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Hospital:
Marcia 
Rosa pede 
socorro

Nesta segunda-feira, em 
evento no Procópio Ferrei-
ra, acontece o lançamento 
do edital de licitação para 
operação do Aeroporto 
Metropolitano de Guarujá, 
principal marca da gestão 
Maria Antonieta.
Obras devem começar no 

próximo semestre. 
04

Durante reunião do Con-
selho de prefeitos, a prefeita 
de Cubatão pediu apoio para 
viabilizar recursos junto ao 
Estado. A insignificante par-
ticipação estadual, está sobre-
carregando o orçamento do 
Município, onde o Hospital 
atende muitos pacientes de 
cidades vizinhas 04

Dia da Indústria

Em reunião 
do Condesb pre-
feitos discutem 
metropolização 
e ‘agonia da 
Saúde’

Impeachment 
da politicagem: 
Marcia Rosa 
pode enfrentar 
a fúria da oposi-
ção, na Câmara

Fofão: Líder 
sindical dos 
servidores deixa 
saudades e 
Prefeitura decreta 
luto oficial

Encontro Orla 
Cultural quer 
fortalecer ideia 
da moderniza-
ção dos museus 
na Baixada

Julgamento da 
cassação do 
mandato de 
Wagner Moura, 
no TRE, é adiado 
mais uma vez 

Marcel Nobrega

ACIC e CIESP juntam 
forças e realizam a 1ª 
Rodada de Negócios vi-
sando melhorar a rela-

Bazar da Solidariedade
Comércio e Indústria se unem na 
1ª Roda de Negócios

Entrada de Santos vai ficar 
de cara nova

Vale Fertilizantes abre vagas para 
programa de estágio 08

Cubatão é escolhida 
para sediar a edição do 
Bazar Metropolitano da 
Solidariedade no pró-
ximo mês. Evento terá 

Após mais de três déca-
das de espera, os santistas 
finalmente podem ver as 
mudanças na entrada da 

toda renda revertida 
para compra de cober-
tores que serão doados 
para famílias carentes da 
região. 03

cidade. Obras começaram 
nesta segunda (23). Pri-
meira etapa vai revitalizar 
18 km de vias. 07

ção entre Polo Industrial 
e Comércio Cubatense. 
Industrias querem com-
prar dos comerciantes 

que precisam saber das 
necessidades das mes-
mas. Encontro de setores 
quer fazer capital girar 

na cidade e gerar mais 
empregos. Evento tem 
apoio da Prefeitura de 
Cubatão.  04

013 988820078
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Coluna do Cido Barbosa

Baixada discute 
metropolização

Aderbau Gama

Durante reunião no Con-
desb, nesta terça-feira, 
os prefeitos discuturam 
a necessidade do avan-
ço da metrolização, em 
questões essenciais para 
a região

Pátios
O diretor de Educação para 

o Trânsito do DETRAN/SP, 
Mauricio Haruo Koshiyama 
abordou sobre convênios para 
municipalização de pátios na 
Região, que poderão ser cele-
brados entre o DETRAN-SP e 
um município e também entre 
mais de um município para 
execução dos serviços destina-
dos à remoção, guarda e depó-
sito de veículos removidos e/
ou apreendidos, em virtude de 
infração às normas de trânsito. 

A foto é de aniversário, mas ao invés de estar na coluna social, está na coluna de política; e não 
poderia ser diferente. Afinal quem comemora é Henrique Marcelo que, em ano eleitoral, se 
transforma em ‘pai Marcelo’. Adivinho ou não, ele esteve na linha de frente em todas as últimas 
campanhas majoritárias na cidade.
É a ele que costumeiramente se dirige a pergunta: ‘quem ganha este ano?’.

NO CONDESB

As vantagens seriam o cumpri-
mento das normas de trânsito, 
garantia da permanência de 
um pátio nos limites do mu-
nicípio, desestímulo à inadim-
plência relativa a tributos tais 
como o IPVA, possibilidade 
de renda para o município ao 
arrecadar taxas municipais de 
guincho e diárias e arrecada-
ção de ISS pelo serviço pres-
tado por contratadas. O prazo 
máximo do convênio é de cin-
co anos, podendo ser renova-
do. O assunto será detalhado 
na próxima reunião da Câma-
ra  de Transporte de Cargas e 
Logística, no dia 2 de Junho.

Saúde
A saúde voltou a ser debati-

da entre os prefeitos. A grande 
preocupação  no que se refere 
ao número de leitos e o valor 
dos repasses para cada municí-
pio foi levantada, em especial, 

pela prefeita de Cubatão, Mar-
cia Rosa (pag 3) que solicitou ao 
presidente do Condesb, Mauro 
Orlandini, a inclusão do as-
sunto que não estava na pauta. 
Marcia conseguiu do presiden-
te o compromisso de convidar o 
secretário de Saúde, David Uip, 
para esclarecer os números e 
dados da saúde na Região.

 
Tecnologia da
Informação

Houve apresentação do 
Plano Diretor de Tecnologia 
(PDTIC/BS). A proposta é criar 
um instrumento de diagnós-
tico, planejamento e gestão de 
TIC, que objetiva orientar e 
planejar as necessidades para os 
próximos anos, junto aos muni-
cípios, sendo um elemento cha-
ve para o planejamento estraté-
gico da Região.

Richard Durante Jr

Magaiver
Ex-vereador e uma das mais expressivas lideranças políticas 
de Guarujá, Magaiver está sempre rodeado de amigos. Na 
última semana reuniu, em sua casa, lideranças de vários seg-
mentos para um bate papo que adentrou a noite. Suas ideias 
e propostas para Guarujá foram apoiadas pelos amigos que 
acreditam e confiam em sua liderança política. O ex-prefeito 
Farid também participou do bate papo.

A Prefeitura de 
Cubatão decretou na terça 
(24) luto oficial de três dias 
em memória do ex-presidente 
do Sindicato dos Servidores 
Públicos (Sispuc) José Eugenio 
da Silva Filho, o Fofão.
Faleceu na segunda-feira (23), 
vítima de acidente de moto, aos 
58 anos.  
Presidiu o Sispuc entre 96 a 
2005 e sua firme 
atuação na entidade o levou 
ao cargo de vice-presidente da 
Federação dos Funcionários 
Públicos Municipais do Estado 
de São Paulo (Fupesp). Fofão 
chegou a assumir a presidência 
da Federação, interinamente. 
Casado, deixa filhos e netos.

Cultura 
O Encontro Orla Cultural 

acontecerá no dia 13 de Ju-
lho na Agem com o objetivo 
de fortalecer a ideia de mo-
dernização dos museus da 
Baixada para movimentação 
da economia e turismo.

 Já o 2º Fórum Metropo-
litano de Cultura será no dia 
19 de Julho, no Palácio das 
Artes, em Praia Grande. O 
objetivo é possibilitar a ava-
liação e os desafios das po-
líticas culturais de cada mu-
nicípio. Também no Palácio 
das Artes acontece o Semi-
nário da Mata Atlântica, que 
começa no dia 31 de maio.

Tecnologia 
Informação

O 3º Encontro Metropo-
litano de Tecnologia da Bai-
xada, voltado a estudantes, 
profissionais e empresas de 
tecnologia acontecerá de 9 
a 11 de Junho no Mendes 
Convention, em Santos, das 
9 às 11 h. A entrada é 1 kg 
de leite em pó que será des-
tinado ao FSS. 

Renata vem
É real a expectativa de 

que a mandatária do PTN, 
deputada federal Renata 
Abreu tenha participação 
efetiva nas eleições, inclusi-
ve majoritária, em Guarujá, 
neste ano. Se depender de 
seu pupilo, na região, o ex-
-vereador Edilson Magai-
ver, é o que vai acontecer. A 

participação da deputada, 
em palanque local, já come-
çou a ser articulada, nesta 
semana, durante encontro 
estadual do Partido.

Politicagem
É claro o movimento 

oposicionista na Câma-
ra para dificultar a vida da 
prefeita cubatense Marcia 
Rosa, na tentativa de invia-
bilizar seus últimos meses 
de governo. Um pedido de 
cassação, em final de man-
dato, proposto pelo muníci-
pe Ualton de Simone, ligado 
a grupo oposicionista, pare-
ce ter reais possibilidade de 
ser admitido pelos vereado-
res, inclusive com o apoio 
do ex- homem forte da atual 
administração do PT, Wag-
ner Moura. Até os mais lei-
gos sabem que, mesmo que 
a Câmara viesse a tomar a 
decisão política de cassar a 
prefeita não haveria, na prá-
tica, tempo para o real afas-
tamento, considerando os 
recursos. Como se diz nos 
bastidores ‘serve para gerara 
desgaste político e dificulda-
des para a mulher adminis-
trar’. Enquanto isso, a cidade 
é quem perde, e o povo e´-
que pagaria a conta de uma 
administração emperrada, 
pois a prefeita teria que gas-
tar mais tempo se defenden-
do, do que administrando.

Cadeira do Moura
 Foi adiado pela segunda 

vez, no TRE, o julgamento 
do pedido de cassação do 
mandato do vereador Wag-
ner Moura, por infidelidade 
partidária. Agora o novo 
julgamento está previsto 
para o dia 8 de junho.
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Aeroporto do Guarujá 
começa a virar realidade
Lançamento do edital de licitação será na segunda, (30) no Procópio Ferreira, quando também acontece a assinatura 
da licitação do transporte coletivo

Pedro Rezende

DECOLANDO

Cubatão será sede de 
um dos eventos solidários 
mais importantes da Bai-
xada Santista. É o Bazar 
Metropolitano da Solida-
riedade, que acontecerá no 
próximo dia 21 de junho.

O anúncio da cidade 
como sede do evento se 
deu durante o lançamento 
da 11ª Campanha Metro-
politana do Agasalho, re-
alizada na sede do Fundo 
Social de Santos, na última 
sexta (20).

A ideia de sediar o Ba-
zar partiu da presidente 
do Fundo, Darcy Chum-
bo, que se empenhou em 
trazer este evento. O con-
vite para o Bazar está sen-
do confeccionado e cada 
cidade receberá sua cota 
para vender ao custo de 
R$ 20,00. “Todo o mon-
tante arrecadado com os 
convites será utilizado na 
compra de cobertores, que 
serão distribuídos, em nú-
meros iguais, para cada ci-
dade”, afirmou a presiden-
te do Fundo cubatense.

O edital de conces-
são, construção e ex-
ploração do Aeroporto 
Civil Metropolitano de 
Guarujá é um passo de-
terminante para concre-
tização do projeto, umas 
das principais marcas da 
gestão da atual prefeita. 
O lançamento será na 
próxima segunda-fei-
ra (30) as 15h, no Tea-
tro Procópio Ferreira, 
quando também haverá 
a assinatura da licitação 
de transporte público 
coletivo da cidade. A 
outorga do aeroporto à 
Prefeitura aconteceu em 
2013 com a presença do 
presidente Michel Te-

Durante reunião do 
Conselho de prefeitos, 
a prefeita de Cubatão 
pede apoio para sensi-
bilizar o Estado, que faz 
repasse ‘insignificante’ 
ao Hospital Municipal 
e não mantém nenhum 
equipamento de saúde 
na cidade.

A prefeita Marcia Rosa 
pediu a intermediação 
do Conselho de Desen-
volvimento Metropoli-
tano da Baixada Santista 
(Condesb) para marcar 
um encontro com o go-
vernador Geraldo Alck-
min, objetivando  dis-
cutir mais apoio para os 
municípios da região e os 
critérios adotados pelo 
Governo do Estado para 
implantação de unidades 
da Saúde. 

Segundo Marcia Rosa, 

“Expectativa é de que as obras começam 
já no segundo semestre” 

Adilson Jesus

Base Aérea de Santos, situada no Guarujá, local onde funcionará o novo aeroporto

mer (PMDB), vice-pre-
sidente à época.

Durante encontro dos 

prefeito, no Condesb, a 
prefeita Maria Antonie-
ta formalizou o convite 
às autoridades da região 
para a cerimônia. 

No próximo dia 31 
o texto do edital esta-
rá no Diário Oficial do 

Município, seguido das 
demais publicais no âm-
bito estadual e federal. 
Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Eco-
nômico Adilson Luiz de 
Jesus a licitação deve de-
morar aproximadamen-

te 90 dias. A expectativa 
do secretário é que o 
canteiro de obras já es-
teja instalado no segun-
do semestre.

Com o aeroporto, a 
região passará efetiva-
mente a receber voos 

comerciais. Represen-
tantes da Prefeitura de 
empresas comerciais já 
vislumbram a viabilida-
de de linhas comerciais 
entre praças como Rio 
de janeiro, Belo Hori-
zonte, Brasília. O obje-
tivo é alcançar 130 mil 
passageiros já no pri-
meiro ano de operação, 
atingindo 1 milhão de 
usuários até oito anos.

Local Frio Já na ter-
ça-feira (31) as 19h, 
também no Teatro Pro-
cópio Ferreira haverá 
uma homenagem a to-
dos os combatentes do 
incêndio da Local Frio. 
Na reunião do Condesb, 
Antonieta justificou 
que os prejuízos seriam 
de danos incalculáveis 
“não fosse o heroísmo 
destes servidores”.

SAÚDE

Marcia Rosa pede 
socorro para o Hospital

o fato de Cubatão custe-
ar quase integralmente 
os leitos de UTI – cerca 
de 90% - compromete a 
manutenção do hospi-
tal, onde são investidos 
R$ 4,4 milhões mensais. 
Ela também reclamou 
da resistência da Santa 
Casa de Santos em rece-

ber pacientes de ou-
tras cidades, mesmo 
com o fato desta uni-
dade receber verbas 
dos governos estadual 
e federal. Paradoxal-
mente, no Hospital 
de Cubatão Dr. Luiz 
Camargo da Fonseca 
e Silva, grande parte dos 

atendidos é de outras ci-
dades, como São Vicente 
e Peruíbe. Outro ponto a 
ser questionado é o fato 
de Cubatão não contar 
com nenhum equipa-
mento de Saúde custeado 
pelo governo do Estado, 
ao contrário da realida-
de de outros municípios 
da Baixada que dispõem 
de AMEs ou hospitais, 
como o Guilherme Álva-
ro (em Santos) e o Irmã 
Dulce (Praia Grande).

Menos em 
Cubatão
A solicitação da pre-

feita cubatense se baseia 
em uma série de núme-
ros mostrando a inex-
pressiva participação do 
Governo do Estado no 
custeio da Saúde no Mu-
nicípio. Ela citou, como 
exemplo, os repasses 
estaduais direcionados 
para número de leitos de 
UTI. “Cubatão recebe, 
por transferência de con-
vênios do setor, R$ 9,14 
mensais por habitante. 
Já em Praia Grande, esse 
repasse mensal é de R$ 
146,79 por exemplo. E 
em Itanhaém conta com 
hospital regional todo 
mantido com verbas do 
Estado”.

O Bazar Metropoli-
tano da Solidariedade 
será realizado na sede da 
Associação Comercial, 
Industrial de Cubatão 
(ACIC), das 13h às 17h. 
No local, cada uma das 
nove cidades terá seu es-
tande próprio, onde serão 
comercializadas peças 
de vestuário, artesanato, 
tudo a preços, que variam 
de R$ 5,00 a R$ 50,00. 

Campanha do 
Agasalho 2016
Com o lançamento da 

Campanha, as sedes dos 
Fundos Sociais da Baixada 
Santista já estão recebendo 
agasalhos. As peças preci-
sam estar em bom estado 
de conservação e prontas 
para uso. Para doar, basta 
se dirigir a sede do Fun-
do Social da sua cidade 
e realizar a doação. Nos 
próximos dias, as cidades  
divulgam a lista completa 
com todos os pontos para 
doação de agasalhos.

90% 
dos leitos de UTI do 
Hospital municipal de 
Cubatão são custeados 
com verbas da cidade

Hospital de Cubatão sofre com falta de verbas do Estado

Marcel Nobrega

CAMPANHA DO AGASALHO

Bazar Metropolitano
será em Cubatão
Evento terá renda revertida para 
compra de cobertores que serão 
doados para famílias carentes

Verbas Estaduais
Repasse mensal para leitos de 
UTI por habitante

Cubatão  R$ 9,14
Mongaguá  R$ R$ 16,10
São Vicente   R$ 22,84
Guarujá   R$ 38,04
Bertioga	 	 R$	68,85
Santos   R$ 109,60
Praia Grande  R$ 146,79
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Fenactur promove “Feijão Amigo” no Resort Infinity Blue em Balneário 
Camboriu (SC). O homenageado foi o governador Raimundo Colombo

Na abertura da BNT/Mercosul, Geninho e Jair Pasquini receberam diversas autoridades

 Vitor Da-
niel e Michel 
Tuma entre-

gam placa 
ao home-

nageado, o  
governador 
Raimundo 
Colombo. 

O prefeito de Balneario Camboriú, Edson Dias com 
o casal Paulo & Janaina animaram o jantar, com o 
anfitrião do Resort Infinity Blue, Alberto Cestrone.

Mario Lobo (presi-
dente do Sindetur /

SC ), Valdir, Alberto 
Cestrone, Michelão,  

Rogerio Siqueira 
(ceo do Beto Car-
reiro) e Eduardo 
Loch (presidente 

Abav/SC).

Na abertura da BNT Mercosul em Itajai, Michelão 
com os prefeitos de Porto Belo, Itajai, Rogério Siquei-
ra e Edson Dias, prefeito de Balneario Camboriú. 

 Michel Tuma Ness recebe 
o governador Raimundo 
Colombo para o Feijão 
Amigo, acompanhado do 
drº Valter Suman.

04 digital.com.br25 de maio de 2016



Indústria quer 
retomar crescimento
A produção do Polo industrial de 
Cubatão continua sendo vital para o 
desenvolvimento do País, mas precisa 
de melhor perspectiva de mercado 

A produção do Polo 
industrial de Cubatão 
continua sendo vital 
para o desenvolvimen-
to do País, mas precisa 
de melhor perspectiva 
de mercado. 

A indústria precisa 
de sinais para retomar 
o crescimento. E essa 
retomada está relacio-
nada à credibilidade e 

à confiança na ques-
tão macroeconômica 
e condução política do 
país, de acordo com o 
diretor titular do Ciesp 
de Cubatão, Valdir José 
Caobianco. “Esse res-
gate voltará a dar pers-
pectivas para os negó-
cios. Hoje, a indústria 
tem capacidade ociosa 
e pode voltar a apresen-
tar um cenário melhor, 
mas para produzir mais 
é necessário enxergar 
melhores perspectivas 
de mercado e políticas 
públicas que aumentem 
a credibilidade do país”. 

O cenário econômi-

co ainda é bastante 
desafiador, nos três 
primeiros meses 
deste ano o Indi-
cador de Nível de 
Atividade (INA) da 
indústria paulista 
registrou queda de 
11%, sem o efeito 
sazonal, em compa-
ração com o mesmo 
período de 2015. Em 
12 meses o acumula-

do de queda foi de 
8,4%. 

Os resultados 
divulgados em 
abril pelo Departa-
mento de Pesqui-
sas e Estudos Eco-
nômicos da Fiesp 
e do Ciesp (Depe-
con) indicam que 
no mês de março 
a queda da ativi-
dade industrial foi 
de 1,3% em relação 
ao mês anterior. A 
maior influência 
foi a queda de 3,4% 
do Total de Ven-
das Reais, além 
das Horas Traba-

lhadas na Produção, que 
caíram 0,4%. 

Além da atual situa-
ção econômica, a indús-
tria convive com juros 
excessivos, altos custos 
de energia e de insumos, 
além de elevada carga 
tributária. Ainda com-
pete de maneira desigual 
com a entrada constante 
de produtos importados 
sem barreiras logísticas 

dia da indústria

Juntos contra a crise
CIESP, ACIC e Prefeitura realizam 
Rodada de Negócios para aproximar 
o Polo Industrial do comércio local

O Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(CIESP) em parceria com 
a Associação Comercial 
e industrial de Cubatão 
(ACIC) e a Prefeitura rea-
lizam nesta quarta (25), a 
“1ª Rodada de Negócios”.

O encontro vai aproxi-
mar as indústrias do Polo  
dos comerciantes locais, 
com o objetivo de fazer 
girar o capital na cidade. 
Essa aproximação, feita 
por meio da Rodada de 
Negócios, é uma tentativa 
de retomar as propostas da 
Agenda 21 e tornar essas 
reuniões mensais.

Segundo o presidente 
da ACIC, Antônio Teixei-
ra, muitos comerciantes  se 
inscreveram para o encon-

tro. “Desde que abrimos 
as inscrições a procura foi 
muito grande. Estamos 
otimistas e torcendo para 
que os representantes do 
Polo venham em peso”.

O diretor titular do 
Ciesp, Valdir Caobianco, 
comenta que a entidade 
está empenhada em fazer 
a ponte entre o comércio 
local e o Polo Industrial. 
” Dentro da Agenda 21, 
o Ciesp está comprome-
tido em fomentar a con-
tratação e a utilização de 
fornecedores locais para 
serviços e materiais. E o 
Encontro de Negócios visa 
colocar em contato as in-
dústrias com os comércios 
e serviços locais”, comenta 
Caobianco.

Marcel Nobrega

Comerciantes realizam encontros períodicos e agora 
chamam a indústria para selar união

e, em alguns casos, com 
preços subsidiados na 
origem. 

A carga tributária do 
IPTU e do ICMS não 
incentiva a expansão, 
pois onera de forma 
agressiva as atividades 
industriais. Um exem-
plo disso é a política di-
ferenciada de incentivo 
as áreas rurais, que não 
pagam IPTU, mas sim 
o ITR - Imposto Ter-
ritorial Rural. O ITR 
é um imposto federal, 
que repassa 50% para o 
município. Mas caso o 
município opte por fis-
calizar e cobrar o ITR, 
então pode ficar com 
até 100% do produto da 
arrecadação. 

Para reverter este 
quadro, a Fiesp acredita 

que é possível fa-
zer o ajuste fiscal 
sem elevar impos-
tos, pois o aumen-
to da arrecadação 
é uma das conse-
quências positivas 
da retomada do 
crescimento e a 
elevação da carga 
tributária esfria-
ria ainda mais a 
economia. Outro 
ponto positivo 
da retomada do 
crescimento é o 
aumento da em-
pregabilidade, tão 
necessária para a 
nossa região.

Valdir Caobianco, diretor titular do 
CIESP de Cubatão.

11%

foi o índice de queda 
na atividade industri-
al paulista registrada 
no primeiro trimestre
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VENDE
Apartamento novo 02 dorms, 
1 vaga. Prédio com elevador, 
próx. a comércios, hospitais, 
escolas e etc. Entrada: 20% 
restante financiamento
R$ 221.000,00
Apartamento na Vila Nova 
2 dormitórioss, s/garagem - 
Térreo. Ótimo estado, aceita 
financ. FGTS, CC.
R$ 180.000,00

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

Casqueiro 3363-2209
   Vila Nova 3361-8686

    Säo Vicente 3221-5910

Apartamento novo 2 dormitó-
rios. Minha Casa Minha Vida úl-
timas unidades. R$ 190.000,00
Apartamento no Casqueiro 2 
dormitórios, em construção. 
Entrada: 19 mil + parcelas men-
sais que cabem em seu bolso. 
R$ 200.000,00
Apartamento novo no Cas-
queiro, 2 dormitórios. grande, 
1 vaga. aceita financiamento, 
FGTS, CC. R$ 240.000,00

Contato:
7820-4982/ 7806-2562

VENDA
CENTRO CUBATÃO - LANÇAMENTO 
01 E 2 DORM - 20% ENTRADA. FALE 
CONOSCO
V.VERDE- SOBREP ALTA E BAIXA - 2 
DORM. C/SUITE, 1 VAGA ACEITA 
FINANC 190 MIL
V.NOVA-AP 01 DORMITORIO - IM-
PECAVEL, REFORMADO - 180 MIL 
ACEITA FINANCIAMENTO
V.NOVA - CASA ISOLADA 2 DOR 
- TERRENO 8 X 21 - PÇA. FREI DA-
MIÃO -  250 MIL
31 MARÇO - CASA 2 DORMITORIOS 
- RUA LARGA, PROX. COLEGIO - 250 

3361-4894 / 3372-7409 
Rua Armando Sales de Oliveira, 

371 - Centro - Cubatão
almeidasimoveis.com.br

CRECI 57407

MIL, ACEITA PROPOSTA
JD.CASQ. TERRENO 10 X 30 - CEN-
TRO COMERCIAL, PROXIMO AO 
EXTRA 380 MIL

LOCAÇÃO
J.CASQ. APART 02 DORM COM 
GARAGEM PACOTE R$ 1.000
V.NOVA APTO 2 DORM, GAR COLET, 
PACOTE R$ 1.000 
C.SILVA - CASA - 1 QUARTO , SALA 
COZ WC R$ 750,00

VENDE
• SALA COMERCIAL NO CENTRO 

160.000,00
• APARTAMENTO DE 2 DORMS 

NA VILA VALENÇA EM SÃO 
VICENTE  200.000,00

• APARTAMENTO DE 2 DORMS 
NO ITARARÉ EM SÃO 
VICENTE PRÓXIMO A PRAIA – 
380.000,00

• APARTAMENTO EM SANTOS 
DE ALTO PADRÃO COM ÁREA 
DE LAZER COMPLETA NOS 
BAIRROS GONZAGA, APARECI-
DA A PARTIR DE 1.100.000,00

• APARTAMENTO TÉRREO NO 
JD. CASQUEIRO 320.000,00

• SOBREPOSTA DE 2 DORMS 
SENDO 1 SUÍTE E CHUR-
RASQUEIRA NA VILA NOVA 
310.000,00 

• APTO DE 2 DORMS NA VILA 
VALENÇA EM SÃO VICENTE 
200.000,00

• SÃO VICENTE – SOBRADO DE 
2 DORMS SENDO 2 SUÍTES, 
CHURRASQUEIRA E 1 VAGA 
DE GARAGEM 325.000,00

ALUGA
• APTOS DE 2 DORMS NA VILA 

NOVA – 703,00 mais encargos
• APTO SEMI-MOBILIADO JD 

CASQUEIRO com closet e 
hidromassagem – 1.503,00	
pacote

• SOBRADO DE 3 DORMS (1 
SUÍTE) NA PONTE NOVA – 
1603,00

• APTO DE 2 DORMS EM SAN-
TOS (GONZAGA) – 2800,00 
pacote 

• COMERCIAL (SÃO VICENTE) 
– LOJA E SALA DE 140M² NO 
CENTRO

• COMERCIAL (SÃO VICENTE) 
– SALA NA LINHA AMARELA 
1.103,00

• COMERCIAL (CUBATÃO) - GAL-
PÃO NO PQ SÃO LUIS 620M² 

• COMERCIAL (SANTOS) – SA-
LÃO NA PÇA DOS ANDRADAS 

• SALÃO COMERCIAL NOS 
BAIRROS V. NOVA, JD. SÃO 
FRANCISCO E NA V. PAULISTA

• COMERCIAL – SALA - 703,00

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

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
- Insulfilm 
- 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 Martins 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

ANUNCIE

AQUI
3361-5212
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Começam as obras na entrada de Santos
Santos iniciou na úl-

tima segunda (23) uma 
obra que é aguardada há 
mais de 30 anos. Com a 
demolição de sarjetas na 
Rua Mário Graccho, na 
Zona Noroeste, a Prefei-
tura começou o proje-
to para implantação dos 
corredores de ônibus do 
Jardim São Manoel, par-
te integrante das obras de 
remodelação viária da en-
trada da cidade. As inter-
venções iniciais estão in-
seridas na primeira etapa 
de obras, que tem investi-
mento de R$ 34,5 milhões 
com prazo de execução de 
24 meses.

Ao todo, serão 18 qui-

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO e MARIA MARLENE BELARMINO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 112705029 - SSP/SP, CPF n.º 97220850859, com 
59 anos de idade, natural de UNIÃO DOS PALMARES - AL, nascido no dia dois de janeiro de mil nove-
centos e cinquenta e sete (02/01/1957), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, bl.81, aptº 31, Vila Natal, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ VIEIRA DA SILVA, falecido há 9 anos e de MARIA PEDRO DE SOUZA, falecida 
há 12 anosViúvo de Maria Cicera Ferreira da Silva, falecida aos 05/05/2013, no livro C-58, fls.361, sob 
o N°18544, no Cartório de Cubatão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
aposentada, RG n.º 58606063 - SSP/SP, CPF n.º 08415964846, com 61 anos de idade, natural de FLORES 
- PE, nascida no dia dezenove de novembro de mil novecentos e cinquenta e quatro (19/11/1954), re-
sidente na Rua Julio Amaro Ribeiro, bl.81, aptº 31, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de FRANCISCA MARIA 
DA CONCEIÇÃO. Divorciada de Ednaldo Rocha dos Santos, conforme sentença datada de 19/06/2012, 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de N°223/2011, pro-
cesso N°157.01.2011.001637-4/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LEANDRO INÁCIO GOMES DOS SANTOS e PAOLA CLETO FRANÇA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 435566222 - SSP/SP, CPF n.º 41626919836, com 
21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 166, fls. nº 209, Termo nº 48373), nasci-
do no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (13/08/1994), residente na Av. Vereador 
Gigino Aldo Trombino, bl.8, aptº31, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de MARCELO GOMES DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 49 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e 
de MONICA INACIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 
47994372 - SSP/SP, CPF n.º 42337078876, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 159, fls. nº 399, Termo nº 41797), nascida no dia vinte e um de novembro de mil novecentos 
e noventa e um (21/11/1991), residente na Rua Marechal Floriano Peixoto, 112, Jardim Costa e Silva, 
Cubatão - SP, filha de GILMAR PATHEIS FRANÇA, de nacionalidade brasileira, supervisor, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de WANDA LUCIA CLETO FRANÇA, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: KRYSTÓFERSON XAVIER PEREIRA e GABRIELLE STEFHANIE DE SOUSA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de manutenção, RG n.º 36614327 - SSP/SP, 
CPF n.º 39700986888, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão - SP  Livro nº 162, fls. 
nº 192, Termo nº 46764), nascido no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e três 
(27/12/1993), residente na Rua Armando Marques Lourenço, 12, Vila São José, Cubatão - SP, filho de 
MANUEL XAVIER PEREIRA, falecido há 2 anos e de VALDENORA RODRIGUES PEREIRA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 423359721 - SSP/SP, CPF n.º 41673365884, com 
22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 179, fls. nº 132, Termo 
nº 108222), nascida no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e quatro (19/03/1994), 
residente na Rua São Francisco de Assis, 33, Vila São José, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO ALDENIR 
DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em GUARUJÁ 
- SP e de ELZA HELENA DA SILVA SOUSA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 
51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ELY JOSÉ DA SILVA e ADRIANA ALVARENGA LIMA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 509372302 - SSP/SP, CPF n.º 41959976826, com 
22 anos de idade, natural de CUSTÓDIA - PE (Custódia-PE  Livro nº 05, fls. nº 124, Termo nº 4093), 
nascido no dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e três (11/11/1993), residente na Rua 
Caminho São Bartolomeu, 206, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de ZEZITO ALFREDO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDNALVA 
RITA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 459239004 - SSP/SP, CPF n.º 
45284251814, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 164, fls. nº 134, Ter-
mo nº 47502), nascida no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e quatro (17/04/1994), 
residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 206, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO GO-
MES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, agente de organizações, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARGARETE MELO DE ALVARENGA LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MOHAMED ALI ABOU HAMIA e VIVIANE DE SOUZA LOPES. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 35147573 - SSP/SP, CPF n.º 40529938880, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 140, fls. nº 305, Termo nº 38121), 
nascido no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa (25/04/1990), residente na Rua 
Armando de Salles Oliveira, 190, Centro, Cubatão - SP, filho de ALI HASSAN ABOU HAMIA, de nacio-
nalidade LÍBANES, lojista, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VOZIE ALI ABOU 
HAMIA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 424641136 - SSP/SP, CPF n.º 
44784780823, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 165, fls. nº 13, Termo 
nº 47779), nascida no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e quatro (27/05/1994), 
residente na Rua Armando de Salles Oliveira, 190, Centro, Cubatão - SP, filha de PEDRO GERALDO LO-
PES, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 40 anos de idade, residente em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP e de LUCIA HELENA DE SOUZA BRANDÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ERIVANDO DE OLIVEIRA BRÁS e IVONÁLIA TIETA NUNES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor industrial, RG n.º 56721834X - SSP/SP, CPF n.º 04482363383, 
com 26 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 48, fls. nº 184, Termo 
nº 57333), nascido no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (16/11/1989), 
residente na Rua Jão Damaso, 169, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de JOAQUIM DIONI-
SIO BRAS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, residente em COCAL DE 
TELHA - PI e de FRANCISCA FORTES DE OLIVEIRA BRAS, de nacionalidade brasileira, Zeladora, com 
52 anos de idade, residente em COCAL DE TELHA - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, vendedora, RG n.º 385567741 - SSP/SP, CPF n.º 61409577376, com 22 anos de ida-
de, natural de COCAL DE TELHA - PI (Capitão Campos-PI  Livro nº 19, fls. nº 276, Termo nº 21702), 
nascida no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e quatro (19/03/1994), residente 
na Rua Jão Damaso, 169, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de JOSÉ NUNES MARTINS FI-
LHO, de nacionalidade brasileira, pintor industrial, com 48 anos de idade, residente em SANTA LUZ 
- PI e de ESMERALDA FERREIRA CALAÇO MARTINS, de nacionalidade brasileira, domestica, com 46 
anos de idade, residente em SANTA LUZ - PI. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: BRAYAN DE OLIVEIRA SILVÉRIO e DAYANE ARAGÃO DA SILVA FREITAS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 443964178 - SSP/SP, CPF 
n.º 35665065838, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de maio de 
mil novecentos e oitenta e seis (20/05/1986), residente na Rua Santa Filomena, 14, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filho de GERALDO ROGÉRIO SILVÉRIO, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 
57 anos de idade, residente em NOVA MÓDICA - MG e de LIDIOMAR LIMA DE OLIVEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em NOVA MÓDICA - MG . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 472905946 - SSP/SP, com 25 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa 
(16/08/1990), residente na Rua Santa Filomena, 14, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de LUIS AL-
BERTO DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 69 anos de idade, residente em SÃO 
PAULO - SP e de ANTONIA ARAGÃO DA SILVA FREITAS, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LEANDRO EZEQUIEL DE ASSIS e JULIANA MARIA FERREIRA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, fiscal de patrimônio, RG n.º 430057416 - SSP/SP, CPF n.º 31721963804, 
com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de maio de mil novecentos e 
oitenta e três (19/05/1983), residente na Av. Presidente Wilson, 200, Bloco C, Ap.11, José Menino, SAN-
TOS - SP, filho de MARGARETE EZEQUIEL DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 50 anos 
de idade, residente em GARANHUNS - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 465286239 - SSP/SP, CPF n.º 32785483880, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia oito de maio de mil novecentos e noventa (08/05/1990), residente na Rua 4, 59-A, Cota 200, 
Cubatão - SP, filha de MANOEL JOSÉ FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARGARIDA MARIA FERREIRA, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ ROBERTO CALINA e THALITA SANTANA DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, estoquista, RG n.º 426877214 - SSP/
SP, CPF n.º 38331077822, com 29 anos de idade, natural de CAMPINAS - SP, nascido no dia 
dezenove de março de mil novecentos e oitenta e sete (19/03/1987), residente na Rua Nossa 
Senhora de Fátima, 319, Vila São José, Cubatão - SP, filho de ROSELY CALINA, de nacionalida-
de brasileira, ajudante geral, com 66 anos de idade, residente em INDAIATUBA - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 441169715 - SSP/SP, CPF 
n.º 37738875828, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis 
de junho de mil novecentos e oitenta e sete (26/06/1987), residente na Rua Nossa Senhora 
de Fátima, 319, Vila São José, Cubatão - SP, filha de JULIO SOUZA DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, ajudante, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NEUSA ALVES 
SANTANA, falecida há 2 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CLEITON LIMA DA SILVA e PRISCILIA PEREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, RG n.º 46238314 - SSP/SP, CPF n.º 35934413813, 
com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 137, fls. nº 188, Termo nº 
83403), nascido no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e noventa (22/01/1990), residente na 
Rua Francisco Barbosa, 484, Ponte Nova, Cubatão - SP, filho de SEVERINO GOMES DA SILVA, falecido há 
09 anos e de LUZINETE DA COSTA LIMA SILVA, aposentada, com 63 anos de idade . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, enfermeira, RG n.º 34506433 - SSP/SP, CPF n.º 22010330803, 
com 34 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dezesseis de julho de mil novecentos e 
oitenta e um (16/07/1981), residente na Rua Francisco Barbosa, 484, Ponte Nova, Cubatão - SP, filha de 
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de JULIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileiro, do lar, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RAFAEL LOURENÇO DE AGUIAR e ADAILLANA DOS SANTOS CARVALHO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 466687217 - SSP/SP, CPF n.º 37373521860, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de junho de mil novecentos 
e oitenta e nove (23/06/1989), residente na Rua São joão, 305, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de LOU-
RENÇO HERMINIO DE AGUIAR, de nacionalidade brasileira, pintor, com 56 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de LEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 547397768 - SSP/SP, CPF n.º 46481638852, com 18 anos de idade, natural de OURILÂNDIA DO NORTE 
- PA (Ourilândia do Norte-PA  Livro nº 11, fls. nº 51, Termo nº 3638), nascida no dia quinze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e sete (15/12/1997), residente na Rua São joão, 305, Vila Nova, Cubatão 
- SP, filha de FERNANDO ANÍSIO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, gerente, com 35 anos de 
idade, residente em MINAÇU - GO e de LUCILEYA ROSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 37 anos de idade, residente em IATI - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: MOACIR DE SOUZA FILHO e JULIE KELLY DA SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 428294042 - SSP/SP, CPF n.º 43665301807, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e quatro (06/02/1994), residente na Rua Brasílio Martins Fontes, 142, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, filho de MOACIR DE SOUZA, falecido há 15 anos e de DILMA AUREA DE LIMA CLEMEN-
TE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 53176580 - SSP/
SP, CPF n.º 44178850873, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Itajai-SC), nascida no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (29/12/1996), residente na Rua Josafá 
Balbino dos Santos, 228, casa 14, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de ANTENOR JOSÉ DOS SANTOS, fa-
lecido há 5 anos e de MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 
45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

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

editais de casamento

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ROBSON APARECIDO DA SILVA MACHADO e VERONICA MUNIZ DE FRANÇA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, op. de máquinas, RG n.º 49566030 - SSP/SP, CPF 
n.º 43532134829, com 24 anos de idade, natural de IBIÚNA - SP (Ibiúna-SP  Livro nº 29, fls. nº 484, 
Termo nº 18819), nascido no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (12/01/1992), 
residente na Rua Caminho São Jorge, 3138-A, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de VALDOMI-
RO VIEIRA MACHADO, de nacionalidade brasileira, aj. geral, com 47 anos de idade, residente em 
IBIÚNA - SP e de VANIA PRATIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, 
residente em IBIÚNA - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 334340536 - SSP/SP, CPF n.º 30676617883, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e dois (22/04/1982), residente na Rua 
Caminho São Jorge, 3138-A, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de ANTONIO MUNIZ DE FRAN-
ÇA, falecido há 5 anos e de DORANIS DA SILVA FRANÇA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FELIPE SILVA DE SOUSA e JHENIFFER CRISTINE DA SILVA SOUZA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 43027404X - SSP/SP, CPF n.º 47830105871, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e seis (16/02/1996), residente na Rua João Damaso, 526, Casa 02, Pq. Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, filho de JEDIAEL GOMES DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 45 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ALIETE DA CONCEIÇÃO SILVA DE SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, encarregada, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 537688791 - SSP/SP, CPF n.º 47312496865, com 18 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa 
e sete (18/10/1997), residente na Rua João Damaso, 526, Casa 02, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, 
filha de EDSON FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 40 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SUELI MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 
40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ELIEL DA SILVA LOPES e GLAUCINÉIA SANDRA DE JESUS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 366782952 - SSP/SP, com 59 anos de idade, 
natural de RIO DE JANEIRO - RJ, nascido no dia dezesseis de junho de mil novecentos e cinquenta e 
seis (16/06/1956), residente na Rua João da Silva Doutor, 20, Casa 01, Vila São José, Cubatão - SP, 
filho de ANTONIO SALES LOPES, falecido há 20 anos e de MARIA LAURA DA SILVA LOPES, falecida há 
20 anosViúvo de Guaraciara Lima Lopes, falecida aos 02/12/2011, registrado no livro C-65, fls.15, sob. 
o nº37418, do Cartório de Guarujá-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
vendedora, RG n.º 217390134 - SSP/SP, CPF n.º 17293379889, com 41 anos de idade, natural de CAÇA-
PAVA - SP, nascida no dia oito de março de mil novecentos e setenta e cinco (08/03/1975), residente na 
Rua João da Silva Doutor, 20, Casa 01, Vila São José, Cubatão - SP, filha de JOSÉ EDMUNDO DE JESUS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
- SP e de CATARINA MARIA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, 
residente em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP . Divorciada de José Maciel da Silva, conforme sentença 
datada aos 14/12/ 2012, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, 
nos autos do proc. nº157.01.2012.002517-6. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA e JULLIANA DE LIMA SOUSA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 297319450 - SSP/SP, CPF n.º 35703683866, 
com 30 anos de idade, natural de MACEIÓ - AL (Gravatá - PE  Livro nº 21, fls. nº 300, Termo nº 25808), 
nascido no dia vinte de março de mil novecentos e oitenta e seis (20/03/1986), residente na Rua Cami-
nho São Paulo, 2281, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSE SERGIO DE OLIVEIRA, desaparecido há 30 
anos e de MARIA ZELIA AVELINO, de nacionalidade brasileira, copeira, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 
535325368 - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de Bonsucesso - RJ (Rio de Janeiro-RJ- 11ºRegistro Civil 
da Capital do Estado  Livro nº 64, fls. nº 150, Termo nº 53976), nascida no dia vinte e nove de março de mil 
novecentos e noventa e cinco (29/03/1995), residente na Rua Caminho São Paulo, 2281, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de LUIZ CARLOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, mecânico montador, com 42 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIENE DE LIMA SOUSA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: REINALDO MENDES ARAUJO e CARLI VÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 356350897 - SSP/SP, CPF n.º 28949389851, 
com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de março de mil novecentos e 
oitenta (23/03/1980), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 8, Vila São José, Cubatão - SP, filho de 
NELSON JOSÉ SANTOS ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de ZILDA MENDES ARAUJO, aposentada, com 55 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 353975977 - SSP/SP, CPF 
n.º 35916228856, com 36 anos de idade, natural de IRAQUARA - BA, nascida no dia dez de março de mil 
novecentos e oitenta (10/03/1980), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 8, Vila São José, Cubatão 
- SP, filha de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: LUAN ALVES DA SILVA e PALOMA RIBEIRO DE ALMEIDA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 525799540 - SSP/SP, CPF n.º 70247512400, com 
24 anos de idade, natural de BATALHA - AL (Batalha - AL  Livro nº 26, fls. nº 180-v, Termo nº 13027), 
nascido no dia onze de março de mil novecentos e noventa e dois (11/03/1992), residente na Rua 
Larissa Cockner, 51, Ilha Bela, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 83 anos de idade, residente em BATALHA - AL e de SIMONE MARIA DA CONCEI-
ÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em BATALHA - AL . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 428187961 - SSP/SP, CPF n.º 
42359370812, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e quatro (03/02/1994), residente na Rua Larissa Cockner, 51, Ilha Bela, Cubatão - 
SP, filha de ANTONIO DE ALMEIDA FILHO, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 42 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de EDVÂNIA RIBEIRO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
41 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: WALLAX ALVES DE LIMA e GEÓRGIA ADRIANA DE MORAIS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, tec. de elétrica, RG n.º 28865880 - SSP/SP, CPF n.º 27710139833, 
com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de abril de mil novecen-
tos e setenta e oito (26/04/1978), residente na Av. Bandeirantes, 236, Vila São José, Cubatão - SP, fi-
lho de JOCELI ALVES DE LIMA, falecido há 14 anos e de FRANCISCA ALVES DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 37400358 - SSP/PE, CPF n.º 03514215480, com 
37 anos de idade, natural de CUMARU - PE, nascida no dia sete de novembro de mil novecentos e 
setenta e oito (07/11/1978), residente na Av. Bandeirantes, 352, Vila São José, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ JOÃO DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residen-
te em CUMARU - PE e de JOSEFA COSMA DE MORAIS, falecida há 35 anos. Divorciada de Manoel Vi-
cente de Miranda, conforme sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Cível da Comarca de 
Cubatão-SP,  nos autos do proc. nº936/07. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

CASAMENTO COMUNITÁRIO
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GUSTAVO SIMPLICIO DOS SANTOS e LAUDICEIA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, monitor de tráfego, RG n.º 490023617 - SSP/SP, CPF n.º 41026169852, 
com 22 anos de idade, natural de PENEDO - AL (Igreja Nova-AL  Livro nº 21, fls. nº 159, Termo nº 19323), 
nascido no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa e três (26/7/1993), residente na Rua 
Travessa Santa Bárbara, 3211, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de ANTONIO EUCLIDES DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, falecido há 06 anos e de MARIA NILDA SIMPLICIO DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, cobradora, RG n.º 7727258 - SDS/PE, com 30 anos de idade, natural de 
PALMARES - PE (Palmares-PE  Livro nº 31, fls. nº 134, Termo nº 35273), nascida no dia trinta de maio de 
mil novecentos e oitenta e cinco (30/5/1985), residente na Rua Travessa Santa Bárbara, 3211, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, filha de CICERO FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LENITA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: RENIVALDO 
DA SILVA DIAS e EDILENE BARBOSA PEREIRA. Sendo a pretendente,  
RG n.º 27879192X - SSP/SP, CPF n.º 16957554805. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presen-
te para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de maio de 2016
O	Oficial:	Fabio	Capraro.

INFRAESTRUTURA

lômetros de vias remode-
ladas, que vão beneficiar 
mais de 120 mil morado-
res da Zona Noroeste da 
cidade e das pessoas que 
trafegam diariamente pelo 
local. As obras incluem 
corredores de ônibus, dre-
nagem com novas sarjetas 
e substituição de manilhas 
quebradas e entupidas. E 
ainda repavimentação de 
vias e passeios acessíveis, 
dentro dos padrões do 
Calçada para Todos. 

“Haverá também nova 
sinalização e mobiliário 
urbano. No São Manoel, 
os serviços terão conti-
nuidade na Rua Francisco 
Meira e depois as equipes 

executarão as calçadas da 
Av. Jovino de Melo”, ex-
plica o arquiteto Glaucus 
Farinello, da Prefeitura. 
“Ainda nesta etapa, vias 
importantes como a Nossa 
Senhora de Fátima e Mar-
tins Fontes também rece-
berão intervenções”. 

Iluminação
Os corredores de ôni-

bus ganharão, a partir do 
mês que vem, luminárias 
de LED - tecnologia com 
maior durabilidade e me-
nor consumo de energia – 
em 935 pontos. A empre-
sa vencedora da licitação 
para este serviço, por R$ 
3,4 milhões, é a Quantum. 

Próxima Etapa
A segunda etapa de 

obras terá pavimentação 
e melhorias na Avenida 
Nossa Senhora de Fátima 
(entre a ponte da Rua Júlia 
Ferreira de Carvalho e a 
Rua Itanhaém) e nas ruas 
Júlia Ferreira de Carvalho 
e Zelnor Paiva Magalhães, 
a nova rotatória Sul da 
ponte sobre o rio São Jor-
ge, uma via Beira Rio e sua 
ligação até o canal da Ave-
nida Jovino de Melo. 

As obras contarão com 
investimentos de R$ 290 
milhões por meio de fi-
nanciamento do Progra-
ma de Aceleração do Cres-
cimento (PAC).

Remodelação da entrada de Santos 

1ª Etapa
18 KM de vias em 3 trechos

• Avenidas Visconde de São Leopoldo, Getú-
lio Vargas, Martins Fontes (entre Cemitério 
da Filosofia e Trav. João Cardoso) e R. Vis-
conde de Embaré; 

• Av. Nossa Senhora de Fátima (entre divisa 
de Santos e R. Julia F. de Carvalho);

• Avenidas Jovino de Melo, Hugo Maia, Afon-
so Schmidt e Álvaro Guimarães, Praça José 
Lopes; ruas Professor Laurindo, Manoel Fer-
ramenta Junior, Cristiano Solano, José Dias 
de Moraes, Amadeo Barbielini, Pedro Ro-
cha, Mário Graccho, Francisco Meira, Ada 
Campanini e Lucas Junot.
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Estágio na Vale Fertilizantes
A Vale Fertilizantes está 

com inscrições abertas 
para o processo seletivo do 
Programa de Estágio 2016. 
Para Cubatão, são 35 vagas 
para formação superior 
e técnico nas áreas de Ci-
ências Humanas e Exatas. 
Mais informações sobre as 
vagas no site do Acontece 
(acontecedigital.com.br).
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