 
FATORES DE RISCO:
• tabagismo; 
• exposição ao ci-

garro de outros 
fumantes (tabagis-
mo passivo);

• exposição ao 
amianto;

• história familiar 
de câncer de pul-
mão;

Comparados aos não 
fumantes, os tabagistas 
têm cerca de 20 a 30 ve-
zes mais risco de desen-
volver o câncer de pul-
mão.           

Com o avanço da do-
ença, alguns sintomas 
podem ser percebidos 
mais fortemente:

• tosse recente que 
não diminui

• mudança no pa-

ESPAÇO SAÚDE

Na Páscoa , as Escolas ABC Infantil e Master realizam a Páscoa Solidária! Projeto onde as crianças doam cho-
colates que posteriormente são entregues para crianças carentes em creches, entidades e igrejas. A ideia do 
projeto, desenvolvido pela escola ABC é plantar, desde o início da formação, o espírito de solidariedade em seus 
alunos, e assim levar alegria a tantas e tantas crianças que precisam

No último dia 02, 
começaram as ativi-
dades da Associação 

A ACIC (Associação 
Comercial e Industrial de 
Cubatão) está preparando 
um almoço especial para 
o Dia das Mães.

O evento acontecerá no 
dia 08 de maio, a partir do 
meio dia. Os interessados 
em participar do almoço 

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer e a Associação 
de Cultura, Esportes e La-
zer (ACEL) estão lançan-
do em Cubatão o projeto 
Futebol e Alegria.

As vagas são limitadas 
a 50 alunos, com idade 
entre 8 e 15 anos, que vão 

Doe seu troco Dia das Mães na ACIC

Futebol e alegria

Laranjeira. Uma enti-
dade voltada para o en-
sino das artes da música 

para crianças de 
12 a 17 anos. A en-
tidade começou as 
aulas de violão e 
canto. Junto com as 
aulas, as campanhas 
de doação de instru-
mento e o “Doe seu 
troco” continuam. 
Para doar instru-
mentos basta pro-
curar a sede da en-
tidade, no Caminho 
dos Pilões, nº 24. No 
“Doe o Seu Troco”, 
quando ver uma 
caixa laranja no co-
mércio, deposite 
suas moedas e ajude 
a entidade.

também podem home-
nagear suas mães. Basta 
mandar um vídeo para a 
ACIC e ele será exibido no 
telão durante o almoço.

Haverá ainda um sor-
teio de brindes e música 
ao vivo. Os convites estão 
a venda na sede da ACIC.

receber, gratuitamente, o 
uniforme de treino com-
pleto. As aulas serão rea-
lizadas às terças e quintas, 
das 8h às 17h.

As inscrições  estão 
abertas e podem ser feitas 
no campo do E.C. 31 de 
Março.

LARANJEIRA HOMENAGEM

INSCRIÇÕES ABERTAS
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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

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

3361-5312
id: 45*2*171254
Especializada 
em concertos 
e colocação de 
Máquinas 
De vidros elétri-
cos e manual

 
Colocação de:
- Vidros
- Borrachas 
- Palhetas
- Calhas
- Insulfi lm 
- Instalação de 
Som e alarmes 

Rua 1° de Maio,  702 - Vila 
Nova - Cubatão

•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

ALUGUEL BARATO

ÓTIMA 
OPORTUNIDADE

Rua Guarujá, 60
Jardim São 
Francisco

98844-8919 
Valéria

•ESTRUTURA 

PARA

RESTAURANTE

•PONTO 

COMERCIAL

Todo equipado 
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VILA ESPERANÇA

Iniciadas há pou-
co mais de um mês, as 
obras de recuperação do 
estradão da Vila Espe-
rança caminham em rit-
mo acelerado, apesar das 
difi culdades decorrentes 
do intenso tráfego de ve-
ículos no local – que não 

pode ser totalmente inter-
rompido, por se tratar do 
principal acesso ao bairro, 
onde mais de 20 mil pes-
soas residem  e de alguns 
períodos de mau tempo.

Durante vistoria reali-
zada na manhã da última 

Obras do Estradão seguem 
em ritmo acelerado

Serviços 
permitem, 
melhorias na 
drenagem e 
esgotamento 
sanitário de 
vielas próximas

Aderbau Gama

Operários preparam o Estradão que em breve deve receber pavimentação asfaltica

quinta (14), o secretário 
de Governo, Fábio Inácio, 
comentou os resultados 
positivos que as obras no 
Estradão tem mostra-
do, tanto na via principal 

como para as vias tran-
vesrsais. “A recuperação 
do Estradão permite con-
dições técnicas para que 
realizemos serviços im-
portantes em vias trans-

versais, no interior da 
vila”, afi rmou.

Junto com o secretário 
de Governo, estava o se-
cretário de manutenção 
urbana, José Carlos Ribei-

ro, e   técnicos    das áreas 
de obras da Prefeitura.

Obras
Estão sendo feitas 

obras de drenagem e de 
esgotamento sanitário, 
atualmente concentradas 
no Caminho São Geraldo 
e vielas próximas. Confor-
me esclareceu o engenhei-
ro Pedro Hildebrando, da 
assessoria técnica da Se-
cretaria de Manutenção, o 
Estradão concentra o sis-
tema de macrodrenagem 
do núcleo e a ele estão 
sendo interligados os sis-
temas secundários’.

Durante a inspeção, 
que foi acompanhada pelo 
vereador    Jair do Bar, Fá-
bio Inácio aproveitou para 
conversar com os mora-
dores  sobre o andamen-
to das obras.  “A opinião 
deles é muito importante, 

porque são os que sentem 
mais de perto os impac-
tos do projeto.A partir de 
suas sugestões, críticas e 
reivindicações podemos 
corrigir  rumos ou aper-
feiçoar os trabalhos “, dis-
se.

 
Prefeitura em Ação
O projeto do Estradão 

é desenvovido  pelo pro-
grama Prefeitura em Ação 
e atinge 1.680 metros de 
via pública, entre a Vila 
Natal e o Morro do Índio. 
A fase de recuperação do 
sistema de macrodrena-
gem, já foi concluída, e 
agora segue implantação 
de guias e sarjetas, segui-
da de repavimentação as-
fáltica.

 

1680 metros

devem ser recuperados no 
trecho do Estradão que vai 
da Vila Natal ao Morro do 
Índio 
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Muito mais do que um 
esporte de competição, o 
futebol também pode ser 
uma forma de levar espe-
rança para aquelas pesso-
as que precisam. E, usar o 
esporte para fazer o bem 

E.C. 31 de março em prol 
do menino Diego Junior

foi o grande motivo que 
levou o Esporte Clube 31 
de março a realizar um 
Festival Bene� cente em 
prol do menino Diego Ju-
nior, de 10 anos, que sofre 
de uma doença rara cha-

mada Síndrome de Lo-
renzo (veja mais sobre no portal 
acontecedigital.com.br).

Com o festival, o E.C. 
31 de março pretende ar-
recadar fraldas geriátricas 
BIG FRAL tamanho juve-

nil e doá-las à família de 
Diego. O menino tem di-
� culdades de controlar al-
guns movimentos básicos 
por conta da síndrome.

O FESTIVAL 
Durante o Festival, que 

acontece no campo do 31 
de março nos dias 16 e 17 
de abril, o Clube estará 
recebendo a doação de 
fraldas. Serão 12 jogos de 
diversas categorias.

No sábado, serão sete 
jogos, das categorias mis-
tão e veterano, os jogos 

FUTEBOL SOLIDÁRIO

começam as 09 horas. No 
domingo, serão mais cin-
co jogos nas categorias 
sub 09, sub 11 e sub 12, 
que começam 
às 08 horas.

O Festival 
B enef icente 
Diego Junior 
é uma realiza-
ção do Espor-
te Clube 31 de 
março, e tem 
apoio do Al-
tacub, Carol 
Organização 

Contábil, Lophes Con-
sultoria e Assessoria Em-
presarial e da Assistente 
Social Tiana.

16 de abril - CAMPO DO 31 DE MARÇO
HORÁRIO CLUBE   CATEGORIA
9:00 ESTRELA VERM.  X ESTRELAR  MISTÃO
10:20 DIRETORIA  X TIRA SERENO MISTÃO
11:40 BOLSÃO 7 X BANDEIRANTES MISTÃO
13:00 E.C 31 DE MARÇO X ÁGUIA VETERANO*
   *PROVA DE HONRA
CAMPO DO VERA CRUZ
9:00 VERA CRUZ X ALTA CUB MISTÃO
10:20 PELADEIROS X BANDEIRANTES MISTÃO
11:40 E.C CRISTAL/PG X ESTRELA MISTÃO
     
17 de abril - CAMPO DO 31 DE MARÇO
HORÁRIO  CLUBE   CATEGORIA
8:00 PROJETO M7 X CRAQUES DO FUT SUB - 09
9:00 PEGA NADA X PROJETO M7 SUB -11
10:00 ESC. CUBATENSE X CRAQUES DO FUT SUB -11
11:00 ESC. CUBATENSE X PEGA NADA SUB - 09
12:00 ESC. PQ SÃO LUIZ X COMB. PQ SÃO LUIZ SUB - 12


