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Reprodução

Após morte de jovem 
na Rodovia dos Imigran-
tes no último dia 26, o 
medo voltou a tomar 
conta das pessoas que 
utilizam as quatro estra-
das que cortam a cidade. 
Assaltos nas estradas já 
somam um sexto de to-
das ocorrências registra-
das em Cubatão. Além 
das estradas, a passagem 
de nível da Rua Joaquim 
Miguel Couto foi alvo de 
uma ação de bandidos, 
que aproveitaram a pas-
sagem de trem para rou-
bar diversos motoristas 
parados no local. 
Prefeitura convocou re-

união nesta quinta para 
debater o tema com 
Governo do Estado, em-
presas e representantes 
da sociedade civil, mas 
Artesp, PM, Ecovias e 
Rumo ALL não vieram. 
Nova reunião deve ser 
marcada para os próxi-
mos dias. 03

MP pode acionar Estado por mais policiais 
e OAB cria comissão para ‘apertar’ Ecovias

Maurici Aragão, 
Carlos de Freitas 
e Adalberto 
Ferreira prepa-
ram coligação

Oposicionista
ferrenho e 
pré-candidato 
a prefeito pelo 
PSDB, Ademário 
visita o Acontece: 
“o prefeito do 
futuro terá que 
governar com 
responsabilidade 
social”

Tensão na 
política cuba-
tense começa 
a atingir níveis 
insuportáveis

Ale Souza/PMC

O comércio cubatense 
apresentou seu cartão de 
visitas para os represen-
tantes das indústrias do 
Polo Industial, em busca 
de selar negócios.  

Jantar de gala, que cele-
bra os 17 anos do Jornal 
Acontece terá a animação 
da Banda Trilha Sonora. 
Importantes personalida-
des do cenário político e 

1ª Rodada aproxima 
Indústria e Comércio

Cachorro é 
esfaqueado 
no Centro

Cartão do Servidor

Baile do Acontece ao 
som de Trilha Sonora

A 1ª Rodada de Negó-
cios, em parceria com o 
Ciesp aconteceu na sede 
da Associação Comer-
cial - ACIC , no último 
dia 25.  10

empresarial da região já 
confirmaram presença. 
Veja importantes acon-
tecimentos sociais da ci-
dade na coluna de Jaque 
Barbosa. 08 e 09

Animal foi socorrido e 
não corre risco de mor-
te, envolvidos no so-
corro buscam resposta 
para a desumana agres-
são. 06

Atraso no pagamento 
e suspenção do Cartão 
Servidor deixam co-
merciantes com os ner-

vos à flor da pele. 
Durante reunião nesta 

segunda-feira Prefeitura 
prometeu colocar ‘tudo 

em dia’, no próximo dia 
15. Em nova reunião na 
Câmara, na quinta-fei-
ra, grupo de vereadores 

e comerciantes  prome-
tem ir à Justiça contra 
Ecopag que bloqueou 
temporiariamente o 

cartão. Eles também ar-
ticulam protestos para 
a próxima terça-feira, 
(07). 03

Marcia Rosa:
‘Não há crime.
Pedido de 
cassação é mera 
politicagem’ 04

MEIO
Ambiente

 “Natureza: conhecendo para preservar”
A Secretaria municipal do Meio Ambiente, promove, a partir do próximo domingo (5), a 8ª 

Semana Municipal do Meio Ambiente, com abertura às 10h, no Cotia-Pará. A programação 
segue até o dia 08, quando um plantio de mudas na Avenida Beira-Mar, encerra a semana. 07
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Coluna do Cido Barbosa

Jornal Acontece - Verea-
dor Ademário, é o seu primeiro 
mandato como vereador, mas 
sua carreira política já vem de 
algum tempo. Quem é o político 
Ademário da Silva Oliveira?

Ademário Oliveira – Eu co-
mecei há mais de 12 anos, na 
militância jovem do PSDB, jun-
to com o neto do saudoso Mario 
Covas, o Bruno. Trabalhei em 
todas as campanhas dele e fui 
seu assessor também, cheguei a 
assessorá-lo inclusive na Assem-
bleia Legislativa, trabalhamos 
juntos na Secretaria do Meio 
Ambiente. Aqui em Cubatão, 
disputei três eleições pelo par-
tido antes de ser eleito em 2012 
como o vereador mais votado da 
história da cidade.

JA - Aproveitando o gancho, 
você é um opositor nato ao go-
verno atual. Como é ser oposi-
ção em Cubatão?

AO - Antes de tudo, gosto 
de dizer que somos oposição ao 
governo pela sua forma de agir, 
nunca à cidade. As vezes as pes-
soas podem confundir as coisas. 
Mas ser oposição é um trabalho 
árduo, assim como ser parte do 
governo também é. Acima de 
qualquer coisa, temos que repre-
sentar a população que nos ele-
geu. Mais importante ainda que 
ser somente oposição, é ser ge-
nuinamente de oposição. Fomos 
eleitos para combater tudo que 
acreditamos que esteja errado no 
governo atual e continuamos � r-
me nessa posição. Nesse sentido, 
vejo hoje na Câmara apenas dois 
vereadores nesse lugar, que sou 
eu, eleito pelo PSDB e o vereador 
Doda, eleito pelo PSB.

JA - O PSDB está proporcio-
nalmente preparado para a elei-
ção deste ano, considerando que 
é o principal partido de oposição 
ao PT?

AO - Hoje eu vejo o PSDB 
pronto, com seus 30 pré-candi-
datos a vereança se capacitando 
e conversando com a população 
para ver todas as necessidades da 
cidade. Todas essas informações 
vão nortear o plano de governo 
que estamos montando e que já 
tem o seu esqueleto pronto. E 
mais importante, é que o partido 
está forte e sólido para a disputa. 

JA - E qual é a base deste plano 
de governo do PSDB municipal?

AO - O plano de governo 
está sendo elaborada por pesso-
as extremamente quali� cadas de 
cada área. Agora vamos ouvir a 
necessidade da população e ade-
quando a essa realidade. Mas o 
grande foco será conter o cres-
cimento desordenado da cidade 
e com isso sanar o dé� cit social 
que existe. 

A cidade tem uma caracte-

Jaque Barbosa

ENTREVISTA

rística muito particular que é 
ser cortada por duas grandes 
rodovias e isso setoriza a cidade, 
mesmo que involuntariamente. 
A Vila Esperança, por exemplo, 
tem mais de 30 mil com muitas 
pessoas morando em condições 
precárias e sem saneamento bá-
sico. E esse é só um exemplo. 
Nosso plano de governo será 
voltado para dar aos bairros a in-
fraestrutura  que cada um deles 
precisa. Muito mais do que pen-
sar em obras megalomaníacas, 
queremos pensar em responsa-
bilidade social. Essa tem que ser 
a marca do próximo prefeito, é 
nisso que acreditamos e com 
essa crença que vamos trabalhar. 

JA - O senhor citou as duas 
grandes rodovias que cortam a 
cidade e que tem sido alvo de di-
versas críticas nos últimos dias. 
Como o vereador Ademário vê 
toda essa situação? 

AO - A Ecovias precisa re-
pensar tudo. Pela concessão, as 
áreas de margem das rodovias, 
assim como a segurança, são sim 
de responsabilidade da empresa. 
Não é só erguer muretas de cin-
co metros de altura e isolar os 
moradores dos bairros que mar-
geiam a Anchieta e a Imigrantes, 
isso só faz com que a criminali-
dade migre e se instale em outro 
local. A prova disso foi a morte 
do menino no último feriado. 
Poder público e Ecovias preci-
sam dialogar mais e tentar uma 
solução. 

JA - Nós não podemos deixar 
de falar da desaceleração no Polo 
Industrial. Como encarar este 
problema?

AO - Falar do Polo é compli-
cado porque são empresas parti-
culares que seguem o mercado 
da sua área. Dentro disso, o go-
verno municipal não tem tanta 
interferência como se imagina. 
Fui o único vereador que votou 
contra a lei proposta pelo go-
verno da cidade de dar 70% das 
vagas do Polo para os munícipes 
e eu � z isso de consciência tran-
quila porque sabia que essa lei 
seria barrada na justiça e consi-
derada inconstitucional. O setor 
industrial trabalha mais direta-
mente com políticas a nível fe-
deral. O que o município pode 
fazer, dentro das suas atribui-
ções e mediar essa interlocução. 
E olhando para as responsabili-
dades do munícipio, nós temos 
que chamar as empresas para 
ver as suas necessidades e o que 
é possível fazer a respeito das ta-
xas municipais, como o ISS e o 
IPTU. 

JA –Às vésperas da eleição, 
estamos em um período onde há 
muita conversa entre os parti-
dos para as futuras coligações. O 

PSDB tem avançado nestas com-
posições?

AO –Neste momento abrir 
o diálogo é indispensável. Com 
exceção dos partidos da base do 
governo, temos conversado com 
todo mundo, sem pressa de fe-
char nada. Queremos ouvir a to-
dos e ver quais se encaixam den-
tro daquilo que acreditamos ser 
um bom plano para a cidade e a 
partir daí pensar nas coligações. 

JA – Muito se fala de uma 
possível coligação com o PSB, re-
petindo a coligação estadual. Há 
possibilidade disso acontecer?

AO - É uma possibilidade, cla-
ro, dentre outras tantas. Temos 
conversado com o PSB também. 
Obvio que analisando a conjun-
tura estadual, a possibilidade des-
sa coligação é maior. Mas vamos 
olhar mais para a conjuntura local 
e ver como vai se desenhar o ce-
nário. Estamos trabalhando forte, 
mas por hora, sem nada de� nido.

JA – E como o senhor acha 
que se dará a disputa nessa elei-
ção? 

AO – Eu tenho falado em ou-
tros lugares onde sou questiona-
do sobre que vejo a eleição des-
se ano como algo plebiscitário. 
Vai ser uma luta do PT contra o 
PSDB. Falo isso porque além do 
Fábio Inácio, o PT tem dois dis-
sidentes que vão disputar as elei-
ções também, o Wagner Moura, 
hoje no PMDB, e o Dinho, no 
Solidariedade. E falo dessa forma 
porque vejo muita semelhança no 
discurso dos três. Independente-
mente do partido que estão hoje, 
todos têm a ideologia do PT na 
sua formação política e isso me 
faz pensar que a eleição vai ser 
plebiscitária.

JA – Essa elei-
ção tem um com-
ponente a mais 
que é o aumento 
de cadeiras na Câ-
mara. A cidade ga-
nha com isso?

AO – Eu tenho 
convicção que a 
cidade tem muito 
a ganhar com isso. 
São quatro vereado-
res a mais ajudando 
a � scalizar o traba-
lho do Executivo e 
trabalhando para 
a sociedade, isso é 
um ganho. Em re-
lação a disputa, eu 
acredito que vai ser 
importante, porque 
faz cair um pouco o 
quociente eleitoral, 
e isso vai acirrar a 
disputa entre os fu-
turos candidatos e 
posicionar melhor 
o debate.

Junto com o Inácio
Para satisfazer a legislação 

eleitoral, o pré-candidato do 
PT à sucessão de Marcia Rosa, 
Fábio Inácio, deixou o cargo 
de chefe de gabinete. Em seu 
lugar assume o advogado Edi-
son Aguiar Júnior, que deixa a 
Secretaria de Finanças. Mos-
trando força política, Inácio 
leva parte do sta�  do governo, 
que também se afasta, provavel-
mente para organizar a futura 
campanha. Zé Carlos, Fernan-
do e o presidente do PT, Almir. 

Troca-troca
E as trocas começaram com 

Baldini deixando a diretoria de 
Finanças para substituir Aguiar, 
no comando. Zé Carlos, dei-
xa Manutenção Urbana para o 
engenheiro Luiz Kunz. O jor-
nalista Luigi Di Vaio, diretor 
de Imprensa, � ca no lugar de 
Fernando Alberto Henriques 
Junio, na  Comunicação Social. 
Almir Moura deixou a Cursan 
para Marco Túlio Camargo, que 
estava na Habitação.

Fazer vereador
Este foi a principal moti-

vação para juntar no mesmo 
barco os pré-candidatos a pre-
feito  do PMN, Maurici Aragão; 
PSDC, Carlos de Freitas; e PSC, 
Adalberto Ferreira. Resta saber 
quem compõe no majoritário 
como prefeito e vice, neste gru-
po.

 
Brasília e o hospital
Prometendo auxiliar Cuba-

tão a manter em funcionamen-
to seu Hospital Municipal, o 
novo ministro da Saúde, Ricar-
do Barros recebeu  a prefeita 
Marcia Rosa e o secretário de 
Saúde, nesta quinta-feira (02). 
Ele avaliará a documentação 
encaminhada pelo município 
no início da próxima semana, 
quando de� nirá as formas de 
ajudar Cubatão. O encontro foi 
articulado pelo deputado fede-
ral José Mentor (PT/SP).

Impeachmant
Sem maioria na Casa, a pre-

feita viu a Câmara aceitar o 
pedido de cassação contra ela, 
como previu a coluna, na sema-
na passada. A comissão proces-
sante: Doda presidente; Ade-
mário, relator; e Fábio Moura, 
membro. Segundo o vereador 
Doda, a primeira reunião da 
comissão será na próxima se-
gunda feira. A prefeita desqua-
li� cou as denúncias atribuindo-
-as à politicagem (pág. 4). 

Mais impeachmant
‘Virado no jiraya’, o muníci-

pe Ualton de Simone protoco-
lou mais um pedido de cassação 
contra a prefeita ontem, quinta, 

(02). E no começo da semana 
um outro munícipe protocolou 
um pedido de cassação contra 
Wagner Moura por supostas ir-
regularidades, nos 35 dias que 
assumiu a Prefeitura. O julga-
mento do processo que pede o 
mandato de Moura no TRE � -
cou para a próxima quarta.

Cartão Servidor
Em reunião com comercian-

tes, o secretário de Finanças 
Baldini informou que todos os 
pagamentos serão � nalizados 
até o dia 15/6. Até lá, os créditos 
estarão bloqueados. A Prefeitu-
ra e a empresa estão discutindo 
a antecipação do desbloqueio, 
bem como os pagamentos das 
próximas faturas que terão de 
obedecer ao � uxo de entrada 
de recursos. A Administração 
garante que servidores e comer-
ciantes não serão prejudicados. 
Baldini enfatizou que não há 
rompimento de contrato entre 
Prefeitura e empresa.

Ecopag na Justiça
A Comissão de Vereadores 

que apura eventuais irregulari-
dades no Cartão se reuniu nesta 
quinta (02) com comerciantes 
e integrantes da ACIC e OAB. 
Os comerciantes demonstra-
ram grande preocupação com 
o risco de calote. Segundo rela-
tos, o comércio da cidade caiu 
50% principalmente com as 
demissões na Usiminas. A cri-
se se agravou com a Ecopag, de 
quem os comerciantes perde-
ram a con� ança. Segundo eles a 
empresa já teria problemas em 
outras cidades e não teria ca-
pacidade � nanceira para suprir 
eventuais atrasos da Prefeitura. 

Antônio Teixeira, presidente 
da ACIC, espera que a Ecopag 
efetue os pagamentos até o dia 
15 de junho. Ele assegurou que 
a entidade está cobrando o Exe-
cutivo pela falta de repasse. “Es-
tamos fazendo a nossa parte”. 

Coercitivo? 
O presidente da CEV Fábio 

Moura propôs que vereadores e  
comerciantes entrem com uma 
ação civil pública contra a Eco-
pag nos próximos dias. Ele tam-
bém a� rmou que na próxima 
terça (07), os parlamentares de-
verão criar uma CEI (com po-
der coercitivo, conforme propôs 
Wagner Moura). 

Na próxima terça os comer-
ciantes prometem protestar, in-
clusive, abaixando as portas de 
alguns estabelecimentos.

Ademário  diz que entre os 
prefeituráveis da Câmara, 

além dele, apenas Doda 
tem legitimidade para se 

apresentar como oposição 
ao atual governo e atribui 

a Dinho e Wagner Mou-
ra, uma extensão do atu-
al modelo petista, tanto 

quanto Fábio Inácio. 
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MP pretende 
entrar com ação 
contra Estado por 
mais policiais 
Em reunião na  Prefeitura de Cubatão 
para discutir segurança no Sistema 
Anchieta Imigrantes, autoridades de-
cidem ‘apertar’ Ecovias e ALL/Rumo 
que, apesar da gravidade do assunto, 
nem estiveram na reunião

Aderbau Gama

Cerca de 60% dos cri-
mes em rodovias na Bai-
xada ocorrem no trecho 
pertencente a Cubatão.

E o Promotor público 
de Cubatão, Adriano An-
drade de Souza pretende 
entrar com uma ação ci-
vil pública contra o Go-
verno do Estado devido 
à desproporcionalidade 
“absurda” no número de 
policiais civis no Muni-
cípio em relação às ou-
tras cidades da Região. O 
aumento do efetivo civil 
seria uma das principais 
providências para redu-
zir a criminalidade nas 
rodovias, pois com a in-
vestigação e prisão, os fu-
turos crimes reduziriam.

pânico no trânsito

A reunião na tarde 
desta quinta (02) na Pre-
feitura foi comandada 
pelo vice-prefeito Do-
nizete Tavares e contou 
com representantes do 
Conselho Municipal de 
Segurança, lideranças 
comunitárias, represen-
tates das concessionárias 
de ferrovias MRS e VLI, 
OAB Cubatão, Núcleo de 
Defesa Civil e secretários 
municipais.  .

O MP já vem pres-
sionando a empresa por 
meio de inquérito civil, 
onde, entre outras exi-
gências, pede que as 150 
câmeras do sistema sejam 
substituídas por outras 
de maior resolução, para 

que placas de veículos e 
rostos de bandidos sejam 
mais facilmente identi-
� cados. “O objetivo das 
câmeras é monitorar o 
tráfego e elas não servem 
como ferramentas para 
coibir os casos de assalto”, 
comentou.

União de forças - Para 
o vice-prefeito Donize-
te, a iniciativa da Admi-
nistração Municipal visa 
r unir forças para uma 
questão que já passou dos 
limites. “Não temos como 
trazer as vidas de volta, 
mas precisamos abraçar 
esta causa”. O secretário 
municipal de Seguran-
ça Armando Campinas 
Reis Júnior lembrou que 

o Município vem fazendo 
sua parte, com o sistema 
de videomonitoramento 
e instituição da Operação 
Delegada, que visa colo-
car PMs nas ruas.

Outras medidas apon-
tadas na reunião para au-
mentar a segurança nas 
rodovias e ferrovias são 
o bloqueio das pistas que 
margeiam os muros de 
contenção implantados 
ao longo das rodovias; a 
retirada das muretas de 
contenção nas vias que 
cruzam as linhas férre-
as, para facilitar rotas de 
fuga; roçagem do mato e 
encaminhamento do que 
foi deliberado na reunião 
à Ecovias e Artesp.

A aparente indiferen-
ça das concessionárias 
Ecovias e Rumo/ALL 
que não participaram do 
encontro, apesar de se-
rem as responsáveis pe-
los trechos em discussão, 
não � cará alheia à socie-
dade civil organizada, 
pelo menos se depender 
da OAB Cubatão. O pre-
sidente André Izzi infor-
mou que a entidade vai 
criar uma Comissão de 
Segurança Pública para 
cobrar responsabilida-
des e apoiar investiga-
ções: “A Comissão deve 
auxiliar as autoridades 
do município na resolu-

OAB vai criar comissão 
e municiar MP

ção dos problemas, com 
a � nalidade de prevenir 
as ações dos criminosos 
no Sistema Anchieta/
Imigrantes e passagens 
de níveis, municiando 
o MP e autoridades po-
liciais com documentos 
necessários às investi-
gações. É urgente co-
brar providências das 
concessionárias que ad-
ministram as ferrovias 
e rodovias. A popula-
ção que assiste, aterro-
rizada, os recorrentes 
ataques na área de con-
cessão, paga um dos 
pedágios mais caros do 
país”, justi� cou Izzi.

Na tarde desta quinta (02), 
a Policia Civil anunciou que já 
fez o reconhecimento do pos-
sível autor da tentativa de as-
salto que resultou na morte do 
jovem Reinaldo Lima Junior, 
de 17 anos, atingido por uma 
pedra de 30 kg na Imigrantes.

O suspeito é morador da 
Vila Esperança. Além dele, ou-
tras duas pessoas envolvidas 
no crime também foram iden-

As passagens de nível dos 
trens administrada pela Rumo/
ALL logística) se tornaram ver-
dadeiras armadilhas para os 
motoristas. Um detalhe chama 
muita atenção no vídeo do as-
salto ocorrido no último dia 
18, divulgado nessa semana 
pela Secretaria de Segurança de 
Cubatão: os bandidos saltam 
do trem para realizar os crimes.

Na ocasião, quatro saltaram 

07/12/2013
O turista canadense 
Dean Willian 
Tiessen morreu 
após ser baleado 
em uma tentati va 
de assalto na Via 
Anchieta, na altura 
dos bairros Cota.

29/12/14 
Dois marginais 
assassinaram 
o turista Felipe 
Salazar com um 
ti ro na cabeça, na 
altura do Km 273 
da Rodovia Padre 
Manoel da Nobrega 

08/09/15 
Três homens em um Hyundai i30 um veículo com um 
casal de noivos no km 60 da Anchieta. Os 
bandidos levaram pertences, cartões 
de crédito e o carro das víti -
mas, um Honda Civic.

 17/10/2015 
18 homens ar-
mados forçaram 
a parada de um 
ônibus fretado 
na altura do 
bairro das Cotas. 
Carteiras dos pas-
sageiros e motor-
ista, celulares e 
outros pertences 
foram levados. 

24/10/2015 
Durante tentati va de as-
salto, professora é baleada na 
Anchieta. Ela seguia de carro 
com dois colegas quando um 
marginal usando máscaras 
surgiu na frente do veículo e 
pediu que parasse o carro. O 
condutor do carro não obe-
deceu e o bandido ati rou. A 
bala ati ngiu as costas 
da professora.

14/11/2015 
Arrastão na Anchieta, 
na altura do KM 60. 08 
bandidos renderam um 
motorista de caminhão 
que descia a serra. 
Roubaram documentos, 
dinheiro, cartões e um 
telefone celular.

17/11/2015 
Na Anchieta, perto 
da Vila Natal, ban-
didos montaram 
barricada para ob-
rigar carros a para-
rem e realizarem os 
assaltos. Um carro 
foi roubado na 
ocasião.

 24/11/2015 
Até os padres foram alvo de roubo. 

Dois deles foram abordados por seis mar-
ginais, que saíram da mata e pararam no meio 

da pista, obrigando o carro onde estavam a parar. 
Documentos, dinheiro, telefones, equipamentos e 
até os trajes de missa foram levados.

04/12/2015 
Um acidente entre um carro e um caminhão 

serviu de oportunidade para três 
bandidos assaltarem uma 

empresária que descia 
a serra. Na bati da, 

o carro dela 
foi arremes-

sado contra 
a defensa, 
o camin-
hão seguiu 
caminho 
mesmo após 

a colisão e 
os bandidos 

aproveitaram 
para assaltar a 

víti ma.

05/12/2015 
A interligação 
da Anchieta com a 
Imigrantes no pé da 
Serra foi alvo de vários 
assaltos seguidos. No 
primeiro, uma moto 
foi roubada por 4 
homens que saíram de 
um carro preto. Pouco 
depois, três homens 
fecharam a pista e 
obrigaram um carro a 
parar. Roupas, bolsas 
e objetos de valor 
foram roubados.

22/04/16 
Ladrão joga mesa em 
carro para assaltar 
motorista que vinha do 
interior no feriado de 
Tiradentes. Por sorte, 
a mesma bateu no teto 
e não impediu que 
o motorista seguisse 
caminho. A ocor-
rência foi no mesmo 
local onde o jovem de 
17 anos foi morto no 
últi mo dia 26.

26/04/2016 
Turista 
morre com 
um ti ro 
no peito 
após roubo 
na Via 
Anchieta, 
no trecho 
de Serra em 
Cubatão. A 
víti ma foi 
abordada 
por três 
homens no 
local.

26/05/2016 
Jovem de 17 anos é 
morto por pedra 
arremessada por 
bandidos na 
altura do 
Km 59 da 
Rodo-
via dos 
Imigran-
tes, em 
Cubatão. 
O carro da 
víti ma fi cou 
destruído após uma 
pedra de quase 30 quilos 
ser jogada pelos bandidos, com o 
intuito de assaltar motoristas. Jovem 
morreu de traumati smo craniano.

Policia identifica  Pavor na linha do trem
ti� cadas. 

De acordo com o delegado 
Manoel Gatto Neto, da Seccio-
nal de Santos, algumas vítimas 
� zeram o reconhecimento fo-
tográ� co e o depoimento de 
uma testemunha protegida 
ajudou a polícia a chegar ao 
menor.  O delegado também 
disse que a identidade do in-
frator será revelada somento 
no momento oportuno. 

de dois vagões, sendo que dois 
estavam armados, e começa-
ram a assaltar os motoristas 
que estavam esperandoo trem 
passar. Os meliantes ainda tira-
ram a chave do primeiro carro 
do contato, para que ele não 
pudesse arrancar, após a passa-
gem do trem, atrapalhando os 
outros carros. O assalto aconte-
ceu as 9h, na entrada/saída da 
cidade, na Av. Miguel Couto.

O assalto durou cerca de 10 
minutos e aconteceu no lado 
contrário à chegada da viatu-
ra policial, que � cou impedida 
de socorrer as vítimas isoladas 
pela passagem dos vagões. A 
maioria dos  que estavam nos 
20 veículos foi assaltada. Assim 
que o trem passou, os motoris-
tas desviaram do carro parado 
e arrancaram na contramão, 
para fugir.

A ausência da Ecovias, 
Artesp e Rumo/ALL fo-
ram interpretadas como 
indiferença aos problemas 
que a� igem a região. A au-
sência di� cultou a busca 
de uma solução. “Não tem 
mais como usar a descul-
pa que não se trata de se-
gurança viária. A Ecovias 
precisa sim assumir papel 
mais proativo para garan-
tir a segurança no SAI”, re-
forçou o promotor.

Por meio de nota, a Ar-
tesp e concessionárias jus-
ti� caram a ausência:

ECOVIAS “Por ser 
um tema que transcende 
a atuação da concessio-

nária e ciente da ausência 
dos órgãos competentes, a 
Ecovias entendeu que sua 
participação não cumpri-
ria o objetivo proposto”. 

A ARTESP “não com-
pareceu por ser convidada 
em cima da hora, impossi-
bilitando deslocar a direto-
ria de atividades já agenda-
das. No entanto, rea� rma 
estar aberta a discussão”.

RUMO/ALL “Apoia 
as ações para reforçar a 
segurança. Não enviou 
representante para a reu-
nião por uma incompati-
bilidade de agenda. Mas 
já solicitou nova data para 
discutir o assunto”.

Quem deveria estar, não veio



04 digital.com.br03 de junho de 2016

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GABRIEL DE FIGUEIREDO TRINDADE e AMANDA LETÍCIA SALES DAS NEVES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, agente de monitoramento, RG n.º 438622704 - SSP/
SP, CPF n.º 46081758826, com 18 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 209, fl s. nº 246, Termo nº 126292), nascido no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e sete 
(05/06/1997), residente na Rua Avenida Principal, 2073, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ CAR-
LOS TRINDADE, de nacionalidade brasileira, empreiteiro, com 52 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP e de JEANE DE FIGUEIREDO SILVA TRINDADE, de nacionalidade brasileira, domesti ca, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, RG n.º 530576090 - SSP/SP, com 16 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cuba-
tão  Livro nº 196, fl s. nº 247, Termo nº 60351), nascida no dia dezesseis de julho de mil novecentos e 
noventa e nove (16/07/1999), residente na Rua Avenida Principal, 2073, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lha de OLAVIO DAS NEVES JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, motorista, com 36 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VIVIANE SALES DAS NEVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 36 
anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de maio 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: JORGE WELLINGTON CARDOSO CORREIA e GRACIELA DE SOUZA OLIVEIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de pedreiro, RG n.º 592778915 - SSP/SP, 
CPF n.º 82607923549, com 34 anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Salvador - BA  Livro nº 133, fl s. 
nº 10, Termo nº 92338), nascido no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta e um (20/06/1981), 
residente na Rua Santa Filomena, 307, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JORGE PEREIRA CORREIA, 
falecido há 1 mês e de LUCILIA MARIA CARDOSO, FALECIDA HÁ 24 ANOS . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 327684872 - SSP/SP, CPF n.º 28726056810, com 37 
anos de idade, natural de FEIRA DE SANTANA - BA, nascida no dia dois de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e nove (02/02/1979), residente na Rua Santa Filomena, 307, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha 
de NEUZA DE SOUZA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Divorciada de Vandelson Gomes Pereira, conforme sentença datada de 
23/04/2012, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara  de Família e Sucessões do Foro da Comarca de 
Guarujá-SP, nos autos de N°223.01.2012.005870-0. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de maio 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: MARCOS DIOGO CAFÉ DA SILVA e LUCIENE REGINA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 347462017 - SSP/SP, CPF n.º 
40815105800, com 28 anos de idade, natural de TATUÍ - SP (Tatui-SP  Livro nº 24, fl s. nº 131, Termo 
nº 12912), nascido no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (31/08/1987), 
residente na Av. Tiradentes, 100, casa 01, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de MARCILIO 
CAFÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 54 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de NILZA DIAS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 54 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, 
RG n.º 338774373 - SSP/SP, CPF n.º 30678215804, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta e dois (26/03/1982), residente na 
Av. Tiradentes, 175, Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de EDGARD GOMES DA SILVA, falecido há 
18 anos e de LAUDICEA ANTONIA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Antonio Roberto Catt oi, conforme sentença da-
tada aos 21/08/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos au-
tos de nº3000034-84-2013.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA e ALESSANDRA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 48047087 - SSP/SP, CPF n.º 
40046235884, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 149, fl s. nº 175, Termo 
nº 41573), nascido no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e um (07/10/1991), residente 
na Rua dos Girassóis, 216, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS ALBERTO MATOS DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileiro, pedreiro, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA 
PEREIRA DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 478403318 - SSP/SP, CPF n.º 
01638788626, com 24 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Berti oga  Livro nº 7, fl s. nº 56, Termo nº 
1968), nascida no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e noventa e um (29/08/1991), residente na 
Rua dos Girassóis, 216, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ SALVADOR DE OLIVEIRA, falecido há 20 anos 
e de APARECIDA GOMES DA SILVA, falecida há 3 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, 24 de maio 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: DIEGO DUARTE ALVES e CAMILA COSTA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 42175872 - SSP/SP, CPF n.º 33288053896, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos 
e oitenta e oito (24/06/1988), residente na Rua Comendador Germano Augusto Soares Tomé, 41, Ca-
minho II, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de GERSON LOPES ALVES, falecido há 16 anos e de ROSANIRA 
DUARTE DA SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 53 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. administrati va, RG n.º 
44532207 - SSP/SP, CPF n.º 36922876822, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 121, fl s. nº 031, Termo nº 73531), nascida no dia oito de maio de mil novecen-
tos e oitenta e oito (08/05/1988), residente na Rua José Teixeira, 156, Pq. São Luís, Cubatão - SP, fi -
lha de EDVALDO DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de EDNEI COSTA DOS SANTOS, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de maio 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: RODRIGO PEREIRA IGNÁCIO e ADILMA SANTOS DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 32614587 - SSP/SP, CPF n.º 32458483828, com 
32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (01/01/1984), residente na Av. Henry Borden, 600, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, 
fi lho de SILVIO REIS IGNÁCIO, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 59 anos de idade, residente 
em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP e de EVANILDA MENDES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, var-
redora, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 367362144 - SSP/SP, CPF n.º 36001893870, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(08/06/1986), residente na Rua 15, 58, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de ABEL FELIX DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 60 anos de idade, residente em AFOGADOS DA IN-
GAZEIRA - PE e de JOSEFA SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, 
residente em AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE. Divorciada de Luiz claudio Cassiano Souza, conforme 
sentença datada de 26/02/2016, proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Foro desta Comarca, 
nos autos de N°1001068-602.2015.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de maio 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: DIEGO SANTOS DA SILVA e TATIANA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, ajudante, RG n.º 437927581 - SSP/SP, CPF n.º 35565090830, com 28 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta e 
sete (29/10/1987), residente na Av. Ferroviária I, 98, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de PAULO 
JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de SELMA SANTOS, falecida há 10 anosDivorciado de Michele dos Santos de Barros, conforme sen-
tença datada de 08/03/2016, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro desta Comarca, nos 
autos de N°0010454-68.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
vendedora, RG n.º 34746447 - SSP/SP, CPF n.º 31323700889, com 34 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (07/01/1982), residente na Av. 
Ferroviária I, 98, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de ISAIAS FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Anderson Fer-
reira Mateus, conforme sentença datada de 30/11/2010, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível desta Comarca, nos autos de N°1149/10. 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, 30 de maio 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: DIEGO MOREIRA DOS SANTOS e JAIRO ROBERTO OLIVEIRA SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireiro, RG n.º 451758316 - SSP/SP, CPF 
n.º 37045039832, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia onze de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e seis (11/01/1986), residente na Av. das Nações Unidas, 681, casa 2, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 59 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de CELIA MARIA MOREIRA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, cabeleireiro, RG n.º 13358656X - SSP/SP, 
CPF n.º 01850434883, com 54 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e nove 
de outubro de mil novecentos e sessenta e um (29/10/1961), residente na Av. das Nações Uni-
das, 681, casa 2, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS, falecido há 17 anos 
e de BERNADETE OLIVEIRA SANTOS, falecida há 1 ano. Divorciado de Rita Isabel Moreira, confor-
me sentença datada de 09/05/1994, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comar-
ca de São Vicente-SP, nos autos de N°505/94. 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, 30 de maio 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: FABIO GONÇALVES e MARIA LUCICARLA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 301810308 - SSP/SP, CPF n.º 35439721894, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e seis (08/02/1986), residente na Rua Larrisa Cokner, 255, Ilha Bela, Cubatão - SP, fi lho 
de GERALDO FRANCISCO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 59 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, aux.de limpeza, RG n.º 485903726 - SSP/SP, CPF n.º 41345400896, com 25 anos 
de idade, natural de SERRA TALHADA - PE, nascida no dia seis de abril de mil novecentos e noven-
ta e um (06/04/1991), residente na Rua Larrisa Cokner, 255, Ilha Bela, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
TELES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 60 anos de idade, residente em SERRA 
TALHADA - PE e de MARIA DE LOURDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 55 
anos de idade, residente em SERRA TALHADA - PE. Divorciada de Ednaldo de Jesus Santos, confor-
me sentença de 01/06/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 3º Vara do Foro de Cubatão -SP, nos 
autos de nº0000528-63.2004.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de maio 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 DOS SANTOS FERREIRA e GISELLE DA SILVA SEVERINO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, gesseiro, RG n.º 424395642 - SSP/SP, CPF n.º 
31092321896, com 32 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia três de agosto de mil 
novecentos e oitenta e três (03/08/1983), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1496, Vila Es-
perança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MERQUIADES FERREIRA, falecido há 03 anos e de MARIA DE JE-
SUS ALVES DOS SANTOS, falecida há 14 anosDivorciado de Débora Daloia, conforme sentença data-
da aos 07/08/15, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara de Família e Sucessões de Santo André-SP, 
nos autos do proc. de nº1013066-95.2015.8.26.0554. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, vendedora, RG n.º 45813951 - SSP/SP, CPF n.º 37817467803, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(23/01/1989), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1496, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
GERALDO DIVINO SEVERINO, de nacionalidade brasileira, topógrafo, com 49 anos de idade, residente 
em SÃO PAULO - SP e de DENILZA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de maio 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: ALMIR DE LIMA e ENÍCIA NÓBREGA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, mestre de obras, RG n.º 18903110 - SSP/SP, CPF n.º 06685688874, com 49 anos de idade, natu-
ral de PEDRO DE TOLEDO - SP (Pedro de Toledo  Livro nº 12, fl s. nº 151, Termo nº 9998), nascido no dia 
quatorze de julho de mil novecentos e sessenta e seis (14/07/1966), residente na Rua Marti m Francisco, 
126, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de POSSIDONIO LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 79 anos de idade, residente em PEDRO DE TOLEDO - SP e de MARIA APARECIDA LIMA, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 355761038 - SSP/SP, CPF n.º 36168266836, com 43 anos 
de idade, natural de MIRACATU - SP (Pedro Barros - Distrito de Miracatu  Livro nº 6, fl s. nº 123, Termo nº 
3681), nascida no dia quatro de setembro de mil novecentos e setenta e dois (04/09/1972), residente na 
Rua Marti m Francisco, 126, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO NÓBREGA, falecido há 20 anos 
e de PAULA MARIA NÓBREGA, falecida há 11 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, 31 de maio 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: ARISTEU RIBEIRO DE ARAÚJO e LUCIENE VIEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, agricultor, RG n.º 602720503 - SSP/SP, CPF n.º 85597090372, com 
57 anos de idade, natural de PEDRA BRANCA - CE (Pedra Branca - CE  Livro nº 5, fl s. nº 158, Termo 
nº 3825), nascido no dia três de setembro de mil novecentos e cinquenta e oito (03/09/1958), re-
sidente na Av. Principal, s/n, Caminho Maranhão, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO 
RIBEIRO DE ARAÚJO, falecido há 02 anos e de MARIA SOARES DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 86 anos de idade, residente em SENADOR POMPEU - CE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 2001021060036 - SSP/CE, CPF n.º 00223740357, 
com 43 anos de idade, natural de PEDRA BRANCA - CE (Pedra Branca - CE  Livro nº 10, fl s. nº 193, 
Termo nº 4918), nascida no dia treze de março de mil novecentos e setenta e três (13/03/1973), re-
sidente na Av. Principal, s/n, Caminho Maranhão, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO 
VIEIRA DA SILVA, falecido há 06 anos e de ETELVINA MARIA DAS NEVES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 65 anos de idade, residente em FORTALEZA - CE. Assina à rogo da contraente que declarou 
não saber assinar, cuja impressão digital do seu polegar direito vai à margem: Eduardo Silva de Oli-
veira, RG:42.424.780-X-SP, CPF:359.972.418-07, brasileiro, casado, mecânico montador, residente na 
Av.Principal, nº1369, Vila Esperança, 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, 31 de maio de 2016
O Ofi cial: 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 arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ NELSON DA SILVA JUNIOR e GLEICEN FERREIRA DE ALMEIDA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 574501873 - SSP/SP, CPF n.º 04789902439, com 37 
anos de idade, natural de TIMBAÚBA - PE (Timbaúba -1º Distrito  Livro nº 19, fl s. nº 118, Termo nº 20964), 
nascido no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (01/01/1979), residente na Rua 
Manoel Florêncio da Silva, 71, Bolsão 8, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ NELSON DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em TIMBAÚBA - PE e de MARIA DO CARMO 
PORFIRIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 56 anos de idade, residente em 
TIMBAÚBA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 
424242801 - SSP/SP, CPF n.º 39014112831, com 27 anos de idade, natural de MUNDO NOVO - BA (Mundo 
Novo  Livro nº 07, fl s. nº 93, Termo nº 11283), nascida no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta e 
oito (03/10/1988), residente na Rua Manoel Florêncio da Silva, 71, Bolsão 8, Cubatão - SP, fi lha de MARIA 
DE LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA, falecido há 12 anos. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ELIAS DE MORAIS LUIZ e MARISA ZAIRA MOTA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, segurança, RG n.º 157436925 - SSP/SP, CPF n.º 97292494820, com 
53 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia dezoito de abril de mil novecentos e 
sessenta e três (18/04/1963), residente na Rua Rio de Janeiro, 777, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho 
de MANOEL LUIZ, falecido há 20 anos e de GERALDA DE MORAIS LUIZ, falecida há 05 anosDivorcia-
do de Maria Aparecida Menezes, conforme sentença datada aos 25/05/2004, proferida pela Juíza 
de Direito da 1ªVara Civel da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº441/04. Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciada, gari, RG n.º 257376276 - SSP/SP, CPF n.º 21803004843, 
com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de dezembro de mil nove-
centos e setenta e quatro (15/12/1974), residente na Rua Rio de Janeiro, 777, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, fi lha de REINALDO MOTA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 80 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP. Divorciada de Valdeci Manoel da Costa, conforme sentença datada aos 
10/11/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos 
de nº157.01.2010.007097-3/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ ROBERTO DA SILVA e LUCIANA APARECIDA DIAS SOBRAL. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 27346890X - SSP/SP, 
CPF n.º 29406469880, com 41 anos de idade, natural de NOVA VENÉCIA - ES, nascido no dia três de 
março de mil novecentos e setenta e cinco (03/03/1975), residente na Rodovia Piaçaguera Guarujá, 
67, Quilombo, Cubatão - SP, fi lho de ADELICIO LAU DA SILVA, de nacionalidade brasileira, canteiro, 
com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZELITA ROCHA DA SILVA, falecida há 21 anos . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 214352407 - SSP/SP, CPF n.º 
32580251855, com 48 anos de idade, natural de PEDRO DE TOLEDO - SP, nascida no dia três de agosto 
de mil novecentos e sessenta e sete (03/08/1967), residente na Rodovia Piaçaguera Guarujá, 67, Qui-
lombo, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ DIAS SOBRAL, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 77 anos 
de idade, residente em ITARIRI - SP e de ANA MARIA FRANÇA, 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, 25 de maio 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: MARCOS PAULO JENIOR PAIVA e DAYANE DOS SANTOS PINTO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, desenhista, RG n.º 35861421 - SSP/SP, CPF n.º 32216388840, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de maio de mil novecentos e noventa 
e um (14/05/1991), residente na Rua Adelino Duarte, 235, Conj. Afonso Schmidt, Cubatão - SP, fi lho de 
JOÃO NILSON DA ROCHA PAIVA, de nacionalidade brasileira, inspetor de solda, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de HELENA MARIA JENIOR, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, assistente administrati va, RG n.º 33173287 - SSP/SP, CPF n.º 22936768896, com 26 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa (19/04/1990), 
residente na Rua Antonio Teixeira, 20, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS PINTO, fa-
lecido há 20 anos e de MARIA ZOLEIDE DOS SANTOS PINTO, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDUAR-
DO FELIPE DE OLIVEIRA e JULLIANA DE LIMA 
SOUSA.  Sendo a pretendente, natural de 
RIO DE JANEIRO - RJ . 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, 27 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDUARDO SOUZA DOS SANTOS e 
MIRIAN DA SILVA SOUZA. Sendo o pretendente, Divorciado de Sara Silva dos 
Santos, conforme sentença de 19/03/2014, proferida pela Juiza de Direito da 
3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº 0002579-47.2014.8.26.0157.  
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MOHAMED ALI ABOU HAMIA 
e VIVIANE DE SOUZA LOPES. Sendo o 
pretendente, fi lho de ALI HASSAN ABOU 
HAMIA, de nacionalidade libanesa. Se 
alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Ser-
venti a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Nesta semana a Câma-
ra de Vereadores aceitou 
pedido de cassação feito 
pelo munícipe Ualton de 
Simone. Uma decisão polí-
tica, decorrente da falta de 
maioria da prefeita na Casa. 
Na prática, os vereadores, a 

partir de agora, tem 90 dias 
para ouvir defesa e acusa-
ção, seguindo os trâmites, 
antes da votação  do relató-
rio � nal, em plenário.

A prefeita Marcia Rosa 
considera absurda a apro-
vação de um processo de 
impeachment, feita por 

Para prefeita, pedido de cassação 
é absurdo e por razões políticas 

alguém que, segundo ela, 
‘quer aparecer da pior for-
ma possível por razões 
eleitorais’. Mas aguarda a 
reversão do processo ini-
ciado na Câmara Muni-
cipal contra ela e contra 
o vice-prefeito Donizete 

Tavares (PSD). “Não co-
meti nenhum crime que 
justi� que isso. Então, se 
trata de um processo po-
lítico, feito por quem faz 
a oposição pela oposição. 
Parece que está na moda 
esse tipo de atitude”.

A chefe do Executivo 
cubatense diz que não 

entende a razão do seu pe-
dido de afastamento a sete 
meses de concluir o seu úl-
timo mandato, para o qual 
foi eleita com mais de 50% 
dos votos. “Não sou can-
didata nas próximas elei-
ções. Não sei porque esse 
sentimento de vingança 

ou revanchismo por 
parte de alguns preten-
sos candidatos. Estou 
focada em enfrentar a 
maior crise � nanceira 
da história da Cidade, 
por causa da crise na 
economia brasileira e 
agravada com o fecha-
mento da Usiminas. 
Deveríamos todos estar 
unidos em torno disso”.

Ressaltando que ain-
da não teve acesso ao 
processo, Marcia Rosa 
é enfática ao a� rmar 
que nenhuma das de-
núncias apresentadas 
pelo munícipe con� gu-
ra crime de responsa-
bilidade.  “Entre outras 
coisas, sou acusada de 
colocar uma faixa preta 
na bandeira do Brasil 
em minha pagina no 
Facebook. Isso é lá mo-
tivo pra cassar alguém? 

Sou acusada de ter invadi-
do a Câmara Municipal, 
durante a sessão, coisa que 
não faria e nem � z”.

Em meio à conturba-
ção que o pedido de afas-
tamento pode trazer a 
Cubatão, a chefe do Exe-
cutivo manda uma men-
sagem de tranqüilidade à 
população: “Estamos tran-
quilos, iremos continuar 
trabalhando, enfrentando 
uma crise econômica mui-
to grave, que nos obriga, 
muitas vezes, a medidas 
amargas porém necessá-
rias para enfrentar a falta 
de recursos. A hora é de 
união. Para superar essa 
crise, manter serviços e 
obras importantes para a 
Cidade e continuarmos 
a luta pela retomada da 
Usiminas, para garantir 
empregos para nossa po-
pulação”.

‘POLITICAGEM’

“Trata-se de um 
processo político de 
quem faz oposição
 por oposição. Pois não 
cometi nenhum crime”
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CONSÓRCIO 
RESIDENCIAL E 

AUTO ABERTURA 
DE CONTA CORRENTE 

E POUPANÇA 

FINANCIAMENTO 
DE IMÓVEIS

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

Casqueiro 3363-2209
   Vila Nova 3361-8686

    Säo Vicente 3221-5910

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

•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

EMPRÉSTIMOS 
CONSIGNADOS

PARA FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS, MUNICIPAIS, 
ESTADUAIS E FEDERAIS, 

APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DO INSS

DESCONTE EM FOLHA 
DE PAGAMENTO 

OU CONTA CORRENTE
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Moradora do Jardim 
São Francisco e cuidado-
ra de animais voluntária 

MAUS TRATOS

Cachorro é esfaqueado no Jd São Franscico
Agressão aconteceu nas imediações da 
Rua São Paulo e Assembleia de Deus

há mais de 20 anos, Dona 
Inez quer agora respos-
tas sobre um caso recente 
de agressão a animais no 
bairro. Esta semana, ela 
encontrou na esquina das 
ruas São Paulo e Assem-
bleia de Deus um cachor-
ro que tinha recebido duas 
facadas no tórax. Com 
muita boa vontade dos 
protetores de animais do 
bairro, o cachorro já não 
corre mais risco de morte.

“Queremos que o au-
tor dessas atrocidades pa-
gue por isso”, a� rma Dona 
Inez.

Amante dos animais, 
o conselheiro de saúde 
da cidade Manoel Pereira 
Lima, o popular Maraca, 
tem procurado o poder 
público para saber o que 
será feito. “Os cachorros 
precisam de assistência e 

o poder público precisa 
fazer algo. O canil da cida-
de precisa abrigá-los e dar 
assistência. E este agressor 
precisa ser punido.”, co-
menta.

Sensibilizada com a 
causa, a OAB de Cubatão 
também entrou na bri-
ga para buscar respostas. 
“Soubemos do caso e co-
locamos a comissão de de-
fesa animal da OAB para 
atuar nesse caso e na causa 
como um todo. O dr. Eber-
son Santana, presidente 
da comissão, está acom-
panhando de perto para 
que todas as providências 
sejam tomadas. Vamos 
encontrar o responsável 
por essas atrocidades”, ga-
rante o presidente da OAB 
cubatense, André Izzi.

O presidente da OAB 
pede para que as pessoas 

procurem a entidade para 
denunciar maus tratos aos 
animais. “Nós vamos dar 
todo suporte à causa. Es-
tamos aqui para ajudar a 
cuidar dos animais”, � nali-
za o Dr. Andre Izzi.

Dr. Andre Izzi coloca a 
OAB na luta pela causa

Maraca quer respostas 
e punição ao agressor

Cachorro recebeu 
tratamento e não 
corre risco de morte

Dona Inez pede mais cui-
dados com os animais

Divulgação
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Com conscientização 
e disciplina, os alunos da 
ABC Master � zeram um 
belo trabalho no Jardim 
Casqueiro, devido às 
comemorações do Dia 
Mundial do Meio Am-
biente. Os adolescentes, 

ABC em prol do Meio Ambiente

em bate papo com os 
moradores, alertaram 
sobre a importância da 
preservação do meio e 
a ação não � cou apenas 
em palavras, os alunos 
arregaçaram as mangas 
e recolheram lixos pelo 

bairro, separando os re-
cicláveis. ‘Acreditamos 
que a conscientização é 
o melhor caminho para 
construirmos uma so-
ciedade melhor’, � nali-
za a diretora da escola, 
Alaíde.

A Prefeitura, por meio 
da Secretaria do Meio 
Ambiente, promove, a 
partir de domingo (5), a 
8ª Semana Municipal do 
Meio Ambiente, que este 
ano terá como tema “Na-
tureza: conhecendo para 
preservar”.

A abertura do evento 
ocorrerá no domingo, às 
10 horas, no Parque Eco-
lógico Cotia-Pará, com 
apresentação de dança 
circular e abertura de 
feira de artesanato, com-
postagem, o� cina de 
plantas medicinais; reali-
zação de trilha monitora-
da no parque; feira orgâ-
nica, ioga e apresentação 
do Coral da Terceira Ida-
de. Às 14 horas, começa 

meio ambiente

'NATUREZA: 

Cubatão promove, a partir de domingo (5), a 8ª 
Semana Municipal do Meio Ambiente

a Feira de Trocas Solidá-
rias, onde os visitantes 
poderão trocar livros, 
discos, DVDs, brinque-
dos e outros objetos.

No dia 6, segunda-fei-
ra, das 10 às 14 horas, ha-
verá: Gincana Ecológica; 
Sensações da Natureza 
(que consiste em orien-
tações de biólogos sobre 
como perceber a nature-
za usando os demais sen-
tidos, além da visão); e 
Animais da Mata Atlân-
tica, com apresentação 
de informações sobre 
espécies típicas da região 
e a importância de man-
tê-las livres em seu habi-
tat natural. Às 14 horas, 
ocorrerão no Centro de 
Pesquisas do Meio Am-

biente (Cepema-USP) 
atividades de manejo 
com mudas.

Já no dia 7, terça-feira, 
das 10 às 17 horas, ha-
verá, nos parques Novo 
Anilinas e Cotia-Pará, 
mostra, em estande, de 
animais taxidermizados; 
plantio de mudas, gin-
canas e vivência com a 
natureza. No Cotia-Pará 
está prevista ainda uma 
o� cina de plantas medi-
cinais e trilhas monitora-
das.

No dia 8, quarta-feira, 
a programação prevê: das 
10 às 14 horas, circuito 
ambiental, no Cotia-Pa-
rá; educação ambiental 
no Mirante do Príncipe 
(situado no núcleo Cota 
200); às 14 horas, na Ave-
nida Beira Mar, no Jar-
dim Casqueiro,   plantio 
de mudas com os alunos 
do PJ Mais, e ecofaxina.

A Secretaria Munici-
pal de Turismo também 
participa da organização 
dos eventos da Semana 
do Meio Ambiente, que 
têm apoio do Cepema-
-USP, PJ Mais, Parque 
Estadual da Serra do 
Mar, Cursan e Terracom.
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PRESERVAR'

Aderbau Gama/PMC

Mirante do Príncipe, com vista para toda a cidade
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A coluna PARABENIZA...

Divulgação

Baile do Acontece
tem ‘Trilha Sonora’

1. Ratinho da Banca

2. Presidente da Sociedade 

de Melhoramentos da Ilha 

Caraguatá, Sarita

3. Coralista Sônia Onuki

4. Cristina Oliveira, da 

Aurora Comunicação

5. Bruna Pacheco

Lene come-
mora mais 
um aniver-
sário, dia 10. 
Na foto, com 
Fundo de 
Garantia

1

3

4

5

2

A preparação para 
o Baile de 17 anos do 
Acontece está a todo 
vapor e nessa sema-
na anunciamos mais 
uma novidade dessa 
edição.

A banda Trilha 
Sonora foi a escolhi-
da para animar a fes-
ta pela segunda vez.

Com mais de 30 
anos de carreira ani-
mando bailes e festas 
de casamento, a Tri-

lha Sonora promete um 
grande repertório todo 
especial e dedicado ao 
Baile do Acontece, que 
vai contar com suces-
sos das décadas de 1970, 
1980, 1990 e dos anos 
2000 até os dias mais atu-
ais.

A ‘Trilha Sonora’ tam-
bém vai propiciar um 
ambiente leve e gostoso 
durante o jantar do Bai-
le, fazendo com que a co-
mida possa ser apreciada 

em todos os seus cheiros 
e sabores, sem esquecer 
de proporcionar um es-
paço para os convidados 
trocarem ideias, botar a 
conversa em dia, e quem 
sabe, criar até aquele cli-
ma româmtico para os 
casais terem uma noite 
especial e para os novos 
casais que poderão se co-
nhecer durante as come-
morações de 17 anos do 
Acontece.

Os convites para o 

Baile do Acontece estão 
a venda e são limitados. 
Corra e garanta já o seu. 
E venha festejar com a 
gente.



Marcel Nobrega

Cido Barbosa recebeu 
a homenagem das mãos 
da prefeita Antonieta e re-
presentantes da adminis-
tração, durante solenidade 
no Tegereba.

“Agradecemos a toda 
administração municipal 
e instituições envolvidas 
no combate ao incêndio 
do dia 14 de janeiro, pelo 
reconhecimento ao nos-
so trabalho. Quando nos 
dedicamos à cobertura 
jornalística, o fizemos im-
buídos do dever de ofício, 
cientes da nossa respon-
sabilidade de informar e 
colaborar para o controle 
da situação. Surpreendi-
dos com a homenagem, 

Acontece recebe
homenagem em Guarujá

Soroptmist Cubatão 
empossa nova diretoria

agradecemos aos gesto-
res públicos, na pessoa da 
prefeita Antonieta, pela 
sensibilidade de reconhe-
cer o trabalho dos que se 
envolverem no episódio. 
Tal atitude serve como 
combustível para alimen-
tar a boa vontade dos 
que se dedicam no zeloso 
exercício de suas funções, 
com abnegação e respon-
sabilidade, sobretudo os 
heróis do Corpo de Bom-
beiros, Defesa Civil e PM, 
Cabe ao Jornal Acontece, 
animado por mais este re-
conhecimento, reiterar o 
compromisso com a ver-
dade e imparcialidade no 
trato da notícia”.

A Soroptmist Interna-
tional of Cubatão realiza 
no dia 15 de julho um 
evento todo especial para 
a entidade, que comem-
ora 4 anos de vida em 
2016.

A ‘Noite Medieval’ 
será muito mais do 
que simplesmente uma 
comemoração de an-
iversário. Nela, a atual 
presidente da entidade 
Rosangela Andrade fará 
a transmissão de posse 
para a nova presidente, 
Sonia Onuki.

A solenidade terá um 
clima da era medieval, 
com música de época, 
comes e bebes especi-
ais e um jantar para os 
convidados, que além de 
boa música e boa comi-
da, serão apresentados 
e informados de todo o 
trabalho da Soroptimist 
Cubatão, que já recebeu 
diversos prêmios por seu 
trabalho com mulheres e 
meninas.

O ponto alto da So-
lenidade será o Ritual 

 A Rodada de Negócios na Acic reuniu o comercio 
e industria com discussões relevantes para a co-

munidade. A Radical Locação e Vendas participou 
do evento, representada pelos gerentes Thaissa 

Araujo e Paulo Cesar e a secretária Erika

O Acontece flagrou em conversa animada no Centro: Carlos de Freitas, Armando Campinas, Adalberto 
Ferreira, Pinheiro, Edinho, Rodryel e Geraldo Guedes. O assunto composições polítcas, estava na pauta.

Evento também marca o 4º ano de atuação 
da entidade na cidade

das Velas, que é a hora 
em que as Soroptmistas 
acendem velas para reaf-
irmar, como uma assina-
tura, todos os seus com-
promissos sociais.

Além do Ritual das 
Velas, a Noite Medieval 
contará com apresenta-
ções do grupo Rinascita, 
da Banda Escola Cubatão 
e do músico Wilson Melo, 
que fará uma apresenta-
ção com gaita de fole. O 
evento ainda terá uma 
dança de época, em que 
todos os presentes serão 
convidados a participar. 
A dança será ensinada 
na hora e será o encerra-
mento da cerimônia. 

Os interessados em 
participar da cerimônia 
devem procurar as So-
roptmistas cubatenses 
para comprar o seu con-
vite, que custa R$ 70,00. 
Mais informações sobre 
o trabalho das Soropt-
mistas e sobre o evento 
pelo facebook da enti-
dade (facebook.com/so-
roptimist.cubatao)
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O comércio cubaten-
se apresentou seu cartão 
de visitas para as indus-
trias do Polo em busca 
de selar negócios entre 
eles. Foi assim durante 
toda a 1ª Rodada de Ne-
gócios, realizada na sede 
da Associação Comercial 
e Industrial de Cubatão 
(ACIC), no último dia 
25.

O evento foi uma re-
alização da ACIC em 
parceria com o CIESP 
(Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo) 
e queria aproximar os 

Comércio e Indústria 
estreitam laços

comerciantes locais da 
indústria. A reunião teve 
comerciantes de todas as 
áreas fazendo cadastros 
com as empresas do Polo 
que, além de apresentar 
suas necessidades, pude-
ram ver o que a cidade 
tem a oferecer.

O presidente da ACIC, 
Antonio Teixeira, crê que 
o encontro dará grandes 
frutos. “Acredito que a 
rodada tenha alcançado 
seu objetivo. Nós quería-
mos esse diálogo entre os 
setores e isso está aconte-
cendo”, comenta.

Teixeira ainda a� rma 
que a próxima Rodada já 
está sendo planejada. “A 
data ainda será marcada, 
mas acontecerá até o mês 
de setembro”.

O diretor titular do 
CIESP, Valdir Caobian-
co, � cou feliz com opor-
tunidade. “A rodada de 
negócios foi uma grande 
oportunidade de apro-
ximar os setores. A in-
dústria vai gastar mais 
na cidade, que vai gerar 
mais emprego e teremos 
mais dinheiro circulando 
aqui” � naliza.

Marcel Nobrega

RODADA DE NEGÓCIOS

Representantes dos setores abriram diálogo para se 
aproximar, fechar negócios e fortalecer a economia local. 

Comércio e indústria dialogam para esquentar a economia local


