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Grupo manifesta a favor do hospital

O Jornal faz uma parceria com o comercio para dar 
descontos de até 50% neste final de semana 

Págs 07-08-09-10

Doda entra e 
Blocão fecha 
a porta com 6 
prefeituráveis

Comissão de 
Vereadores 
convoca 
presidente 
da Ecopag

PPS visita 
Acontece para 
anunciar nova 
direção 
municipal

Vigilantes a 
postos: 
querem saber 
‘qual é a dos 
prefeituráveis’

Ale Souza

Moradores protestam 
em audiência pública 
realizada em Santos e 
pedem que o Estado 

tome providências para 
que o Hospital Munici-
pal de Cubatão consiga 
quitar débitos e voltar 

a atividade plena. Tra-
balhadores da OSS que 
administra o hospital 
estão em greve há quase 

um mês e sem previsão 
de volta dos serviços. 
Deputado Paulo Correa 
Jr vai intermediar con-

versa entre Município e 
Estado. Duas reuniões 
já estão marcadas para a 
próxima semana 03

Campeão 
Paulista

Dor de 
cabeça no 
viaduto Cota Viva

Aguinaldo 
Araújo pede 
ampliação 
da linha

Fisiculturista cubaten-
se conquista título iné-
dito para a cidade e a 
vaga para o Campeona-
to Brasileiro da modali-
dade, que será realizado 
no final do mês, em São 
Paulo. Vale vaga para o 
Campeonato Sul-ame-
ricano.  05

Prefeita realiza visto-
ria, para o trânsito na 
marginal da Anchieta e 
chama a atenção das au-
toridades estaduais para 
os problemas do Viadu-
to do Casqueiro. DER 
e Artesp ouviram a co-
munidade e implantam 
mudanças nos acessos 
ao bairro. Audiência 
para debater os pontos 
de discórdia sobre o 
Viaduto está marcada 
para o dia 11.  03

Floricultura Central 
e Programa Cota Viva 
oferecem Coffee Break 
para apresentar os tra-
balhos do Programa de 
Recuperação Ambien-
tal da Mata Atlântica, 
realizado em parceria 
com a CDHU, como o 
Viveiro Escola. Evento 
faz parte das comemo-
rações de 37 anos de 
vida da Floricultura 
Central. Interessados 
devem confirmar par-
ticipação. 08

Presidente da Câmara 
comemora conquista da 
nova linha, mas pede 
ampliação do itinerário 
até a Ponta Praia e a am-
pliação dos horários de 
circulação da linha.  05

Vale Verde/Santos

Arquivo Pessoal

Divulgação
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NOVA EXECUTIVA

PPS Cubatão fortalecido com lideranças

Em visita à redação do Jor-
nal Acontece o PPS anunciou 
sua nova diretoria Executiva. 
O partido, que vem agregando 
pessoas de todos os segmen-
tos da sociedade, promete um 
time forte e coeso para dispu-
tar na Câmara. A direção do 
Partido que conta agora com 
a ajuda e colaboração do PPS 
Mulher e PPS Jovem, alas do 
partido bastante motivadas, 
reafirmam o compromisso de 
longa data e apoio ao pré-can-
didato a Prefeito, o engenhei-
ro Wagner Moura.   

“O PPS entende que não é 
hora de se falar em candida-
tura para vice, mas de somar 
num projeto maior, que agre-
gue pessoas interessadas em 
contribuir para o desenvol-
vimento social, econômico e 
político da Cidade, mas que 
tem nomes com peso político 

e ético para o cargo, se neces-
sário for”. 

Na redação, foram enfá-
ticos em afirmar que o pré-
-candidato Wagner Moura, 
além de estar preparado para 
mudar de fato a forma de fazer 
gestão, não titubeou quando 
teve que fazer a escolha de se 
afastar da atual administração 
para atender ao anseio de elei-
tores e correligionários, abrin-
do mão de forma consciente 
do seu mandato de vereador. 
Para eles, poucos políticos te-
riam “esta coragem e hombri-
dade para com seus eleitores”. 

Os dirigentes partidários 
finalizaram a entrevista dizen-
do que as portas estão abertas 
para qualquer cidadão que 
queira somar e fazer política 
que vise o bem comum, não 
somente para atender o inte-
resse de alguns segmentos.

Célio Lacerda, engenheiro e empresário - Tuté Lopes, empresário - Wanderley Mange, dele-
gado de Policia - Alexandre Cova,  engenheiro - Gilda França, empresária - presidente Luizi-
nho, ex-vereador e presidente da Câmara - Manoel Maraca- sindicalista. 

PPS MULHER - Kátia – empresária
Marly – líder comunitária

PPS JOVEM - Fábio Alexandre 
‘Nego Binho’ Rafael Abou Manos 

O ‘Arco da Aliança’ for-
mado pelos prefeituraveis 
Pedro de Sá (PTB), Carlos 
de Freitas (PSDC), Geraldo 
Guedes (PR), Maurici Ara-
gão (PMN) e Adalberto Fer-
reira (PSC) anunciou nesta 
semana a entrada do verea-
dor Doda, pré-candidato do 
PSB, que trouxe mais dois 
partidos que já caminhavam 
juntos; o PHS e o PMB. 

VEREADORES 
O grupo que já tem 9 par-

tidos, anunciou que soma 
105 pré-candidatos a verea-
dor e que ainda está aberto a 
novos partidos, de oposição 
ao atual governo e com perfil 

‘Blocão’ anuncia 
entrada de Doda

de renovação, que queiram 
compor para as coligações 
proporcionais.

PASSANDO A RÉGUA
Com a entrada de Dóda o 

grupo fecha em seis prefeitu-
ráveis. A partir de agora não 
aceitam mais prefeiturável.

31 DE JULHO
Dia em que todos os par-

tidos do Arco realizarão suas 
respectivas convenções, no 
mesmo local. Na data será 
apresentado o candidato a 
prefeito e vice.

PESQUISA
O grupo define os crité-

rios esta semana para, ainda 
este mês, realizar a pesquisa. 
Além da intenção de voto será 
considerado o índice de rejei-
ção. “não haverá derrotados 
ou vencedores. Somos um!”, 
concluiu Geraldo Guedes. 

DODA
Gerou mais uma reviravol-

ta no cenário político, nesta 
semana, a movimentação de 
Doda, até então objeto de de-
sejo dos principais grupos de 
oposição. Recentemente, em 
entrevista ao Acontece, ele 
anunciou que havia recebido 
aval do PSB estadual para to-
mar decisões de acordo com o 
cenário local. 

FECHOU A CONTA

Marcel Nobrega

ECOPAG Convocada
A Comissão Especial de 

Vereadores - A CEI da Eco-
pag enviou convocação para 
o presidente da empresa 
prestar esclarecimentos, na 
Câmara. A expectativa é de 
que o presidente da empre-
sa José Zioti seja ouvido na 
próxima terça, dia 12, às 10 
horas. A CEV desconfia de 
irregularidades no contrato 
e repasses.

Com relação ao atraso no 
pagamento dos comercian-
tes, a primeira parcela do 
acordo foi paga no dia 30, e 
a próxima está programada 
para sexta que vem, dia 15.

  
CPI Teatral

No programa de rádio 
Jornal da Cidade, o deputa-
do Paulo Corrêa Jr comen-
tou que a atual CPI da me-
renda que está em curso na 
ALESP, é uma CPI Teatral. 
Segundo o deputado, é uma 
peça de teatro para inglês 
ver: “A CPI vai investigar o 
presidente da Assembleia, 
que é do PSDB. É presidida 
por um deputado do mes-
mo partido, com o relator 
do DEM. É como colocar 
irmãos gêmeos para investi-
gar a própria mãe”. 

CPI da Oposição
Paulo Corrêa aproveitou 

para explicar que há duas 
CPI’s na ALESP. “Existem 
duas, uma que está aconte-
cendo e uma outra, propos-
ta pela oposição. Eu assinei 
a da oposição, mas essa que 
está rolando é uma piada”, 
comentou o deputado.
 
Farol baixo

Já está valendo a nova 
regra tornando obrigatório 
dirigir nas estradas com o 
farol baixo aceso também 
durante o dia. Quem esque-
cer comete infração média, 
com multa de R$ 85,13 e 
perda de 4 pontos na habili-
tação. A justificava é preve-
nir e reduzir acidentes.

PSD na corrida
O vice-prefeito Doni-

zete Tavares continua fir-
me na sua pré-candidatura 
à prefeitura nas próximas 
eleições. Segundo um ob-
servador desta coluna, Do-
nizete está intensificando as 
conversas com os partidos 
para formatar a chapa que 
concorerrá á vereança e ao 
executivo Municipal.

PAT reduzido 
O PAT de Cubatão terá 

expediente reduzido nesta 
sexta-feira (8), fechando às 
13 horas para realização do 
serviço periódico de dede-
tização.

O atendimento ao públi-
co não deve prejudicado, já 
que o PAT adota desde maio 
um sistema de comparação 
direta das solicitações de 
vagas com seu cadastro de 
mais de 10 mil fichas de tra-
balhadores cadastrados.

Os próprios trabalhado-
res podem consultar as in-
formações de modo trans-
parente por meio do site 
http://maisemprego.mte.
gov.br, usando para isso a 
senha fornecida no mo-
mento em que se cadastra-
ram.

Coleta seletiva 
A Associação Brasilei-

ra da Indústria de Higiene 
(Abihpec), com a Associa-
ção Beneficente dos Cata-
dores de Material Reciclável 
da Baixada Santista (ABC 
Marbas) e a Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente 
realizarão nos dias 11 a 15, 
das 8 às 17 horas, uma ação 
de conscientização sobre 
coleta seletiva pela Cidade.

A intenção é fortalecer a 
educação ambiental, reali-
zando visitas porta a porta. 
Na ação, serão distribuídos 
folhetos e imãs de geladei-
ra. Um veículo do projeto 
‘Dê a Mão para o Futuro’, 
da Abihpec, com sistema de 
som e locução, ampliará a 
divulgação dos trabalhos.

Vigilantes
Um grupo de vigilan-

tes (foto), liderados pelos 
representantes da classe 
Edvaldo Lobão, Orlando 
Barbosa, Alberto Soares 
e Vanderlei Bacana, quer 
se reunir com todos os 
pré-candidatos a prefeito 
para apresentar as neces-
sidades e reivindicações 
da categoria e ver qual 
é a posição de cada um 
para a classe de vigilan-
tes.  Entre os assuntos a 
serem abordados, estão 
a progressão salarial da 
categoria, horas extras e 
outras demandas refer-
entes a categoria.
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Moradores protestam por 
mais recursos do Estado
Manifestação aconteceu durante audiência pública realizada na sede da AGEM 

Na manhã da última 
quarta (6), moradores da 
Cidade foram até a sede 
da Agência Metropolitana 
da Baixada Santista para 
reivindicar recursos para 
o Hospital Municipal de 
Cubatão, durante a reali-
zação da audiência pública 
para elaboração da propos-
ta orçamentária do gover-
no estadual para 2017 (a 
Lei Orçamentária Anual). 

Para o grupo, o Estado 
tem obrigação de parti-
cipar ativamente da solu-
ção da crise que assola o 
Hospital Municipal Luiz 
Camargo da Fonseca e Sil-
va, que sofre para honrar 
seus compromissos com 
funcionalismo e fornece-
dores. Praticamente todo 
o custeio é feito pelos co-
fres municipais (83,4%). 
A União e o Estado en-
tram com apenas 16,48% e 
0,13%, respectivamente.  

Além das internações e 
atendimentos a moradores 
de outras regiões da Baixa-
da, principalmente de víti-
mas de acidentes no siste-

Alê Souza/PMC

Moradores reivindicam verbas e ações do Estado no Hospital Municipal durante audiência pública

HOSPITAL

ma Anchieta/Imigrantes, 
o hospital responde men-
salmente por 7600 exames 
entre raio-X, mamografias, 
ultrassonografias e tomo-

grafias, além dos pacientes 
mais graves das UBS’s e 
UPA’s da cidade. A Asso-
ciação Hospitalar Benefi-
cente do Brasil (AHBB), 

gestora do hospital, conta 
com um repasse mensal 
da Prefeitura de R$ 4,4 
milhões. A audiência pú-
blica foi realizada na sede 

da Agem e foi organizada 
pela Secretaria de Estado 
do Planejamento e Ges-
tão. Além dos cubatenses 
representantes de outras 

cidades da região partici-
param do debate. 

O objetivo foi iden-
tificar as prioridades da 
Região Metropolitana da 
Baixada Santista. Nas au-
diências, a população tem 
a oportunidade de apon-
tar quais áreas devem ser 
contemplados com inves-
timentos do governo do 
Estado no próximo ano. 

Os encontros são uma exi-
gência da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e visam 
garantir a transparência e 
participação popular. No 
total, estão programados 
18 encontros, entre 22 de 
junho e 21 de julho. Quem 
não pôde comparecer 
pode participar virtual-
mente:       planejamento.
sp.gov.br.

0,13% 
da verba recebida 
pelo Hospital é 
proveniente do 
Governo do Estado

Marcel Nobrega

O deputado estadual 
Paulo Corrêa Jr vai levar  
ao governador do Esta-
do as 3 mil assinaturas, 
colhidas por um grupo 
de moradores solicitan-
do que o governo do Es-
tado tome providências 
em relação ao Hospital 
Municipal. Duas reuni-
ões já estão agendadas, 

Mobilização vai ao 
encontro do Estado

na próxima semana, 
com representantes do 
Estado e da Prefeitura 
para mostrar a situação 
atual do hospital na bus-
ca de soluções.

“No próximo dia 11, 
estarei com o presiden-
te da Assembleia Legis-
lativa Fernando Capez 
e com o secretário de 

Saúde, David Uip, onde  
irei mostrar as assinatu-
ras e expor os problemas 
do hospital junto, com a 
prefeita Marcia Rosa. No 
dia 13, estaremos com o 
secretário da Casa Civil. 
Samuel Moreira, para 
ampliar o diálogo”, co-
menta Paulo Correa Jr.

A comitiva munici-

O presidente do 
PEN de Cubatão 
Sergio Peralta 
entregou ao de-
putado Paulo 
Corrêa Jr, calha-
maço com mais 
de 3 mil assina-
turas de muní-
cipes cobrando 
maior participa-
ção do Estado no 
Hospital 

TRAGÉDIA ANUNCIADA

Após uma vistoria tu-
multuada, com direito a 
bloqueio parcial da mar-
ginal da Via Anchieta, re-
alizada na última segunda 
(04), parece que Prefeitu-
ra, DER e Artesp começa-

Prefeita fecha pista e ‘DER aparece’
ram a se entender sobre 
os problemas que estão 
sendo apontados no novo 
Viaduto do Casqueiro.

Na primeira visto-
ria, realizada na segun-
da (04), estavam apenas 

representantes da Pre-
feitura, que chegaram a 
bloquear parcialmente a 
marginal da Anchieta, na 
altura do acesso à Aveni-
da Brasil, um dos pontos 
mais críticos e com maior 

risco de acidente. O obje-
tivo era conseguir chamar 
a atenção das autoridades 
estaduais para os riscos e 
iniciar o diálogo para que 
as reivindicações dos mo-
radores do bairro fossem 

ouvidas.
Já na terça, uma nova 

vistoria foi realizada, des-
ta vez com a presença de 
técnicos da Artesp e DER, 
responsáveis pela obra do 
viaduto e de técnicos da 
concessionária Ecovias. 
Nesse encontro, ficou 
acordado que o DER vai 
retirar ou refazer a pintu-
ra de sinalizações de solo, 
pois marcas de sinaliza-
ções antigas no local po-
dem confundir os moto-
ristas e causar acidentes. 
Já a Ecovias, vai intensifi-
car o trabalho de sinaliza-
ção por placas, para disci-
plinar o fluxo de veículos 
no local. 

No Casqueiro, a Pre-
feitura pretende direcio-
nar o tráfego para outros 
dois acessos menos uti-
lizados - as ruas Carlos 

Gomes e Júlio Cunha -, 
separando possivelmente 
os tráfegos pesado e leve. 
Uma lista de mudanças 
na sinalização foi envia-
da esta semana ao DER 
pela CMT.

A municipalidade 
questiona o fato de o via-
duto ter sido aberto sem 
as adequações de tráfego 
de veículos, o que vem 
provocando transtornos 
à população.

A Prefeitura também 
marcou reunião pública 
para discutir o problema 
na próxima segunda-fei-
ra (11), às 19h, no Bloco 
Cultural. As vagas para 
participação da reunião 
aberta são limitadas e as 
inscrições devem ser fei-
tas pelo formulário dispo-
nível no site da Prefeitura 
(www.cubatao.sp.gov.br).Impulsionada pela revolta dos motoristas, prefeita fecha marginal e faz ‘DER aparecer’.

Marcel Nobrega

O diretório do PEN de Cubatão coletou mais de 3 mil assina-
turas e passou às mãos do deputado Paulo Corrêa Jr que vai 
auxiliar no diálogo entre a Prefeitura e governo do Estado

pal também vai ouvir o 
diagnóstico com os pro-
blemas apontados no re-

latório do NAE (Núcleo 
de Assuntos Especiais 
da Assembleia Legislati-

va), que realizou vistoria 
no Hospital no mês pas-
sado. 



Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ELISEU DIAS SANTOS e ANA PAULA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, encarregado de obras, RG n.º 185029413 - SSP/SP, CPF n.º 05310239820, com 51 
anos de idade, natural de ILHÉUS - BA (Itabuna-BA  Livro nº 31, fls. nº 152, Termo nº 34605), nascido 
no dia três de abril de mil novecentos e sessenta e cinco (03/04/1965), residente na Rua Rivaldo Alves 
Feitosa, 500, bloco 3, apt.61, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de OTÁVIO DIAS DOS SANTOS, falecido 
há 30 anos e de EREMITA DUTRA DIAS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 277901005 - SSP/SP, CPF n.º 16957424863, com 43 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 461, fls. nº 196, Termo nº 207546), nascida no dia dezesseis de abril de mil novecen-
tos e setenta e três (16/04/1973), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, bloco 3, apt.61, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, filha de MARIA LUCIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 
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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de julho 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: ANDRÉ LUIZ PEREIRA MAURI e VANESSA MARQUES DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de informática, RG n.º 46015558 - SSP/SP, CPF n.º 
39949848822, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 130, fls. 
nº 178, Termo nº 79200), nascido no dia sete de maio de mil novecentos e oitenta e nove (07/05/1989), 
residente na Rua Sergipe, 350, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de SERGIO LUIZ MAURI, de nacionalidade 
brasileira, mecânico, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de WALDA HELENA PEREIRA 
MAURI, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 443964415 - SSP/SP, com 30 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 114, fls. nº 226, Termo nº 27695), nascida no 
dia quinze de abril de mil novecentos e oitenta e seis (15/04/1986), residente na Rua Sergipe, 350, Vila 
Nova, Cubatão - SP, filha de ARMANDO CELESTINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 70 anos de idade e de MARIA MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
72 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, 05 de julho 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: CAIO CÉZAR LIMA DA SILVA e MARTA DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, RG n.º 40462772 - SSP/SP, CPF n.º 42969294885, com 21 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 169, fls. nº 303, Termo nº 49661), nascido 
no dia três de março de mil novecentos e noventa e cinco (03/03/1995), residente na Rua Caminho 
São Bartolomeu, 1617, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de MANOEL PEREIRA DA SILVA, falecido há 
9 meses e de LINDIJANE NOGUEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
430426100 - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 170, fls. nº 284, 
Termo nº 50040), nascida no dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e cinco (16/03/1995), 
residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 1617, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de ADEMIR DA 
SILVA, falecido há 21 anos e de VICENTINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de julho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSIAS DA SILVA CARVALHO e THAYS FERNANDA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 444160115 - SSP/SP, CPF n.º 33756689883, com 32 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 102, fls. nº 330, Termo nº 23024), nascido no dia vinte e 
sete de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (27/06/1984), residente na Caminho São Carlos, 1765, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de RAIMUNDO GOMES DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, car-
pinteiro, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FATIMA DA SILVA CARVALHO, de nacio-
nalidade brasileira, domestica, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 562368425 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 183, fls. nº 56, Termo nº 54986), nascida no dia oito de junho de mil nove-
centos e noventa e sete (08/06/1997), residente na Caminho São Carlos, 1765, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, filha de SEVERINO BERNARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CELIA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 
com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de julho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: PAULO ALBERTO DE LIMA e LETICIA DE OLIVEIRA EDUARDO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, açougueiro, RG n.º 13365300 - SSP/MG, com 31 anos de 
idade, natural de JUIZ DE FORA - MG, nascido no dia seis de março de mil novecentos e oitenta e cin-
co (06/03/1985), residente na Rua Caminho Principal, 52, casa 2, Vila Noel, Cubatão - SP, filho de GE-
RALDO CATARINO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente 
em JUIZ DE FORA - MG e de SUELI SILVA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 58 
anos de idade, residente em JUIZ DE FORA - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, ajudante, RG n.º 486111209 - SSP/SP, CPF n.º 40741450810, com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa e um (19/09/1991), 
residente na Rua Caminho Principal, 52, casa 2, Vila Noel, Cubatão - SP, filha de ADENILSON EDUAR-
DO, de nacionalidade brasileira, operador de empilhadeira, com 45 anos de idade, residente em RIO 
DE JANEIRO - RJ e de ANDRÉA LIMA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos 
de idade, residente em RIO DE JANEIRO - RJ. 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, 02 de julho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LUCAS ALMEIDA DA SILVA e CÁTIA FERREIRA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, tec. em redes, RG n.º 42943371 - SSP/SP, CPF n.º 41558190821, com 22 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 180, fls. nº 295, Termo nº 109139), 
nascido no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e quatro (24/05/1994), residente na 
Rua Maria Cristina, 1177, Ap.11, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ROBSON BARBOSA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, eletricista, com 47 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de ANA 
CRISTINA DE ALMEIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, op. de telemarketing, com 46 anos de ida-
de, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, promoto-
ra de vendas, RG n.º 32523577 - SSP/SP, CPF n.º 34166493892, com 32 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 206, fls. nº 271, Termo nº 57599), nascida no dia vinte de março de 
mil novecentos e oitenta e quatro (20/03/1984), residente na Av.Brasil, 125, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, 
filha de COSME BISPO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 68 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA ISABEL FERREIRA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 65 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, 02 de julho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: AGNO LIMA DA SILVA BANDEIRA e JULIANY DOS SANTOS VASCONCELOS BELO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, metalúrgico, RG n.º 46017988 - SSP/SP, CPF n.º 
37765266888, com 27 anos de idade, natural de JAGUARIBE - CE (Jaguaribe-CE  Livro nº 13, fls. nº 75, 
Termo nº 14224), nascido no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (03/01/1989), re-
sidente na Avenida Principal, 1933, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ BANDEIRA DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, ajudante, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ISABEL LIMA 
DA SILVA BANDEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar adimistrativa, RG n.º 355765214 
- SSP/SP, CPF n.º 37502019863, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 138, 
fls. nº 226, Termo nº 37246), nascida no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(12/12/1989), residente na Rua Amaral Neto, 109, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de EDVAL-
DO VASCONCELOS BELO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de NILCENEIA DOS SANTOS VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
42 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, 01 de julho 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: ERNILDO AMORIM ALMEIDA e ALIZINETE SANTOS VAZ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, armador, RG n.º 384580099 - SSP/SP, CPF n.º 32933045320, com 50 
anos de idade, natural de PALMEIRÂNDIA - MA (Palmeirândia-MA  Livro nº 17, fls. nº 152, Termo nº 
1328), nascido no dia treze de julho de mil novecentos e sessenta e cinco (13/07/1965), residente na 
Rua Vicente Latrova, 90, Bloco C, Ap.24, Bolsão 7, Cubatão - SP, filho de JUVENAL ALMEIDA, falecido há 
15 anos e de LUISA AMORIM, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, vigilante, RG n.º 300071000 - SSP/SP, CPF n.º 48518921520, com 53 anos de idade, natural 
de MILAGRES - BA (Milagres-BA  Livro nº 04, fls. nº 75, Termo nº 2408), nascida no dia quatorze de 
junho de mil novecentos e sessenta e três (14/06/1963), residente na Rua Vicente Latrova, 90, Blo-
co C, Ap.24, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha de LOURIVAL VAZ ANDRADE, falecido há 04 anos e de JOSE-
FA MARIA DOS SANTOS, falecida há 07 meses. 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, 30 de junho de 2016
O Oficial: 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 apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
tigo 1525 do Código Civil Brasileiro: DANILLO TADEU DO NASCIMENTO DE ABREU 
e MARIANY ALVES FERREIRA DOS SANTOS. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, nutricionista, RG n.º 488733696 - SSP/SP, CPF n.º 40022923802, 
com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dois de agosto de mil 
novecentos e noventa e três (02/08/1993), residente na Rua Cuiaba, 1042, Vila Fa-
tima, SÃO VICENTE - SP, filha de ANTONIO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, comerciante, residente na Rua Cuiaba, 1042 e de AMARIZA FERREIRA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, residente na Rua 
Cuiaba, 1042. 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, 06 de julho 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: JOSÉ AMARO DA SILVA e JOICIMARA BATISTA DE JESUS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 58558436 - SSP/SP, CPF n.º 71033904449, com 
46 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE, nascido no dia vinte e oito de ja-
neiro de mil novecentos e setenta (28/01/1970), residente na Rua Caminho São Gabriel, 240, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ANTERO DA SILVA, falecido há 11 anos e de EMIDIA MARIA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SPDi-
vorciado de Yolanda Oliveira dos Santos, conforme sentença datada aos 26/05/2011, proferida pelo 
Juiz de Direito da 4ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2010.007558-
4/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 607235627 
- SSP/SP, CPF n.º 01981364200, com 25 anos de idade, natural de MOJU - PA (Moju-PA  Livro nº 
62, fls. nº 283, Termo nº 41912), nascida no dia sete de junho de mil novecentos e noventa e um 
(07/06/1991), residente na Rua Caminho São Gabriel, 240, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ ARMANDO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 52 anos de idade, residente 
em BELÉM - PA e de SÔNIA MARA NATIVIDADE BATISTA, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 
49 anos de idade, residente em BELÉM - PA. 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, 29 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: RODINEY SALEMA DA SILVA e THAYNÁ MARIA SILVA BONFIM. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, op. de empilhadeira, RG n.º 44101792 - SSP/SP, CPF n.º 37902055832, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de junho de mil novecentos e oitenta 
e oito (09/06/1988), residente na Rua 19, 301, Rio Branco, SÃO VICENTE - SP, filho de NILTON SALEMA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 60 anos de idade, residente em RIO DE JANEIRO - RJ e 
de JOZENI FRANCISCA SALEMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, re-
sidente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, consultora de 
beleza, RG n.º 443754524 - SSP/SP, CPF n.º 43937485813, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(São Vicente - SP  Livro nº 231, fls. nº 75, Termo nº 163323), nascida no dia vinte e quatro de dezembro 
de mil novecentos e noventa e seis (24/12/1996), residente na Rua Domingos Trombino, 130, Jd.Costa 
e Silva, Cubatão - SP, filha de NIVIA MARIA SILVA BONFIM, de nacionalidade brasileira, monitora escolar, 
com 34 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, 05 de julho 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: ANTENOR MARCOS DA SILVA e MAURA ROSANGELA SIPRIANO DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 166998862 - SSP/SP, CPF n.º 
06634530890, com 51 anos de idade, natural de ARACI - BA, nascido no dia cinco de abril de mil nove-
centos e sessenta e cinco (05/04/1965), residente na Rua Caminho São Cristovão, 56, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filho de GERALDO ALVES DA SILVA, falecido há 40 anos e de MARIA JOSÉ MOURA DA 
SILVA, falecida há 10 anosDivorciado de Maura Rosangela Sipriano da Silva, conforme sentença datada 
de 07/08/2014, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de 
N°3004607-68.2013.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 27346825X - SSP/SP, CPF n.º 13389989862, com 42 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no 
dia treze de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (13/02/1974), residente na Rua Caminho São 
Cristovão, 56, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de ALUIZIO SIPRIANO DA SILVA, falecido há 40 anos e 
de RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA, falecida há 42 anos. Divorciada de Antenor Marcos da Silva, conforme 
sentença datada de 07/08/2014, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro desta Comar-
ca, nos autos de N°3004607-68.2013.8.26.0157. 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, 04 de julho 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: MAURICIO NOVAES BARAÇAS DOS SANTOS e KARLA MICHELLE REBELO COÊLHO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, professor, RG n.º 15182186 - SSP/SP, 
CPF n.º 13142139893, com 49 anos de idade, natural de SÃO CAETANO DO SUL - SP, nascido no dia 
dezesseis de junho de mil novecentos e sessenta e sete (16/06/1967), residente na Av. Europa, 575, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOSÉ BARAÇAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 84 anos de idade, residente em TIETÊ - SP e de MARIA OSIRA MARTIM NOVAES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 81 anos de idade, residente em TIETÊ - SPDi-
vorciado de Christianne Kamimura Polo, conforme sentença datada de 10/05/2002, pelo MM Juiz de 
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santo André-SP, nos autos de N°450/02.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 32915686X - SSP/SP, CPF n.º 30348078803, com 34 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta e 
um (20/10/1981), residente na Av. Europa, 575, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de CARLOS DA 
SILVA COELHO, falecido há 8 meses e de VILMA REBELO, de nacionalidade brasileira, costureira, com 
68 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, 01 de julho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MAXWEL DA SILVA ELEUTERIO e MICHELE BRAGA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 458812584 - SSP/SP, CPF n.º 22727172842, com 32 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta e 
três (03/11/1983), residente na Rua Caminho Cipriano, 47, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de 
GERALDO DAS DORES ELEUTERIO, falecido há 10 anos e de SELMA FELIX DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 56 anos de idade, residente em CARUARU - PE . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, doméstica, RG n.º 382446549 - SSP/SP, CPF n.º 07908204635, com 32 
anos de idade, natural de SUZANO - SP, nascida no dia quinze de março de mil novecentos e oitenta e 
quatro (15/03/1984), residente na Rua Caminho Cipriano, 47, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 48 anos de idade, residente 
em SÃO PAULO - SP e de GLEIDE D’ARC BRAGA MATOS, de nacionalidade brasileira, diarista, com 56 
anos de idade, residente em LAVRINHAS - 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, 01 de julho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SILVIO FERREIRA DE ANDRADE e LIDIANE DAS CHAGAS RIBEIRO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 43390935 - SSP/SP, CPF n.º 31932183833, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 100, fls. nº 380, Termo nº 22278), 
nascido no dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta e quatro (27/03/1984), residente 
na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, Bloco 5, apt.14, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de JURANDIR 
ARRUDA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 56 anos de idade, residente 
em SURUBIM - PE e de MARIA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, ven-
dedora, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, encarregada, RG n.º 593910369 - SSP/SP, CPF n.º 02560072173, com 28 anos 
de idade, natural de ANÁPOLIS - GO (Anápolis-GO, 2ªzona  Livro nº 40, fls. nº 114, Termo nº 40170), 
nascida no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e oito (29/06/1988), residente na 
Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, Bloco 5, apt.14, Parque São Luis, Cubatão - SP, filha de MARCOS AN-
TONIO DA SILVA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, soldador, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de LUCIMEIRE DAS CHAGAS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, manicure, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: EDMILSON FERREIRA DA COSTA e ADRIANA APARECIDA PIN-
TO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, microempreendedor, 
RG n.º 369908041 - SSP/SP, com 40 anos de idade, natural de IPECAETÁ - BA, nascido no dia 
doze de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (12/10/1975), residente na Rua Maria 
do Carmo, 947, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de ANTONIO SANTANA DA COSTA e de RE-
GINA FERREIRA DA COSTA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 13301171 - SSP/MG, com 36 anos de idade, natural de PARÁ DE MINAS - MG, nascida 
no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta (11/05/1980), residente na Rua Jerusalém, 
127, Santos Dumont, PARÁ DE MINAS - MG, filha de SEVERIANO PINTO, falecido e de ELIZABET 
DA CONCEIÇÃO PEREIRA PINTO. 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, 20 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: RAFAEL DE SOUZA SANTOS e JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista montador, RG n.º 357716115 - SSP/SP, CPF 
n.º 23222122881, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de abril de mil 
novecentos e noventa (20/04/1990), residente na Rua Santa Filomena, 594, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filho de JOSÉ TIMOTEO DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 50 anos 
de idade, residente em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE e de LUZINETE ANALIA DE SOUZA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 486082908 - SSP/SP, CPF n.º 38172420854, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de dezembro de mil novecentos 
e noventa (12/12/1990), residente na Rua Santa Filomena, 594, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de 
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, resi-
dente em TERESINA - PI e de ILDACI PEREIRA DA SILVA SANTOS, 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, 04 de julho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
tigo 1525 do Código Civil Brasileiro: EDUARDO SOUZA DOS SANTOS e MIRIAN DA 
SILVA SOUZA. S Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, profes-
sora, RG n.º 42176081 - SSP/SP, CPF n.º 35211386825, com 29 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e 
sete (23/04/1987), residente na Rua Edson Pereira França, 120, Vila Natal, Cubatão 
- SP, filha de MARCOS JORGE SOUZA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELENILDA DA SILVA SOUZA, de nacio-
nalidade brasileira, auxiliar telemarketing, com 50 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de julho de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

M
O
I
T
A

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 
DISCO, JA COM MOTO PROTE-
GIDA VALOR R$9000,00. (13) 
99210-2890 - Carol

VENDO

Só 250 km rodados
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Aguinaldo Araújo entregou solicitação para mudança do itinerário e horário dos ônibus. Ecovias está realizando estudos 
para implantação de radar movel no curvão, um dos pontos críticos da rodovia na região.

Izaias Correa

DESENVOLVIMENTO

Vale Verde recebe melhorias e 
pede ampliação da linha da EMTU

Grande conquista dos 
moradores do bairro, a 
linha 954 da EMTU, que 
liga o Vale Verde ao cen-
tro de Santos começou a 
circular no último dia 20 
e vai passar por um novo 
estudo para que seu ho-
rário e itinerário sejam 
ampliados.

Atendendo a um abai-
xo-assinado dos mo-
radores, o vereador e 
presidente da Câmara  
Aguinaldo Araújo (PDT) 

entregou na manhã des-
ta quinta (07) uma soli-
citação ao presidente da 
EMTU, Joaquim Lopes, 
para que a linha seja es-
tendida até o bairro da 
Ponta da Praia, com tra-
jeto passando por alguns 
bairros da cidade de San-
tos e que tenha seu horá-
rio alterado, para atender 
melhor os moradores do 
bairro e da cidade.

Agora, a EMTU deve 
realizar estudo de via-

bilidade das solicitações 
apresentadas e uma re-
união deve ser marcada 
nos próximos dias para 
que sejam debatidas as 
alterações e, caso aceitas, 
implantadas o quanto 
antes.

Ecovias 
A Ecovias ouviu a re-

clamação dos moradores, 
apresentadas por Agui-
naldo Araújo e começou 
as modificações necessá-

rias no bairro para tornar 
o seu acesso mais seguro 
e evitar acidentes.

A Concessionária já 
aumentou a sinalização 
do curvão do Vale Verde 
(uma curva acentuada 
que termina na entrada 
do bairro), para que os 
motoristas reduzam a ve-
locidade no local. Tam-
bém pintou as muretas de 
proteção, para melhorar 
a visibilidade. A sinaliza-
ção por placas na entrada 
e saída do bairro também 
foram reforçadas.

Radar Móvel 
No curvão, a Ecovias 

está realizando estudos 
para implementação de 
radares móveis para dis-
ciplinar os motoristas 
que por ali passam. O es-
tudo, quando finalizado, 
será encaminhado para 
a Agência Reguladora do 
Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp). Após 
análise, a Artesp dirá se 
o radar pode ou não ser 
implantado. 

Muro 
Já o muro do bair-
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Aguinaldo entrega requerimento da ampliação 
da linha 954 na sede da EMTU, em São Paulo

Ônibus da linha 954 da EMTU na saída do Vale Verde rumo a Santos

ro, danificado após aci-
dente, recebeu vistoria 
do vereador Aguinaldo 
Araújo acompanhado de 
técnicos da Prefeitura, 

que estão definindo qual 
é a melhor solução para a 
inclinação e as rachadu-
ras apontadas durante a 
vistoria.

Arquivo Pessoal

André Cravo 
é campeão paulista

FISICULTURISMO

Professor e proprietário da Academia do Físico, no Jardim 
Casqueiro, conquistou o título na categoria Master até 80kg

Cubatão tem mais um 
motivo para se orgulhar. 
No último final de sema-
na (02 e 03), o fisicultu-
rista André Cravo, pro-
prietário e professor da 
academia Oficina do Fí-
sico, conquistou o título 
de Campeão Paulista de 
Fisiculturismo, em dis-
puta realizada na cida-
de de São Bernardo do 
Campo.

Disputando na cate-
goria Master (de 40 a 49 
anos) até 80 kg, André 
fez uma exibição perfei-
ta, que garantiu ao atleta 
o título na categoria. Sem 
contar com apoio ou pa-
trocínio de qualquer na-
tureza, Cravo manteve o 
foco nos treinos e agora 
colhe o resultado. “É um 
esporte duro, que exige 
grande dedicação e in-
vestimento, e tudo fica 
mais difícil quando não 
se tem apoio. Mas mes-
mo assim, conquistar 
um título para a cidade 
é sensacional. Dá um gás 
para seguir no caminho, 
focar ainda mais no trei-
nos e mirar desafios ain-
da maiores”, comenta o 
fisiculturista.

Próximos desafios

O título paulista ga-
rantiu à André Cravo a 
vaga para a disputa do 
Campeonato Brasileiro 
de Fisiculturismo, que 
será realizado no últi-
mo final de semana de 
julho, na cidade de São 
Paulo. Com o foco nos 
treinamentos, cada vez 
mais puxados, André se 

mostra confiante para o 
torneio. “Estou confiante 
que vou longe nesse cam-
peonato brasileiro. Mi-
nha meta é o título, que 
vai me dar a vaga para a 
disputa do campeonato 
Sul-Americano de Fisi-
culturismo, que será dis-
putado em setembro, no 
Equador, que é um dos 
meus principais objeti-
vos nesse ano”, afirma.

André Cravo ergue troféu após conquista do Pau-
lista de Fisiculturismo no último final de semana

ATÉ SETEMBRO

Ciesp e ACIC preparam 
2ª Rodada de Negócios
Dessa vez, empreiteiras que prestam serviços às industrias 
do Polo vão sentar para dialogar com o comercio local

Com o sucesso da 1ª 
Rodada de Negócios rea-
lizada no final de maio e 
o atual cenário desfavorá-
vel na economia nacional, 
o Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(Ciesp), em parceria com 
a Associação Comercial 
e Industrial de Cubatão 
(ACIC) e a Prefeitura Mu-
nicipal vão realizar a 2ª 
Rodada de Negócios, que 
deve acontecer até o mês 
de setembro.

Na segunda edição 
do evento, será a vez das 
empreiteiras que pres-
tam serviços às Industrias 

abrirem o diálogo com o 
comércio da cidade e co-
nhecer tudo o que tem na 
cidade, com o intuito de 
estreitar as relações entre 
as duas partes e estimular 
as empreiteiras a comprar 
seus produtos com os for-
necedores da cidade.

O presidente da ACIC, 
Antonio Teixeira, está oti-
mista com a nova rodada. 
“Estamos realizando reu-
niões para acertar os últi-
mos detalhes e a data para 
o evento, que vai aconte-
cer até o mês de setembro. 
Nós queremos fomentar 
os negócios na nossa cida-

de e agora é a vez de cha-
mar as empresas que pres-
tam serviços às industrias 
para essa conversa. Vai ser 
muito importante para 
todos, nesse momento de 
crise, estreitar relações e 
ajudar a movimentar a 
economia da cidade”, en-
fatiza.

Teixeira ainda comenta 
que, assim que for divul-
gada a data da inscrição, 
também será divulgada a 
forma que os interessados, 
tanto as empresas como os 
comerciantes, participem 
do encontro, que será rea-
lizado na ACIC.

Izaias Correa

Marcel Nobrega

Comércio e Indústria conversam durante a 1ª Rodada de Negocios



Local ACIC 
Rua Bahia, 171

13 99653-2902   3361-5212
jornalacontece@acontecedigital.com.br

ANUNCIE!

PRÓXIMO SALDÃO

AGOSTO
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Jaque Barbosa
social por

jaquebarbosa@acontecedigital.com.br
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Rodada de Eventos
Floricultura Central e 
Cota Viva em parceria

Dando início à Rodada de Even-
tos  deste ano, em comemoração 
aos 37 anos da Floricultura Central, 
será oferecido um Coffee Break 
(Espaço Café com Flores), no próxi-
mo dia 13 as 8h. Haverá apresenta-
ção do projeto Socioambiental do 
Programa Serra do Mar Cota Viva, 
que desenvolve uma série de ativi-
dades para a conscientização so-
bre a necessidade da preservação 
e recuperação da Mata Atlântica.

O projeto envolve ações como o 
Viveiro Escola, que produz plantas 
nativas e as distribui para replan-
tio em áreas devastadas e diversas 
outras ações de recuperação, con-
scientização e preservação.

Coffee Break Sustentável – Para 
participar é necessário realizar 
uma inscrição. Mais informações, 
entrar em contato com a Flori-
cultura Central Tels; 33612703 – 
33615785 – Whats ( 981373084) 
ou pelo email: cafefloracentral@
hotmail.com

A coluna fotografou o pastor 
Valdeci Santos com a esposa 
Ana Paula e o filho Samuel 
Santos.
Uma família a serviço do Senhor 
Jesus, comemorando a benção 
de ter o jovem filho já atuando 
como pastor no Templo de Sa-
lomão: “felizes em dividir esta 
alegria com a nossa comunidade 
cubatense”. O pastor da Igreja 
Universal do Reino de Deus de 
Cubatão atua como pastor da 
igreja há 25 anos, sempre com o 
apoio da esposa.

15 anos de
 felicidades!

O casal Maraca e Maria 
Lúcia se apresentaram 

diante do altar no dia 
14 de junho, para oficia-

lizar a união, na presença 
de Deus e confirmar o 

amor vivido diariamente. 
Momentos inesquecíveis 

na igreja Nossa Senhora 
da Lapa

APRESENTE 
ESTE ANÚNCIO 
E GANHE

10%
NO PRATO 

FEITO



Tudo di Bão!
A galera do 31 de 
Março curtiu à valer 
o Arraiá Katia #Tudo 
di Bão, promovido 
pela coiffeur Kátia 
Tudo de Bom no últi-
mo fim d semana; 
foi um sucesso!

Conferência Municipal 
das Cidades elege
Delegados:
Poder público: Aldo-
mar Farias, Célia Maria 
de Azevedo e Carlos 
Roque.
Movimentos populares: 
Carlos César, Maribel 
Duarte e Wagner Franco
Entidades sindicais:
Djalma Sotero da Silva
Entidades acadêmicas: 
Edson (Bombril)
ONG’s - Roque Bispo 
Empresariado:
Maria Iris Abreu. 

O Rotary Clube de Cubatão conduziu à presidência o empresário Hermes Balula. Sua 
esposa Cida Balula assume a presidência da Casa da Amizade. Tradicionais comerciantes 
e atuantes na vida social da cidade, o casal já esteve à frente da Acic: Balula é antecessor 
do atual presidente. Na foto, o presidente Hermes Balula com o cirurgião dentista Edson 
Cambaúva, Sérgio Balula, e o ex presidente do Rotary Cubatão Felipe Ribeiro

 Parabéns para o príncipe Heitor que completou um ano dia 
03, na foto com os pais Rubens e Giscarla

Aderbau Gama
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Diga que viu este anúncio e ganhe desconto

CRECI 57407

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 - RUA 
LARGA, PROX. COLEGIO - 250 MIL, ACEITA 

3361-4894 
3372-7409 

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 - Centro - Cubatão

almeidasimoveis.com.br

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

Imóveis à venda pelo  

Minha Casa 
Minha Vida 

da CEF
APARTAMENTOS:
Ref.: AP0183 - 2 dormitórios = R$ 
210.000,00 - Centro / Cubatão.
Ref.: AP0177 - 2 dormitórios = R$ 
220.000,00 - Centro / Cubatão. 

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

Casqueiro 3363-2209
   Vila Nova 3361-8686

    Säo Vicente 3221-5910

Ref.: AP0534 - 1 dormitório = R$ 
190.000,00 - Casqueiro / Cubatão.
Ref.: AP0531 - 1 dormitório = R$ 
195.000,00 - Casqueiro / Cubatão
Ref.: AP0558 - 1 dormitório = R$ 
179.900,00 - Casqueiro / Cubatão

LOCAÇÃO:
CASA - 02 dormitórios sendo 1 suite, 
sala, cozinha, banjeiro, garagem c/ chur-
rasqueira - vila nova - 1700,00 
APTO V. NOVA - 02 dormitórios - 900,00
CONJUNTO COMERCIAL - Praça Frei 
Damião - 5 salas com banheiro

15%Vidros e Tapeçaria 
para autos

desconto nos 
serviços

Avenida Nações Unidas, 90 - Vila Nova
Tel:. 3361-7316 - id: 129*6500

autovidroscristal@hotmail.com.br

13 3361-1665 / 7805-5252
 Pq. Fernando Jorge - Apartamento de 1 dorm.  R$ 150.000
Vila Nova - Apartamento de 2 dorms. R$ 230.000
São Vicente - Apto. de 2 dorms. na Vila Valença – R$ 200.000,00
São Vicente - Apto. de 2 dorms no Itararé próximo a praia- R$350.000
Santos - Apto. de 4 dorms. condomínio de alto padrão com área de 
lazer completa no Gonzaga - R$ 1.100.000
Santos - Apto semi-novo 2 dorms.com 2 suítes condomínio com lazer 
completo na Vila Belmiro – R$ 630.000
Vila Nova - Sobreposta de 2 dorms. sendo 1 suíte e churrasqueira em 
Cubatão - R$ 310.000

Apartamento no Gonzaga

Sobreposta na Vila Nova
VENDAS

NOVA Imobiliaria

Visite 
nosso site:

www.novaimob.com.br
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