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COLUNA do 
Cido Barbosa 02

Doda recebe 
garantia do PSB 
estadual para sua 
pré-candidatura
a prefeito

Há 17 anos 
é assim. Os 
políticos passam. 
Os leitores e o 
Jornal ficam

PSDC, PTB, PMN 
e PSC. Blocão é 
nova força da 
política cubatense

Sem inauguração ofi-
cial do governo do Es-
tado, viaduto é liberado 
e motoristas já fazem 
o novo trajeto. Mas 
Justiça atende Prefeitura 
e dá 48 horas para DER 
explicar modificações, 
que deixaram parte da 
população insatisfeita. 
DER, Artesp e Ecovias 
iniciaram período de 
monitoramento. 03

GREVES DA 
SEMANA
No início da sema-

na, quatro categorias 
anunciaram greve e 
fizeram manifesta-
ções pelo centro de 
Cubatão. Com maior 
impacto, funcionári-
os do Hospital, com 
salários atrasados, 
atenderam apenas 
casos urgentes e in-
ternações. Professo-
res querem aumento, 
mas Prefeitura diz 
que folha já atingiu 
o limite permitido 
por lei. Outras duas 
categorias podem 
encerrar greve ainda 
hoje.  03

Em prol dos 
menos favorecidos

Noivos dizem sim na 
‘Festa da Cidadania’

Passareli Jr quer facilitar 
acesso às  imagens

Elenizia Garcia/SindPMC

Viaduto é liberado, 
sob impasse

Usiminas começa a 
demissão de mais ‘uma
leva’ nesta semana

Com o mercado de 
aço despencando, em-
presa anuncia novas 
demissões, esta sema-
na. Só de janeiro para 
cá, já foram 2 mil tra-

balhadores demitidos. 
Agora, 400 rescisões 
já estão prontas, para 
começar o novo corte. 
Considerando as de-
missões anteriores, já 

Associação dos Mora-
dores do Jardim Real, 
no Bolsão 09 promovem 
uma série de mutirões de 
doação de agasalhos, água 
e comida para os mora-
dores de rua de todos os 

63 casais realizaram o so-
nho de oficializar a união 
durante a celebração do 
Casamento Comunitário 
de Cubatão. 
A 8ª edição do evento, 

considerada uma ‘Festa da 
Cidadania’ pelo oficial do 

O advogado Passareli Jr 
propõe leis que vão ga-
rantir facilidade de aces-
so às imagens de câmeras 
de vigilancia em prédios 

são 3 mil desemprega-
dos da Companhia, ge-
rando impacto direto 
na economia cubatense 
e de toda a Baixada 
Santista. 03

bairros da cidade. Na úl-
tima ação da AMELAC, 
cerca de 60 moradores de 
rua foram atendidos. En-
tidade já prepara novas 
saídas de campo nos bair-
ros da cidade.  09

Cartório de Registro Ci-
vil, Fábio Capraro, trou-
xe aos noivos a alegria de 
dizer que agora estão ca-
sados, de papel passado. 
Noivos comemoraram o 
casório ao lado de família 
e amigos.  06

públicos e privados da 
cidade. Em uma das leis, 
a proposta é cadastrar as 
câmeras que filmam es-
paços públicos. Na outra, 

Com o dedo em 
riste, Dinho e 
Ademário se 
engalfinham, 
na Câmara

Ale Souza/PMC

garantir o acesso do cida-
dão às imagens do circui-
to de câmeras da Prefeitu-
ra e de empresas como a 
Ecovias. 06
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Coluna do Cido Barbosa

Jornal Acontece - Doda por 
Doda?

Doda - Como boa parte dos 
cubatenses, minha origem é do 
Nordeste. Nasci em Pernambu-
co e vim para a cidade muito 
cedo, constitui família e amigos. 
Trabalhei e me formei advoga-
do. Ao sentir a necessidade de 
retribuir à cidade, entrei para a 
política. Estou no meu terceiro 
mandato como vereador, sem-
pre na oposição.

JA - Com os três mandatos 
no Legislativo, hoje você se sen-
te preparado para uma candi-
datura ao Executivo?

Doda - Sim. Fiquei três 
mandatos na oposição, por não 
acreditar no plano de gover-
no que os prefeitos tinham. À 
frente do PSB Acredito, esta-
mos preparados para construir 
e executar um plano de gestão 
que, com todo o trabalho árduo 
que a função carrega, vai mudar 
a cidade para melhor.

JA - E qual seria o pilar desse 
plano de governo do PSB?

Doda - Com certeza a saú-
de pública. Não é possível lutar 
por qualquer outra coisa se não 
estivermos vivos. Meu grande 
objetivo é transformar a saúde 
de Cubatão em uma referência. 
A emergência é fundamental 
tão quanto a prevenção;  cuidar 
das pessoas. Cubatão precisa 
prestar um atendimento digno 
desde o básico até o topo da pi-
râmide que é o hospital. Minha 
preocupação é que as pessoas 
hoje chegam nos equipamen-
tos de saúde do município e 
não tem a devida atenção que 
precisam e merecem. É preci-
so melhorar o atendimento nas 
unidades básicas e levar esse 
atendimento a todos os bairros. 
Além disso, a cidade precisa de 
uma policlínica urgentemente. 
É uma vergonha uma cidade 
do tamanho e da importância 
de Cubatão não ter uma poli-
clínica decente, bem equipada 
e com um corpo médico bem 
preparado.  É preciso trazer 
uma AME (Assistência Médi-
ca de Emergência) para a cida-
de, pois seria mais um reforço 
na prevenção e tratamento de 
problemas de saúde para toda 
a população e eu, como verea-
dor do PSB, que tem o vice-go-
vernador, tenho tentando fazer 
essa interlocução e conto com o 
apoio do Marcio França para a 
conquista da UME para Cuba-
tão.

Carol Queiroz

ENTREVISTA

 Dedo em riste
Ademário e Dinho trava-

ram um verdadeiro comba-
te, transformando o plená-
rio em ringue. Mas a briga se 
deu no campo das palavras, 
com direito a elogio de Di-
nho para Ademário: ‘você é 
dissimulado!’ Dinho elevou 
tanto o tom que dispensou 
até o usual e irônico ‘vossa 
excelência’ costumeiramen-
te usado pelos parlamenta-
res brasileiros, na hora de 
xingar o outro.

Chumbo trocado
Dinho acusou Ademário 

de fazer política partidária, 
usando as pessoas, em nome 
de interesses partidários.  
Acusou-o de ter ido a São 
Paulo tentar tomar os parti-
dos e o apoio dele e Doda, 
no tapetão. “ O senhor é co-
nivente com a corrupção. Eu 
não. Quando descobri, sai 
fora do partido, e o senhor?”.

Já Ademário, disse que 
Dinho falta com a verda-
de quando quer se eximir 
da responsabilidade com o 
‘caos que se encontra a ci-
dade’. Que faz demagogia 
ao usar a Saúde, da qual ele 
mesmo teria se bene� ciado 
para se eleger e depois aju-
dado a afundar. “Grita e age 
como petista. Saiu do PT, 
mas o PT tá no sangue dele.” 

 
A noiva
Enquanto os demais se 

“Nesta quinta, 16, o PSB estadual deu total
autonomia para minha pré-candidatura a prefeito”

JA - Além da saúde, qual será 
o grande desa� o que o próximo 
governo deve enfrentar?

Doda - Finanças. A gente 
não sabe qual será o tamanho 
da dívida que a atual adminis-
tração vai deixar e também tem 
a arrecadação que, só com o 
fechamento da Usiminas, deve 
cair consideravelmente. A pre-
visão é de uma queda de R$ 100 
milhões. Com esse pensamento, 
o primeiro passo do próximo 
prefeito vai ser adequar à nova 
realidade e pagar as dívidas. Em 
conjunto com essa readequação 
� nanceira, de� nir o que precisa 
ser feito a curto prazo e execu-
tar, mas sem cometer a loucura 
de gastar mais do que vamos ar-
recadar.

JA - Aproveitando o exem-
plo da Usiminas, a desacelera-
ção industrial  ganhou destaque 
no ano passado e a cidade está 
preocupada com a geração de 
empregos. O que fazer para en-
frentar este problema?

Doda - Tão importante 
quanto gerar emprego é fo-
mentar isso a longo prazo. De 
imediato, é preciso estabelecer 
o diálogo com as empresas do 
Polo e ver o que o Município 
pode fazer para que elas consi-
gam melhorar a produção e a 
venda dos seus produtos e com 
isso gerar emprego. E além dis-
so é preciso ajudar as empresas 
na interlocução com os gover-
nos Estadual e Federal. Tenho  
a intenção de trazer Centros 
Técnológicos, que são locais 
onde empresas vão desenvolver 
novas tecnologias. É preciso de 
ousadia para trazer novas ideais 
para a cidade. 

JA - Então o senhor acha que 
faltou diálogo na condução do 
caso da Usiminas?

Doda - Não só aí, falta em 
muita coisa. A base de qualquer 
coisa na vida é o diálogo. Vou 
citar como exemplo o prefeito 
de Praia Grande, Alberto Mou-
rão. Saí governo e entra gover-
no, tanto Federal como Esta-
dual e ele está lá, com o pires 
da humildade para conversar e 
tentar resolver os problemas da 
cidade dele. Não importa a si-
gla do governo. Não é à toa que 
Praia Grande continua crescen-
do e evoluindo. Claro que não 
se resolve as coisas da noite para 
o dia. É esse diálogo eu quero 
trazer para Cubatão. O próxi-
mo prefeito vai ter que carregar 
consigo esse pires da humildade 

para trazer as verbas e parcerias 
necessárias para que a cidade 
seja a grande bene� ciada.

JA - Falando em diálogo, mui-
to se fala do PSB nos senadinhos 
da cidade para a próxima eleição. 
Como estão as conversas do par-
tido para o pleito desse ano?

Doda - Nesta quinta, (16) re-
cebi uma notícia que me deixou 
muito animado. A executiva es-
tadual do PSB con� rmou o que 
eu já esperava. Tenho total au-
tonomia para decidir, junto com  
os compaheiros de partido em 
Cubatão, a participação do PSB 
nas eleições municipais. Inclusi-
ve a executiva estadual reti� cou 
o apoio à minha pré-candidatura 
a prefeito.

 Nós já temos alguns partidos 
que caminham ao nosso lado 
desde o início, como é o caso 
do Partido da Mulher Brasileira 
(PMB) e o PHS. Mas as conver-
sas com os partidos são francas e 
vão muito bem. Tenho mantido 
diálogo com todos , exceto o PT. 

JA - E já que há uma coligação
 com dois partidos, como está 

a chapa de pré-candidatos a ve-
reador do PSB e dos outros par-
tidos que deveram compor na 
proporcional?

Doda -Está caminhando bem. 
O PSB já tem 23 nomes prontos e 
o PMB e o PHS tem mais 20.

São 43 que vão trabalhar em 
prol da cidade. Estamos prontos  
e otimista para fazermos uma 
considerável banccada, em 2016. 
Temos quadros expressivos no 
time de pré-candidatos a verea-
dor.

JA - Olhando para as eleições 
como um todo, esse ano vai ser 
muito diferente de outras elei-
ções?

Doda - Sim. Tem alguns fa-
tores que vão mudar bastante 
as eleições. A Campanha agora 
terá apenas 45 dias e não vai ter 
mais doações de empresas, o que 
vai equiparar os partidos. Outro 
fator determinante é o cenário 
político nacional, que deixa os 
eleitores muito mais descon� a-
dos. Por � m,  teremos pelo me-
nos cinco candidatos viáveis dis-
putando o Executivo, além d o 
aumento das cadeiras na Câma-
ra, dando mais chance a partidos 
menores, acirrando ainda mais a 
disputa por uma cadeira no Le-
gislativo. Será uma eleição muito 
disputada e apertada também. 
Quem vencer, não vencerá com 
grande vantagem.

engal� nham, Doda segue 
no pedestal, sendo o papa-
ricado da oposição. É bom 
o vereador aproveitar bem 
o tempo de paquera, pois 
pode ser só interesse. É vi-
sível o cuidado de Dinho, 
Ademário e Wagner Moura 
em não magoá-lo, para dei-
xar as ‘portas abertas’, para 
uma eventual coligação. 

Mais uma cassação
O munícipe Ualton teve 

aprovado mais um pedido 
de cassação contra a prefei-
ta Marcia Rosa, na Câmara. 
A notícia perde importância 
pois, o pedido só foi aprova-
do, graças ao voto de Wagner 
Moura, mas, assim como o 
outro pedido que já tramita 
na Casa, não deve prosperar. 
Moura será substituído por 
Fábio Inácio, voto garantido 
em defesa da prefeita.

B.O
Em sua provável última 

fala na Câmara de verea-
dores, Wagner Moura rece-
beu uma chuva de pan� etos 
apócrifos contra sua pessoa. 
Disse não ter mágoa dos ma-
nifestantes, insinuado que 
eles estariam ali a mando da 
prefeita. E ameaçou: ‘já está 
identi� cado. Vou à polícia fa-
zer um B.O. Também partiu 
para o embate com Ademário 
e paparicou Doda, objeto de 
desejo e de discórdia entre os 
prefeituráveis da Casa.

Na sessão da Câmara, o ve-
reador Ademário chegou a in-
sinuar que teria sido vítima de 
Acontece com manchete sobre 
sua cassação, no início de seu 
mandato (posteriormente re-
vertida em segunda instância), 
e que poderíamos ter divulgado 
a mando de alguém. Na semana 
passada, teve gente criticando o 
nosso trabalho, por anunciar, 
de forma isenta e esclarecedo-
ra, a cassação do mandato de 
vereador de Wagner Moura, 
publicado o� cialmente nesta 
quinta, 16, no D.O do Estado; 
(não é o caso de Moura, nem 
do PMDB, que parecem ter res-
peitado o nosso trabalho).

Assumo um compromisso 
público com os leitores! O dia 
que o Jornal não tiver liber-
dade para dar uma manchete 
sobre cassação de mandato, de 
um importante político local, 
pode ter certeza: fechamos as 
portas!  O Jornal teria perdido 
a razão da existência e o mere-
cimento de ter leitores. 

Entendemos o calor da dis-
cussão política. E por isso mes-
mo relevamos, e não entramos 
no embate pessoal, diante des-
tas eventualidades. Mas apro-
veitamos a oportunidade para 
lembrar políticos e leitores: to-
dos os que perderam mandato, 
sem exceção, seja de qualquer  

Os políticos
passam. 
Nosso leitor 
fica! forma, nos últimos 17 anos, 

período de nossa existência, 
foram manchete do Jornal. Nos 
últimos quatro anos, três man-
datos foram alvos: Ademário, 
Marcia e Donizete e Wagner 
Moura. Os três foram igual-
mente manchete no Acontece, 
sem distinção. E se houver um 
quarto, também o será.  Todas 
as reversões também foram 
alvo de manchete positiva, in-
clusive no caso de Ademário. 

É evidente que nenhum po-
lítico cubatense quer manche-
te negativa no Acontece.  Ge-
ralmente guardam esta mágoa 
para o resto da vida. Mas isso 
não é problema nosso, pois é 
nosso dever de ofício, infor-
mar. Quem não quer se expor, 
que não se torne político. Fa-
zemos jornalismo; só isso. Os 
políticos passam; o leitor e o 
Jornal, � cam.

Como há 17 anos, nosso 
leitor pode contar mais uma 
vez com uma cobertura com-
pleta e isenta de todos fatos 
políticos, durante as eleições 
2016. Quem paga nossas con-
tas, são os nossos anuncian-
tes, porque sabem que temos 
leitores. Nunca nenhum polí-
tico veio, ou virá dizer o que 
temos ou não que publicar, 
com destaque ou não. Mais do 
que nunca,  estamos amadure-
cidos e preparados para arcar 
com as consequências de falar 
a verdade.
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CRISE APERTA

Cubatão tem semana 
tumultuada por greves

PROFESSORES: 
Segundo a presidente 

do Sindicato do Professo-
res – SindPMC Elenízia 
Garcia, a greve vai con-
tinuar. Nesta sexta, (17), 
acontece uma assembleia 
para definir os próximos 
passos. “Enquanto não 
tivermos as nossas rein-
vindicações atendidas, 
continuaremos lutando. 
A adesão tem aumentado 
e isso nos dá forças. O go-
verno não quer ouvir as 
nossas necessidades. Não 
querem nem dar o reajus-
te mínimo de 4,2% de re-
compensação salarial. E a 
incorporação dos valores 
do Cartão Servidor, para 
complementar o salário. 

Sem falar na resolu-
ção que está sendo im-
posta pelo Município. Se 
qualquer professor falta 
por dois dias por licen-
ça médica, é trocado de 
unidade, quase que como 
um castigo, por exemplo. 
Existem outras que se a 
justificativa não for aceita 
pela secretaria, vai cons-
tar como falta injustifica-
da. E isso é inadmissível”.

Segundo a Seduc, a pa-
ralisação teria atingido 

cerca de 30% da rede, na 
quinta-feira, 16, afetando 
6.500 alunos. Sobre a Re-
solução 8/2016, a Seduc 
justificou que o TC tem 
cobrado da Prefeitura o 
alto absenteísmo (faltas) 
na rede escolar. Em abril e 
maio, 1.577 pessoas tive-
ram faltas, e só 76 dessas 
faltas não foram de pro-
fessores. A resolução te-
ria reduzido em 75% esse 
número de faltas. Ainda 
segundo a Seduc, não há 
qualquer perda para os 
professores, apenas um 
regramento, como comu-
nicar 72h antes as faltas 

programáveis, e servido-
res com muitas faltas não 
gozarem licença-prêmio 
no mesmo ano dessas fal-
tas. Mas logo em seguida, 
foi editada a resolução 9, 
criando um grupo de tra-
balho com membros da 
secretaria, gestores das 
escolas e professores, para 
discutir o absenteísmo.

A Prefeitura afirmou 
que não há atraso de sa-
lários ou benefícios para 
a categoria e lembra que 
devido à queda de arre-
cadação qualquer reajus-
te nesse momento fará 
ultrapassar o limite pru-

dencial estabelecido pela 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal, já em 51,3%.

HOSPITAL: 
Duarante esta quinta, 

16, reunião a porta fe-
chada na presidência da 
Câmara, com represen-
tantes da AHBB e da pre-
feitura, buscavam uma 
saída para o impasse. A 
Prefeitura informou que 
se esforça para reduzir 
os efeitos da grave crise 
que atinge o setor e ame-
aça o próprio fechamen-
to do hospital, que tem 
características regionais, 
porém é mantido quase 

totalmente pelo muni-
cípio. A participação do 
Estado no orçamento da 
Saúde do município é de 
apenas 0,13%. A Prefei-
tura responde por 82% 
e o Governo Federal por 
17%. No próximo dia 20 
haverá uma reunião entre 
Prefeitura e Estado.

MARVIN:
Representantes da ca-

tegoria e Prefeitura se 
reuniram para discutir 
o cronograma dos pa-
gamentos. A previsão é 
que o impasse seja resol-
vido ainda nesta sexta. 
O Sindicato não aceita 

No início da semana, quatro categorias anunciaram greve e fizeram manifestações pela cidade 

que os débitos sejam pa-
gos de forma parceladas. 
A Administração havia 
anunciado o repasse de 
parte do valor previsto à 
empresa no dia 14, para 
o acerto parcial. Com o 
impasse o pagamento foi 
suspenso e a negociação 
continua.

 CURSAN: 
A categoria deliberou 

por unanimidade pelo 
retorno às atividades.

O tráfego de veícu-
los no novo viaduto do 
Jardim Casqueiro, em 
Cubatão, foi liberado 
nesta quinta, 16.  Agora 
começou um período de 
monitoramento do trá-
fego no sistema viário da 
região, com o objetivo de 
analisar o movimento de 
veículos após as altera-
ções realizadas em fun-
ção das obras, como o se-
gregador de barreiras de 
concreto na pista Norte. 
Este período de monito-
ramento terá duração de 
30 a 40 dias. Esta análise 
levará em consideração 
também a possível redu-
ção no limite de veloci-
dade da Via Anchieta no 
trecho, que atualmente é 
de 110 km/h, para tornar 
o tráfego mais seguro.

Ainda nesta semana, 
o DER realizará inter-
venções no antigo viadu-
to, o Rubens Paiva, para 
adequação da sinalização 

A crise não dá trégua 
e apenas nos cinco pri-
meiros meses deste ano, 
o consumo de aço no 
País despencou 25,8% 
em relação ao mesmo 
período de 2015 que já 
havia sido 10,9% menor 
do que em 2014. Não deu 
outra: a Usiminas que já 
havia demitido milhares, 
voltou a afiar o facão e 
começou o processo de 
demissão de metalalúrgi-
cos e engenheiros. Nesta 
etapa, 500 trabalhadores 
vão aumentar os índices 
de desemprego no País.

De acordo com o presi-
dente do Sindicato dos Me-
talúrgicos, Sassá, os novos 
desligamentos devem atin-
gir cerca de 30% do atual 
efetivo. Ele promete levar 
o fato ao Ministério Pú-
blico Federal (MPF), para 
tentar evitar as demissões, 
argumentando que havia a 
garantia de que novas de-
missões não aconteceriam 
neste ano. 

 Em nota a Usiminas 
informou que, buscou 
negociar com os sindi-
catos, benefícios extras 
para reduzir o impac-
to social da medida. No 
entanto, o Sindicato dos 

ENFIM! MAIS CORTES

Viaduto do Jardim
Casqueiro é liberado

existente, já que o tráfego 
local não será mais reali-
zado nos dois sentidos. 

As  obras de constru-
ção do novo viaduto no 

Casqueiro foram inicia-
das em julho de 2013, 
pela Azevedo & Travas-
sos, com investimento de 
R$ 48,6 milhões. 

Por solicitação da 
Prefeitura, a Justiça con-
cedeu antecipação de 
tutela determinando ao 
DER, em 48h, a apresen-
tação de esclarecimen-
tos sobre a alteração do 
projeto inicial. De acor-
do com a juíza Luciana 
Castello Chafick Miguel, 
da 3ª Vara, o DER deve 
incluir nos autos eventu-
al licença expedida pela 
Cetesb. Posteriormente 
será reapreciada a solici-
tação da Prefeitura para 
que seja retomada a exe-
cução do projeto original 
aprovado. O secretário de 
Obras, Luiz Carlos dos 

Prefeitura alerta para o 
risco de acidentes e assaltos

Santos afirmou que em 
razão das alterações, o 
fluxo de veículos de SV e 
PG com destino ao cen-
tro ou ao Polo não conta 
com alça de acesso dire-
to à Anchieta no sentido 
Planalto, devendo fazer 
novo retorno após a des-
cida do viaduto, passan-
do por uma pista que não 
comporta o intenso fluxo.

Também surpreendeu 
a prefeita Marcia Rosa a 
liberação do complexo 
pelo DER sem ilumina-
ção pública, podendo 
agravar o risco de aciden-
tes como facilitar a crimi-
nalidade. 

Usiminas vai demitir 
mais ‘nova leva’
Com o mercado de aço despencando, empresa anuncia 
novas demissões esta semana. Desde janeiro, já foram 
2 mil. Agora, mais 400 para começar o novo corte

Metalúrgicos recusou-se 
a discutir o tema. Já o 
Sindicato dos Engenhei-
ros concordou em conti-
nuar o diálogo. “Mesmo 
com a decisão do Sindi-
cato dos Metalúrgicos, 
a Usiminas vai disponi-
bilizar aos empregados 
que serão desligados um 
conjunto de benefícios 
extras (vide abaixo). A 
empresa está empenhan-
do todos os esforços para 
potencializar as linhas de 
laminação da Usina de 
Cubatão e a manutenção 

dos empregos, dentro 
das possibilidades que o 
mercado pode oferecer.

3 mil demitidos
Há três anos a Usimi-

nas já vinha demitindo. 
Em outubro do ano pas-
sado anunciou a desa-
tivação da produção de 
aço em janeiro deste ano, 
quando também desati-
vou o alto forno. Com o 
novo corte, as demissões 
cheggarão na casa dos 
três mil.

1. Manutenção dos planos de saúde e 
 odontológico por 3 a 6 meses;
2. Opção por auxílio-alimentação por até 
 4 meses ou retorno de férias 
 correspondente a 20 dias de trabalho;
3. Pagamento de contribuição previdenciária   
 por três meses;
4. Seguro de vida por até quatro meses;
5. Prioridade na recontratação quando 
	 da	reativação	de	equipamentos;
6.	 Treinamentos	para	recolocação	profissional,

Divulgação

‘Enquanto não 
tivermos as nossas 
reinvindicações 
atendidas, 
continuaremos com
 a greve, movimentos 
e passeatas” 

Elenizia Garcia, SindPMC

Alê Souza/PMC

Benefícios extras da Usiminas 
aos novos demitidos:

Quebra galho



Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: CARLOS SANTANA GONÇALVES e EULAPAULA SIMPLÍCIO LOPES. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 419203904 - SSP/
SP, CPF n.º 32943215899, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vin-
te e quatro de abril de mil novecentos e oitenta (24/4/1980), residente na Rua Nardir Perei-
ra Esteves, 265, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de WALTER JOSÉ GONÇALVES, falecido há 
5 anos e de TEREZA SANTANA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de 
idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Geovana Pereira Silva, conforme sentença da-
tada de 02/09/2014, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro desta Comarca, 
nos autos de Nº0001112.33.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, atendente de loja, RG n.º 352694051 - SSP/SP, CPF n.º 36327908845, com 30 
anos de idade, natural de CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, nascida no dia dez de abril de 
mil novecentos e oitenta e seis (10/4/1986), residente na Rua Dr. Fernando Generoso Sil-
va Salvador, 86, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de JOÃO ESTEVAM LOPES, falecido há 13 
anos e de IVANETE SIMPLÍCIO LOPES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: FREDERICO WAGNER JÚNIOR e VITÓRIA SANTOS DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 40425255 - SSP/SP, CPF n.º 35358345892, com 
30 anos de idade, natural de CAPÃO BONITO - SP (Capão Bonito -SP  Livro nº 40, fls. nº 345, Termo 
nº 17274), nascido no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (16/1/1986), resi-
dente na Rua Paraíba, 256, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de FREDERICO WAGNER NETO, de naciona-
lidade brasileira, Tapeceiro a mão (tapetes), com 60 anos de idade, residente em ITAPEVA - SP e de 
RITA DE CASSIA AFFONSO, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 64 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 37948366X - 
SSP/SP, CPF n.º 47712028850, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 184, 
fls. nº 319, Termo nº 55647), nascida no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa 
e sete (29/9/1997), residente na Rua Santa Teresinha, 525, Vila São José, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
ERIVALDO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caldereiro, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DO CARMO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, domestica, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EDVALDO DE ALMEIDA FERREIRA e MARIA ARLETE FERREIRA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, pintor industrial, RG n.º 25760480 - SSP/SP, CPF n.º 
21846785898, com 42 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte de março de mil 
novecentos e setenta e quatro (20/3/1974), residente na Rua Benedito Moreira César, 306, Jardim Cas-
queiro, Cubatão - SP, filho de JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA, falecido há 10 anos e de EFIGENIA DE AL-
MEIDA, falecida há 3 anosViúvo de EUNICE CARDOSO DOS SANTOS, falecida aos 30/10/2013, no livro 
239, fls.111, sob nº152300, no Cartório de Santos-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 344484841 - SSP/SP, CPF n.º 27353741813, com 38 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 54, fls. nº 167, Termo nº 3855), nascida no dia vinte e um de setembro 
de mil novecentos e setenta e sete (21/9/1977), residente na Rua Benedito Moreira César, 306, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, filha de ANTONIO JUBILEU DA SILVA, falecido há 2 anos de 6 meses e de JO-
SEFA FERREIRA DA SILVA, falecida há 25 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de junho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUCCAS SIMÕES DAVID SILVESTRE e JULIARA THIAGO LUCAS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 30663921 - SSP/SP, CPF n.º 
40942825802, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e nove de maio de 
mil novecentos e noventa e um (29/5/1991), residente na Rua Arthur Bernardes, 440, Parque Fernando 
Jorge, Cubatão - SP, filho de ROBERTO SILVESTRE, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 53 anos 
de idade, residente em JOINVILLE - SC e de GRACIETE LAURA SIMÕES DAVID, de nacionalidade brasi-
leira, orientadora educacional, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 486029827 - SSP/SP, CPF n.º 42121687823, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e dois (7/2/1992), residente na Rua João Carlos Campos, 41, Vila Natal, Cubatão - SP, filha 
de JAIR FERREIRA LUCAS, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JULIÊTA THIAGO DE SANTANA LUCAS, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de junho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS e AMANDA ALVES BEZERRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de logistica, RG n.º 45404752 - SSP/SP, CPF n.º 22917457864, 
com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 232, fls. nº 71, Termo nº 
72708), nascido no dia dois de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (2/10/1986), residente na Rua 
Santa Terezinha, 26, Vila São José, Cubatão - SP, filho de WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de ANA 
LUCIA GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 57 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de logistica, RG 
n.º 35576539 - SSP/SP, CPF n.º 23172255808, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
- 1º Subdistrito  Livro nº 128, fls. nº 99, Termo nº 77843), nascida no dia dezessete de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e nove (17/2/1989), residente na Rua Santa Terezinha, 26, Vila São José, Cubatão 
- SP, filha de MANOEL ALVES BEZERRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA ROSELIA BOMFIM BEZERRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de junho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CARLOS LAFAYETE SILVA DE PAULA e MAYARA CAROLINE DE CARVALHO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, RG n.º 33576911 - SSP/SP, CPF n.º 
36877021894, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 126, fls. nº 239, Ter-
mo nº 32484), nascido no dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e oito (5/3/1988), residente na 
Rua São João, 278, apto.21, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de CARLOS ALBERTO SILVA DE PAULA, falecido 
há 06 anos e de CLAUDIA CATARINO SILVA DE PAULA, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativa, 
com 48 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, assistente de sala, RG n.º 486305417 - SSP/SP, CPF n.º 40424750864, com 24 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 148, fls. nº 393, Termo nº 41393), nascida no dia nove de setembro de 
mil novecentos e noventa e um (9/9/1991), residente na Rua São João, 278, apto.21, Vila Nova, Cubatão 
- SP, filha de CESARIO ANTONIO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LUIZA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, professo-
ra, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de junho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: NILTON CEZAR BORGE DOS SANTOS e ORLANETE PEREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 1366861 - SSP/SP, CPF n.º 26952392890, com 38 
anos de idade, natural de MONTE ALEGRE DE SERGIPE - SE (Monte Alegre de Sergipe-SE  Livro nº 3, fls. nº 
167, Termo nº 1684), nascido no dia dezoito de novembro de mil novecentos e setenta e sete (18/11/1977), 
residente na Caminho São Geraldo, 52, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de VALDETE BORGE DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em MONTE ALEGRE DE SERGIPE 
- SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 13360875 - SSP/SP, CPF n.º 
02554612838, com 55 anos de idade, natural de FLORES - PE (Irecê-BA  Livro nº 36, fls. nº 263, Termo nº 
12747), nascida no dia seis de junho de mil novecentos e sessenta e um (6/6/1961), residente na Cami-
nho São Geraldo, 52, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de BRAZ PEREIRA DA SILVA, falecido há 8 anos e 
de MARIA RITA DA CONCEIÇÃO, falecida há 37 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de junho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DAVI SANDRO DO NASCIMENTO e JULIA DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, professor, RG n.º 23832878 - SSP/SP, CPF n.º 15919725826, com 43 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de outubro de mil novecentos e setenta 
e dois (17/10/1972), residente na Rua dos Girassóis, 282, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de ADAUTO LUIZ 
DO NASCIMENTO, falecido há 14 anos e de BENVINDA PEREIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 81 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Raquel Barreto Messias, 
conforme sentença datada de 08/05/2012, proferida pelo MM.Juiz de Direito da 1ªVara Cível da Comarca 
de Cubatão-SP, nos autos de nº 193/12.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vi-
gilante, RG n.º 43005572 - SSP/SP, CPF n.º 33307689835, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (28/1/1986), residente na Rua dos 
Girassóis, 282, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
comerciante, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ORLANETE PEREIRA DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Andre Luiz 
de Moraes, conforme sentença datada de 09/08/2012, proferida pelo MM.Juiz de Direito da 4ºVara Cível 
da Comarca de Cubatão, nos autos de nº384/2012. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de junho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: WEDSON FELIPE EVANGELISTA DOS SANTOS e AKELIS VENTURA DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, RG n.º 37276468 - SSP/AL, CPF n.º 
11983509469, com 19 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 22º Subdistrito - Tucu-
ruvi  Livro nº 297, fls. nº 236, Termo nº 97213), nascido no dia quinze de novembro de mil novecen-
tos e noventa e seis (15/11/1996), residente na Rua Caminho São Januário, 54, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, filho de ULISSES EVANGELISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 
41 anos de idade, residente em OURO BRANCO - AL e de CLAUDENI BEZERRA SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em OURO BRANCO - AL . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 621869673 - SSP/SP, CPF n.º 11864013460, 
com 24 anos de idade, natural de ÁGUAS BELAS - PE (Águas Belas - Iati -PE  Livro nº 34, fls. nº 270, 
Termo nº 15187), nascida no dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e dois (15/4/1992), re-
sidente na Rua Caminho São Januário, 54, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de ARACY PEREIRA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 50 anos de idade, residente em ÁGUAS BE-
LAS - PE e de HELENA VENTURA DE ANDRADE SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos 
de idade, residente em OURO BRANCO - AL. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de junho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EDSON PEREIRA COSTA e ANA PAULA BATISTA MACIEL. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 287954328 - SSP/SP, CPF n.º 16959054826, com 41 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 47, fls. nº 116, Termo nº 36506), nascido 
no dia sete de março de mil novecentos e setenta e cinco (7/3/1975), residente na Rua 7, 239, Fabril, 
Cubatão - SP, filho de JUAREZ PEREIRA COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de FATIMA MARIA COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, encarregada, RG n.º 28014622X - SSP/SP, com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 45, fls. nº 114, Termo nº 34901), nascida no dia seis de junho de mil novecentos e 
setenta e quatro (6/6/1974), residente na Rua 7, 239, Fabril, Cubatão - SP, filha de NILSON RAYMUNDO 
MACIEL, falecido há 5 anos e de RAIMUNDA BATISTA MACIEL, de nacionalidade brasileira, costureira, 
com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de junho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: CARLOS EDUARDO DA SILVA DIAS e MÔNICA MARIA DA SILVA LOPES. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de topógrafo, RG n.º 283009640 - SSP/SP, CPF n.º 
30973008806, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de junho de mil 
novecentos e oitenta e dois (30/6/1982), residente na Rua São João, 39, Vila Nova, Cubatão - SP, filho 
de OSWALDO SOARES DIAS, de nacionalidade brasileira, corretor de imóvies, com 61 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARLEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA DIAS, de nacionalidade brasileira, 
aux. de limpeza, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, viúva, aux. de cozinha, RG n.º 443970609 - SSP/SP, com 33 anos de idade, natural 
de NOSSA SENHORA DAS DORES - SE, nascida no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e dois (14/9/1982), residente na Rua Caminho Ponto Certo, 245, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de MARIA LEITE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Viúva de Isaias da Silva Lopes, falecido aos 15/04/2010, no livro C-54, às Fls.261, 
sob o Nº16852, do Cartório de Cubatão-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de junho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ADONILDO ALVES DE SOUZA e ROSIANE MARIA COSTA DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, porteiro, RG n.º 21434383 - SSP/SP, CPF n.º 07022594899, 
com 47 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia vinte e seis de julho de mil nove-
centos e sessenta e oito (26/07/1968), residente na Rua 4, 101, Cota 200, Cubatão - SP, filho de UR-
SULINO ALVES DE SOUZA, falecido há 23 anos e de MARIA JOANA DE CAMARGO SOUZA, falecida há 4 
anosDivorciado de Joanice Aparecida Alves, conforme sentença datada de 03/08/2015, proferida pela 
MM. Juiza de Direito da 4ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°0003333-52.2015.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, artesã, RG n.º 3681105 - SSP/PE, CPF 
n.º 89608755468, com 46 anos de idade, natural de RECIFE - PE, nascida no dia onze de julho de 
mil novecentos e sessenta e nove (11/07/1969), residente na Rua 4, 101 B, Cota 200, Cubatão - SP, 
filha de RIVALDO RAIMUNDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de LUZIA BEZERRA COSTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Crenildo Luis do Nasci-
mento, conforme sentença datada de 18/05/2002, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Ci-
vel de Assistencia Judiciária da Capital-Recife-PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de junho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

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

editais de casamento

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: EDILSON JOÃO DA SILVA e NATÁLIA CRISTINA VIEIRA FERREIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 276609724 - SSP/SP, CPF n.º 29462064830, 
com 34 anos de idade, natural de CALUMBI - PE (Calumbi-PE  Livro nº 19, fls. nº 60, Termo nº 3925), 
nascido no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oitenta e um (14/9/1981), residente na 
Rua Avenida Principal, 404, Caminho das Oliveiras, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de LOURIVAL 
JOÃO DA SILVA, falecido há 23 anos e de IRACI FRANCISCA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, estudante, RG n.º 397057155 - SSP/SP, com 17 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP (Cartório de Registro Civil de Cubatão  Livro nº 192, fls. nº 008, Termo nº 58520), nascida no dia 
sete de novembro de mil novecentos e noventa e oito (7/11/1998), residente na Rua Avenida Princi-
pal, 404, Caminho das Oliveiras, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JORGE ANTONIO FERREIRA, fa-
lecido há 03 anos e de ANGELA MOREIRA VIEIRA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de junho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DURVALINO DIAS e JOSELEIDE FERREIRA DE SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 179515342 - SSP/SP, CPF n.º 27010115826, com 
51 anos de idade, natural de Vicente de Carvalho, Guarujá - SP, nascido no dia primeiro de outubro 
de mil novecentos e sessenta e quatro (1/10/1964), residente na Rua 25 de Dezembro, 666, Vila Es-
perança, Cubatão - SP, filho de APPARECIDA DIAS, falecida há 22 anosDivorciado de: ROSELI DE FA-
TIMA PEREIRA, conforme sentença datada de 16/04/2007, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª 
Vara da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº568/2005.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 217831606 - SSP/SP, CPF n.º 12121087877, com 
49 anos de idade, natural de JEREMOABO - BA (Jeremoabo - BA  Livro nº 04, fls. nº 119, Termo nº 
3840), nascida no dia seis de agosto de mil novecentos e sessenta e seis (6/8/1966), residente na Rua 
25 de Dezembro, 666, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSÉ MANOEL DE SANTANA, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente em JEREMOABO - BA e de MARIA LÚ-
CIA FERREIRA DE SANTANA, falecida há 16 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de junho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

QUARTETO MÁGICO

Pesquisa definirá prefeito

Cubatão vive uma si-
tuação nova na corrida 
eleitoral para a sucessão 
do Executivo. Em meio a 
muitas conversas de to-
dos os partidos, quatro 
pré-candidatos a prefeito 
anunciaram nessa sema-
na um novo formato de 
união partidária, em bus-
ca não só de se fortalecer 
para as eleições, mas com 
o discurso de ‘que a união 
pela cidade, com um pro-
jeto político sólido que é 
mais importante do que 
uma simples disputa polí-
tica’.

Nessa união estão en-
volvidos os pré-candida-
tos do PTB, Pedro de Sá 
Filho; do PSDC, Carlos 
de Freitas; do PSC, Adal-
berto Ferreira e do PMN; 
Maurici Aragão. O grupo 
também anunciou que vai 
lançar duas chapas para 
a Câmara de Vereadores. 
Quem explica é um dos 
pré-candidatos, Pedro de 
Sá, do PTB, em visita a 
redação do Acontece.  “A 
união desses quatro par-
tidos é para o bem da ci-
dade. Nos despimos de 
todas as vaidades políticas 
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PSDC, PMN, PSD e PTB, todos com pré-candidatos à Prefeitura, declaram fusão, criando uma nova e significativa 
força política na cidade, com 60 pré-candidatos à vereança

em prol de Cubatão. Lá na 
frente, vamos ver quem é 
o que tem a melhor aceita-
ção popular para anunciar 
quem será o candidato. 
Mais importante que isso, 
é que os partidos sentaram 
para conversar e se uni-
ram. Essa união é única e 
vai trazer grandes frutos”, 
afirma o petebista.

Juntos, os partidos 
contam com 60 pré-can-
didatos à verança; daí a 
necessidade de duas cha-
pas na disputa proporcio-
nal. “Nesse cenário, uma 
das chapas para vereador 

apoiaria a candidatura 
para prefeito que fosse 
apontada pelas pesquisas 
como a mais forte. Isso 
daria uma grande base 
aliada, que seria de grande 
ajuda nesse novo formato 
de campanha política”, co-
menta Carlos de Freitas, 
pré-candidato pelo PSDC.

O grupo ainda pode 

ser ampliado, pois man-
tém conversas com outros 
partidos e prefeituráveis, 
simpatizantes da  iniciati-
va. “Estamos prontos para 
a eleição, mas estamos 
prontos também para ou-
vir aqueles que querem fa-
zer parte do projeto. Todos 
que quiserem podem vir e 
conversar, mas tem que ser 

com os quatro juntos. As 
decisões agora são sempre 
em grupo. Não aceitare-
mos que alguém se apro-
xime apenas para fortale-
cer a si próprio. O nosso 
foco é o resgate da cidade 
de Cubatão e isso é mais 
importante que qualquer 
sigla ou vaidade pessoal”, 
finaliza Pedro de Sá.

04 digital.com.br17 de junho de 2016
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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

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 VALEN-

ÇA 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 PA-

DRÃO COM ÁREA DE LAZER COMPLETA NOS 
BAIRROS GONZAGA, APARECIDA A PARTIR DE 
1.100.000,00

• APARTAMENTO TÉRREO NO JD. CASQUEIRO 
320.000,00

• SOBREPOSTA DE 2 DORMS SENDO 1 SUÍTE E 
CHURRASQUEIRA 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 SEN-
DO 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 SANTOS (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) - GALPÃO NO PQ SÃO 

LUIS 620M² 
• COMERCIAL (SANTOS) – SALÃO 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

EMPRÉSTIMOS 
CONSIGNADOS

PARA FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS, MUNICIPAIS, 
ESTADUAIS E FEDERAIS, 

APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DO INSS

DESCONTE EM FOLHA 
DE PAGAMENTO 

OU CONTA CORRENTE

CRECI: 147.855

13 3361-1665 / 7805-5252

Brenda fugiu de casa na últi ma segunda-fei-
ra, dia 13, por volta das 15 horas. 
É uma poodle dócil, porte pequeno para mé-
dio e tem 6 anos de idade. Se você a viu por 
aí, por favor entre em contato no número 
(13) 99734-0368. Ela é integrante da família 
e está fazendo muita falta.

Casqueiro 3363-2209
   Vila Nova 3361-8686

    Säo Vicente 3221-5910

Cachorra desaparecida
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DE 19 A 26‘Câmeras podem auxiliar 
segurança, mas legislação 
precisa garantir isso’

Semana de Políticas 
sobre Drogas 
Dentro da programação será 
comemorado o XV aniversário 
do Cadeq com palestra de 
Ricardo Galhardo Blanco 

A Semana Municipal 
de Políticas sobre Dro-
gas, que será realizada 
entre os dias 19 e 26, 
incluirá a comemoração 
do XV aniversário do 
Centro Ambulatorial de 
Dependência Química 
(CADEQ), no dia 22 
de junho, das 8 às 12h, 
no Bloco Cultural. Na 
oportunidade, o pales-
trante e pedagogo Ri-
cardo Galhardo Blanco 
fará uma palestra com 
o tema “Viva e apareça, 
bem vinda a adolescên-
cia”, que aborda o uso 
de drogas por adoles-
centes, público alvo do 
evento.

Ainda dentro da pro-
gramação, será realiza-
do o XI Concurso Mu-
nicipal de Prevenção ao 
Uso Indevido de Dro-
gas, que terá a partici-
pação de alunos da rede 

de ensino fundamental. 
Os alunos confecciona-
rão cartazes e redações 
que serão escolhidas e 
premiadas. O objetivo 
do concurso é incor-
porar a ideia contida 
no tema “Drogas, você 
não me usa”, e esclare-
cer e alertar as pessoas, 

principalmente os ado-
lescentes, quanto ao pe-
rigo do consumo dessas 
substâncias.

O evento é uma par-
ceria do Cadeq, secreta-
rias municipais de Edu-
cação e de Saúde e de 
profi ssionais da área.

Leis municipais defendidas por Passarelli, precisam garantir ao cidadão e à 
Policia o acesso às imagens para facilitar investigação em casos de crimes. 
Ajudariam a resolver, inclusive, casos nas rodovias administradas pela Ecovias, 
objeto de preocupação coletiva, na região, nos útimos meses.

Os recentes casos de 
assalto e violência nas 
rodovias da região e nas 
passagens de nível dos 
trens trouxeram à tona 
uma outra discussão: a 
do uso das imagens das 
câmeras de segurança.

Foi graças a imagens 
captadas pelo sistema de 
videomonitoramento da 
Prefeitura de Cubatão-

que o caso do assalto na 
passagem de nível veio à 
tona. Mas segundo o ad-
vogado Oswaldo Passa-
reli Junior, conseguir as 
imagens nem sempre é 
fácil. O tema foi debatido 
na última reunião sobre 
segurança pública reali-
zada no Paço Municipal, 
onde Passarelli  propôs a 
criação de duas leis que 

podem auxiliar o 
trabalho de inves-
tigação da Policia 
Civil.

A primeira 
delas, vai de en-
contro ao que a 
Comissão de Se-
gurança da OAB 
de Cubatão tam-
bém pretende pro-
por. Trata-se de 
uma lei que visa o 
cadastramento de 
todas as câmeras 
que fi lmem áreas 
públicas da cida-
de, sejam eles ad-
ministrados pelo 
poder público ou 
as setor privado, 

para que a Policia Civil 
possa solicitar as ima-
gens com mais rapidez 
em caso de uma ocor-
rência.

“Atualmente a Policia 
Civil precisa ir a campo 
para saber se no local da 
ocorrência para saber se 
existe ou não câmeras na 
região e a partir daí soli-
citar imagens. Isso atra-
palha o andamento dos 
trabalhos. Se a Polícia 
souber onde tem câmera, 
fi ca mais fácil de identifi -
car bandidos. Na cidade 
do Rio de Janeiro, por 
exemplo, essa lei já é uma 
realidade e tem facilitado 
”, diz Passareli.

A lei só obrigaria a 
cessão de imagens de 
câmeras que estejam di-
recionadas apenas para 
espaços públicos (pra-
ças, ruas e calçadas por 
exemplo). As câmeras 
de vigilância interna não 
entrariam nesse caso.

A outra proposta de 
Passarelli é sobre a cessão 
de imagens  da Prefeitu-

ra e outros órgãos como 
CMT e a própria Ecovias. 
Esses órgãos seriam obri-
gados a ceder imagens 
para o cidadão comum 
que for vítima de crime 
de qualquer natureza, o 
que atualmente é muito 
difícil de se conseguir.

“A lei da transparên-
cia garante ao cidadão o 
acesso a essas imagens, 
mas quando procura a

Prefeitura ou a Ecovias 
por exemplo, o acesso é 
negado. A lei obrigaria  
a cessão destas imagens, 
facilitando a vida do ci-
dadão, que poderia usá-
-las como prova em um 
processo ou até mesmo 
facilitar a identifi cação 
de criminosos”, afi rma 
Passareli .

O teor dos projetos, 
foram encaminhados ao 
Poder Executivo, mas, 
caso esse não se manifes-
te sobre o assunto, Pas-
sarelli pedirá aos verea-
dores para encaminhar 
estudo e viabilizar os 
projetos de Lei.

22
de junho, aniversário 
do Cadeq, no Bloco 
Cultural, das 8 as 12h

O advogado Passarelli Júnior, 
na redação do Acontece
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Ao som triunfal da cla-
rinada, 63 casais de noivos 
ingressaram no Bloco Cul-
tural José Edgar da Silva 
para dizer "sim" diante de 
quatro juízes de paz no � -
nal da tarde deste sábado, 
11 de junho. 

A cerimônia do casa-
mento comunitário trans-
formou o amplo espaço 
em um local de celebração 
do amor, como destacou 
a prefeita Marcia Rosa, ao 
prestigiar o evento ao lado 
de sua mãe e presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, Darcy Chumbo de 
Mendonça.

Ao som da banda Il 
Canto, os casais se reve-
zaram diante dos juízes 
de paz Nicole Mendonça, 
Rosilda Mesquita, Marcos 

FOTOS ADERBAU GAMA

63

Dias Farah e Rosineide 
da Costa Leite. Ao � nal, 
os noivos receberam uma 
cesta recheada com brin-
des e também celebraram 
o momento com uma taça 
de champanhe, realizando 
o tradicional gesto de cru-
zar os braços um do outro 
para fazer um brinde. Nos 
próximos dias receberão 
um CD com fotos e vídeos

“Tenham sempre no 
coração muita fé em Deus”, 
a� rmou Marcia Rosa, que 
está se restabelecendo de 
uma gripe. “Tenham ao 
longo da vida em comum 
paciência, tranquilidade e 
muito amor para transmi-
tir aos � lhos. O amor sem-
pre vence o ódio. Mesmo 
com gripe e febre, � z ques-
tão de comparecer a esta 

CASAMENTO COMUNITÁRIO

cerimônia, despedir-me 
desse projeto que é tão im-
portante para a Cidade e 
para a vida das pessoas”.

Para o o� cial do Car-
tório de Registro Civil de 
Cubatão Fábio Capraro, o 
evento faz parte da história 
da comunidade local. “Ti-
vemos o prazer de partici-
par de mais um casamen-
to comunitário. Trata-se, 
sem sombra de dúvidas, 
de uma festa de celebração 
da cidadania; onde casais, 
muitos deles já unidos de 
fato há muito tempo, ti-
veram a oportunidade de 
o� cializar o matrimônio. 
É uma benção e uma hon-
ra participar deste evento, 
pois se trata de um dia que 
� cará marcado na história 
de vida dos casais", a� rma.

"Transmitam sempre muito amor aos 
seus � lhos", fala a prefeita aos noivos

"É um momento de celebração da cida-
dania", a� rma Fabio Capraro

casais 
dizem
sim
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A coluna PARABENIZA...

1. A linda, Monique Sanchez

2. O popular Geladeira, da 

Oficina Millenium

3. Sidnei, da Ótica Sidnei

2
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A OAB de Cubatão realiza na próxima sexta, dia 24, a partir 
das 17 horas na sua sede, um evento para todos aqueles 
que apreciam um bom hamburger. O “OABURGER” terá 
duas deliciosas opções de lanches, um feito com hambur-
ger de fraldinha com bacon e outro com pernil. Os lanches 
serão feitos pelo Chef Diego Ruivo. Os convites custam 
R$ 35,00 e dão direito a um lanche de cada, que vem acom-
panhado de batatas fritas, molho barbecue e sour cream. 
Como não pode faltar em todo bom encontro, música ao 
vivo irá animar a confraternização. O som fica por conta 
de Layandra Victoria. Bebidas serão a parte e vendidas no 
local. Corra para garantir o seu, os convites são limitados. 
Os convites estão sendo vendidos na sede da OAB (Av. 
Joaquim M. Couto, 106). Mais informações, 3361-7533 ou 
3361-2244

‘VOZES DA ARTE’ OFERECE CURSO PARA CORAL E INSTRUÇÃO MUSICAL

HAPPY HOUR E ‘OABURGUER’

A Ong ‘Vozes da Arte’ está com inscrições aber-
tas para um curso voltado para profissionais de 
música e professores que estejam interessados em 
desenvolver trabalhos na área de coral infantil. Os 
interessados tem até o dia 20 de junho para reali-
zar inscrição. O curso acontece nos dias 25 e 26 de 
julho, na sede do Rotary Club de Cubatão.

O curso, que terá duração de dois dias, tratará de 
temas e será recheado de atividades voltadas para 
as áreas de técnica vocal, repertório e técnicas cê-
nicas do grupo por meio de palestras.

As palestras ficam a cargo das responsáveis 
pelo Coral Canto Mágico. A regente Sonia Onuki, 
fará a palestra sobre repertório, Eliana Tavares 
falará sobre técnicas cênicas e Juliana Góes fala-
rá sobre técnicas para trabalhos vocais.

Os interessados em participar do curso devem 
se inscrever através do e-mail da ONG (vozes-
daarte@yahoo.com.br). O prazo para inscrição 
segue até o dia 20 de junho e o curso tem valor 
de R$ 320,00. Mais informações também podem 
ser obtidas através do e-mail.

Em bonita cerimônia, o renomado cirurgião 
dentista atuante em Cubatão, dr. Edson Cam-
baúva recebeu homenagem no Rotary Club 
de São Vicente/Antônio Emmerich. Dr. Edson 
recebeu a quinta safira das mãos do o gover-
nador do Distrito 4420 Ronaldo Varela. Os 
companheiros cubatenses, Sergio Balula e 
Felipe Ribeiro, prestigiaram o evento

3
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AMELAC REÚNE PESSOAS PARA AJUDAR MENOS 
FAVORECIDOS NO BOLSÃO

CIESP PROMOVE 
CAMPANHA DO 
AGASALHO

FOTOGRAFIAS PARA ESQUENTAR

Moradores do Bolsão 
9, cansados de ver pes-
soas passando neces-
sidades e outras tantas 
dificuldades da vida 
decidiram se juntar e 
distribuir mantimentos, 
roupas e boas ações 
para aqueles que mais 
precisam.

Na noite da última 
quarta (15) a AMELAC 
(Associação de Mora-
dores, Esporte, Cultura 
e Lazer do Jardim Real) 
do Bolsão 09, dividiu 
seus colaboradores em 
seis carros e se dividi-
ram em dois grupos. Um 
percorreu ruas dos bair-
ros Jardim Casqueiro, 
Vila dos Pescadores e 

Parque São Luiz e o outro 
esteve na Vila Esperan-
ça, Jardim 31 de Março e 
bairros próximos, abor-
dando ao todo cerca de 
60 moradores de rua.

Durante a abordagem, 
os voluntários conversam 
com os moradores de rua, 
entregam comida, manti-
mentos e água, para que 
eles possam ter o mínimo 
de condições de sobrevi-
ver. Além disso, os volun-
tários se juntam ao mora-
dor para fazer uma oração. 
A preocupação maior dos 
últimos dias tem sido com 
o frio intenso que tem fei-
to na região.

Segundo Ricardo Sou-
za, representante da AME-

LAC, a associação de-
senvolve ações como 
esta constantemente. 
“Queremos ajudar o 
próximo e buscamos 
usar todos os meios 
que temos para isso. 
A nossa preocupação 
aumentou para o in-
verno, depois desses 
dias de frio intenso, 
vamos intensificar 
mais ainda as ações”, 
comenta.

Para a associação, 
quanto mais gente 
puder ajudar melhor. 
Por isso, a AMELAC 
convida a todos os 
cubatenses a partici-
parem das ações, seja 
indo a campo, para 
fazer abordagens e 
entregar matérias 
quanto para fazer do-
ações de qualquer 
natureza. Para mais 
informações sobre as 
ações da entidade, 
basta procurar o CRAS 
(Centro de Referência 
de Assistência Social) 
do Bolsão 09, ou atra-
vés do telefone (13) 
98829-7392, falar 
com Deivid.

O mundo com mais amor!

Sensível às baixadas 
temperaturas registradas 
na região nos últimos dias, 
o Ciesp de Cubatão pro-
move a partir desta quinta 
(16), a Campanha do Aga-
salho. As empresas ou pes-
soas interessadas poderão 
doar agasalhos e/ou cober-
tores no Ciesp Cubatão até 
o dia 8 de julho. 

 De acordo com o ge-
rente da regional, Valmir 
Ramos Ruiz, o intuito da 
campanha é motivar em-
presários das indústrias e 
cidadãos a unir forças pela 
causa “É muito importante 
nossa entidade se engajar 
nesse tipo de campanha  
até porque vivemos numa 
época em que se faz ne-
cessário olhar para os que 
mais sofrem neste perío-
do”, ressaltou.

Ao final da campanha, as 
doações serão entregues 
aos membros do Painel Co-
munitário do Ciesp Cuba-
tão. As doações poderão 
ser feitas de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 17 horas. 
Outras informações pelo 
telefone: 13 3362-6622

Aquecer aqueles que 
não tem condições de 
comprar roupas para o 
inverno em troca do seu 
próprio trabalho. Essa é 
a ideia dos fotógrafos do 
Stúdio Premium, Felipe 
Figueira e Renato Atalaia.

A proposta é bem sim-
ples: os fotógrafos reali-
zam um mini-ensaio, com  
30 minutos de duração e o 
cliente receberá 15 fotos, 
que serão entregues por 
e-mail. Em troca, os clien-
tes ‘pagam’ o trabalho 
com agasalhos, que serão 
doados.

Segundo Felipe Figuei-
ra, um dos proprietários 
do Studio Premium, a ideia 

Fotógrafos trocam ensaios por agasalha-
dos que são doados a moradores de rua

surgiu da vontade de cha-
mar a atenção dos amigos 
para o problema. Mas ele 
foi surpreendido com a 
alta procura das pessoas. 
Nas primeias 24 horas da 
campanha, 30 pessoas fi-
zeramo a doação e marca-
ram seus ensaios.

A campanha segue 
até o próximo dia 24. Os 
agasalhos devem ser doa-
dos na Praça Taquaritinga 
n°56 - Jd Costa e Silva, em 
Cubatão. Os ensaios serão 
marcados no ato da doa-
ção e acontecerão a partir 
do dia 06 de agosto, po-
dendo ser realizados em 
Cubatão ou em Santos. 

Para mais informações, 
o interessado 
deve ligar para 
o número (13) 
9 9 1 8 1 - 2 7 6 5 , 
com Felipe ou 
no Studio (13) 
98144-8930.

Os sócios Felipe 
Figueira e Renato 
Atalaia, do Stúdio 
Premium 

Durante ato solene alusivo ao dia das comunidades Portuguesas, a Associação Portuguesa de 
Cubatão homenageou dona Silvina Caetano (centro da foto). O evento foi realizado, também, 
em comemoração aos 10 anos da Alubrac e na oportunidade, ocorreu a cerimônia de posse da nova 
diretoria (foto) 

Quem passa pela Ótica Sidnei, 
sempre encontra, além de ótimas 
opções em óculos, muita anima-
ção e sorrisos da equipe. Agora 
este mês, além da boa energia 
distribuída a ótica montou o 
arraía da Sidnei com muitas gu-
loseimas para os clientes. Ótimo 
para fazer os óculos e já apro-
veitar para um lanchinho. Eu já 
garanti meu doce de abóbora!
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Sífi lis

manchas vermelhas na 
pele, na mucosa da boca, 
nas palmas das mãos e 
plantas dos pés; febre; dor 
de cabeça; mal-estar; ina-
petência; linfonodos es-
palhados pelo corpo, ma-
nifestações que também 
podem regredir sem trata-
mento, embora a doença 
continue ativa no organis-
mo;

Sí� lis terciária – com-
prometimento do sistema 
nervoso central, do sistema 
cardiovascular com in� a-
mação da aorta, lesões na 
pele e nos ossos.

A sí� lis congênita pode 
causar má formação do 
feto, aborto espontâneo e 
morte fetal. Na maioria das 
vezes, porém, os seguintes 
sintomas aparecem nos 
primeiros meses de vida: 
pneumonia, feridas no cor-
po, alterações nos ossos e 
no desenvolvimento men-
tal e cegueira.

TRATAMENTO
A SÍFILIS TEM CURA!
Procure um pro� ssional 

de saúde, pois só ele pode 
fazer o diagnóstico correto 
e indicar o tratamento mais 
adequado, dependendo de 
cada estágio. É importante 
seguir as orientações médi-
cas para curar a doença. 

PREVENÇÃO
O uso de preservativos 

durante as relações sexuais 
é a única maneira de preve-
nir a doença;

Sí� lis pode ser transmi-
tida também nas relações 
anais e orais;

Mulheres devem fazer 
exame para veri� car se são 
portadoras da doença an-
tes de engravidar.

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

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

ESPAÇO SAÚDE

Pequenas feridas nos 
órgãos sexuais e caroços 
nas virilhas são os pri-
meiros sintomas da sí� lis. 
Geralmente, eles surgem 
entre sete e 20 dias após 
o sexo sem preservativo 
com um parceiro infec-
tado. A ferida e as ínguas 
não doem, não coçam, não 
ardem e não apresentam 
pus. Após algum tempo, 
que varia de pessoa para 
pessoa, as manchas tam-
bém desaparecem, dando a 
ideia de melhora. A doen-
ça pode � car estacionada 
por meses ou anos, até o 
momento em que surgem 
complicações graves como 
cegueira, paralisia, doença 
cerebral e problemas car-
díacos, podendo, inclusive, 
levar à morte.

 TRANSMISSÃO
A sí� lis é uma doen-

ça infectocontagiosa, se-
xualmente transmissível, 
causada pela bactéria Tre-
ponema pallidum. Pode 
também ser transmitida 
verticalmente, ou seja, da 
mãe para o feto, por trans-
fusão de sangue ou por 
contato direto com san-
gue contaminado. Se não 
for tratada precocemente, 
pode comprometer vários 
órgãos como olhos, pele, 
ossos, coração, cérebro e 
sistema nervoso.

SINTOMAS
Sí� lis primária – pe-

quenas feridas nos órgãos 
genitais (cancro duro) que 
desaparecem espontanea-
mente e não deixam cica-
trizes; gânglios aumenta-
dos e ínguas na região das 
virilhas;

Sí� lis secundária – 

ESPAÇO SAÚDE

Jacaré Distribuidora 
completa 10 anos

Um dos mais famosos 
personagens da cidade 
de Cubatão, o popular 
Jacaré, comemora nessa 
semana o grande suces-
so da sua empreitada no 
ramo de distribuição de 
pan� etos, revistas e jor-
nais.

A Jacaré Distribuido-
ra completa nesta sexta 
10 anos de vida. Uma 
década levando infor-
mação às pessoas através 
de publicações de todo 
tipo. Atualmente a em-
presa é a responsável 
pela distribuição do Jor-
nal Acontece.

Novos Rumos
Além dos trabalhos 

de distribuição de ma-
terial impresso, a Jacaré 
Distribuidora está com 
grandes planos e agora 
passa a investir no ramo 
de material de limpeza. 
Seja para empresas ou 
particular, agora você 
poderá encomendar seu 

material de limpeza di-
retamente com a Jacaré 
Distribuidora, que vai 
fornecer o que tem de 
melhor no mercado, 
com preços acessíveis.

De passagem pela re-
dação do Acontece, o 
popular Jacaré contou 
do orgulho de chegar a 
primeira década da em-
presa. “Mesmo com to-
das as di� culdades, as 
crises e o mercado com-
plicado por algumas 
vezes, nós conseguimos 

nos manter no mercado 
e agora investimos tam-
bém na venda de mate-
riais de limpeza. Eu ten-
ho que agradecer muito 
a todos aqueles que con-
� am em nosso trabalho 
e acreditam que com a 
gente o trabalho será 
bem executado. É um 
orgulho para a empresa 
ser procurada para os 
mais diversos trabalho e, 
além de outros periódi-
cos, ser distribuidora do 
Acontece”, comenta.

ESPAÇO SAÚDECELEBRANDO

Marcel Nobrega

Jacaré fala ao Acontece do orgulho da empresa

IDOSOS

Semana de 
prevenção de 
quedas

A Prefeitura de 
Cubatão promove na 
próxima semana, en-
tre os dias 20 e 24, uma 
programação toda vol-
tada para a terceira ida-
de.

É a Semana de Pre-
venção de Quedas em 
Idosos. Uma semana 
inteira de atividades 
voltadas para a pre-
venção de quedas, que 
costumam provocar di-
versas lesões, algumas 
bem graves, nos nossos 
idosos.

A abertura será no 
Bloco Cultural, dia 20, 
a partir das 09 horas e 
contará com apresen-
tações culturas e pa-
lestras de pro� ssionais 
de diversas áreas que 
abordarão todas as ver-
tentes do tema, como a 
segurança do ambiente 
doméstico, a importân-
cia das atividades físicas 
na prevenção de quedas 
e outros assuntos.

Durante a semana, 
as UBS’s e unidades do 
Programa de Saúde da 
Família recebem ati-
vidades voltadas aos 
idosos. A programa-
ção completa pode ser 
conferida no portal do 
Acontece (acontecedi-
gital.com.br).


