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para assumir a vaga. 
Com isso, pedido de cas-
sação da prefeita, na Câ-
mara, perde o fôlego. 03

Ônibus que transporta-
va estudantes capota na 
Rodovia Mogi-Bertioga e 

mata 17 estudantes mais 
o motorista. Veículo fazia 
transporte de 46 univer-

sitários de São Sebastião 
que estavam a caminho 
de casa. Além dos mor-

tos, outros 28 estudantes 
ficaram feridos. Policia 
investiga acidente  06
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Fabrica Aberta da Carbocloro brinda o convívio 
saudável entre produção e meio ambiente

Unipar mostra 
natureza com 
‘Fábrica Aberta’

Comunicação Carbocloro
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Presidente 
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passos

Dono de oficina de carros vai ter que 
concertar o próprio veículo. Ele foi 
mais uma vítima de tentativa de as-
salto no Viaduto da Alemoa. A pedra 
usada causou grande estrago no car-
ro, mas o dono por sorte não sofreu 
nenhum ferimento. 03

Na próxima semana, comissão vai apresentar projeto para ajudar 
no combate à onda de roubos nas rodovias e ferrovias da região. 
Responsabilidades da Ecovias e ALL estão no alvo.

OAB cria comissão para ajudar no combate

Defesa Civil Bertioga

Parques 
públicos do 
Estado são 
‘privatizados’

Projeto de lei apro-
vado na última terça 
(07) pela Assembleia 
Legislativa concede à 
iniciativa privada a ex-
ploração de 25 parques 
públicos estaduais. 
Empresas poderão ex-
plorar comercialmente 
o ecoturismo e a ex-
tração da madeira e 
de subprodutos da flo-
resta. Biológos e Am-
bientalistas contestam 
nova lei e dizem que o 
impacto dessa explora-
ção pode ser irreversí-
vel. Projeto segue para 
sanção do Governador 
Geraldo Alckmin nos 
próximos dias.
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Coluna do Cido Barbosa

Jornal Acontece - Quem é o 
vereador Dinho?

Dinho Heliodoro – Um � -
lho de pernambucanos, nascido 
na Vila Parisi e batizado em Su-
rubim, Pernambuco. Trabalhei 
como comerciante, cuidando 
de um bar dos 13 aos 23 anos 
e há 15 anos trabalho na área 
de direito. Me � liei ao PT no 
� nal dos anos 90 e disputei mi-
nha primeira eleição em 2004, 
quando fui eleito para meu pri-
meiro mandato como vereador. 
Fui reeleito por mais duas ve-
zes e após as eleições de 2012 
anunciei que seria minha últi-
ma como vereador e também 
anunciei a minha saída do PT. 
Em 2013 me � liei ao Solidarie-
dade, um partido novo que vem 
com novas ideais, onde pude 
exercer meu papel de questio-
nador daquilo que acho errado.

JA - Outros políticos a� r-
mam reiteradamente que você 
por ter sido do PT, sempre seria 
PT e não um vereador de opo-
sição. Como avalia isso?

Dinho - São declarações 
infelizes, já que a base da evo-
lução do ser humano é a mu-
dança. Quando me � liei ao PT, 
acreditava na instituição par-
tidária e no que ele propunha. 
No primeiro mandato tive a 
oportunidade de ser secretário 
de Finanças, que é o coração de 
qualquer administração. Vi ali 
os problemas e as possibilidades 
de solução para os problemas 
da cidade e como secretário, 
levei a responsabilidade ao pé 
da letra. E na primeira irregu-
laridade que vi que estava para 
acontecer, denunciei a prefeita. 
Era período eleitoral e por isso 
a resolução foi deixada para de-
pois das eleições. Logo após as 
eleições, quando notei que nada 
seria feito, decidi pela saída do 
partido. Aí surgiu o SDD, que 
me acolheu e me deu base para 
ser e fazer oposição. Como ve-
reador de oposição, puder fazer 
38 representações contra o go-
verno municipal por conta de 
irregularidades. Não é simples-
mente ser de oposição. Quando 
saí da secretaria de Finanças, 
a primeira coisa que � z foi de-
nunciar o esquema ao M.P.  
Essa briga entre PT e PSDB só 
faz mal para a cidade. Ambos 
colocam o partido acima das 
pessoas. E eu não vou fazer isso 
nunca. Pessoas são muito mais 
importantes que partidos.

JA - Qual é o foco principal 
do plano de governo do SDD?

Dinho - A cidade tem muitos 

Jaque Barbosa

ENTREVISTA A noiva
O PSB, de Doda, está para 

a política cubatense como 
aquela moça bonita e exube-
rante está para os galantea-
dores do bairro. Todos que-
rem levar para casa, a ponto 
de elogiar até seus defeitos e 
se curvar aos seus caprichos. 
Fontes, que pediram sigilo, 
garantem que as investidas 
com maior pegada seriam 
do PSDB, de Ademário e 
SDD, de Dinho. Nenhum 
dos dois con� rma, mas se 
derretem em elogios a Doda, 
que também seria o sonho, 
para compor a chapa do 
PMDB. O fato é que o PSB 
leva Doda de vice, com as 
exigências que quiser, para 
qualquer lado, podendo de-
� nir a eleição. Mas Doda diz 
que vai resistir ao assédio. 
Quem quiser, terá que se 
contentar em ser vice, dele.

Doni na corrida
Parece que o vice-prefei-

to já começou a se articular 
para consolidar a sua pré-
-candidatura a prefeito de 
Cubatão. Dizem pelos sena-
dinhos que Donizete, que é 
presidente do PSD, estaria 
articulando para ampliar a 
coligação com o PSC, PSDC 
e PMN. Um informante des-
ta coluna disse que uma reu-
nião entre as partes adian-
tou bastante as conversas e 
que algo deve acontecer em 
um futuro próximo. O atu-
al vice-prefeito também es-
taria preparando sua chapa 
de pré-candidatos a verea-
dor. Donizete teria quase 10 
nomes na mesa pronto para 
disputar as eleições.

Dia do Fico
Pré-candidatos à verean-

ça pelo PRB de Cubatão, se 
reuniram para bater o mar-
telo. O grupo entendeu que 
a continuidade é o melhor 
caminho e  quer disputar a 
eleição sob as bênçãos go-
vernistas de Marcia Rosa, 
para fazer uma das maiores 
bancadas na Câmara. Re-
centemente o presidente do 
Partido rachou com o go-
verno, sinalizando levar o 
PRB para a oposição.

Fundo Social
A solidariedade estará no 

ar no próximo dia 21. Nesse 
dia acontece o Bazar Metro-
politano da Solidariedade, 
em Cubatão. Na ocasião, os 
Fundos Sociais das nove ci-
dades da Baixada se reúnem 
para vender produtos feitos 
nas suas o� cinas pro� ssio-
nalizantes. A entrada custa 
R$ 20,00 e pode ser adquiri-
da nas sedes dos FSS de cada 
cidade. O evento faz parte 
da Campanha do Agasalho 
e toda a renda será revertida 
para compra de cobertores 
que serão distribuídos entre 
as entidades assistidas.

Adeus Rosalino
Cubatão se despediu 

de um personagem quase 
histórico da cidade. Bene-
dito Rosalino, era o mem-
bro mais antigo da Assem-
bleia de Deus Ministério de 
Cubatão, tendo se conver-
tido junto com seus pai, Pr. 

“Esta briga do PT com o PSDB está acabando com Cubatão”

problemas, mas tudo passa pelo 
� nanceiro. A cidade tem gasto 
mais do que arrecadado e isso 
traz sérios problemas para todas 
as áreas. No meu ver, qualquer 
prefeito precisa, antes de mais 
nada, equilibrar as contas da 
Prefeitura. Rever contratos com 
empresas terceirizadas e quitar 
débitos. A prefeitura está desde 
agosto de 2014 com problema 
de certidão. E isso impede a ci-
dade de receber verbas estadu-
ais e federais. E essas verbas que 
poderiam ajudar a sanar uma 
série de problemas, deixam de 
vir para Cubatão por conta des-
sa má gestão feita pelo atual go-
verno. Reequilibrar as contas da 
cidade é um dos focos do nosso 
plano de governo. Mas a saúde 
também está no nosso radar.

JA - Há algum tempo você, 
como vereador, bate na tecla da 
saúde, é  área de maior atenção 
da sua parte?

Dinho - Com toda a certe-
za! Para trabalhar e prosperar, 
as pessoas precisam estar vivas. 
Precisamos cuidar da saúde das 
pessoas. Tanto na prevenção 
quanto no atendimento. O Hos-
pital está sucateado. O quar-
teirão da saúde nunca saiu do 
papel e quem sofre é a cidade. 
Nós não temos nem uma po-
liclínica decente para atender 
bem os cubatenses e prestar 
todo o atendimento necessário. 
E ainda tem esse jogo de em-
purra-empurra entre governo 
do Estado e Município. Para 
nós do SDD  a saúde é o pilar 
de sustentação. Cuidar de todas 
as áreas é essencial, mas se você 
não tem saúde, você não conse-
gue fazer nada. E nós queremos 
dar para Cubatão um governo 
como nunca se viu nessa cida-
de, enfrentando os problemas 
de frente e lutando, acima de 
tudo, pelo cidadão

JA - Além da Saúde, qual é 
o outro ponto crítico da cidade 
que você enxerga e como resol-
ver esse problema? 

Dinho - A parte estrutural 
da cidade precisa de carinho. 
Urbanizar bairros que estão es-
quecidos pela administração e 
que, com toda a sua área urba-
nizada, pode render mais para a 
cidade. Quanto a prefeitura dei-
xa de arrecadar com IPTU por 
exemplo, por conta de áreas não 
regularizadas? É isso que a gen-
te precisa fazer. Dar estrutura 
básica para as pessoas viverem 
e prosperarem. Infraestrutura, 
saneamento, educação, saúde e 
chance de trabalho.

JA - Você falou sobre o ree-
quilíbrio de contas. Como fazer 
esse equilíbrio?

Dinho - Acredito que o pri-
meiro passo é rever contratos. 
No próximo ano, por conta da 
crise da Usiminas, a cidade vai 
ter 100 milhões de reais a menos 
no orçamento. Então, precisa-
mos rever os contratos e ver onde 
é possível diminuir os gastos pú-
blicos. Hoje a prefeitura tem pro-
blemas para pagar a empresa que 
administra o Hospital, a Ecopag 
e outras prestadoras. Rever esses 
contratos, ajustar termos, pagar 
o que se deve é essencial. Acredi-
to que o primeiro ano do próxi-
mo prefeito será difícil por conta 
do orçamento e ajustar os gastos 
da cidade à nova realidade é es-
sencial. Sem isso, nenhuma ou-
tra obra ou melhoria da cidade 
poderá ser feita. Então, esse re-
equilíbrio das contas é essencial.

JA - O SDD  Cubatão, já está 
preparando sua chapa de verea-
dores?

Dinho - Os pré-candidatos 
do Solidariedade estão se mobi-
lizando. São 23 e a união tem im-
perado, vejo uma sinergia incrí-
vel neles. Um ajudando o outro 
e pensando no coletivo. É o que 
prego, como presidente,  em to-
das as reuniões.  A pessoa é mais 
importante que qualquer partido 
ou cargo. Esse amor pelas pesso-
as é e será a nossa forma de traba-
lhar, pensar sempre no coletivo. 

JA - E as coligações? Como 
andam as conversas do SDD com 
os outros partidos?

Dinho - Olha, para ser ho-
nesto, nós temos boa relação 
com todos. Em breve poderemos 
anunciar alguma coisa do gêne-
ro, mas por hora as conversas 
estão indo bem. Queremos ouvir 
a todos os partidos e tomar a me-
lhor decisão, por isso não temos 
pressa de anunciar nada.

JA - Mas dizem nos senadi-
nhos da cidade que as conversas 
com o PSB estão adiantadas?

Dinho - Como eu disse, con-
versamos com todos os partidos, 
isso incluí o PSB. Mas não temos 
nada fechado com ninguém. 
Quando algo se concretizar nós 
vamos anunciar.

JA - Você acha que essa elei-
ção, por todo o cenário político 
atual vai ser diferente?

Dinho - Eu acredito que vai 
ser muito acirrada. Vejo aí seis 
ou sete candidatos disputando a 
eleição majoritária e com chan-
ces. Acho que o candidato que 
vencer não chegará perto dos  
50% dos votos válidos. 

Pedro Rosalino de Carvalho, 
aos 5 anos. Era um dos fun-
cionários mais antigos da 
Prefeitura, com mais de 30 
anos de funcionalismo pú-
blico. Foi fundador da Ban-
da Musical da AD Cubatão, 
hoje Orquestra OSADEC e 
da Banda do Colégio Afon-
so Schimidt, hoje Banda 
Sinfônica de Cubatão. 

Governador na Baixada
Na próxima segunda (13) 

Santos recebe a primeira 
sessão itinerante da Assem-
bleia Legislativa do Estado. 
A cidade será a primeira 
a receber a iniciativa, que 
também está estreando nes-
se ano. presenças con� rma-
das do governador Geraldo 
Alckmin e do presidente da 
ALESP, Fernando Capez.

Prefeito Empreendedor
A prefeita do Guarujá, 

Maria Antonieta de Brito é 
destaque mais uma vez no 
Prêmio Prefeito Empreen-
dedor do Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae).  
Nesse ano, 301 munícipios 
se inscreveram no prêmio e 
Guarujá venceu em duas das 
oito categorias. Os dois pro-
jetos inscritos pela Cidade 
foram: “Uma Bandeira para 
Empreender Negócios”, que 
se referia a ações da certi� -
cação internacional Bandei-
ra Azul e levou na categoria 
Melhor Projeto, e “Guarujá 
Solidário e Empreendedor”, 

com as ações de economia 
solidária que faturou na ca-
tegoria Inovação e Susten-
tabilidade. O Prêmio tem 
por � nalidade reconhecer 
políticas públicas de apoio e 
fomento à economia de mi-
croempreendedores indivi-
duais locais.

Três vezes seguidas
É a terceira vez que a pre-

feita é homenageada com 
o prêmio estadual. Como 
ele ocorre a cada dois anos, 
essa é o terceiro consecutivo 
de Antonieta, que também 
levou nos anos de 2012 e 
2014. Ainda em 2014, An-
tonieta � cou em segundo 
lugar no âmbito nacional 
do prêmio. No próximo dia 
28, às 19 horas, haverá uma 
solenidade alusiva à certi� -
cação conquistada em 2016, 
no Teatro Municipal Procó-
pio Ferreira (Avenida Dom 
Pedro I, 350 – Enseada).
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Motorista é 
alvo de 
tentativa de 
assalto na 
Anchieta

O sócio proprietário 
da oficina de veículos 
Milenium Car, na Rua 
Guarujá, ao lado da sede 
do jornal Acontece, João 
Carlos dos Santos, o po-
pular Geladeira, foi alvo 
de uma tentativa de assal-
to na Anchieta, próximo 
ao viaduto da Alemoa, na 
manhã do último domin-
go (05).

Geladeira se dirigia de 
sua casa em Santos para 
Cubatão, na manhã de 
domingo, para trabalhar, 
quando na altura do Via-
duto da Alemoa viu um 
suspeito. Ao perceber 
que ele jogaria uma pedra 
(foto na capa), preparou 
uma manobra de fuga.

“Quando fui chegando 
perto vi que ele ia atirar 
uma pedra, grande o su-
ficiente para matar. Por 
sorte, consegui seguir o 
caminho e só fui parar 
mais de 5 quilômetros 
depois, na marina de um 
amigo”, conta Geladeira.

O caso deverá ser in-
vestigado pela Polícia e se 
junta aos recentes casos 
de assalto no Sistema An-
chieta Imigrantes. 

RODOVIA E TREM

Por unanimidade o 
Tribunal Regional Eleito-
ral de São Paulo - TRE/SP 
atendeu o pedido do  PT 
estadual, e cassou o man-
dato do vereador cuba-
tense Wagner Moura, por 
infidelidade partidária, 
devolvendo a cadeira ao 
Partido. Nesta fase, ainda 
cabe recurso, porém sem 
efeito suspensivo, ou seja, 
o vereador pode recorrer, 
mas fora do cargo. Agora 
o presidente da Câmara, 
Aguinaldo Araújo deve 
ser comunicado oficial-
mente da decisão, para 
dar posse ao primeiro su-
plente do PT em Cubatão, 
no caso, o professor Fá-
bio Inácio. Não é possível 
afirmar se, na sessão da 
próxima terça-feira, Iná-
cio já terá assumido. Esta 
é a segunda vez que Iná-
cio assume neste manda-

TRE cassa mandato de Wagner Moura
Decisão foi unânime e vereador poderá recorrer, mas fora do cargo. Cadeira volta para o PT e Fábio Inácio será 
convocado para assumir a vaga

to. Em 2014, ele foi para 
a Câmara quando Moura 
assumiu a Prefeitura por 
30 dias.

Infidelidade
Eleito pelo PT, Moura 

saiu do Partido em 30 de 
setembro de 2015, e se fi-
liou ao PMDB. Segundo 
a Legislação, o mandato 
de vereador pertence ao 
partido e não ao candi-
dato. Para mudar, sem 
correr riscos, teria duas 
possibilidades legais: 
opção a) fazê-lo dentro 
da janela partidária, em 
março deste ano, como 
fizeram César (que foi do 
PDT para o PSDB) e Hi-
delbrando (do PDT para 
o PSB). Opção b) migrar 
para um Partido novo, 
que não participou da 
eleição de 2012, a exem-
plo de Dinho que trocou 

o PT pelo SDD. 
 “Para se eleger, o ve-

reador precisa dos mili-
tantes, da estrutura, e dos 
votos dos outros candi-
datos  do Partido. A Jus-
tiça é clara neste aspecto; 
o mandato é do Partido”, 
disse o presidente do PT 
local Almir Moura. Já 
Fábio Inácio disse estar 
preparado para assumir. 
“Na política tudo acon-
tece a seu tempo. Estou 
preparado para reassu-
mir o meu mandato e 
defender os interesses da 
população e da cidade”.

Prefeita 
A decisão mexe no 

cerne da política cuba-
tense. Primeiro que Iná-
cio é a aposta governista 
para a sucessão e, além 
de personificar o con-

tundente discurso de de-
fesa governista, que está 
faltando na Casa, invia-
bilizará pedidos de cas-
sação contra a prefeita. 
Recentemente apresen-
tados na Casa, os pedi-
dos contra Marcia Rosa 
e Donizete, embora de 
fundamentos discutíveis, 
tinham tudo para pros-
perar, pois a prefeita só 
tinha 3 votos em sua de-

fesa, quando seriam ne-
cessários, 4. Com Inácio, 
o quarto voto é garan-
tindo, fazendo sucumbir 
qualquer pedido de cas-
sação, no plenário.

Outro Lado 
“Quanto a decisão do 

TRE onde o PT Estadu-
al requer a devolução do 
mandato do vereador 
Wagner Moura, o PMDB 

de Cubatão reitera que 
respeita o Egrégio Tribu-
nal, que dentro do rito da 
legalidade será interposto 
recurso e principalmente 
que o vereador não per-
deu seus direitos políticos 
e tão pouco está inelegí-
vel, sendo sim pré can-
didato à prefeitura mu-
nicipal de Cubatão pelo 
PMDB”. Roxinho, presi-
dente do PMDB Cubatão.

Decisão é para que 
Wagner Moura deixe 
a cadeira do PT, ime-
diatamente

Fábio Inácio deve ser 
notificado para as-
sumir mandato nos 
próximos dias

OAB cria Comissão contra 
insegurança nas estradas

“O trem da ALL serviu 
de transporte para ação 
dos criminosos e a pedra 
deixada pela Ecovias, às 
margens, serviu de arma 
para atacar o usuário da 
rodovia. As concessio-
nárias não podem negar 
suas responsabilidades.” 

A frase do presiden-
te da OAB Cubatão An-
dré Izzi indica o tom da 
Comissão de Segurança 
Pública, cuja criação foi 
motivada pelos recentes 
ataques a usuários das ro-
dovias que cortam a cida-
de, bem como, nas passa-
gens de nível em Cubatão. 
Ele esteve na redação de 
Acontece para anunciar 
a criação da Comissão 

junto com o  presidente 
dr. Orlando Senhorinha 
Jr, conforme antecipado 
por Acontece, semana 
passada. Um dos obje-
tivos é cobrar respon-
sabilidades e apoiar in-
vestigações, diante da 
insegurança nas estradas. 
“A OAB vai de encontro 
ao anseio da população, 
em busca de soluções”, 
disse Izzi. A Comissão, 
também composta pelo 
dr. Antônio Sarraino, 
participou de reunião, na 
Prefeitura, com o intuito 
de ser um apoio na viabi-
lidade jurídica às deman-
das apresentadas.

O presidente da Co-
missão, Orlando Senho-

rinha jr, informou que a 
entidade está trabalhan-
do num projeto que bus-
ca a sinergia entre todos 
os agentes envolvidos no 
enfrentamento aos ata-
ques na malha ferroviária 
e rodoviária da região. 
Entre os pontos que estão 
sustentados, está um pro-
jeto de Lei que garanta a 
integração das câmeras de 
monitoramento tanto pú-
blica como privada e sua 
disponibilidade por 90 
dias para ajudar nas inves-
tigações de crimes. Ou-
tro ponto destacado por 
Senhorinha foi a urgente 
necessidade da ‘segrega-
ção nas rodovias’ (criando 
estrutura necessária para 

evitar a mistura de pedes-
tres, ciclistas e veículos, 
cenas comuns nas rodo-
vias que cortam a região).

‘ E m p u r r a - e m p u r a’ 
– Uma das mais árduas 
tarefas em que a OAB 
pretende colaborar é na 
delimitação de respon-
sabilidades, evitando o 
empurra-empurra, muito 
comum quando se discu-
te responsabilidades dos 
problemas nas rodovias. 
Uma questão muito re-
corrente é a falta de dis-
cernimento entre respon-
sabilidade pela segurança 
pública, que não está pre-
vista no contrato das 
concessionárias e a res-
ponsabilidade pelo crime 

cometido na rodovia, o 
dano moral e patrimo-
nial. Exemplo disso foi a 
recente sentença da Justi-
ça de Guarujá que conde-
nou a Ecovias num caso 
do empresário Willian 
Lima dos Santos, que teve 
os pneus do carro furados 
por conta de objetos que 
estavam na pista, em 19 
de agosto de 2013. “Pro-
blemas decorrentes da 
falta de iluminação, mu-
ros que servem de guarita 
para marginais e objetos 
deixados às margens e 
que servem de munição 
para ações nocivas, são 
claramente responsabili-
dade da concessionária”, 
finalizou Izzi

Nova reunião discute perigo 
Buscar soluções con-

juntas para mais segu-
rança ao longo da malha 
ferroviária que cruza o 
Município foi o objetivo 

da reunião realizada nes-
ta quinta, (9), pela Prefei-
tura de Cubatão. Entre as 
medidas urgentes ficaram 
definidas: aumento das 

Na edição passada Acontece mostrou imagens dos bandidos sobre o trem. Nova reunião sobre o assunto será dia 17.

câmeras de videomoni-
toramento nas passagens 
de níveis e comunicação 
das concessionárias com a 
PM, quanto aos horários 

Ale Souza

dos trens, que cruzam re-
giões de grande população 
como Vila Esperança, Vila 
Nova, Jardim 31 de Março, 
Vila dos Pescadores e cen-

tro. Repetidamente, mar-
ginais se aproveitam para 
assaltar nas passagens da 
Miguel Couto; Henry 
Borden e Rua Paraíba. 

   CADEIRA É DO PT
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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

Rua Armando Sales de Oliveira, 
101 - Centro - Cubatão

   3361-8019

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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SINDICAL

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALEX FARIAS DE SOUZA e MARLI DA SILVA BRAZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 28014846 - SSP/SP, CPF n.º 26111917862, com 39 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e setenta e seis 
(29/12/1976), residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 201, bl.G3, aptº21, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho 
de ALTAIR DE SOUZA, falecido há 3 anos e de MARIA LINA FARIAS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Ana Claudia dos Santos, con-
forme sentença datada de 12/11/2014, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro desta Co-
marca, nos autos de N°0008798-47.2012.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, garçonete, RG n.º 242087875 - SSP/SP, CPF n.º 03177187622, com 39 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de novembro de mil novecentos e setenta e seis (30/11/1976), resi-
dente na Rua Manuel Mathias de Souza, 201, bl.G3, aptº21, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de INOIR MAXI-
MIANO BRAZ, falecido há 40 anos e de ADALMIRA VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 56 anos de idade, residente em BELO HORIZONTE - MG. Divorciada de Douglas Bati sta de 
Araújo, conforme sentença datada de 28/04/2015, proferida pela MM. Juiza de Direito do Cejusc da Co-
marca de São Vicente-SP, nos autos de N°101/2015. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de 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: BRYAN VINICIUS RODRIGUES DE QUEIROZ e JESSICA DOS SANTOS CARDOSO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleleiro, RG n.º 486300912 - SSP/SP, com 26 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 138, fl s. nº 392, Termo nº 37412), nascido no dia onze de 
janeiro de mil novecentos e noventa (11/01/1990), residente na Rua Antônio Augusto Bastos, 91, Parque 
Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA, falecido há 21 anos e de MARCIA 
RODRIGUES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, funcionária pública, com 41 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante, RG n.º 
39894881 - SSP/SP, CPF n.º 42226609814, com 22 anos de idade, natural de CANDEIAS - BA (Candeias-BA  
Livro nº 40, fl s. nº 187, Termo nº 37348), nascida no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa 
e quatro (29/03/1994), residente na Avenida Joaquim Miguel Couto, 209, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lha de 
JOVINIANO CARDOSO FILHO, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 43 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CRISTIANA PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, soldadora, 
com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de junho 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: ANDERSON SOARES e KEILA FABIANA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 366142288 - SSP/SP, CPF n.º 30452615828, com 34 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e dois (01/04/1982), 
residente na Rua Manoel Antonio da Silva, 66, Bloco 5, Ap.12, Pq. São Luís, Cubatão - SP, fi lho de THEREZ-
INHA MARISE SOARES, falecida há 20 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
vendedora, RG n.º 326146465 - SSP/SP, CPF n.º 27551943838, com 38 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (16/02/1978), residente na 
Rua Manoel Antonio da Silva, 66, Bloco 5, Ap.12, Pq. São Luís, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL JUSTO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ALBERTINA DA PENHA DOS SANTOS, falecida há 04 anos. Divorciada de Oziel Severino da Silva, con-
forme sentença datada aos 01/12/2015, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-
SP, nos autos de nº1000694-44.2015.8.26.0157. 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, 02 de junho 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: CRISTIANO DA SILVEIRA MELO e NATÁLIA AMORIM IALONGO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, alpinista indústrial, RG n.º 259795409 - SSP/SP, CPF n.º 23039331884, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 124, fl s. nº 151, Termo nº 31600), nascido 
no dia oito de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (08/10/1987), residente na Rua Castro Alves, 
74, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de MARLUCE DA SILVEIRA MELO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciada, do lar, RG n.º 443994183 - SSP/SP, CPF n.º 34084138860, com 29 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP, nascida no dia treze de junho de mil novecentos e oitenta e seis (13/06/1986), residente na 
Rua Dom Idílio José Soares, 398, apto.03, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ IALONGO NETO, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de YARA GONÇALVES 
AMORIM IALONGO, falecida há 12 anos. Divorciada de TASSIO RICARDO LIMA DA ROCHA RIBEIRO, con-
forme sentença de 30/10/2013, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Foro de Cubatão-
SP, nos autos de nº0001258-11.2013.8.26.0157. 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, 03 de junho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: LUCIANO LUCAS DA SILVA DELGADO e ANA CLÁUDIA GONÇALVES 
MOREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletrônico instrumenti sta, 
RG n.º 48578255 - SSP/SP, CPF n.º 38828578890, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa e um (29/09/1991), resi-
dente na Rua Benedito Moreira Cesar, 168, Ap.32, Pq. São Luís, Cubatão - SP, fi lho de GENIVALDO 
PEREIRA DELGADO, falecido há 08 dias e de TÂNIA REGINA DA SILVA DELGADO, de nacionalidade 
brasileira, aux. administrati va, com 50 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 35861394 - SSP/SP, CPF n.º 39099899858, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e um 
(05/05/1991), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 4, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de 
NILTON DE JESUS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 58 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de IRENE GONÇALVES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de junho 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: WILLIAM ALMEIDA DOS SANTOS e BRUNA AMORIM DO NASCIMENTO SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, RG n.º 29537016 - SSP/SP, CPF n.º 
28245569860, com 36 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 149, 
fl s. nº 60, Termo nº 23239), nascido no dia dezenove de julho de mil novecentos e setenta e nove 
(19/07/1979), residente na Rua Dom Pedro I, 776, Ap.12, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de PAULO HILÁRIO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de VALDELICE DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 417794964 
- SSP/SP, CPF n.º 41294015800, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  
Livro nº 284, fl s. nº 38, Termo nº 103718), nascida no dia doze de outubro de mil novecentos e noventa e 
três (12/10/1993), residente na Rua Dom Pedro I, 776, Ap.12, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de VALDEMIR 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 52 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP 
e de MARIA REGINA AMORIM DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, cuidadora de idosos, com 
53 anos de idade, residente em GUARUJÁ - 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, 04 de junho 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: GIDEÃO RIBEIRO DOS SANTOS e TALITA NOEMIA PAIVA FRANÇA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 351472289 - SSP/SP, CPF n.º 38083511870, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de agosto de mil novecentos e oitenta e 
oito (03/08/1988), residente na Rua Flávio Cardozo, 61, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de GERONIMO 
RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de EUNICE LIMA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG 
n.º 7199378 - SSP/PE, com 24 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Recife, Casa Amarela  Livro nº 
89, fl s. nº 16, Termo nº 104588), nascida no dia vinte de novembro de mil novecentos e noventa e 
um (20/11/1991), residente na Rua Francisco Marcolino Moura, 28, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha 
de SILVIO ANTONIO DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 54 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de TELMA AVELINO PAIVA FRANÇA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de junho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALEX MARTINS DE OLIVEIRA e GEOVANA SOUZA AMORIM NUNES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, moto boy, RG n.º 457121075 - SSP/SP, CPF n.º 38510390843, com 
26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (São Vicente  Livro nº 184, fl s. nº 63, Termo nº 135382), 
nascido no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (27/08/1989), residente na 
Rua Avenida Brasil, 520, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de BENICIO CASSIANO DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, pintor, com 56 anos de idade, residente em RIBEIRA DO POMBAL - BA e de 
SONIA MARTINS DA CRUZ OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 45508189X - 
SSP/SP, CPF n.º 43024913882, com 19 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 2096, fl s. nº 166, Termo nº 126131), nascida no dia doze de maio de mil novecentos e no-
venta e sete (12/05/1997), residente na Rua Avenida Brasil, 520, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha 
de CLAUDIO MENEZES NUNES, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 38 anos de idade, resi-
dente em Itabaiana - BA e de JUCIARA SOUZA DE AMORIM, de nacionalidade brasileira, cuidadora, com 
44 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de junho 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 BERNARDO MESQUITA e ELIANE SANTOS DE FRANÇA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado, RG n.º 2325129 - SSP/SP, CPF 
n.º 00415776392, com 33 anos de idade, natural de ESPERANTINA - PI (Esperanti na-PI  Livro nº 
33, fl s. nº 128, Termo nº 28763), nascido no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e três 
(20/04/1983), residente na Travessa Canadá, 140, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de LUCINETE 
TRAJANO DE MESQUITA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 57 anos de idade, resi-
dente em MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, viúva, monitora, RG n.º 37651007 - SSP/SP, CPF n.º 86190660487, com 45 anos de idade, 
natural de PESQUEIRA - PE, nascida no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e setenta 
(27/10/1970), residente na Travessa Canadá, 140, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO 
JERONIMO DE LIMA, falecido há 6 anos e de JOSEFA RAIMUNDA DOS SANTOS, falecida há 20 
anos. Viúva de Valdecir Marques de França, falecido aos 29/01/2011, no livro C-111, fl s.57,  sob 
nº49591, no Cartório de Santos-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de junho 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: AGUINALDO SILVA DE GOIS e SILVANA ANA DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 26842802 - SSP/SP, CPF n.º 
25517871810, com 40 anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascido no dia vinte e oito de 
abril de mil novecentos e setenta e seis (28/04/1976), residente na Rua José Lopes da Silva, 
405, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JAIME SILVA DE GOIS, falecido há 10 anos e 
de SEVERINA MARIA SILVA DE GOIS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de serviços gerais, RG n.º 32206595 - SSP/SP, CPF n.º 00027737403, com 41 anos de 
idade, natural de SERRA TALHADA - PE, nascida no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e 
setenta e cinco (28/04/1975), residente na Rua José Lopes da Silva, 405, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, fi lha de MARIA INEZ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, com 72 anos de 
idade, residente em SÃO PAULO - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de junho 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: LUIZ FERNANDO FERREIRA DA COSTA e TACIANE PEREIRA DE LIMA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 40299782 - SSP/SP, CPF n.º 37439357833, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de maio de mil novecen-
tos e oitenta e sete (24/05/1987), residente na Rua 8, 136, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, fi lho 
de ERIBALDO VIEIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, cabeleireiro, com 56 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de EUNICE FERREIRA DA COSTA, falecida há 09 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 45882740X - SSP/SP, CPF n.º 39486778833, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (27/12/1988), residente na Rua 8, 136, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, fi lha 
de SEVERINO FELIPE DE LIMA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 50 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de SENELOUVA MARQUES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de junho 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: THIAGO DA SILVA SABINO e MARIA EDUARDA PEREIRA FLÔR DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 485792308 - SSP/SP, CPF n.º 
38808414892, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de dezem-
bro de mil novecentos e noventa (21/12/1990), residente na Rua Acacia Pereira dos Santos, 570, bl. 
H3, aptº310, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ CARLOS SABINO, de nacionalidade brasileira, pe-
dreiro, com 54 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de SANDRA MARIA DA SILVA SABINO, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estagiária, RG n.º 430414985 - SSP/SP, CPF n.º 
47292923836, com 20 anos de idade, natural de LIMOEIRO - PE, nascida no dia dez de outubro de mil 
novecentos e noventa e cinco (10/10/1995), residente na Av. Principal, 1220, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lha de EDMILSON FLÔR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA JUCELIA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, balconista, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

batão, 07 de junho 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: DOUGLAS DA SILVA e LETÍCIA VALÉRIA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, analista de transporte, RG n.º 47180654 - SSP/SP, CPF n.º 23251870807, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de dezembro de mil novecentos 
e noventa (17/12/1990), residente na Rua 3, 182, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de MARINETE MARIA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 457689183 - SSP/SP, CPF n.º 
45695646820, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de setembro 
de mil novecentos e noventa e sete (22/09/1997), residente na Rua 2, 183, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de 
LUCIANO MANOEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 38 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de VIVIANE FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, técnica de nutrição, 
com 33 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de junho 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: JAQUIOLANDO SILVA ARAÚJO e MICHELE BATISTA DE LIMA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 300068396 - SSP/SP, CPF n.º 26095845807, 
com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de abril de mil novecentos e 
setenta e seis (04/04/1976), residente na Rua Beira Mar, 62-E, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi l-
ho de ASSIS FRANCISCO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA IZABEL SILVA ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, agente de saúde, RG n.º 48577690X - SSP/SP, CPF n.º 43224761806, com 24 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(21/02/1992), residente na Rua Beira Mar, 62-E, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de ONÉZIO 
PEREIRA DE LIMA, falecido há 6 anos e de LENICE BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de junho 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: VINICÍUS NEGRINHO BOGADO e ADRIELLI GUIMARÃES RICHARDELLI. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, Marketi ng, RG n.º 43912236 - SSP/SP, CPF n.º 36344366893, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 164, fl s. nº 2, Termo nº 47370), 
nascido no dia sete de março de mil novecentos e noventa e quatro (07/03/1994), residente na Rua 
Nossa Senhora da Lapa, 788, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de BRAULIO BOGADO, de nacio-
nalidade Argenti na, artesão, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIANA PONTE 
NEGRINHO, de nacionalidade brasileira, aux. administrati va, com 42 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 35771393X 
- SSP/SP, CPF n.º 39828240874, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
179, fl s. nº 245, Termo nº 53583), nascida no dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa e 
seis (13/12/1996), residente na Rua Padre Primo Maria Viêira, 65, Jardim Sao Francisco, Cubatão - SP, 
fi lha de ZANANDRE RICHARDELLI, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de CLEZIA GUIMARÃES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOÃO JOSÉ DA SILVA e MARIA CELIA BRAZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, Encarregado de Mecânica, RG n.º 743224272 - SSP/SP, CPF n.º 21752451520, com 
41 anos de idade, natural de PAULO AFONSO - BA (Paulo Afonso-BA  Livro nº 11, fl s. nº 156, Termo nº 
8634), nascido no dia três de julho de mil novecentos e setenta e quatro (03/07/1974), residente na 
Avenida Nossa Senhora de Fáti ma, 1190, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, 
falecido há 9 anos e de MARIA PASTORA CRUZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 
anos de idade, residente em CAMAÇARI - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, di-
vorciada, do lar, RG n.º 8321600031 - SSP/SP, CPF n.º 53468490500, com 45 anos de idade, natural 
de GLÓRIA - BA, nascida no dia três de setembro de mil novecentos e setenta (03/09/1970), residente 
na Avenida Nossa Senhora de Fáti ma, 1190, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MARIANO BRAZ, 
desaparecido há 45 anos e de SERCUNDINA VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 80 anos de idade, residente em CAMAÇARI - BA. Divorciada de Rosivaldo Pereira Soares, 
proferida pelo Juiz de Direito da 2ºVara de Feitos e Rel de Cons.Cívil e Comerciais desta Comarca, 
nos autos de nº0009736-95.2009.8.05.0039. 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, 03 de junho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA
Faço saber que pretendem se 
casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: 
CLEITON LIMA DA SILVA e PRISCI-
LIA PEREIRA DOS SANTOS. Sendo 
a pretendente divorciada de Edu-
ardo Coelho de Almeida, por sen-
tença de 03/02/2016, proferida 
pela Juiza de Direito da 3ªVara 
desta Comarca, nos autos de 
nº0005037-03.2015.8.26.0157. 
Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: DANILLO TADEU DO NASCIMENTO DE ABREU e MARIANY ALVES FERREIRA DOS 
SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, coordenador de marca, RG n.º 
367362429 - SSP/SP, CPF n.º 31774267837, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia cinco de julho de mil novecentos e noventa e três (05/07/1993), residente na Rua Santos, 319, 
apt.04, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de JOSE CELIO DE ABREU, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar administrati vo, residente na Rua Santos, 319, em Cubatão - SP e de GINALVA DO NASCIMENTO 
DE ABREU, de nacionalidade brasileira, do lar, residente na Rua Santos, 319, em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, nutricionista, RG n.º 488733696 - SSP/SP, CPF 
n.º 40022923802, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dois de agosto de 
mil novecentos e noventa e três (02/08/1993), residente na Rua Cuiaba, 1042, Vila Fati ma, Cubatão 
- SP, fi lha de ANTONIO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, comerciante, residente na 
Rua Cuiaba, 1042 e de AMARIZA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de ser-
viços gerais, residente na Rua Cuiaba, 1042. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de junho 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: THAUÃ FEITOSA DE LIMA e KEROLEN OLIMPIA DOS REIS BRASIL. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 385566529 - SSP/SP, CPF n.º 23088250817, com 
19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 177, fl s. nº 331, Termo nº 52873), nascido 
no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa e seis (09/08/1996), residente na Rua Manoel de 
Oliveira Ramos, 42, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de IDAMAR DOS SANTOS LIMA, falecido há 2 anos 
e de SIMONE FEITOSA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 35 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux.de limpeza, RG n.º 
574446667 - SSP/SP, CPF n.º 45497587836, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 175, fl s. nº 304, Termo nº 52050), nascida no dia quinze de abril de mil novecentos e noventa 
e seis (15/04/1996), residente na Rua Manoel de Oliveira Ramos, 42, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ ALMIR DE SOUSA BRASIL, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 49 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ARACI DOS REIS BRASIL, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de junho 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: ANAIRTON BENICIO DA SILVA e MANOELA 
LIMA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, contro-
lador de transporte, RG n.º 344484014 - SSP/SP, CPF n.º 35042749802, com 30 
anos de idade, natural de JOÃO ALFREDO - PE (João Alfredo-PE  Livro nº 22, fl s. nº 
254, Termo nº 23327), nascido no dia vinte e quatro de março de mil novecentos 
e oitenta e seis (24/03/1986), residente na Rua Marechal Deodoro, 381, Vila Eliza-
beth, Cubatão - SP, fi lho de AIRTON BENICIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
vigilante, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ALBERTINA MARIA 
TABOSA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux-
iliar administrati va, RG n.º 46549384 - SSP/SP, CPF n.º 38287342864, com 26 anos 
de idade, natural de IPECAETÁ - BA (Ipecaetá-BA  Livro nº 22, fl s. nº 184, Termo nº 
10139), nascida no dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa (20/01/1990), 
residente na Rua Marechal Deodoro, 381, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, fi lha de 
MANOEL DE JESUS SOUSA SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de AURELICIA LIMA SANTOS, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de junho 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: JOÃO PAULO DE AZEVEDO e DAYANE FER-
REIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, analista de logísti ca, com 30 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
onze de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(11/09/1985), residente na Rua dois, 97, fabril, Cubatão 
- SP, fi lho de ANTONIO CANDIDO DE AZEVEDO, de na-
cionalidade brasileira e de ANTONIA MARIA DA SILVA . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
agente comercial, com 24 anos de idade, natural de SÃO 
VICENTE - SP, nascida no dia dezenove de agosto de mil 
novecentos e noventa e um (19/08/1991), residente na 
Rua Monteiro Lobato, 298, apt.103, Vila Assunção, PRAIA 
GRANDE - SP, fi lha de VALDINOR FERREIRA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira e de MARIA INÊS FERREIRA 
DOS SANTOS. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de junho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: THALES DE SOUZA MOREIRA e PATRÍCIA HELENA 
AZEVEDO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, contador, RG n.º 
325631499 - SSP/SP, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
128, fl s. nº 208, Termo nº 33248), nascido no dia vinte e três de maio de mil novecentos 
e oitenta e oito (23/05/1988), residente na Rua Sergipe, 331, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lho de HILTON DO CARMO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CREUZA MARIA DE SOUZA MOREIRA, 
de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 55 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, secretária, RG n.º 
403981256 - SSP/SP, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdis-
trito)  Livro nº 237, fl s. nº 137, Termo nº 75831), nascida no dia primeiro de maio de 
mil novecentos e oitenta e sete (01/05/1987), residente na Rua Sergipe, 331, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de CLAUDIO MARCOS AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 54 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de HELIA GONÇALVES DE AN-
DRADE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, inspetora, com 54 anos de idade, residen-
te em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Os 500 motoristas e 300 
empregados de manutenção, 
� scalização e escritórios da 
Translitoral, de Guarujá, com 
data-base em maio, conquista-
ram reajuste de 8% nos salários 
e na cesta-básica. A proposta 
foi aprovada em duas assem-
bleias do Sindrod, na manhã e 
noite de quarta-feira (8), feitas 
no sindicato dos servidores de 
Guarujá. 

A companhia transporta 75 
mil passageiros por dia, em 
177 ônibus e micro-ônibus, 
distribuídos em 34 linhas ur-
banas. O acordo prevê ainda 
reajuste de 14,5% no vale-re-
feição, que passará para R$22. 

Translitoral
Guarujá dá 
8% de reajuste 

SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

PREZADOS MORADORES DE CUBATÃO. OS PROFESSORES DA REDE MU-
NICIPAL PODERÃO ENTRAR EM GREVE A PARTIR DE TERÇA-FEIRA, DIA 
14/06/2016!

O Sindicato dos Professores de Cubatão comunica que estamos em 
negociação salarial com a Prefeitura. Até esse momento, não temos 
nada de propostas e nem conseguimos avançar na melhoria da 
situação deplorável que estão hoje os Funcionários Públicos de Cubatão.
Por que podemos entrar em greve? Eis os moti vos:
• Um cartão servidor /Ecopag   que no momento só serve de enfeite no 
bolso, pois poucos comerciantes os estão aceitando. Além disso, está 
bloqueado por atraso no pagamento;
• Vale Refeição do mês de maio ainda sem receber; 
• Vale transporte sendo pago com atraso;
• Poucos  hospitais  estão atendendo nosso convênio médico por 
atraso em pagamentos; 
• Os médicos não estão atendendo porque não estão recebendo suas 
consultas;
• Aposentados com pagamentos fora de data de recebimento;
• Reajuste salarial ( dissídio) 0 %.
Não podemos pagar nossas contas e honrar nossos compromissos com 
desculpas. 
Solicitamos a compreensão e o apoio da população cubatense, caso 
isso venha a ocorrer.

SINDPMC.

ESTAÇÃO

Novo radar entra em funcionamento
A partir de hoje, um novo 

radar entra em funcionamento 
na Avenida 9 de Abril, em Cu-
batão, próximo à Estação das 
Artes. O novo radar começará 
a autuar quem transitar acima 
de 40 Km/h.

Segundo o engenheiro da 
CMT, Valtemir Ribeiro, a velo-
cidade no trecho não foi reduzi-

da por causa da implantação do 
radar, mas para reduzir os aci-
dentes. “Em alguns pontos da 
Avenida é permitido 50 km/h; 
contudo, num local próximo a 
unidades hospitalares, comér-
cios, posto de gasolina e pontos 
de ônibus, como aquele, não há 
duvida de que a velocidade se-
gura é de 40 km/h”.

Aderbau Gama



06 10 de junho de 2016 digital.com.br

MOGI-BERTIOGA

Um ônibus que trans-
portava estudantes uni-
versitários capotou na 
Rodovia Mogi-Bertioga 
na noite desta quarta (08), 
entre as cidades de Mogi 
das Cruzes e Bertioga, 
por volta das 23 horas. 
No acidente 17 estudantes 
e o motorista morreram 
no local e outros 28 pas-
sageiros � caram feridos. 

Bombeiros, Policia 
Civil, Defesa Civil de Ber-
tioga e DER foram ao lo-
cal prestar socorro. Os so-
brevivents foram levadas 
para hospitais das cidades 
próximas para que o dev-
ido atendimento fosse 
prestado. Os corpos das 
demais vítimas foram reti-
rados e levados para o IML 
do Guarujá e de Mogi das 
Cruzes. O acidente blo-
queou a rodovia por quase 
oito horas, sendo liberada 
por volta das 07 horas da 
manhã desta quinta (09).

O veículo transportava 
estudantes das universi-
dades de Mogi das Cruzes 
de volta para São Sebas-
tião. O ônibus seguia em 
comboio com outros três 
veículos pelo km 84, na 
divisa entre os municípios 
de Mogi das Cruzes e Ber-
tioga. Neste momento, ele 
bateu em um rochedo na 
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pista contrária, capotou e 
caiu em um barranco. A 
polícia investiga as causas 
do acidente. 

As vítimas foram 
levadas para os Hospitais 
de Bertioga, Guarujá e 
Mogi das Cruzes. De acor-
do com a Policia Civil, não 
chovia e não havia neblina 
na hora do acidente, mas 
ainda há a possibilidade 
da pista estar escorregadia.

Durante toda a quinta 
feira, parentes das vítimas 
estiveram nos IML’s de 
Guarujá e Mogi das Cruz-
es identi� cando seus entes 
queridos. Até o fechamen-
to desta matéria, a Policia 
Civil de Guarujá informou 
que 14 vítimas já teriam 

sido identi� cadas. A pre-
feitura de Bertioga infor-
mou por meio de nota, 
que duas sobreviventes 
que estavam recebendo at-
endimento no Hospital da 
cidade já haviam sido lib-
eradas e estavam a camin-
ho de casa.

Colisão – Durante o 
socorro às vítimas, um 
outro acidente aconte-
ceu no mesmo ponto da 
Rodovia Mogi-Bertioga. 
Um caminhão bateu em 
um guincho do DER e um 
caminhão dos Bombeiros 
que estavam na rodovia 
para ajudar na condução 
dos trabalhos. As causas 
da colisão são desconheci-
das. Ninguém � cou ferido.

Defesa Civil Bertioga

Bombeiros trabalham na remoção dos corpos 
que estavam presos nas ferragens do ônibus
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Mais de 104 mil visitan-
tes já tiveram a oportunida-
de de conhecer uma impor-
tante área de preservação 
ambiental em Cubatão, 
onde está situada a fábrica 
da Unipar Carbocloro. O 
roteiro das visitas guiadas 
e gratuitas do programa 
Fábrica Aberta, lançado 
em 1985, inclui o setor in-
dustrial e uma área verde 
de 650 mil m2. Na década 
de 90, o local foi reconhe-
cido como Reserva Particu-
lar do Patrimônio Natural 
(RPPN) e também como 
Mantenedor de Fauna Sil-
vestre, ambos pela Secre-
taria de Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo.

A vegetação nativa e o 
espaço dedicado aos ani-
mais – lagos com carpas, 
viveiros de aves e tartaru-
gas – ganharam inclusive 
destaque no catálogo do 
Sebrae-SP. Nas duas edi-
ções, a publicação incluiu 
o programa Fábrica Aberta 
no roteiro turístico da Cos-
ta da Mata Atlântica, con-
� rmando-se como um dos 
pontos altos das opções de 
passeio em Cubatão.

“Com os títulos de Re-
serva Particular do Patri-
mônio Natural e Mante-
nedor da Fauna Silvestre, 
o espaço verde da nossa 

meio ambiente
Unipar tem 
área dedicada 
à natureza

fábrica passou 
a ser uma área 
de proteção 
ambiental. A 
base das nos-
sas ações, que 
são pautadas 
na constante 
pre o c up a ç ã o 
com a saúde e 
segurança dos 
nossos colabo-
radores e da co-
munidade e no 
aprimoramento 
dos processos 
de produção, 
re� ete o com-
promisso com a 
preservação do 
meio ambiente”, 
a� rma João Ra-
ful, diretor de 
Recursos Hu-
manos.

A Unipar 
Carbocloro foi 
precursora na 
i m p l a n t a ç ã o 
de programas de gestão 
ambiental no Brasil, ante-
cipando-se à criação de le-
gislação especí� ca. Desde 
1984, realiza a Semana In-
terna do Meio Ambiente. O 
Dia Mundial do Meio Am-
biente (5 de junho) é uma 
data celebrada pela empre-
sa e também pelo programa 
Fábrica Aberta, que per-

mite aos visitantes verem 
na prática como é possível 
uma atividade industrial 
produzir em harmonia com 
a natureza. 

As visitas gratuitas po-
dem ser agendadas, todos 
os dias do ano, no site www.
fabricaaberta.com.br. Du-
ram em torno de duas ho-
ras e meia e são acessíveis 
para maiores de 15 anos.

A Assembleia Legislati-
va aprovou na última terça 
(07), um projeto de lei que 
autoriza a concessão de 25 
parques públicos estaduais 
pela iniciativa privada. 
Pelo projeto de lei, � cam 
autorizados, por 30 anos, 
o uso dos parques para 
ecoturismo e a exploração 
comercial madeireira ou 
de subprodutos � orestais.

A proposta original da 
PL, apresentada em 2013, 
citava a exploração de 
apenas três parques para 
ecoturismo. Porém, na 
última quinta (02), uma 
emenda aglutinativa foi 

DIVULGAÇÃO

Projeto ‘privatiza’ 25 
parques ecológicos
Serra do Mar e Caminhos do Mar podem ser explorados 
pela iniciativa privada nos próximos 30 anos, incluindo 
exploração de madeira

apresentada pelo depu-
tado Cauê Macris (PSDB) 
e mais 21 deputados, que 
delimitou a concessão aos 
25 parques. Além dessa 
delimitação, foi incluída a 
exploração da madeira e 
subprodutos da � oresta.

Dentre os parques que 
poderão ser explorados 
pela iniciativa privada es-
tão o Caminhos do Mar, 
Serra do Mar, Ilhabela e 
Ilha do Cardoso.

O biólogo do CEPE-
MA/USP (Centro de Pes-
quisas sobre Meio Am-
biente) de Cubatão, Alex 
Cruz, comenta que autori-

zar a exploração comercial 
da madeira pode por � m à 
Mata Atlântica. “Permitir 
que empresas explorem a 
madeira nesses parques é 
loucura. Uma � oresta de-
mora pelo menos cinco 
décadas para se formar 
e além da toda a � ora, os 
animais são prejudicados. 
Se o ser humano tivesse 
um pouco de juízo, não 
derrubaria uma árvore se-
quer”, comenta.

A PL que autoriza a 
concessão dos parques 
públicos segue agora para 
a sanção do Governador 
Geraldo Alckmin.

Calçada do Lorena, no Caminhos do Mar, em Cubatão. 

DIVULGAÇÃO

Um dos lagos repletos de carpas na 
Reserva Natural da Unipar Carbocloro
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A coluna PARABENIZA...

No último dia 21, o 
presidente da Câmara de 
Cubatão, Aguinaldo Araú-
jo participou de culto 
em comemoração aos 60 
anos da Primeira Igreja 
Batista em Cubatão. O 
culto contou com a pre-
sença do Coral da Igreja 
Batista e com a presença 
maciça dos fiéis e foi con-
duzido pelo pastor Alípio 
Acácio Coutinho Junior. 

1. Henrique Prado

2. Delegado Wanderley Mange 

3. Léticia Andrade, Secom

4.Maria Ferreira, Popular Farma, 

na foto com o popular Neco

3

2

4

1

A Mara da 
Mandioca 
também 

comemorou 
aniversário esta 

semana. 
Recebe nossos 
cumprimentos

AÇÃO SOCIAL
A HS funilaria e pintura é uma em-

presa preocupada com a grande de-
manda social que hoje aflige toda 
a sociedade, que é o envolvimento 
cada vez maior de crianças e ado-
lescentes com as drogas. Por isso, 
procurou o psicólogo Alessandro 
Oliveira, que há muitos coordena 
diversos trabalhos na prevenção às 
drogas e recuperação de dependen-
tes químicos, junto ao Cadeq. Ales-
sandro indicou o projeto ‘Karatê 
no Bairro’, desenvolvido pela Aca-
demia Yuron, na Vila Fabril, com 
a consciência que o esporte é um 
caminho para salvar as crianças e 

adolescentes do perigoso caminho 
das drogas. Assim, o Projeto rece-
beu do empresário uma doação de 
quimonos para as crianças atendi-
das. Foram 06 quimonos doados 
agora e mais 06 estão a caminho. 
Além da doação, o empresário deve 
patrocinar a equipe da Academia 
na sua primeira competição ofi-
cial de karatê, que deve acontecer 
daqui há dois meses. Também por 
indicação de Alessandro, Helio, 
proprietário da HS, fez uma doação 
de bolas de algumas modalidades 
esportivas que foram entregues ao 
secretário de Esportes da cidade, 
Luiz Fernando Sukinho.

Aderbau Gama

Os convites podem ser adquiridos na 
hora da festa ou nas secretarias das en-
tidades participantes do arraiá: Casa da 
Esperança, Casa de Emaus, ADVC, Centro 
Multidisciplinar, GLC, Cadeq, Accec Famí-
lia Feliz, Acddpd Cubatão. 
Mais informações: 3361.6271

CASAMENTO COMUNITÁRIO
Neste sábado (11), acontece a 8ª edição do Casamento Comunitário em Cubatão. A cerimônia será realizada a partir das 
16 horas, no Bloco Cultural onde 63 casais vão dizer sim e juntar as escovas de dente. Antes do sim, o Grupo II Canto fará 
uma apresentação para celebrar a união dos pombinhos

ENTIDADES



Enfrente o câncer de 
cólon e reto

toque é simples e permi-
te diagnosticar o câncer 
de reto. Para identificar o 
câncer de cólon, é neces-
sário fazer a colonosco-
pia, que detecta a doença 
e também a previne, pois 
identifica e retira o pó-
lipo (lesão) antes dele se 
tornar um tumor malig-
no. Sem pólipo, na maio-
ria das vezes, não haverá 
mais câncer. 

O câncer de cólon e 
reto pode não apresentar 
sintomas no início, porém 
qualquer alteração no rit-
mo intestinal, diarreia, 
anemia, emagrecimento 
e principalmente sangue 
nas fezes são indícios de 
que a pessoa pode ter a 
doença.

Após o diagnóstico, o 
paciente fará o tratamen-
to, que depende da locali-
zação do tumor e do está-
gio da doença. Poderá ser 
feita cirurgia, quimiotera-
pia, radioterapia e terapia 
alvo.

A prevenção é sempre 
a melhor escolha, pois 
quanto mais cedo iden-
tificada a doença, mais 
simples será o tratamento 
e maiores as chances de 
cura. É muito importan-
te as pessoas deixarem o 
constrangimento e como-
didade de lado e valoriza-
rem a sua vida. Exames de 
rotina são simples, rápi-
dos e muito mais confor-
táveis do que tratamentos 
tardios. 

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

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

ESPAÇO SAÚDE

Desconforto e cons-
trangimento provavel-
mente são as principais 
impressões que muitas 
pessoas têm quando o as-
sunto é exame de preven-
ção de doenças do ânus, 
reto e cólon. Esse pudor é 
o principal inimigo para 
identificar diversos pro-
blemas, entre eles o cân-
cer.

A doença se inicia 
como uma lesão benig-
na que vai evoluindo aos 
poucos até se tornar um 
tumor maligno. Durante 
a fase de benignidade é 
possível remover a lesão, 
impedindo, na maioria 
dos casos, o aparecimento 
do câncer.

Quando detectado 
precocemente, o câncer 
de cólon e reto é curá-
vel na maioria dos casos. 
Uma boa notícia para os 
“envergonhados” é que o 
simples hábito de olhar as 
fezes antes de dar descar-
ga já é um bom início para 
saber se está tudo bem. 
Mas fazer essa checagem 
ainda não é o suficiente. 
Realizando a coleta das 
fezes em casa e levando a 
amostra para o laborató-
rio, é possível saber se há 
sangue que não pode ser 
enxergado a olho nu. Esse 
é o exame de sangue ocul-
to nas fezes.  

Outros exames mais 
precisos e bem importan-
tes são o toque retal e a 
colonoscopia. O exame de 

ESPAÇO SAÚDE

Em domingo emocionante, o pequeno Davi recebeu o 
sacramento do batismo na Paróquia São Judas Tadeu, 
no Jardim Casqueiro. Na foto os padrinhos, Dr. João 
Paulo e Léa Natalina Pucciariello, o diácono Reinaldo, 
Davi no colo da mãe Claudia, o pai Marcos Roberto Jr., 
e o irmãozinho João Vítor

Combatente em defesa dos interesses da população de Guarujá, o popular Magaiver, líder regional do PTN, com correli-
gionários, durante assembleia do partido, em São Paulo. “Porquê Guarujá não pode parar”

DO LIXO AO LUXO
Quem vem na Imigrantes, sentido Litoral Sul, se depara com um terrível choque de realidade entre as divisas de São 
Vicente e Praia Grande. De um lado a administração Mourão que, a cada dia torna a cidade mais agradável e funcio-
nal, mostrando eficiência na gestão pública. De outro o desgoverno Billi, considerado por muitos o pior da região. O 
visível choque de realidade chama a atenção ao se aproximar da divisa. De uma cidade para outra parece que mudou 
de continente.

Choque de realidade

A tradicional festa, que 
está em sua 4ª edição, já tem 
data marcada e será real-
izada no dia 24 de junho em 
Praia Grande, numa grande 
homenagem ao santo pa-
droeiro dos motoristas. Re-
conhecida no 
calendário ofi-
cial da cidade 
e sempre real-
izada no mês 
de julho, em 
comemoração 
ao Dia do Mo-
torista, este 
ano será or-
ganizada por 
uma comissão 
de motoristas, 
c o o r d e n a d a 
pelo Ronaldo 
Marazul, que 

Ronaldo Marazul organizará novamente a 
festa, sucesso nos últimos três anos

ALÔ MOTORISTA! FESTA DE SÃO 
CRISTÓVÃO, JÁ TEM DATA

foi organizador responsável 
pela três festas anteriores, 
com sucesso de público e 
organização. O local será 
divulgado em outra opor-
tunidade, fique atento, par-
ticipe e leve sua família.

O médico e ex-vereador Dr. Aurélio Sala filiou-se ao PSD, parti-
do do vice-prefeito de Cubatão , Donizete Tavares. Ele reforça 
o partido de Donizete na eleição deste ano

Aderbau Gama
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ROBERTO 
COM MARCIA 
MENDEZ E 
DOUGLAS 
ABREU

ROBERTO HAIR COMEMORA ANIVERSÁ-
RIO COM FESTA BLACK TIE EM GUARUJÁ

O CASAL ROSE E GILBERTO BENZI FORAM PRESTIGIAR A FESTA

PRISCILA 
BONINI 
E CAROL 
RAMPAZO 
ADORA-
RAM A 
NOITE

PATRICIA E O MARIDO DRº VAL lADEANDO O 
ANIVERSARIANTE

AMIGAS SE 
PRODUZI-
RAM PARA 
CURTIR O 
EVENTO

HÉLIO CABEÇA, DEPUTADO MARCELO SQUASSONI, VALDIR TAMBURUS COM 
SUAS RESPECTIVAS ESPOSAS CURTIRAM A FESTA


