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Marcel Nobrega

Aderbau Gama

Pátio inaugurado na 
última sexta (24), vai 
dobrar capacidade de ar-
mazenagem de enxofre 
no Terminal Integrador  
Portuário Luiz Antonio 
Mesquita (TIPLAM) . 
Projeto de ampliação do 
Terminal deve receber 
investimentos na casa de 
R$ 2,7 bilhões até 2017, 
quando está prevista a 
entrega das obras.  07

Atleta cubatense con-
segue ouro inédito no 
Campeonato Sulameri-
cano de Karatê, disputa-
do na última semana na 
cidade de Cartagena, 

A partir de agora, nós 
temos um espaço para 
um ‘Dedo de Prosa’ 
com o leitor, na colu-
na Social. Aqui vamos 
dar dicas sobre cultu-
ra, viagens e coisas do 
cotidiano. Na estreia 
da coluna, trazemos 

VLI inaugura 
Pátio

Conquistando a América

Com duas grandes 
operações realizadas 
na Baixada, nessa se-
mana, as Policias Mili-
tar e Civil, juntamente 
com o Ministério Pú-
blico, prenderam 12 
pessoas por tráfico de 
drogas. 
Na terça, a Operação 

Cavalo de Aço prendeu 
11 pessoas em Cubatão 

 

Prefeita do Guarujá re-
cebeu nesta terça (28), os 
certificados do Prêmio 
Prefeito Empreendedor, 
do Sebrae. É a terceira 
vez seguida que Anto-
nieta recebe a honraria. 
Nesse ano, dois projetos 

promovidos na cidade 
foram reconhecidos.  02

PM realiza força 
tarefa para coibir 
tráfico de drogas 
na Baixada

Parabéns Guarujá!junho
30

Antonieta é 
‘Tri-Empreendedora’

e Praia Grande. Entre 
os presos está o trafi-
cante Pelé, um dos líde-
res do PCC na Região 
e a esposa de vereador 
cubatense.
Na quarta, um trafi-

cante foi preso na Vila 
dos Pescadores com ar-
mamento de uso exclu-
sivo das Forças Arma-
das e drogas.  03

Medo na Anchieta
Com mais quatro casos 

de assaltos registrados 
no último final de se-
mana, sensação de in-

segurança volta assolar 
aos usuários das estra-
das que cruzam a região. 
Em reunião do Condesb, 

realizada na última terça 
(28), tema foi debatido 
pelos prefeitos da região. 
PM anunciou a chegada 

de carro blindado para 
auxiliar no combate ao 
crime, nas áreas de risco 
da Região.  03

Cidade tem extensa programação para cele-
brar os 82 anos de emancipação político-ad-
ministrativa. Ponto alto é a procissão da Festa 
de São Pedro, que será neste domingo (03) na 
Praia do Perequê. Encerramento das festivida-
des será no domingo à noite, com grande show 
de Filipe Lemos. 10

Diego Marchi/PMG

na Colombia. Gabri-
elly Santos se prepara 
agora para a disputa do 
Campeonato Mundial 
Estudantil no meio de 
julho, na Turquia.  05

uma lista especial com 
dicas de presentes para 
você surpreender ami-
gos, parentes ou aque-
la pessoa tão especial 
na sua vida com muita 
criatividade e sair da 
mesmice dos presentes 
tradicionais.   09

Marcia Rosa 
convida para 
debate sobre 
o viaduto do 
Casqueiro, 
na segunda

Conforme 
previsão da 
coluna, julga-
mento no TSE 
fica para depois 
de agosto

Prefeitura 
e AHBB 
concentram 
esforços para 
acabar greve 
no Hospital

‘Só Jesus!’ 
PTdoB anuncia 
pré-candidato

Lançamento de 
Gibi do verea-
dor Ademário 
promete lotar 
Acic, na sexta

Divulgaçãoi
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PREMIO SEBRAE

Antonieta recebe ‘Prefeito 
Empreendedor’ pela 3ª vez

Liminar no TSE
Conforme previsto por 

Acontece, na última sema-
na, o julgamento do pro-
cesso contra o prefeita e o 
vice no TSE � cou mesmo 
para depois de agosto, coin-
cidindo com a campanha 
eleitoral. A esta altura do 
campeonato, são poucos os 
que ainda acreditam no jul-
gamento deste processo an-
tes das eleições. 

  
Só Jesus

Engana-se quem achava 
que Cubatão já tinha mui-
tos postulantes à Prefeitura. 
Esta semana o PTdoB co-
municou que terá candida-
tura e que já existe consenso 
em torno do nome de Jesus 
para o cargo. E este mesmo 
será o nome nas urna:‘Jesus’ 
caso seja realmente homo-
logado na convenção, a pré-
-candidatutura do servidor 
público Alexsandro de Je-
sus: ‘Só Jesus Salva’, deve ser 
o slogan da campanha. 

 Viaduto do Casqueiro
Semana passada Acontece 

anunciou que a Prefeitura e 
o governo do Estado fariam 
uma vistoria no viaduto do 
Casqueiro, visando a solu-
ção dos problemas que con-
trariam parte da população. 
A vistoria não aconteceu. A 
Prefeitura reclama, infor-
mando que o Estado deu de 
ombros: ‘simplesmente não 
apareceu. O Estado nega, diz 
que ‘não havia agendamento 
o� cial, que está tudo confor-
me o projeto e que a ilumi-
nação não é de sua alçada. 
Enquanto isso, a insatisfação 
na cidade aumenta. Segundo 
a Prefeitura, o equipamento 
tem gerado acidentes de trân-
sito e problemas em outros 
núcleos, além do Casqueiro.
 
Rosa convida

A Prefeitura está chaman-
do entidades para discutir 
os problemas e uma reunião 
pública será realizada no dia 
11, segunda, às 19h no Bloco 
Cultural. 

A Administração destaca 
que o traçado não foi apro-
vado pela Prefeitura. Repre-
sentantes do DER, Artesp, 
Ecovias, Sabesp, Cetesb, Mi-

nistério Público do Estado, 
Agem, Condesb, sociedades 
de melhoramentos e depu-
tados estaduais e federais da 
Região.
“O viaduto tem uma im-
portância estratégica para a 
Baixada, especialmente pela 
ligação com o Porto de San-
tos. Mas não pode ser aberto 
ao tráfego sem que todos os 
itens aprovados pela Prefei-
tura e comunidade cubaten-
se tenham sido cumpridos”, 
destaca a prefeita Marcia 
Rosa. Quem quiser partici-
par  deve se inscrever atra-
vés do formulário disponível 
no site da Prefeitura (www.
cubatao.sp.gov.br). As vagas 
são limitadas.

Aviva missões
No próximo dia 08, Cuba-

tão será palco de um grande 
evento missionário e ecumê-
nico. O Evangélico Bruno 
Santos, dos Gideões Mis-
sionários da Ultima hora, 
estará realizando na cidade 
de Cubatão o 1º “Aviva Mis-
sões” convida a todos os � éis 
e cristãos de todas as igrejas 
para ouvir sobre os trabalhos 
das missões. No evento, mis-
sionários que estiveram na 
África realizando palestras 
para informar e tirar dúvidas 
sobre o trabalho missionário. 
O 1º Aviva Missões será rea-
lizado na Avenida Joaquim 
Miguel Couto, 925, a partir 
das 15h. Mais informações 
com o Pastor Bruno Santos 
(13)99660-5828.

Amor altruísta
Grupo de 30 voluntários da 
Assembleia de Deus Ministé-
rio de Santos, foram as ruas 
da cidade de Cubatão e San-
tos para levar um pouco de 
conforto, afeto e ajuda para 
os mais necessitados. Em 
sete carros, os voluntários 
levaram, roupas, alimentos 
e oração com o propósito do 
Amor Altruísta. A iniciativa 
foi do jovem Maiko Santana 
e a Coordenação Geral foi do 
pastor Oziel.

Guarujá recebeu a certificação do Sebrae nas categorias
“Melhor Projeto” e “Inovação e Sustentabilidade”

A prefeita Antonieta rece-
beu, no último dia 28, a cer-
ti� cação no Prêmio Prefeito 
Empreendedor do Sebrae. 
Os dois projetos inscritos 
pela Administração vence-
ram em suas respectivas ca-
tegorias: “Melhor Projeto” e 
“Inovação e Sustentabilida-
de”. O prêmio ocorre a cada 
dois anos e, desta forma, a 
Cidade é certi� cada pela 
terceira vez consecutiva, na 
premiação que valoriza po-
líticas públicas de apoio e 
fomento à economia de mi-
croempreendedores indivi-
duais (MEI) locais.

De acordo com a diretora 
de Desenvolvimento Eliane 
Belfort, a Prefeitura foi ven-
cedora na categoria Melhor 
Projeto por conta de “Uma 
Bandeira para Empreender 
Negócios”, que se resumiu nas 
ações de alto impacto econô-
mico da certi� cação inter-
nacional “Bandeira Azul”, na 
Praia do Tombo – da Founda-
tion for Environmental Edu-
cation (FEE – Fundação para 
Educação Ambiental).

Na categoria “Inovação 
e Sustentabilidade”, a chefe 
do Executivo será certi� ca-

da com o projeto “Guarujá 
Solidário e Empreendedor”, 
devido os resultados dos 
projetos de economia soli-
dária. A diretora conta que 
os 11 projetos existentes 
deste segmento têm como 
foco o empoderamento de 
munícipes. Por exemplo, o 
Caminhão Feira do Peixe 
é um equipamento público 
que se mantém da venda do 
próprio pescado comerciali-
zado. A Associação de Coo-
peração Pérolas do Guarujá 
é responsável pela gestão de 
funcionários e da compra de 

mais pescados a ser vendido.
Além do Caminhão Feira 

do Peixe, Guarujá tem os se-
guintes projetos com foco na 
economia solidária: Lavande-
ria LavPaty, Padaria Solidária, 
Cozinha Solidária do Sabor, 
Associação de Agricultura 
Familiar (AAFAG), Horta 
Comunitária Santa Cruz dos 
Navegantes, Horta Comuni-
tária Centro de Atividades a 
Terceira Idade (Cati), Cami-
nhão Cozinha Sabor e Renda, 
Associação de Cooperação 
Pérolas do Guarujá, Sonhos e 
Sabores, e E-lixo Soluções.

Reunião reforça necessidade 
de volta total do hospital
Gestora faz proposta de pagamento 
parcelado de dissídio. Funcionários 
decidirão se aceitam acordo em assembleia

Conforme anunciado por 
Acontece na sexta-feira pas-
sada, a Prefeitura repassou 
na segunda-feira (27) os R$ 
3.073.000,00 provenientes 
do Ministério da Saúde à 
AHBB, administradora do 
Hospital. Com isso, os fun-
cionários da unidade rece-
beram o valor dos salários 
referentes a maio. Médicos 
e fornecedores foram pagos 
no dia seguinte.

A Prefeitura continua a 
trabalhar em conjunto com 
a AHBB, para que o 
impasse envolvendo 
a paralisação termi-
ne. Na noite desta 
quarta-feira (29), a 
Administração co-
brou da empresa que 
� zesse uma nova 
proposta à categoria. 
A AHBB informou 
que fará nesta quin-
ta-feira uma nova 
proposta de parce-
lamento do dissídio. 
Os R$ 500 mil de dé-
bito serão pagos da 
seguinte forma: 20% 
após a volta ao tra-
balho; 20% no pró-

Antonieta foi certi� cada pela terceira vez consecutiva

Professores
A greve dos professores 

de Cubatão também parece 
caminhar para um � m. Nesta 
quinta (30) Sindicato e Prefei-
tura se reuniram para debater 
algumas questões. Reposição 
dos dias parados e � exibi-
lização da resolução 8/2016 
são alguns pontos que foram 
apresentados e serão levados 
para assembléia dos profes-
sores prevista para a noite da 
próxima sexta-feira (01), com 
a possibilidade de encerra-
mento da greve da categoria.

E n q u a n t o 
isso as mani-
festações, de um 
grupo de servi-
dores, continu-
am em frente ao 
Paço Municipal.

GREVE

ximo dia 15; outros 20% no 
dia 30; as parcelas restantes 
nos dias 30/8 e 30/9.

O Sindicato da categoria 
deve realizar assembleia para 
de� nir se aceita o acordo.

O Hospital custa mensal-
mente R$ 4,4 milhões e aten-
de SUS moradores de toda a 
Região. A Cidade é responsá-
vel por 83,4% do custeio do 
sistema de Saúde local. Go-
verno Federal contribui com 
quase 17% e o Governo do 
Estado, apenas com 0,13%.
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ram aprendidos R$ 55 
mil e um carro, além de 
840 gramas de crack, 1,3 
kg de cocaína, 3,6 kg de 
maconha, 22 kg de um 
pó branco que ainda está 
sendo investigado e 1,3 
litros de um líquido in-
color que provavelmente 
é utilizado na preparação 

de intorpecentes.
Todos os presos e to-

das as porções de drogas 
foram encaminhados 
para a Delegacia de In-
vestigações Gerais. 

Todos estão com pri-
são temporária decretada 
por 30 dias e serão ouvi-
dos nos próprios presí-
dios para onde forem en-
caminhados.

16 mandados
de busca e
apreensão na Vila
Esperança, Bolsões 
e Plínio de Queiróz 

PM prende 12 pessoas em 
duas ações na Baixada
Na terça, Operação Cavalo de Aço prendeu cunhado e esposa do vereador  
cubatense Roxinho (PMDB) e mais 10 pessoas. Na quarta, ação do 
Baep prendeu mais um traficante na Vila dos Pescadores

A semana foi marcada 
por grande movimenta-
ção das Polícias Civil, Mi-
litar e de agentes do M.P 
Estadual na Baixada. Em 

ambas, o foco foi comba-
ter o tráfico de drogas.

Na terça, foi deflagra-
da a Operação Cavalo de 
Aço, onde os oficiais cum-

priram 16 mandados de 
busca e apreensão na Vila 
Esperança, Bolsões e ave-
nida Plinio de Queiroz, 
em Cubatão. Com cães 
farejadores, a PM encon-
trou um laboratório de 
refino de drogas. Os en-
torpecentes foram encon-
trados dentro de sacos em 
uma região de mata e em 
alguns imóveis da Plinio 
de Queiróz.

Perto das 9h da ma-
nhã, equipes da Corre-
gedoria da PM fizeram 
buscas dentro de um 
apartamento na rua Ca-
rajás, no Vila Tupi, Praia 
Grande. O imóvel é de 
um homem conhecido 
como ‘Pelé’, responsável 
pelo tráfico de drogas em 
Cubatão. Pelé, ou Wil-
son Gonçalves Pereira, 
é cunhado do vereador 
cubatense Fábio Roxinho 
(PMDB). A irmã de Pelé, 
que é esposa do vereador, 
Elisabete Gonçalves Mo-
reira, de 50 anos, tam-
bém foi presa.

Junto com Pelé, fo-

Vila dos Pescadores
Já na quarta, a ação foi 

na Vila dos Pescadores. 
150 policiais civis e mili-
tares realizaram operação 
de combate ao tráfico no 
bairro. A ação teve objeti-
vos de coibir o tráfico de 
drogas e os assaltos come-
tidos nas rodovias do Sis-
tema Anchieta-Imigran-
tes (SAI).  

Na ação, a PM prendeu 
um membro do tráfico no 
bairro, Gilson de Almeida 
Santos, de 20 anos. Ele foi 
detido quando saía de casa 
com uma mochila carre-
gada de drogas e uma pis-

tola .45, de uso restrito das 
Forças Armadas. Ao revis-
tá-lo, os PM’s encontra-
ram 250 pinos de cocaína, 
465 porções de maconha, 
594 pedras de crack e um 
tijolo da mesma droga, 
pesando 1 quilo.

Após isso, o trafican-
te foi levado ao 2º DP da 
Cidade e apresentado ao 
delegado Angel Gomez 
Martinez. O acusado foi 
indiciado por tráfico de 
entorpecentes e porte ile-
gal de armas. Posterior-
mente, foi recolhido à ca-
deia pública da Cidade.

Na terça:
• R$ 55 mil em dinheiro
• 1 carro
• 840 gramas de crack
• 1,3 kg de cocaína
• 3,6 kg de maconha

Na quarta
• Uma pistola .45 (de uso exclusivo das Forças 

Armadas)
• 250 pinos de cocaína
• 465 porções de maconha
• 594 pedras de crack
• 1 tijolo de 1 quilo de crack

Mais terror na Anchieta e
Estado limita acesso a B.Os
Fim de semana registrou quatro casos de roubo a veículos na Rodovia. Delegado do Deinter-6 foi questionado na 
última reunião do Condesb, em Santos

Parece que a novela se 
repete sem a chance de ter 
um final diferente. Quatro 
casos de assalto foram re-
gistrados na Rodovia An-
chieta, na altura de Cuba-
tão na última sexta, (24) e 
sábado, (25). 

Na sexta, (24) três car-
ros foram roubados du-
rante a madrugada. Qua-
tro bandidos armados 
renderam passageiros de 
dois carros e levaram os 
veículos e seus pertences. 
Ao mesmo tempo, um ter-
ceiro carro se aproximava 
do bloqueio onde os as-
saltantes roubavam as pri-
meiras vítimas e também 
foi levado.

Já no sábado (25), o car-
ro de uma família foi leva-
do na entrada do Jardim 
Casqueiro, na altura do 
km 59, sentido Santos. No 
carro estavam três adultos 
e duas crianças, uma de 
seis anos e outra de um 
ano e quatro meses. Pouco 
depois um outro carro foi 
parado na Anchieta sen-
tido São Paulo. A bordo 
estavam uma psicóloga e 
sua mãe de 82 anos, que 
tiveram os vidros do car-
ro quebrados por dois ho-
mens armados, mas nada 
foi levado. Os casos se jun-
tam a outros tantos que já 
foram registrados esse ano 

nas delegacias de Cubatão.

Estado limita 
acesso a BO’s 
Enquanto isso, o Go-

verno do Estado anunciou, 
nesta semana, que o aces-
so a boletins de ocorrência 
registrados na região agora 
é limitado. A restrição vem 
após os casos de grande 
repercussão na imprensa 
de assaltos ocorridos nas 
rodovias da região. Até o 
último final de semana, 
bastava ir à uma delegacia 
para conseguir um boletim 

de ocorrência. Agora, a or-
dem é solicitar uma cópia 
para a Secretaria de Segu-
rança Pública. A restrição 
veio logo após um final de 
semana com quatro assal-
tos registrados até o mo-
mento na Rodovia.

Questionado sobre o as-
sunto durante a reunião do 
Conselho de Desenvolvi-
mento da Baixada Santista 
(Condesb) na última terça 
(28), o delegado Gaetano 
Vergine, que comanda o 
Deinter 6 disse que “a res-
trição não objetiva omitir 
informações já que os deli-

tos são divulgados pela im-
prensa e nas redes sociais. 
Segundo ele a intenção 
seria “preservar as infor-
mações pessoais do autor 
do BO, que não pode ser 

segurança

Artigos apreendidos 
nas ações dessa semana

um documento simples, e 
tem que conter dados que 
depois vão desencadear 
investigações. Isso, muitas 
vezes significa colocar não 
apenas nome e endereço, 

mas números de cartões de 
crédito, telefones etc”, jus-
tificou.

Reforço
Também durante a re-

união do Condesb, o co-
ronel do Policia Militar 
Ricardo de Jesus, anunciou 
que a corporação vai rece-
ber o reforço de um “Guar-
dião”, um veículo blindado 
de grande porte para ope-
rações especiais. 

Além do anúncio, o co-
ronel também fez rápida 
explanação sobre as ope-
rações que a corporação 
tem realizado em áreas que 
considera de ‘segurança 
pública, como trechos das 
rodovias Anchieta e Imi-
grantes (em São Vicente e 
Cubatão), na área da Vila 
dos Pescadores (Cubatão) 
e no Morro do Teteu, em 
Santos, onde foi encontra-
da uma central de comuni-
cação e um fuzil AK-47.

Divulgação PM

Richard Durante

Polêmica sobre limitação do acesso aos B.Os foi pauta da reunião do Condesb.

Na foto, um dos quatro carros que 
sofreram tentativa de assalto na 
rodovia Anchieta, neste fim de se-
mana. A psicóloga seguia sentido 
São Paulo, no sábado à tarde, 
quando os vidros do carro foram 
quebrados com coronhadas.

Divulgação
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: WICTOR BISPO OLIVEIRA e ANA PAULA SOUZA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 421759793 - SSP/SP, CPF n.º 34615907893, 
com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia treze de julho de mil novecentos e oi-
tenta e sete (13/07/1987), residente na Rua Dom Pedro I, 376, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
DE OLIVEIRA FILHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 58 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA JOSÉ FONSECA BISPO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, 
residente em Cubatão - SPDivorciado de Priscila Nascimento de Lima, conforme sentença datada aos 
14/05/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº3000564-
88.2013.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 450548879 
- SSP/SP, CPF n.º 40610792806, com 28 anos de idade, natural de TELHA - SE (Cedro de São João-SE  
Livro nº 9, fl s. nº 22, Termo nº 4898), nascida no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e oito 
(12/05/1988), residente na Rua 17, 116, Casa 02, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ PAULO DO NAS-
CIMENTO, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARLI MENDES DE SOUZA, falecida há 02 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 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: WILLIAN ALVES VASCONCELOS e MONIQUE VIRGINIA NASCIMENTO LIMA DOS 
SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, RG n.º 439152057 - 
SSP/SP, CPF n.º 41989796850, com 22 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia 
seis de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (06/01/1994), residente na Rua São Paulo, 
237, ap.18, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de SILVIO FERNANDO VASCONCELOS, de nacio-
nalidade brasileira, gerente, com 41 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARILÚ-
CIA ALVES VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 41 anos de idade, residen-
te em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, gerenciadora, 
RG n.º 429215459 - SSP/SP, CPF n.º 44469333883, com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascida no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (14/10/1994), residen-
te na Rua São Paulo, 237, ap.18, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO LIMA DOS 
SANTOS NETO, de nacionalidade brasileira, empresário, com 36 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 
36 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, 28 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: RONIFER DE OLIVEIRA SILVA e CÁSSIA DOMINGOS DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, manobrista, RG n.º 33975028 - SSP/SP, CPF n.º 41846795877, com 
25 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município de Guarujá)  
Livro nº 89, fl s. nº 20, Termo nº 37031), nascido no dia oito de maio de mil novecentos e noventa e 
um (08/05/1991), residente na Rua do Alojamento, 41, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO ALVES 
DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, zelador, com 49 anos de idade, residente em SANTOS - SP 
e de MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos 
de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
fi scal de caixa, RG n.º 46544645 - SSP/SP, CPF n.º 23221749805, com 26 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa (14/03/1990), residente 
na Rua do Alojamento, 41, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de APARECIDO GOMES DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, operador, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DO-
MINGOS DA SILVA, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de FELIPE 
XAVIER DOS SANTOS, conforme sentença de 28/11/2012, proferida pela MM.Juíza de Direito da 2ª 
Vara desta Comarca, nos autos de nº905/2012. 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, 28 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: JAIR GOMES DA ROCHA e DÉBORAH FERREIRA ADÃO DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de produção, RG n.º 443997494 - SSP/SP, CPF n.º 
30088870820, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de novembro de 
mil novecentos e oitenta e um (17/11/1981), residente na Rua Domingos Costa, 84, Vila Paulista, Cuba-
tão - SP, fi lho de JOSÉ GOMES DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA VIEIRA DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
67 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Déborah Ferreira Adão dos Santos, conforme 
sentença de 19/11/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 4ºVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº0005656-30.2015.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 440577469 - SSP/SP, CPF n.º 35041154830, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no 
dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (08/02/1987), residente na Rua Domingos Costa, 
84, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, gari, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SOLANGE FERREIRA ADÃO DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, Pastora, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Jair Gomes da 
Rocha, conforme sentença de 19/11/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 4ºvara da Foro de Cubatão-
-SP, nos autos de nº0005656-30.2015.8.26.0157. 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, 28 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: WAGNER DA SILVA FRANÇA e BIANCA MIRANDA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante geral, RG n.º 467683840 - SSP/SP, CPF n.º 37550606803, 
com 28 anos de idade, natural de CAMPO GRANDE - MS, nascido no dia treze de junho de mil nove-
centos e oitenta e oito (13/06/1988), residente na Rua Caminho São Marcos, 1483, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de VALDELINO FERREIRA FRANÇA, falecido há 10 anos e de SILEIDE JESSINA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado 
de Hemilly Fausti no Nogueira da Silva, conforme sentença datada aos 20/07/11, proferida pelo Juiz 
de Direito da 1ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2011.001371-9, ordem 
nº175/2011. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 48922765X - SSP/
SP, CPF n.º 41552417816, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 179, fl s. nº 06, Termo nº 107970), nascida no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 
noventa e três (24/11/1993), residente na Rua Caminho São Marcos, 1483, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lha de JOÃO MIRANDA SANTOS, de nacionalidade brasileira, cozinheiro, com 43 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de FLORANITA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 
anos de idade, residente em SANTA INÊS - PR. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de 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 GONÇALVES DA SILVA e MARIA APARECIDA MARQUES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado, RG n.º 37884489 - SSP/SP, CPF n.º 93094043534, com 46 
anos de idade, natural de IBIRATAIA - BA (Ibirataia-BA  Livro nº 28, fl s. nº 162, Termo nº 3771), nascido no 
dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e sessenta e nove (24/08/1969), residente na Rua João 
Veiga, 116, bloco 3, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de AGENOR SOARES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em IBIRATAIA - BA e de DELZENITA GONÇALVES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 anos de idade, residente em IBIRATAIA - BA 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 368798215 - SSP/SP, 
CPF n.º 31774951819, com 34 anos de idade, natural de MOSSORÓ - RN, nascida no dia primeiro de julho 
de mil novecentos e oitenta e um (01/07/1981), residente na Rua João Veiga, 116, bloco 3, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL CORDEIRO MARIA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 
anos de idade, residente em NATAL - RN e de MARIA VICENTE MARQUES, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 60 anos de idade, residente em NATAL - RN. Divorciada de José Régis da Silva, confor-
me sentença de 07/01/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 2ºVara da Família e Sucessões de Santos-
-SP, nos autos de nº1006240-63.2014.8.26.0562. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de junho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS GOMES e GRACIELA DOS SANTOS ALEXANDRINO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 
35733369 - SSP/SP, CPF n.º 40523324820, com 24 anos de idade, natural de CORURIPE - AL (Coruri-
pe-AL  Livro nº 22, fl s. nº 93, Termo nº 25773), nascido no dia oito de dezembro de mil novecentos 
e noventa e um (08/12/1991), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 25, bloco B aptº 14, 
Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO DOS SANTOS GOMES, de nacionalidade brasileira, me-
canico, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GILVANEIDE MONTEIRO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de contabilidade, RG n.º 48943619 - SSP/SP, CPF n.º 
40660548895, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 277, fl s. 
nº 25, Termo nº 99526), nascida no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e noventa e dois 
(24/10/1992), residente na Rua Alberto Pinto de Carvalho, 350, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
fi lha de SEBASTIÃO LOURIVAL ALEXANDRINO, de nacionalidade brasileira, mecanico, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de INACIA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 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: RAFAEL OTÁVIO DOS SANTOS e BEATRIZ BAHIA BRAGA DO NASCIMENTO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante, RG n.º 360078540 - SSP/SP, com 25 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de novembro de mil novecentos e noventa (06/11/1990), 
residente na Rua Manoel Mendes Bati sta Júnior, 89, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de ALESSAN-
DRA BISPO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, operadora de ponte rolante, com 42 anos de idade, 
residente em Cubatão - SPDivorciado de JUSCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO,conforme sentença de 
29/08/2011, proferida pelo Juiz de Direito da 1ºVara Judicial desta Comarca, nos autos de nº848/2011. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 421518121 - SSP/SP, CPF 
n.º 45509121890, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 173, fl s. nº 147, 
Termo nº 51097), nascida no dia onze de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (11/10/1995), re-
sidente na Rua Antônio Augusto Bastos, 55, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS MAR-
COS BRAGA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JOSINEIDE BAHIA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

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

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: AGUINALDO 
SILVA DE GÓIS e SILVANA ANA DOS SANTOS. 
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 INÊZ DOS SANTOS. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nes-
ta 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: FRANCIVALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA e JÉSSICA DOS SANTOS CRUZ. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 36007829 - SSP/SP, CPF n.º 
39352264894, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de setembro de 
mil novecentos e noventa (09/09/1990), residente na Rua do Alojamento, 18, Caminho 1, Fabril, Cuba-
tão - SP, fi lho de NIVALDO FARIAS DE OLIVEIRA, falecido há 05 anos e de GILVA CLAUDINO DA SILVA 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, apontadora, RG n.º 472650518 - SSP/SP, 
CPF n.º 40786922818, com 25 anos de idade, natural de ITU - SP (Itu-SP  Livro nº 115, fl s. nº 284, 
Termo nº 35579), nascida no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e um (08/01/1991), 
residente na Rua 12, 136, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, fi lha de MANUEL NASCIMENTO DA 
CRUZ, de nacionalidade brasileira, pintor industrial, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS CRUZ, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 
48 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, 23 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: ELPIDIO ANTONIO DE REZENDE e MARIA DA PENHA BARBOSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 92057755 - SSP/SP, CPF n.º 03697500805, com 
79 anos de idade, natural de CUSTÓDIA - PE, nascido no dia vinte e nove de junho de mil novecentos 
e trinta e seis (29/06/1936), residente na Rua 06, 379, Pinheiro do Miranda, Fabril, Cubatão - SP, fi -
lho de ANTONIO MANOEL DE REZENDE, falecido há 45 anos e de DIMICIANA FRANCELINA DE JESUS, 
falecida há 45 anosViúvo de Antonia Francisca da Silva Rezende, falecida aos 29/02/2016, registrado 
no livro C-58, fl s.110, termo nº18879 do Cartório de Serra Talhada- PE. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, viúva, aposentada, RG n.º 200582902 - SSP/SP, CPF n.º 12146132841, com 67 
anos de idade, natural de BETÂNIA - PE, nascida no dia doze de fevereiro de mil novecentos e qua-
renta e nove (12/02/1949), residente na Rua 06, 379, Pinheiro do Miranda, Fabril, Cubatão - SP, fi lha 
de EDICIO XAVIER DE MORAIS, falecido há 20 anos e de JOANA XAVIER DE MORAIS, falecida há 01 
ano. Viúva de Luiz Gonsaga Barbosa, falecido aos 03/12/2001, registrado no livro C-47, fl s.34, termo 
nº57217, do 6ºDistrito Judiciário de Recife-PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 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 JOSÉ DA SILVA e JULIANA DOS SANTOS SOUZA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 434153606 - SSP/SP, com 29 anos de 
idade, natural de PASSIRA - PE, nascido no dia sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(07/12/1986), residente na Av. Ferroviária, 815, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ RI-
BEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de LINDALVA ANALIA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
342493747 - SSP/SP, CPF n.º 33787919856, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (10/12/1985), residente na Av. Ferro-
viária, 815, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO CARLOS NUNES DE SOUZA, faleci-
do há 12 anos e de APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 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: CARLOS ALBERTO ALVES PINTO e CLEIDE SANTOS 
BADARÓ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, 
RG n.º 226791701 - SSP/SP, CPF n.º 13380544817, com 46 anos de idade, natural 
de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município de Guarujá)), nasci-
do no dia onze de setembro de mil novecentos e sessenta e nove (11/09/1969), 
residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 561, Bloco 4, Ap.74, Parque São Luis, Cuba-
tão - SP, fi lho de DARCI ALVES PINTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
77 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de MARINA TEIXEIRA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 68 anos de idade, residente em SANTOS 
- SPDivorciado de Sandra dos Santos Nascimento, conforme sentença datada aos 
20/03/14, proferida pela Juíza de Direito da Família e Sucessões da Comarca de 
São Vicente-SP, nos autos de nº40059487420138260590. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 306633863 - SSP/SP, CPF n.º 
32083956800, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia de-
zesseis de julho de mil novecentos e setenta e sete (16/07/1977), residente na Rua 
Rivaldo Alves Feitosa, 561, Bloco 4, Ap.74, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de 
ERCILIO SOUZA BADARÓ, falecido há 16 anos e de MARIA IMACULADA DOS SAN-
TOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 70 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, 28 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: ROBSON DE ALMEIDA RODRIGUES e CÉLIA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 227767536 - SSP/SP, CPF n.º 13386437893, 
com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de novembro de mil nove-
centos e setenta e dois (01/11/1972), residente na Rua 3, 400, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
fi lho de ROSA DE ALMEIDA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 anos de idade, 
residente em Cubatão - SPDivorciado de Patricia Epifanio, conforme sentença datada de 08/04/2016, 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1001029-
29.2016.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 
359586454 - SSP/SP, CPF n.º 74557742491, com 46 anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascida no 
dia dezessete de junho de mil novecentos e setenta (17/06/1970), residente na Rua Manoel Mathias 
de Souza, 271, bl.G9, aptº23, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO FERREIRA DA SILVA, falecido 
há 20 anos e de LUZINETE REIS FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 
anos de idade, residente em CARPINA - PE. Divorciada de Manoel Santos da Silva, conforme sentença 
datada de 21/05/2012, proferida pela MM. Juiza de Direito da Comarca de Espinosa-MG, nos autos 
de N°0019435-24.2010.8.13.024310001943-5. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de 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: OVIDIO GIMENES e LUZIA PESSÔA CANDIDO. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 37106796 - SSP/SP, CPF n.º 18884105900, com 60 anos 
de idade, natural de Água de Paranaguá - PR, nascido no dia dezesseis de outubro de mil novecen-
tos e cinquenta e cinco (16/10/1955), residente na Rua Dom Pedro I, 449, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lho de MIGUEL GIMENES, falecido há 08 anos e de MARINA GIMENES, falecida há 05 anosDivorcia-
do de Silveanne Carneiro Rodrigues, através de Escritura Pública de Divórcio, expedida pelo 2ºTabe-
lião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Americana/SP, sob o Livro nº1425, às 
fl s.241/243 e vº, datada de 14/04/2016. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
gerente fi nanceiro, RG n.º 12490736 - SSP/SP, CPF n.º 01847168884, com 57 anos de idade, natural 
de VOLTA REDONDA - RJ (Volta Redonda 1ªCircunscrição  Livro nº 31, fl s. nº 133, Termo nº 12268), 
nascida no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e cinquenta e nove (29/05/1959), residen-
te na Rua Dom Pedro I, 449, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO PESSÔA CANDIDO, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 79 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GERALDA DE 
CARVALHO CANDIDO, falecida há 42 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 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: FABIO LUIZ MORALES e ANDREIA GUERRA 
CERRATO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assisten-
te de importação, RG n.º 48527348 - SSP/SP, CPF n.º 39442203827, com 24 anos 
de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 22º Subdistrito - Tucuruvi  Livro 
nº 248, fl s. nº 188, Termo nº 81850), nascido no dia dezesseis de janeiro de mil 
novecentos e noventa e dois (16/01/1992), residente na Rua Dona Darci Morei-
ra César, 267, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de MARCIO JOSÉ MORALES 
PUGA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 48 anos de idade, residente em 
SÃO PAULO - SP e de ELZA DE FÁTIMA LUIZ MORALES, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 51 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, publicitária, RG n.º 325636746 - SSP/
SP, CPF n.º 37973504818, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
- 1º Subdistrito  Livro nº 129, fl s. nº 04, Termo nº 78254), nascida no dia quinze de 
março de mil novecentos e oitenta e nove (15/03/1989), residente na Rua Dona 
Darci Moreira César, 267, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de PAULO SERGIO 
MENDONÇA CERRATO, de nacionalidade brasileira, empresário, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ELAINE FERREIRA GUERRA CERRATO, de na-
cionalidade brasileira, vendedora de passe, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de 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: MAURICIO DA SILVA e GABRIELA DE FATIMA DA SILVA FRANÇA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 441175375 - SSP/SP, CPF n.º 31223646890, 
com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de agosto de mil novecentos e 
oitenta e quatro (07/08/1984), residente na Rua João dos Santos, 16, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho 
de MARIA DE FATIMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 58 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SPDivorciado de Vanessa Ferreira da Costa Marques, conforme sentença datada 
aos 03/02/2011, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos 
do nº1072/2010, proc. nº157.01.2010.007046-2/000000.000. Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, estudante, RG n.º 54507730 - SSP/SP, CPF n.º 43643376847, com 19 anos de 
idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia nove de outubro de mil novecentos e noventa e 
seis (09/10/1996), residente na Rua João dos Santos, 16, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de MÁGNO 
OLIVEIRA FRANÇA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 42 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP e de REGINA CÉLIA DA SILVA FRANÇA, de nacionalidade brasileira, professora, com 41 
anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de 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: PAULO ROGÉRIO TERRALHEIRO e VERONICA MARIA DO NASCIMENTO SANTANA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 20139902 - SSP/SP, CPF n.º 15638908870, 
com 45 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia dez de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e um (10/02/1971), residente na Rua Dom Pedro II, 767, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de EVANGELISTA DA 
SILVA TERRALHEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP e de NEIDE PIVISAN TERRALHEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 71 anos de idade, 
residente em PRAIA GRANDE - SPDivorciado de: MÔNICA APARECIDA BARBOSA, conforme sentença datada 
de 02/07/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº0000064-
05.2015.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de enfermagem, 
RG n.º 34961880 - SSP/SP, CPF n.º 29226302855, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia nove de setembro de mil novecentos e oitenta (09/09/1980), residente na Rua Dom Pedro II, 767, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ROMEU REIS DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CELIA MARIA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 60 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP. Divorciada de: EDNALDO FERREIRA DA SILVA, 
conforme sentença datada de 31/01/2013, proferida pela Juiza de Direito da 3ª Vara Judicial da Comarca de 
Cubatão/SP, nos autos de nº0000527-15.2013.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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: DANYEL CONSTANTINO DA SILVA e JUCILE-
NE MARIA DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante de cozinha, RG n.º 489782371 - SSP/SP, CPF n.º 43544189836, 
com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 159, fl s. nº 132, 
Termo nº 45510), nascido no dia oito de março de mil novecentos e noventa e três 
(08/03/1993), residente na Rua 1, 40, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de JAIR DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, pintor, com 47 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de SILMARI CONSTANTINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, balconista, RG n.º 501064370 - SSP/SP, CPF n.º 45818653870, 
com 20 anos de idade, natural de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL (São Miguel dos 
Campos-AL  Livro nº 11, fl s. nº 146, Termo nº 11246), nascida no dia vinte e um 
de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (21/09/1995), residente na Rua 
Vereador Doutor Josafá Balbino dos Santos, 25, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de CÍ-
CERO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, encarregado de montagem, com 46 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARINEIDE PEDRO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, monitora, com 40 anos de idade, residente em Cuba-
tão - 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, 22 de junho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

CRECI 57407

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 LA-

ZER 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 SENDO 2 SUÍTES, CHURRAS-

QUEIRA 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

CRECI: 147.855

13 3361-1665 / 7805-5252

imóveis

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 - IMPE-
CAVEL, REFORMADO - 180 MIL ACEITA 
FINANCIAMENTO
V.NOVA - CASA ISOLADA 2 DOR - TERRE-
NO 8 X 21 - PÇA. FREI DAMIÃO -  250 MIL
31 MARÇO - CASA 2 DORMITORIOS - 

3361-4894 
3372-7409 

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 - Centro - Cubatão

almeidasimoveis.com.br

RUA LARGA, PROX. COLEGIO - 250 MIL, 
ACEITA PROPOSTA
JD.CASQ. TERRENO 10 X 30 - CENTRO CO-
MERCIAL, PROXIMO AO EXTRA 380 MIL

LOCAÇÃO
J.CASQ. APART 02 DORM COM GARA-
GEM 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

CONSÓRCIO 
RESIDENCIAL E 

AUTO ABERTURA 
DE CONTA CORRENTE 

E POUPANÇA 

FINANCIAMENTO 
DE IMÓVEIS

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

EMPRÉSTIMOS 
CONSIGNADOS

PARA FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS, MUNICIPAIS, 
ESTADUAIS E FEDERAIS, 

APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DO INSS

DESCONTE EM FOLHA 
DE PAGAMENTO 

OU CONTA CORRENTE

Casqueiro 3363-2209
   Vila Nova 3361-8686

    Säo Vicente 3221-5910

Casa c/ 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, churrasqueira, edícula com 
banheiro e 2 cômodos, 150m de área cons-
truída à 300m da praia. Interessados falar 
com Zequinha. (13) 3507-5582. Mongaguá.

CASA EM MONGAGUÁ

3 quartos todo reformado e móveis planejados quartos, 
cozinha. 120 mil.
Os quartos e a cozinha são planejados, e o apartamento 
está todo reformado (piso laminado, sanca, papel de 
parede, porcelanato, pastilhas de vidro na cozinha e 
banheiro.
Tintas todas laváveis. Prédio de elevador - 7º andar. 
Informações 13-981781170. Efi genia Assis

APARTAMENTO NO PARQUE SÃO LUIZ
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3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

autovidroscristal@hotmail.com.br

Gabrielly Santos é 
campeã de Caratê
Título veio na última sexta (24), em campeonato disputado 
na cidade de Cartagena, na Colombia

A jovem carateca 
cubatense, Gabrielly 
Santos, do Lions Clube, 
conquistou na tarde da 
última sexta (24), o título 
de campeã Sulamericana 
de caratê, na disputa que 
aconteceu em Cartagena, 
na Colômbia.

Foram três lutas reali-
zadas pela cubatense na 
categoria 16/17 anos, aci-
ma de 59 kg. Na primei-
ra, contra a representante 
do Equador, vitória por 
4 a 0. Na sequência, con-
tra a venezuelana, vitória 
por 6 a 2, e na � nal, con-

tra a também brasileira 
Brenda Padilha, vitória 
convincente pelo placar 
de 5 a 0, que garantiu o 
título inédito para Ga-
brielly Santos.

O treinador Douglas 
Brito, que acompanhou 
as lutas ao vivo, pela In-
ternet, não escondeu 
a empolgação. “Ela es-
tava bem concentrada, 
desperdiçando poucos 
golpes”, observou o trei-
nador, que fez uma pre-
paração especial da atle-
ta para esta competição, 
buscando o aperfeiçoa-
mento das partes física, 
técnica e psicológica.

Brito destaca que o 
título Sulamericano cre-
denciou a participação 
de Gabrielly no Pana-
mericano, a ser realizado 
em agosto. “Mas, antes 
do Panamericano ela terá 
outro grande desa� o, 
que é a disputa do Cam-
peonato Mundial Esco-
lar Gymnasiade, de 11 
a 16 de julho, na cidade 
de Trabzon, na Turquia”, 
a� rmou.

Arquivo Pessoal

Capoeirista cubatense 
em batizado na França
Mestre Fabio Reis participou da troca de cordões de alunos 
franceses

Professor de capoeira 
há 18 anos, o mestre Fábio 
Reis, também conhecido 
como Mestre Cabrito, teve 
a honra de ser convidado 
para um batizado de ca-
poeiristas na cidade fran-
cesa de Châtelguyon, entre 
os dias 01 e 07 de junho.

Batizado é a cerimônia 
onde os capoeiristas tro-
cam os cordões que usam 
em volta da cintura, se-
melhantes às faixas usadas 
nas artes marciais oriun-

das dos países do Extremo 
Oriente, como o karatê e o 
judô, por exemplo. 

Além de participar da 
troca de cordões, o capoei-
rista cubatense também 
ministrou um curso para 
os pequenos amantes da 
arte do Associação Meni-
nos Guerreiros.

Famoso na cidade pelas 
aulas na UME Elza Silva 
dos Santos, mestre Cabrito 
contou que foi uma expe-
riência única.

“Essa foi a segunda vez 
que a capoeira me levou à  
Europa. Trocar experiên-
cias com pessoas diferen-
tes, de uma cultura dife-
rente é sensacional. Fico 
muito feliz em poder ver 
que a capoeira quebrou 
todas as fronteiras e está 
chegando a diversos lu-
gares do mundo. Isso faz 
com que a gente sinta or-
gulho de todo o trabalho 
que realizamos na nossa 
vida”, comenta Cabrito.

Fabio Cabrito

Mestre Cabrito (de calça preta) joga capoeira com os franceses durante o batismo

esportes

Gabrielly recebe medalha de ouro no Sulamericano. 
Atleta se prepara para o mundial estudantil de caratê

C3 GLX 1.4 2011 4 
PORTAS - VE, TE, AC, 
Desemb traseiro, 
76000KM RODADOS - 
VALOR 20.000,00. (13) 
99210-2890 - Carol

SÓ 250 KM RODADOS
MOTO BROS ESD 
2014, FREIO A DIS-
CO, JA COM MOTO 
PROTEGIDA VALOR 
R$9000,00. (13) 
99210-2890 - Carol

VENDO Só 250 km rodados
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Terminal vai dobrar 
capacidade de armazena-
gem do produto; até 2017, 
projeto receberá investi-
mentos de R$ 2,7 bilhões.

 A maior obra portu-
ária privada em curso no 
Brasil cravou mais um 
importante marco no seu 
processo de ampliação. O 
Terminal Integrador Por-
tuário Luiz Antonio Mes-
quita (Tiplam), em San-
tos, operado pela VLI, foi 
entregue na última sexta 
(24) o novo pátio de en-
xofre, que vai dobrar a ca-
pacidade de estocagem do 

VLI inaugura novo 
pátio de enxofre

INVESTIMENTO

produto.
A cerimônia de inau-

guração celebrou nova es-
trutura de armazenagem 
de enxofre contou com a 
presença de autoridades 
locais, empresários e re-
presentantes da sociedade 
civil.

A entrega do novo pá-
tio é o cumprimento de 
mais uma etapa da obra 
de ampliação do Tiplam, 
que em abril recebeu dois 
novos carregadores de na-
vios. O projeto, iniciado 
em 2013, está 84% con-
cluído e tem previsão para 

ser entregue integralmen-
te em 2017. O novo pátio 
terá possibilidade estática 
para armazenar 66 mil to-
neladas de enxofre. Atual-
mente, o terminal já opera 
um armazém de enxofre 
com espaço estático para 
60 mil toneladas.

Além de expandir a ca-
pacidade de armazenagem 
e movimentação de enxo-
fre e fertilizantes, produ-
tos atualmente escoados 
por importação, o Tiplam 
também está sendo capa-
citado para a exportação 
de grãos e açúcar. Com a 

Representantes da VLI ao lado de autoridades durante o descerramento da placa do novo pátio de enxonfre

� nalização das obras em 
2017, o volume anual do 
terminal portuário saltará 
de 2,6 milhões de tone-
ladas para 14,5 milhões, 
acrescentando 12 milhões 
de toneladas de capacida-
de ao sistema portuário de 
Santos.

Para as próximas etapas 
de conclusão do Tiplam, 
estão previstas entregas de 
quatro novos armazéns: 
dois para grãos, um para 
açúcar e um outro � ex. 
A ampliação do terminal 
também prevê mais três 
berços de atracação.

Aderbau Gama



Jaque Barbosa
social por
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OLIMPIATEC
O Ateneu de Cubatão realizou 
neste mês a quinta edição da 
OLIMPIATEC, as Olimpíadas do 
Ateneu de Cubatão, que busca 
incentivar a prática esportiva e 
difundir o conhecimento sobre os 
Jogos Olímpicos. Durante todos 
os dias do evento, os alunos par-
ticiparam de várias modalidades 
esportivas que serão disputadas 
na próxima edição das olimpía-
das, que serão disputadas no Rio 
De Janeiro, em agosto. Nesse 
ano, a OLIMPIATEC acontece no 
Centro Esportivo Romerão e no 
Poli Esportivo de Cubatão. A pre-
miação da competição será em 
breve aos alunos. 

Acidentes de trânsito são os que mais matam

estiver dirigindo;
- Fazer a manuten-

ção periódica do veícu-
lo. É fundamental checar 
pneus, limpador de para-
-brisas, óleo, freio, motor, 
extintor de incêndio;

- É importante sempre 
dirigir com muita calma 
e atenção. Compromissos 
podem ser adiados, sua 
vida, não!

Primeiros-Socorros
A maioria dos aciden-

tes pode ser evitada mas, 
quando acontece, os pri-
meiros-socorros, feitos 
corretamente, podem aju-
dar a salvar vidas ou evi-
tar complicações.

- Ao ajudar uma víti-
ma, é preciso, primeira-
mente, manter a calma e 
avaliar a situação.

- Antes de qualquer ati-
tude de socorro, sinalize 
o local do acidente, para 
chamar a atenção dos ou-
tros motoristas, utilizan-
do triângulo, pisca-alerta 
ou outros objetos;

- É fundamental acio-
nar o atendimento es-
pecializado: Bombeiros 
(193), Polícia Militar 
(190), Polícia de Trânsito 
(194);

- Se a vítima estiver 
consciente, tente mantê-la 
tranquila, minimizando a 
situação;

- Só é aconselhado 
mover a vítima se houver 
perigo de agravamento da 
situação, como o incêndio 
do veículo; e se isso for 
preciso fazer, tente mantê-
-la imobilizada.

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

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

ESPAÇO SAÚDE

Mais de 60 mil mortes 
no ano  passado foram 
causadas por acidentes 
de trânsito no Brasil, su-
perando até o número de 
óbitos por câncer ou ho-
micídios, segundo o Ob-
servatório Nacional de 
Segurança Viária. 

Em 2012, no Hospi-
tal Metropolitano de Ur-
gência e Emergência, de 
Ananindeua (PA), foram 
atendidas mais de 8 mil 
vítimas do trânsito. O 
pico desse tipo de ocor-
rência acontece em julho, 
quando milhares de pes-
soas viajam para as praias.

Prevenção
A melhor forma de di-

minuir os altos índices de 
acidentes é com a sensibi-
lização dos motoristas e 
educação no trânsito. Ser 
solidário com os demais 
motoristas e pedestres é 
um gesto humanitário e 
previne colisões e atrope-
lamentos. Dar passagem, 
aguardar a vez de ir em 
frente e ter paciência con-
tribui para prevenir aci-
dentes. 

Algumas 
orientações:
- Evitar dirigir se esti-

ver tenso, cansado, nervo-
so ou com visão e audição 
comprometidas. Não diri-
gir se beber.

- Manter distância do 
carro da frente para dar 
espaço no caso de mano-
bras bruscas;

- Não utilizar o celu-
lar ou outro aparelho que 
desvie a atenção enquanto 

ESPAÇO SAÚDE

O Grupo de Ginastica Rítmica GADE, de Cubatão, promoveu neste sábado, um arraiá para angariar fundos com o intuito de 
levar as atletas para as próximas competições. Sem receber ajuda ou incentivo, o grupo conta com a participação de todos 
para continuar os trabalhos e levar as meninas que estão se preparando para as próximas competições. O arraiá do GADE 
esbanjou organização e alegria, na escola Ary

1. Pedro Paulo, da Clínica 
SomaPrev
2. Marlene Araújo, do Fundo 
Social de Solidariedade 
Cubatão
3. Fatima Santos, da Fatus 
Academia

A cantora sertaneja cu-
batense Layandra Victoria 
tem a agenda cheia nesse 
final de semana e convida 
a todos para participarem 
dos shows. Nesta quinta 
(30) Layandra se apresen-
ta no Bodegata, na rua XV 
de novembro, em Santos, 
a partir das 18 horas. Na 
sexta (01), a cantora se 
apresenta no Bar do Ja-
maica, que fica na rua Sal-
gado Filho, em Cubatão, a 
partir das 21 horas. Para 
quem quiser contratar os 
shows da nova sensação 
do Sertanejo de Cubatão 
basta ligar para Lamuel 
10. (13) 99733-7874.

A coluna parabeniza
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OABURGUER
A noite da última sexta foi especial e cheia de sabor 
na sede da OAB de Cubatão. Foi o OABurguer, que 

levou duas opções diferentes de um dos lanches mais tradicionais 
do mundo. Durante toda a noite, os convidados apreciaram um hamburguer de 
pernil e outro de fraldinha com bacon.  O presidente da OAB, André Izzi, ficou 
bastante feliz com o evento “Foi a nossa primeira confraternização de muitas 
que virão, o sucesso do evento se deu em razão da OAB Cubatão estar de portas 
abertas para todos. Foi uma mistura de boas energias que contribuiu para um 
ambiente agradável e feliz até o último minuto”.

Sempre que aproximam 
as datas comemorativas 
como o Dia das Mães, dos 
namorados, Dia dos Pais, 
surgem as dúvidas sobre o 
que dar de presente para 
aquela pessoa especial. 
Mas, para não cair na mes-
mice dos presentes clás-
sicos (flores, chocolates e 
afins) é preciso criativida-
de, e por isso preparamos 
uma lista com quatro ideias 
de presentes diferentes 
e criativos para você sur-
preender aquele amigo, os 
seus pais ou aquela pessoa 
muito especial.

Presentes criativos 
para você surpreender

1 – Torre de chopp
Para os amantes de um 

chopp bem gelado, a dica é 
a ‘Torre de Chopp’, que man-
tém a bebida na temperatura 
certa durante aquela con-
versa com os amigos, aque-
le churrasco de domingo ou 
então durante aquele almoço 
de família que começa às 10 
horas da manhã e só acaba 
depois do jogo.

2 – Mochila decorada
A gente saí na rua com mil 

coisas para carregar, celular, 
carteira, carregador, aquele 
guarda-chuva maroto para o 
caso de uma chuva repentina 
e mais uma série de coisas 
que podem fazer parte do dia 
a dia de cada um. Para quem 
gosta de manter o estilo até 

na hora da escolha da mochi-
la, a dica é escolher por mo-
chilas temáticas e decoradas. 
Tem para todos os gostos e 
bolsos. 

3 – Caixa de lembranças/
Porta Retrato
Esse é um dois em um 

para você presentear aquela 
pessoa especial, namorado 
(a), marido, esposa, mãe ou 
pai, a seu gosto. Uma caixa de 
lembranças onde você pode 
guardar pequenas coisas 
como joias, grampos e afins. 
E ainda tem um espaço para 
você colocar aquela foto de 
um momento especial, ou da 
pessoa que você ama. 

4 – Kit Caipirinha
Esse aqui é indispensável 

na cozinha de qualquer bra-
sileiro que se preze. Um kit 
para facilitar e deixar a sua 
caipirinha ainda mais gosto-
sa. Ou então para despertar 
o barman que existe dentro 
de você e estimular a sua 
criação de novos drinks. O 
kit caipirinha vem com uma 
tábua para cortar o limão, 
um socador para misturar 
o açúcar com o limão e um 
copo de 300 ml para finali-
zar e servir a bebida.

Neste domingo, a dupla Eri Costa e Dinho homenageia 
o grande amigo Pedro Miami com um show na sua festa 
de aniversário. Além da dupla, Pedro também recebe 
homenagem do Adriano Sanfoneiro. A dupla aproveita 
para desejar toda a felicidade e sucesso ao amigo e 
companheiro Pedro Miami
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Amigos do engenheiro Gilvan Guimarães 

se reuniram para bater papo e discutir 

propostas para o futuro da cidade. Lider-

anças de vários bairros da cidade, com 

uma visão realista dos problemas da ci-

dade, saíram entusiasmadas do encontro

Foi sucesso total o 
arraiá dos amigos do 
Gilmar da Costela, no 
último fim de semana. 
Na foto Gilmar da 
costela com seu irmão 
Gilvan Barreto, a filha 
Poliana Barreto e suas 
amigas Cida e Jo

Local ACIC 
Rua Bahia, 171

30 de junho de 2016 09digital.com.br
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anos de emancipação 
do Guarujá 

Guarujá comemora, 
nesta quinta (30), 82 anos 
de sua emancipação polí-
tico-administrativa. Para 
celebrar a data, a Prefei-
tura de Guarujá está reali-
zando uma programação 
especial, que começou 
no começou no dia 21 e 
segue até o próximo 03, 

com diversas atividades. 
 Nesta quinta (30), dia 

do aniversário da cidade, 
as celebrações começam 
no Museu da Fortale-
za da Barra Grande, que 
comemora seu segundo 
aniversário com apresen-
tação dos alunos do cur-
so de violão, a partir das 

10 horas. Já no período 
da tarde, às 15 horas tem 
o teatro de fantoches e às 
17 horas o aulão de dan-
ça. A programação che-
ga ao fi m no período da 
noite com o Arraial, das 
18 às 22 horas, com apre-
sentação da dupla Rhuan 
Sampaio e Ricardo.

 Também às 10 horas, 
haverá a recepção dos 
alunos, professores e téc-
nicos da Universidade 
do Chile, na Escola Téc-
nica (Etec) Alberto San-
tos Dumont (Rua Dona 
Vitória, 502 - Jardim São 
Miguel). Para coroar a 
comemoração, acontece a 

Guarujá 
é capital 
do universo 
Geek
Segunda edição 
do Guaru Game 
Fest terá atra-
ções do mundo 
Geek, games 
antigos e o 
Cine GGF

Neste fi nal de sema-
na, Guarujá será capi-
tal do universo Geek. 
Neste sábado e domin-
go (02 e 03) acontece 
a segunda edição do 
Guaru Game Fest. O 
evento será realizado 
no campus da Unaerp 
(avenida Dom Pedro 
I, 3300, Enseada) das 
11h às 18h. Nestes dois 
dias, estão programa-
dos campeonatos de 
jogos eletrônicos, RPG, 
concurso de cosplay, 
disputas de cards poke-
mon, jogos de tabulei-
ro, arena medieval, ofi -
cinas e workshops. A 
entrada custa R$ 70,00, 
mas levando 1 quilo de 
alimento, o valor caí 
pela metade.

Os locais de venda 
de ingressos e a pro-
gramação pode ser vis-
ta no portal do Acon-
tece (acontecedigital.
com.br).

Posse do Rotary prestigiada por varias autoridades no buff et Atelie do Sabor

Titulo de cidadão guarujaense ao dr. Paulo Fiorotto, presidente da 
OAB/Guarujá, concedido pelo vereador Luciano China

Em recente evento Ramiro Máximo, dr Sidnei Aranha
 e Malufi nho

Eduardo Longaretti, o novo presidente do Rotary com sua 
esposa Andreia Perezine e sua fi lha Eduarda

apresentação do Concer-
to do Coral Municipal e 
Convidados, às 20 horas, 
no Teatro Municipal Pro-
cópio Ferreira (Avenida 
Dom Pedro I, 350 – En-
seada). A atividade será 
gratuita.

No domingo (3), a pro-
gramação segue com a 
tradicional Festa de São 
Pedro, no Perequê. A par-
tir das 9 horas, acontece 
a procissão terrestre, se-
guida de missa campal, às 
10 horas. Após a celebra-
ção, às 11 horas, é a vez 
da procissão marítima. 
As atividades prosseguem 
às 15 horas, com o show 
infantil com a Cia Hora 
de Brincar. Na sequência, 
às 16 horas, haverá Aula 
de Zumba. Já às 18 horas 
tem apresentação de Voz 
e Violão com o cantor Ni-
colas, e às 19 horas uma 
apresentação de quadrilha 
junina anima o público. A 
última atração começa às 
20 h30, com show do can-
tor Filipe Lemos.

ANIVERSÁRIO

82
Pedro Rezende


