
CIDO BARBOSA  Diretor presidente Ano XVIII    29 de JULHO de 2016     Nº 884     R$ 0,75 acontecedigital.com.br

Piquenique 
House inova 
conceito de 
Buffet

Para não 
esquecer 
os remédios

CAMP abre 
inscrições 
para 2017 

‘Dia Laranja’ 
combate a violência 
contra a mulher

Enfim, uma saída 
para o Casqueiro... 

Almoço com 
gostinho de 
interior

Lanches saudáveis e 
brincadeiras educativas 
fazem partes das festas 
promovidas pelo Buffet 
que iniciou as atividades 
no último domingo B1

Almoço Caipira da TV Polo 
fez convidados viajarem com 
comidas e músicas típicas  B2

Cubatão define candidatos e coligações

Médico cria aplicativo 
que lembra pacientes dos 
horários dos remédios 
a serem tomados e das 
consultas e exames 
marcados. 03

Entidade abre inscrições 
para jovens nascidos no 
ano de 2001, a partir da 
próxima terça. Turma 
começa trabalhos no 
início do próximo ano. 03

Campanha da ONU quer 
conscientizar população 
sobre o alto índice de 
violência contra a mulher 
que existe no país. 03

Estado e Município 
começam a dialogar 
na mesma sintonia 
e acessos ao Jardim 
Casqueiro devem sofrer 
alterações nos próximos 
dias. Saída da Avenida 
Brasil, principal alvo das 
reclamações dos usuários 
e moradores da região, 
terá sentido único para 
o bairro. Iluminação do 

Alta tensão! 
Criado para ajudar o PT, 
PRB cubatense debanda 
e indica o vice de Wagner 
Moura.

Convenções seguem até 
semana que vem e definem 
nomes dos candidatos a 
prefeito, vice e coligações 
de vereadores

Partidos já definem 
acordos para as 
convenções. Número de 
candidatos a prefeito 
deve ficar em 7

Nei Serra diz a Acontece 
que desiste da candidatura 
a prefeito e deixa caminho  
livre para Ademário 
no PSDB

Ex-presidente Lula virá 
a Cubatão, semana que 
vem, para prestigiar 
homologação do nome 
de Fábio Inácio

Grupão define prefeito 
e vice. Veja os nomes 
que serão homologados 
na convenção conjunta 
domingo

02

Ale Souza

complexo e ciclovias ainda 
continuam sem definição  e 
Prefeitura segue cobrando 
providências. 03

Número de assassinatos 
passa de 4 mil. Maior parte 
deles (50,3 %) ocorreram 

dentro da casa das vítimas, e 
33,2% pelas mãos de parceiros 

ou ex-parceiros

Cia Lorena 
de Teatro 
se prepara 
para o 
FESTA

Com peça já 
premiada, 
companhia quer 
fazer história no 
festival mais antigo 
do país  B1

20 dias    
foi o prazo estipulado 
pelo DER para que todas 
as mudanças estejam 
implantadas e em pleno 
funcionamento
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PRB indica o vice 
de Wagner Moura

PT confirma Fábio Inácio 
com a presença de Lula

Donizete será o candidato do PSD

SD confirmará Dinho

DEM de Balula faz convenção 
junto com o PSDB

PDT depende de proporcional

Nei Serra desiste. PSDB 
é Ademario

Doda será o prefeito 
do grupão.  Guedes 
deve ser o vice

PTdoB lançará Jesus 

As informações desta página não são oficiais (exceto do PRB que já realizou convenção) Acontece antecipa o que 
está combinado politicamente para acontecer, segundo os líderes políticos, nas convenções dos próximos dias.

Partido abandona base governista e indica o presidente Edinho como vice do PMDB

A convenção do PRB 
escancarou a imprevisibilidade 
da eleição cubatense neste ano. 
Montado pelo próprio governo 
municipal, para ser o partido que 
juntaria expressivas lideranças 
com grande potencial de votos  
para sustentar a reeleição do 
PT, o partido fechou coligação 
com Wagner Moura, outro ex-

governista, mas que se tornou 
o principal desafeto petista. A 
surpresa foi anunciada nesta 
quinta, durante a convenção 
partidária.  Outro Partido que 
deveria estar com o governo foi 
anunciado na coligação: o PP.

No próximo domingo, 31, das 
14 as 18h, na Acic, acontece a 
convenção municipal do PMDB 

que irá con� rmar a indicação 
do empresário Wagner Moura 
como candidato a prefeito. Os 
partidos que devem con� rmar a 
coligação com Moura marcaram 
a convenção para o mesmo 
horário e local. Além do PRB, 
con� rmaram a coligação com o 
PMDB de Moura o PPS, PPL e 
PP.

M����� N������

A convenção do PSDB 
marcada para domingo 31, 
a partir das 9h no an� teatro 
da Câmara, deve con� rmar o 
vereador Ademário Oliveira, 
como candidato a prefeito. 
Ontem, Dogival Vieira, nome 
histórico da política local, desistiu 
de ser candidato a vereador pela 

Os oito partidos que compõe  
o Arco de Aliança de� niram que 
o vereador Doda (PSB) será o 
candidato a prefeito. Ele assume 
o comando do Grupão, a partir 
desta sexta-feira, numa reunião 
de coordenação, às 14h. 

Segundo o acordo � rmado, 
e publicado em Acontece,  os 
demais prefeituráveis devem 
retirar  suas pré-candidaturas, 
para apoiá-lo. É o caso de 
Adalberto Nascimento (PSC), 
Carlos de Freitas (PSDC), 
Geraldo Guedes (PR), Maurici 
Aragão (PMN) e Pedro de Sá 
PTB. O PMB e o PHS também 
compõe o Arco de Aliança.

Até o fechamento desta edição 
havia uma dúvida sobre quem 
seria o vice: Geraldo Guedes ou 

coligação de Wagner Moura, 
para apoiá-lo.

Mas o fato mais relevante 
da eleição deste ano, até agora, 
é que depois de duas décadas, 
o tradicional eleitor do ex-
prefeito Nei Serra, não terá esta 
opção na urna. A informação 
foi con� rmada pelo ex-prefeito, 

Pedro de Sá. 
Os partidos 

pretendem realizar 
uma convenção 
conjunta, com o PSB, 
no domingo, 31, no 
colégio João Ramalho. 
O evento  contará com 
a presença do vice-
governador do Estado 
Marcio França, do 
presidente nacional do 
PSDC Eymael e outras 
autoridades ligadas 
aos partidos do grupo. 
Serão feitas coligações 
proporcionais  e 
o grupo promete 
apresentar 105 
candidatos para a 
vereança.

nesta quinta, ao Jornal Acontece. 
Filiado ao PSDB e líder absoluto 
nas intenções de votos, ele deixou 
o caminho livre para o vereador 
tucano. Além do próprio 
Ademário, outros prefeituráveis 
disputam o legado de Serra, 
que ainda não de� niu quem vai 
apoiar.

O PT de Cubatão indicará o vereador Fábio Inácio 
como candidato do governo à sucessão de Marcia Rosa. A 
convenção para homologar seu nome será na próxima quinta, 
dia 04 de agosto, 17h no C.E Romerão. O ex presidente Lula 
con� rmou presença, para manifestar o apoio a Fábio, ao 
lado da prefeita Marcia Rosa. Militante histórico, Inácio foi 
candidato a prefeito em 2004 quando reposicionou o Partido 
que, à época, estava apagado em Cubatão. Ele � cou em 
terceiro lugar, elegendo três vereadores petistas Welington, 
Dinho e Marcia Rosa. Continuou como presidente do PT, 
até assumir linha de frente do governo Marcia Rosa, desde o 
primeiro mandato, em 2009. Atualmente é vereador, líder do 
governo na Câmara.

Devem con� rmar coligação com o  PT, o PV, PEN, Pros,  
PCdo B e PTN. O Centro Esportivo Romerão � ca na Rua 
Embaixador Pedro de Toledo, 365, no Centro.

O atual vice-prefeito de Cubatão não comporá a chapa de 
apoio ao candidato governista Fábio Inácio. A convenção do 
PSD neste sábado, 30, a partir das 10 h, na sede do Partido, 
Av. Henry Borden, 631, deve homologar sua candidatura a 
prefeito. Donizete foi procurado pela reportagem, mas só se 
manifestará depois da convenção.

Dia 1º, segunda-feira, as 19h, num salão de festas na 
Arthur Bernardes 250, acontece a convenção municipal do 
SD. Neste dia, o Partido não fará muito barulho; será uma 
pequena reunião para formalizar os nomes dos candidatos 
a vereança e do atual vereador Adeildo Heliodoro da Silva 
(Dinho) como candidato a prefeito. Numa data posterior 
à convenção, o partido deve fazer um grande evento de 
lançamento o� cial da candidatura. O nome do vice � cará 
em aberto, mas se não houver nenhuma composição até a 
próxima semana, o SD irá indicar o vice do próprio quadro e 
sair como chapa única.

A convenção do DEM será domingo, 31, a partir das 
9 da manhã no an� teatro da Câmara Municipal, junto 
com o PSDB. Já é certo que haverá coligação proporcional 
(vereadores) entre os dois partidos. Porém nenhum dos 
partidos con� rmou se o pré-candidato a prefeito do DEM, 
Sérgio Balula, será o� cializado como vice de Ademário. 
Portanto até o fechamento desta edição, consideramos a 
manutenção da pré-candidatura a prefeito do chaveiro 
Balula.

Apesar da convenção do PDT acontecer neste sábado, 
30, as 14h na Câmara Municipal, as coisas ainda não 
estavam de� nidas no fechamento desta edição. No 
Partido estão nomes de peso, como o presidente da 
Câmara Aguinaldo Araújo, vereador Ricardo Queixão, 
Luiz Rosa e o presidente do Partido, também pré a 
vereador Passarelli Júnior.  Na reta � nal, o Partido, apesar 
de considerar ter quadro su� ciente para eleger vereador, 
está priorizando a busca por composição proporcional, 
para de� nir os próximos passos.

O PTdoB  deve con� rmar em 04 de 
agosto, em Convenção no Colégio João 
Ramalho, o nome do empresário do 
ramo de segurança, Alexandre de Jesus 
como candidato a prefeito. Provável vice 
da chapa, o popular Ademir Cosipinha, 
‘homem das cotas’ deve desistir de sua pré-
candidatura a prefeito, na convenção do 
PRTB, que acontece junto com o PTdoB. 
Encabeçando a Aliança da Renovação, 
o PTdoB continua as articulações, até a 
convenção, para composição de chapa de 
vereadores e de� nição do vice. 
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Cor vibrante no combate

App alerta para horários Acessos ao Casqueiro 
passarão por mudanças

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

REMÉDIOS E CONSULTAS NOVIDADES NO VIADUTO

Usiminas 
sem demissões

Em reunião no Ministério 
Público e representantes do 
Sindicato da Categoria, a 
Usiminas se comprometeu a 
não realizar mais demissões 
em massa até janeiro de 2017. 
Em caso de descumprimento, 
a empresa pagará multa de 
R$ 500 mil. Reajuste de 7,4% 
e abono de R$ 4 mil também 
foi proposto pela siderúrgica.

Inscrições 
para o CAMP 

O CAMP abre no próximo 
dia 02, as inscrições para os 
jovens nascidos no ano de 
2001. Para se inscrever basta 
ir a sede da entidade (Rua José 
Vicente, 440 – Sitio Cafezal), 
com seus documentos. Serão 
disponibilizadas 40 senhas 
por dia para as inscrições, 
que seguem até o dia 29 de 
setembro.

Novo secretário de Esportes
O jovem Fábio Cavalcante da Silva, 36 anos, é o 

novo secretário de Esportes de Cubatão (Semes). 
Ele substitui Luiz Fernando da Silva, o Suquinho, 
que continua no governo. 
Fábio, já conhece bem a Casa. 
Foi atleta da cidade, era o 
diretor do departamento de 
Esportes, que coordena todas 
as modalidades esportivas 
de competição e de iniciação 
oferecidas na cidade..

Cemitério 
clandestino

A Policia Civil descobriu 
na tarde da última quarta (27) 
um cemitério clandestino na 
Vila Esperança. eles chegaram 
ao local  após investigações e 
4 corpos  foram achados. Um 
deles é do policial Anderson 
Rodrigues, sequestradoem 
junho. Outros 03 corpos 
não foram identi� cados e 
investigação prossegue.

Feira Criativa
Artistas e coletivos 

criativos podem se inscrever 
‘Feira Criativa’, que vai 
reunir todos em espaço 
para a troca de experiência 
em vários segmentos. As 
inscrições seguem até 12 
de agosto e podem ser 
realizadas na Casa da 
Memória, ou por email 
( feiracr iat ivacubatao@
gmail.com).

Laranja é uma cor 
alegre, viva e que nos 
lembra as cores do sol ao 
entardecer, frutas e coisas 
boas. Mas a partir de 
agora, sempre que você 
ver alguém andando com 
uma camiseta laranja na 
rua, você também deve 
se lembrar que naquele 
exato momento mulheres 
ao redor do mundo 
estão sendo vítimas de 
agressão e/ou estão sendo 
assassinadas.

A cor foi escolhida pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) para dar 
vida a uma campanha que 
acontece todo dia 25 de 
cada mês. O “Dia Laranja” 
quer conscientizar a todos 
e chamar para a luta contra 
violência à mulher.

Soroptimistas preparam ‘Dia Laranja’. Em Cubatão, uma das ações é para que as vitrines dos comércios fi quem laranja, todo dia 25

Na Baixada Santista, 
os Clubes Soroptimistas 
(entidade que promove 
ações em prol das 
mulheres em todo o 
mundo) já começaram a se 
movimentar para preparar 
uma série de ações de 
conscientização. Na última 
segunda (25), os cinco 
clubes da região se reuniam 
em Santos para um debate 
sobre quais ações serão 
realizadas, além de uma 
palestra ministrada 
pela coordenadora da 
Vigilância em Saúde de 
Santos, Ana Viveiros 
Valeiras. 

A palestrante mostrou 
durante a sua explanação 
os números da violência 
contra a mulher no 
Brasil, obtidos através de 

um levantamento feito 
pela Faculdade Latino-
Americana de Ciências 
Sociais (FLACSO), que 
apontou que há 4,8 
assinatos para cada 100 
mil mulheres no país. 

Na reunião, � cou 
de� nido que cada Clube 
Soroptimista vai de� nir 
suas ações, de acordo 
com a necessidade de 
cada cidade. Em Cubatão, 
a entidade já  prepara  
uma aproximação com o 
comércio, para que todo 
dia 25 as vitrines das lojas 
� quem laranjas e exibam 
o banner da campanha, 
em sinal de apoio. Outras 
ações também serão 
planejadas pelo grupo, que 
deve de� nir quais serão 
nos próximos dias.

Esquecer ou deixar 
de tomar o remédio, na 
hora certa, compromete 
todo o tratamento. O 
mesmo prejuízo tem 
quem deixa de ir a uma 
consulta médica marcada 
previamente. Foi pensando 
nessa máxima que o 
médico Haroldo Genaro 
criou o aplicativo SMS 
SIC. “Todo ano, milhares 
de pacientes regridem no 
quadro clínico por conta de 
uma simples questão: eles 
esquecem ou deixam de 
tomar medicamentos e de 
comparecer em consultas 
e exames”, assinala o 
especialista em proctologia 
e saúde pública, que exerce 
a Medicina há mais de 20 
anos, .

 Como resultado dessa 
falha por parte do paciente, 
ele destaca que as redes 
hospitalares são obrigadas 
a arcar com mais custos em 
função de novos exames, 
consultas e até internações 
desnecessárias.

Haroldo Genaro explica 
como funciona o SMS SIC: 
trata-se de um programa que 
envia, automaticamente, 
mensagens de texto e 
áudio personalizadas para 

Programa foi desenvolvido por médico da Baixada Santista

o celular de pacientes. O 
sistema avisa a hora de se 
tomar a medicação ou o 
preparo para exames, além 
de atividades ligadas à saúde 
ou o comparecimento a 
consultas.

Mesmo recém-criado, 
o sistema já está sendo 
adotado por várias clínicas, 
farmácias e pro� ssionais 
liberais, entre médicos, 
dentistas, especialmente 
quem trata doenças 
crônicas como hipertensão, 
diabetes, reumatismo, entre 
outras. Pesquisas feitas 
mostram que o aplicativo é 
visualizado por mais de 95% 
dos clientes cadastrados, 
transmitindo con� ança 
com credibilidade 
funcional. Por ser de baixo 
custo, o programa atinge 
todas as classes sociais.

Segundo destaca o 
pro� ssional de Saúde, 
que atua não somente 
na Baixada Santista, mas 
também na Capital, o 
sistema foi criado para 
interagir entre gestor, 
pro� ssionais da saúde e 
pacientes, permitindo 
o cadastro de dados 
e agendamento de 
envios automáticos das 

mensagens.
“Sua capacidade 

possibilita o envio de mais 
de 6 mil SMS por segundo, 
por qualquer operadora 
latino-americana”, a� rma 
Haroldo Genaro, que já 
tem clientes cadastrados 
até em cidades de estados 
como Minas Gerais e Mato 
Grosso do Sul.

Mais informações 
podem ser obtidas no site 
www.smssic.com.br  e 
nos telefones 3219-2240, 
99140-5762, 99738-7316.

Após diversas reuniões, 
reclamações de moradores e 
usuários do novo viaduto do 
Jardim Casqueiro, Ecovias, 
DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem) e 
Prefeitura começam a se 
entender e os acessos ao 
Jardim Casqueiro devem ser 
alterados em até 20 dias.

Um dos pontos críticos 
do bairro, o acesso da 
Av. Brasil, passará a ser 
somente a entrada do 
bairro, diferentemente 
do que vinha sendo 
feito. A saída de veículos 
leves para a marginal da 
Anchieta passará a ser feita 
pela Rua Carlos Gomes, 
enquanto veículos pesados 
devem utilizar a Rua Julio 
Cunha (ao lado do Fórum 
Trabalhista).

A previsão é que até a 
metade de agosto todas as 
mudanças estejam em vigor. 
A partir de agora, DER, 
Ecovias e Prefeitura vão dar 
andamento nas medidas 
necessárias para que as 
mudanças entrem em vigor 

Entrada para o bairro será feito pela Avenida Brasil

o quanto antes. Adaptações 
nas vias estão previstas para 
os próximos dias.

O único acesso que 
não sofrerá alteração é o 
da Avenida Joaquim Jorge 
Peralta, que continua sendo 
viável pelo antigo Viaduto 
31 de março, agora usado 
apenas no sentido centro-
bairro.

A medida é vista com 
bons olhos pela Prefeitura 
e moradores, que entendem 
que isso é uma possível 
abertura para mais 
mudanças no futuro caso 
o transtorno no trânsito 
local persista. A vice-
presidente da Sociedade 
de Melhoramentos do 
Casqueiro (SOMECA), 
Simone Tenório a� rma que 
a população do bairro está 
otimista com as mudanças, 
mas acredita que antes 
de tomarem uma posição 
de� nitiva sobre elas é 
preciso testá-las.

Sinalização 
Outro problema 

detectado nos acessos é a 
má sinalização, que também 
deve ser corrigido durante 
as mudanças. Para resolver 
o problema, a Ecovias deve 
providenciar as placas de 
sinalização e enviar para 
a Municipalidade, que 
� cará responsável pela 
implantação nos locais 
demarcados.

Cobrança 
Durante reunião 

realizada no último dia 06  
no DER, que teve a presença 
da Ecovias, a Prefeitura 
solicitou que qualquer 
mudança a ser feita no 
local deve ser comunicada 
primeiro à população.

O Executivo também 
cobra providências do 
DER sobre a iluminação 
do viaduto, as ciclovias 
e a abertura do acesso à 
Marginal da Anchieta na 
altura da Rua Julio Cunha, 
. As reivindicações foram 
apontadas em audiência 
pública realizada pelo 
Executivo no último dia 11. 

A�� S����

deles praticados pelos 
parceiros ou ex-parceiros

deles cometidos por 
familiares

Assassinatos registrados 
em 2013, segundo 
levantamento da 
FLACSO

“Os tratamentos 
regridem muitas 
vezes porque o 
paciente esquece de 
tomar o rémdio”

Haroldo Genaro, médico 
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Acic comemora avanços
GESTÃO TEIXEIRA

Em seu último ano de 
mandato, o atual presidente 
da Associação Comercial 
e Industrial de Cubatão - 
ACIC, Antônio Teixeira 
comemora os avanços 
de sua gestão, mas sem 
perder o foco  no trabalho 
árduo e novos desa� os que 
tem pela frente. “Tivemos 
grandes avanços e estou 
satisfeito com tudo o que 
pude fazer a frente da 
entidade. A sede está mais 
receptiva ao associado 
e buscamos realizar 

• Sistema de Combate 
a Incêndio do Prédio 
com Obtenção do AVCB 
(Bombeiros)
• Troca de todo Piso (Frente 
e Lateral) Prédio 
• Execução e Troca de 
Lixeira (Idealizado pelo 
Diretor de Administração 
Geraldo Adelino) 
• Pintura Total de Prédio 
(Externa e Interna) 
• R e v e s t i m e n t o 
(Pastilhas Vermelha) 
externa Prédio 
• Revestimento 
Cozinha (Área entre 
02 cozinhas) 
• Substituição da 
Troca Rede Esgoto 
e Ampliação do 
diâmetro Caixa 
Gordura da Cozinha 
• Colocação de Placas 
de Identificação no Salão 
Nobre, no Salão De Eventos 
e na Área Lazer.
• Colocação de Letreiro 
com Luminoso no Salão 
“Mário Canelas e “ José Luiz 
Gonzalez”
• Restaurada Calçada na 
Rua Ceará
• Confecção de 280 Capas 
para Cadeiras Salões 
• Confecção de 40 Toalhas 
Branca para Mesas Salões
• Confecção de 150 Cobres 
Manche para Mesas
• Confecção de 300 
Guardanapos Brancos
• Compra de 60 Cadeiras 
para Área Lazer “João 
Batista França”
• Compra de 100 Copos para 
Cerveja para Locação
• Compra de 200 Taças para 
Vinho para Locação
• Compra de Facas e 
Talheres para Locação
• Compra de 40 Baldes para 
Mesas para Eventos ACIC e 
locação
• Compra de Impressora à 
Laser para Escritório ACIC
• Compra de TV 32 
Polegadas para Recepção 
(Para apresentação de 
Vídeos Institucionais da 
Entidade).
• Alteração do Sistema de 
Monitoramento. 
• Realização da 1ª Copa 
ACIC de Futebol Society 
2013
• Troca de Suportes 
e manutenção Ar 
Condicionados Salões 
• Substituição dos Suportes 
de Papel Higiênico, 
Saboneteiras e Porta Papel 
Toalha Salões ACIC
• Festa Country 2013, 2014 
e 2015

eventos que trouxessem o 
consumidor para perto do 

comerciante. Em tempos 
de crise, essa aproximação 
é fundamental. Esse sempre 
tem sido o nosso foco e será 
assim até o � nal”, disse o 
presidente em entrevista ao 
Acontece.

Para a sede da ACIC, 
o primeiro desa� o foi a 
regularização do sistema 
de combate a incêndio, 
que estava vencido quando 
Teixeira assumiu Após 
grande esforço para 
readequação à todas as 
normas exigidas em lei, 
esse passo foi dado e outros 
puderam começar a ser 
planejados. Mudança nas 
placas de identi� cação, 
letreiros, troca do piso 
da sede e das calçadas 
no entorno e diversos 
outros benefícios foram 
implantados na sede da 
Associação, de 2013 até hoje.

Pensando na redução de 
Com 4 mil litros de capacidade, agua da chuva 
armazenada é utilizada na limpeza da sede 

custos e na sustentabilidade 
do prédio, a ACIC 
implantou uma caixa 
d’água de 4 mil litros para 
coletar água da chuva, que 
é usada na limpeza dos 
salões e da área externa, 
gerando grande economia 
nas contas.

Além das melhorias 
estruturais, a ACIC realizou 
diversos eventos durante 
os quase quatro anos de 
mandato de Teixeira. 
Destaque para a Copa ACIC 
de Futebol Society em 2013, 
a Festa Country e o Almoço 
do Dia das Mães, realizados 
anualmente, junto com a 
Premiação de Natal e os 
Melhores do Ano.

Encontro de Negócios 
Em 2016, a novidade 

é o retorno da Rodada de 
Negócios, em parceria com 
o CIESP. Na primeira edição, 
em maio, os comerciantes 
se encontraram com 
representantes das 
indústrias para estabelecer 
relações comerciais diretas. 
A segunda Rodada, prevista 
para o mês de setembro, vai 
colocar os comerciantes 
para estabelecer relações 
comerciais com as empresas 
terceirizadas que prestam 
serviços às indústrias.

LOCAÇÃO
J.CASQ. APART 02 DORM 
COM GARAGEM PACOTE 
R$ 1.000
V.NOVA APTO 2 DORM, 
GAR COLET, PACOTE R$ 
1.000 
C.SILVA - CASA - 1 QUARTO 
, SALA COZ WC R$ 750,00

“Nós precisamos 
aproximar o comerciante 
do consumidor, esse é o 
foco da nossa gestão”

Antonio Teixeira, presidente

D���������

• Melhores do ANO/2013, 
2014 e 2015
• Premiação Natal 2013, 2014 
e 2015
• Almoço dia das Mães 2013, 
2014, 2015 e 2016
• Noite Beneficente “Caldo 
Verde” em prol associado 
Délcio Jóias
• Implantação de 01 Caixa 
d’água de 4.000 mil litros para 

captação da água da Chuva 
gerando uma redução na 
conta de Água (SABESP) 
idealizado pelo Presidente 
Teixeira Gomes
• Aquisição de Máquina 
da CIELO facilitando 
pagamentos como: Locação 
de Salões e mensalidades 

associados no Cartão 
de Crédito 
• Aquisição e 
instalação de 2 
freezers e 2 fogões 
industriais.
• Instalação de 
porta especial 
divisória entre os 
salões Nobre e de 
Eventos.

• Instalação de uma 
nova entrada na cozinha 

do salão de Eventos.
• Instalação de sistema de 
gás encanado.
• Troca do sistema 
elétrico com alteração na 
amperagem e construção de 
abrigo de alvenaria.
• Construção de abrigo 
para proteção de sistema 
hidrante.
• Colocação de cortinas em 
ambos os salões.
• Pintura área externa 
Prédio/Salões ACIC

ANUNCIE

AQUI
3361-5212

• Sistema de Combate 
a Incêndio do Prédio 
com Obtenção do AVCB 

• Troca de todo Piso (Frente 

• Execução e Troca de 
Lixeira (Idealizado pelo 
Diretor de Administração 

• Pintura Total de Prédio 

diâmetro Caixa 

captação da água da Chuva 
gerando uma redução na 
conta de Água (SABESP) 
gerando uma redução na 
conta de Água (SABESP) 
gerando uma redução na 

idealizado pelo Presidente 
Teixeira Gomes
• Aquisição de Máquina 
da CIELO facilitando 
pagamentos como: Locação 
de Salões e mensalidades 

associados no Cartão 
de Crédito 

nova entrada na cozinha 
do salão de Eventos.

Em entrevista ao 
Acontece Teixeira 
fala dos avanços 
de sua gestão



Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MARCIO JOSE DA SILVA e ANDRÉIA MARIA FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de máquinas, RG n.º 28486202 - SSP/SP, CPF n.º 30383487838, com 34 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta 
e dois (17/05/1982), residente na Av. Nossa Senhora da Lapa, 1156, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de 
MANOEL FELICIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de NOEMI MARIA AZEVEDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos 
de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Amanda Rodrigues Grillo, conforme Escritura Pública 
lavrada em 02/08/2013, no 1º Tabelião de Notas desta Comarca, no livro n°193, págs.016/017.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, promotora de vendas, RG n.º 28865811 - SSP/SP, CPF 
n.º 27832356847, com 36 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia três de setembro de mil 
novecentos e setenta e nove (03/09/1979), residente na Rua Sergipe, 444, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ MIGUEL FERREIRA, falecido há 13 anos e de EUNICE MARIA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
pensionista, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Ivan Ferreira, conforme 
sentença datada de 21/11/2006, proferida pelo MM. Juiz Substi tuto da Vara de Família da Comarca de 
Foz do Iguaçu-PR, nos autos de N°1957/2003. 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, 20 de julho 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: ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA e CRISTIANE TATIELE GONÇALVES MOREIRA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 333729456 - 
SSP/SP, CPF n.º 22101464888, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de 
outubro de mil novecentos e oitenta e dois (19/10/1982), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 131, 
bl.8, apt.21, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA, falecido 
há 20 anos e de SANTA CAROLINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de segurança 
do trabalho, RG n.º 33877767 - SSP/SP, CPF n.º 29805011828, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (03/01/1981), residente na Rua Acacia 
dos Santos Pereira, 131, bl.8, apt.21, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, fi lha de VALMIR ANTONIO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
OLIMPIA GONÇALVES MOREIRA, falecida há 6 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, 20 de julho 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: MARCEL POÇAS PEREIRA e GEIDEN KELLE VENÂNCIO DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, frenti sta, RG n.º 36584746X - SSP/SP, CPF n.º 42794193880, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 162, fl s. nº 68, Termo nº 46640), nascido 
no dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e três (10/12/1993), residente na Rua Manoel 
Florêncio da Silva, 78, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de MARCELINO MARQUES PEREIRA, 
de nacionalidade brasileira, funcionário público, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ADENAIR APARECIDA POÇAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante, RG n.º 
536500678 - SSP/SP, CPF n.º 44005163858, com 23 anos de idade, natural de FILADÉLFIA - BA (Ponto 
Novo-BA  Livro nº 10, fl s. nº 144, Termo nº 10479), nascida no dia quinze de julho de mil novecentos e 
noventa e três (15/07/1993), residente na Rua Manoel Florêncio da Silva, 78, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, fi lha de GENIVALDO VENÂNCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 
52 anos de idade e de LUZIMAR BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de julho 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: ADEMILSON CAMPOS DA SILVA e MARILENE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 443959845 - SSP/SP, CPF n.º 33651148823, com 32 
anos de idade, natural de RECIFE - PE (São Lourenço da Mata-PE  Livro nº 111, fl s. nº 221, Termo nº 28418), 
nascido no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (27/12/1983), residente na 
Rua Cubatão, 80, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO CAMPOS FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE e de ANTONIA 
PEREIRA CAMPOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 4525756 - 
SSP/PE, com 41 anos de idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE (São Lourenço da Mata-PE  Livro 
nº 84, fl s. nº 245, Termo nº 59260), nascida no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
cinco (14/02/1975), residente na Rua Cubatão, 80, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL ALVES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em SÃO LOURENÇO 
DA MATA - PE e de MARIA ANA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 62 anos de 
idade, residente em SÃO LOURENÇO DA MATA - 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, 22 de julho 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: LUCAS AMBIRES FALCÃO e DAYANE DE ANDRADE SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de comunicação visual, RG n.º 48349132 - SSP/SP, CPF n.º 
41755039867, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois (27/08/1992), residente na Rua Ceará, 109, apt.22, Vila Paulista, 
Cubatão - SP, fi lho de LUCIANO ARAUJO FALCÃO, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 42 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DULCELEIA DE LOURDES AMBIRES, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de limpeza, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de exportação, RG n.º 48060972X - SSP/SP, com 24 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e um 
(14/08/1991), residente na Rua Dom Pedro II, 1017, apt.01, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ABENESIO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 49 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA AMARA DE ANDRADE SANTOS, de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, 
com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de julho 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: IGOR GABRIEL BARROS DE FREITAS e SAMARA DAS DORES LIMA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 469250288 - SSP/SP, com 19 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de março de mil novecentos e noventa e sete 
(07/03/1997), residente na Rua Caminho dos Pilões, 986, Pilões, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO DENILSON 
DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA PATRICIA DOS SANTOS BARROS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, diarista, RG n.º 
571039480 - SSP/SP, com 18 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia seis de maio 
de mil novecentos e noventa e oito (06/05/1998), residente na Rua Caminho dos Pilões, 986, Pilões, 
Cubatão - SP, fi lha de SAMUEL TEIXEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 50 anos de 
idade, residente em PERUÍBE - SP e de MARIA DAS DORES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, diarista, 
com 49 anos de idade, residente em PERUÍBE - 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 julho 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: GUSTAVO DOS SANTOS TARGINO e TALITA ALMEIDA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 365007754 - SSP/SP, CPF n.º 42810360839, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 165, fl s. nº 077, Termo nº 47843), 
nascido no dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e quatro (04/06/1994), residente na 
Rua Caminho São Jorge, 2919, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de ANTENOR DE ARAÚJO 
TARGINO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 51 anos de idade, residente na Rua Caminho 
São Jorge, 2919, em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente na Rua Caminho São Jorge, 2919, em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 469342651 - SSP/SP, CPF n.º 
46922772890, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 177, fl s. nº 270, Termo 
nº 52812), nascida no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa e seis (06/08/1996), residente 
na Rua Primeiro de Maio, 174, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, vigilante, com 54 anos de idade, residente na Rua Primeiro de Maio, 174 e de 
VERA LUCIA DE ALMEIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente 
na Rua Arthur Bernardes, 760, 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 julho 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 CASSEMIRO DE ARAUJO e JENNIFER ARAUJO MARTINS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 489080844 - 
SSP/SP, CPF n.º 41219738875, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
três de janeiro de mil novecentos e noventa e três (03/01/1993), residente na Rua Marginal 
Imigrantes, 573, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL CASSEMIRO DE ARAUJO, 
de nacionalidade brasileira, mecânico, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA SUELI CASSEMIRO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 47380855 - SSP/SP, CPF n.º 39289026871, com 25 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (07/02/1991), 
residente na Av. Principal, 1481, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de WAGNER MARTINS, 
de nacionalidade brasileira, encanador, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ELIELSA ARAUJO MARTINS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de julho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FRANCISCO ROBERTO DOMINGOS URSULINO e ANA RITA RODRIGUES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de despachante, RG n.º 288657019 - SSP/SP, 
CPF n.º 27019990819, com 38 anos de idade, natural de CRATO - CE (Crato-CE  Livro nº 10, fl s. nº 138, 
Termo nº 1680), nascido no dia dezenove de junho de mil novecentos e setenta e oito (19/06/1978), 
residente na Rua 25 de Dezembro, 900, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ URSULINO NETO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em CRATO - CE e de JACINTA 
DOMINGOS URSULINO, de nacionalidade brasileira, inspetora de alunos, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, motogirl, RG n.º 309754367 
- SSP/SP, CPF n.º 27923112827, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 62, 
fl s. nº 286, Termo nº 7060), nascida no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e setenta e oito 
(16/12/1978), residente na Rua 25 de Dezembro, 900, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de NELSON RODRIGUES, 
falecido há 12 anos e de MARILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
65 anos de idade, residente em ITANHAÉM - 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 julho 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: WESLEY RODRIGO DA SILVA e KARLA DANIELLA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 485822817 - SSP/SP, CPF n.º 38013265862, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa 
(05/10/1990), residente na Rua Santa Julia, 35, Casa 02, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de DORGIVAL 
JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 50 anos de idade, residente em GRAVATÁ - PE 
e de LUCIENE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 8859385 - SSP/PE, 
CPF n.º 01776632435, com 24 anos de idade, natural de VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (Gravatá, Uruçu 
Mirim-PE  Livro nº 24, fl s. nº 69, Termo nº 5100), nascida no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos 
e noventa e um (26/11/1991), residente na Rua Santa Julia, 35, Casa 02, Vila dos Pescadores, Cubatão - 
SP, fi lha de JOSÉ EUGENIO DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 50 anos de idade, 
residente em GRAVATÁ - PE e de MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, agricultora, 
com 49 anos de idade, residente em GRAVATÁ - 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, 21 de julho 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: MICHEL LUCENA DE LIMA e GIULIANA SANTANA DEIRÓ. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 30007396 - SSP/SP, CPF n.º 29284523893, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de outubro de mil 
novecentos e oitenta (24/10/1980), residente na Rua Avenida Marti ns Fontes, 1120, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lho de HELENO LUCENA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, com 64 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARGARIDA MARIA DE LIMA, falecida há 12 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, secretária, RG n.º 34249023 - SSP/SP, CPF n.º 33131220864, com 
31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 88, fl s. nº 41, Termo nº 
53829), nascida no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (24/11/1984), 
residente na Rua Praça Frei Damião, 188, aptº 11, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL 
MESSIAS ALVES DEIRÓ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de VANDERLI SANTANA DEIRÓ, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
69 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, 21 de julho 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: VANDEIR DORES DE LIMA e VANESSA BARBOSA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 408266612 - SSP/SP, CPF 
n.º 32862493864, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 100, fl s. nº 
322, Termo nº 22220), nascido no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e quatro 
(16/03/1984), residente na Rua Elias Zarzur, 188, Água Fria, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL 
GOMES DE LIMA, falecido há 2 anos e de CLEONICE XAVIER DORES DE LIMA, falecida há 5 anos 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 450552627 - SSP/
SP, CPF n.º 39563501896, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
136, fl s. nº 150, Termo nº 36374), nascida no dia três de agosto de mil novecentos e oitenta e 
nove (03/08/1989), residente na Rua Elias Zarzur, 188, Água Fria, Cubatão - SP, fi lha de UILTON 
DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 43 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de SILVIA MARIA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 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, 22 de julho 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: IVANALDO MOUREIRA DE ANDRADE e EVA PAULA RAMOS BATISTA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, op. de caixa, RG n.º 589275197 - SSP/
SP, CPF n.º 92046398491, com 43 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Surubim-PE  Livro 
nº 45, fl s. nº 68, Termo nº 31007), nascido no dia trinta de junho de mil novecentos e setenta 
e três (30/06/1973), residente na Rua das Acácias, 555, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de IRENO 
MOUREIRA DE ANDRADE, falecido há 05 anos e de MARIA JOSÉ DE ANDRADE, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em SURUBIM - PE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 301815070 - SSP/SP, com 37 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Itanhaém-SP  Livro nº 04, fl s. nº 123, Termo nº 3112), nascida no dia 
dezoito de junho de mil novecentos e setenta e nove (18/06/1979), residente na Rua das Rosas, 
561, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de SEBASTIÃO GONÇALVES BATISTA, falecido há 18 anos e 
de HELENA RAMOS BATISTA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, 
residente em ITANHAÉM - 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 julho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ ROBERTO DA SILVA MORAIS e FABIANA MARIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, frenti sta, RG n.º 33372745 - SSP/SP, CPF n.º 33456497806, com 
31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de agosto de mil novecentos e oitenta 
e quatro (13/08/1984), residente na Rua Alberti no Antônio do Couto, 64, Jardim Costa e Silva, Cubatão 
- SP, fi lho de VICENTE CARLOS DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 
anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Roberta de Jesus Lima, conforme sentença 
de 09/12/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 1ºVara Cívil desta Comarca, nos autos de nº1165/10. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de escritório, RG n.º 338777271 - SSP/
SP, CPF n.º 36954542881, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 128, fl s. 
nº 18, Termo nº 33058), nascida no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e oito (08/05/1988), 
residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 301, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de HILÁRIO 
MANOEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de TANIA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, com 
46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho 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: VALDIMAR NUNES DE HOLANDA e SUZE BENEDITA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 25618173 - SSP/SP, CPF n.º 16950487843, com 41 
anos de idade, natural de OEIRAS - PI (Oeiras-PI  Livro nº 77, fl s. nº 44, Termo nº 2571), nascido no dia 
dezenove de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (19/10/1974), residente na Rua Jorge Farah, 
85, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ALBERTO PEREIRA DE HOLANDA, falecido há 30 anos e de 
MARIA DO ROSARIO NUNES DE HOLANDA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 
44117100X - SSP/SP, CPF n.º 39012434882, com 29 anos de idade, natural de FEIRA NOVA - PE (Glória do 
Goitá-PE (2ºDistrito de Apoti )  Livro nº 06, fl s. nº 230, Termo nº 5333), nascida no dia trinta de setembro 
de mil novecentos e oitenta e seis (30/09/1986), residente na Rua Jorge Farah, 85, Jd.Nova República, 
Cubatão - SP, fi lha de PAULO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, 
residente em LIMOEIRO - PE e de BENEDITA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 70 anos de idade, residente em LIMOEIRO - 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, 25 de julho 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: REINALDO FERREIRA SILVA e CRISTIANE DO SOCORRO SANTOS REIS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de manutenção, RG n.º 20584791 - SSP/
SP, CPF n.º 05307245882, com 46 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
442, fl s. nº 54, Termo nº 184234), nascido no dia quatorze de novembro de mil novecentos e sessenta e 
nove (14/11/1969), residente na Rua Josefa Araújo de Oliveira, 80, apt.41, Parque São Luis, Cubatão - SP, 
fi lho de SISMUNDO FERREIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, 
residente em SANTOS - SP e de MARIA ZELIA DIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de 
idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 264840562 - SSP/SP, CPF n.º 16953873841, com 42 anos de idade, natural de BELÉM - PA (Belém-PA  
Livro nº 9, fl s. nº 118, Termo nº 10062), nascida no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e quatro (04/02/1974), residente na Rua Josefa Araújo de Oliveira, 80, apt.41, Parque São Luis, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA REIS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 66 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA SEBASTIANA DA COSTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 60 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, 21 de julho 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: PEDRO RICARDO DOS SANTOS e HELENA ALVES TOLENTINO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado, RG n.º 11362610 - SSP/MG, CPF 
n.º 04487426677, com 35 anos de idade, natural de ESPINOSA - MG (Espinosa-MG  Livro nº 38, 
fl s. nº 273, Termo nº 8087), nascido no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta e um 
(28/06/1981), residente na Rua João Damaso, 664, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lho de ORLANDO 
JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 59 anos de idade, residente em 
ESPINOSA - MG e de VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos 
de idade, residente em ESPINOSA - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 570776788 - SSP/SP, CPF n.º 01715970527, com 32 anos de idade, natural de URANDI - BA 
(Urandi-BA  Livro nº 30, fl s. nº 122, Termo nº 8736), nascida no dia dois de junho de mil novecentos e 
oitenta e quatro (02/06/1984), residente na Rua João Damaso, 664, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lha de 
ANTONIO NOGUEIRA TOLENTINO FILHO, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 65 anos de idade, 
residente em URANDI - BA e de EDITE ALVES TOLENTINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
65 anos de idade, residente em URANDI - BA. 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 julho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CRISTIANO DA CONCEIÇÃO CÂNDIDO RODRIGUES e FABIANA PINTO DA 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 446600994 
- SSP/SP, CPF n.º 35797704897, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
dez de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (10/10/1985), residente na Rua Caminho 
dos Pilões, 986, Pilões, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO CÂNDIDO RODRIGUES, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SEVERINA MARIA 
DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de cozinha, RG n.º 
419203060 - SSP/SP, com 30 anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascida no dia vinte e seis 
de junho de mil novecentos e oitenta e seis (26/06/1986), residente na Rua Caminho dos Pilões, 
986, Pilões, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO GALDINO DA SILVA, falecido há 30 anos e de JANETE 
PINTO DA SILVA, falecido há 15 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, 25 de julho 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: ROBERTO SANTIAGO SANTOS e JOSELI SANTOS MOTA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 597433719 - SSP/SP, CPF n.º 
02574733517, com 30 anos de idade, natural de ESTÂNCIA - SE (Estância - SE  Livro nº 21, fl s. nº 199, 
Termo nº 21237), nascido no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e seis (04/03/1986), 
residente na Avenida Ferroviária I, Caminho Monte Serrat, 104, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ HUMBERTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 51 anos de idade, 
residente em ESTÂNCIA - SE e de JOSEFA CELESTINA SANTIAGO SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 48 anos de idade, residente em ESTÂNCIA - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, RG n.º 352693472 - SSP/SP, CPF n.º 23173162838, com 27 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 134, fl s. nº 148, Termo nº 35576), nascida no dia 
vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e nove (21/04/1989), residente na Avenida Ferroviária 
I, Caminho Monte Serrat, 104, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ RODRIGUES MOTA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
ROSA DOS SANTOS MOTA, falecida há 13 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, 22 de julho 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: JAIMES MILITÃO DA COSTA e LEILA 
DOS SANTOS BATISTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, RG n.º 36055975 - SSP/SP, CPF n.º 05374644688, 
com 35 anos de idade, natural de ITABERAÍ - GO, nascido no dia vinte e três 
de outubro de mil novecentos e oitenta (23/10/1980), residente na Rua 
Alaíde Soares Souza Chaves, 45, bloco 02, apt. 22, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, fi lho de MAURO MILITÃO DA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, costureiro, com 64 anos de idade, residente em AMERICANO 
DO BRASIL - GO e de SILVIA ALVES DE CASTRO E COSTA, de nacionalidade 
brasileira, costureira, com 54 anos de idade, residente em AMERICANO DO 
BRASIL - GODivorciado de Jamille Ferreira de Araujo, conforme sentença de 
13/10/2014, proferida pela Juiza de Direito da  1ªVara  de Guarujá-SP, nos autos 
de nº0017371-41.2010.8.26.0223.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, consultora de beleza, RG n.º 441175144 - SSP/SP, CPF 
n.º 34038960803, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 106, fl s. nº 2, Termo nº 24288), nascida no dia quatro de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (04/12/1984), residente na Rua Santa 
Teresinha, 186, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de LOIDES TEIXEIRA BATISTA, 
de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, com 65 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de VERA LUCIA VITORIANO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de julho 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: MARCELO DE AMORIM AUGUSTO e 
MARIANA OLSEVER RIBEIRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 29733825 - SSP/SP, CPF n.º 36789949895, com 29 anos 
de idade, natural de SANTO ANDRÉ - SP (Santo André - 1º Subdistrito  Livro nº 246, 
fl s. nº 264, Termo nº 150899), nascido no dia onze de julho de mil novecentos 
e oitenta e sete (11/07/1987), residente na Av.Beira Mar, 789, Ap.04, Jd.Nova 
República, Cubatão - SP, fi lho de ALVARO AUGUSTO FILHO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de SEBASTIANA DE AMORIM AUGUSTO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, secretária, RG n.º 47039794 - SSP/SP, CPF 
n.º 41151900869, com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º 
Subdistrito)  Livro nº 292, fl s. nº 297, Termo nº 108989), nascida no dia treze 
de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (13/12/1994), residente na 
Rua Maria Cristi na, 261, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de EMERSON DA SILVA 
RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de PATRICIA MORSCH OLSEVER RIBEIRO, de nacionalidade 
brasileira, secretária, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

+
Cubatão, 25 de julho 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: BRUNO DE SOUZA MOURA e 
KÁTIA BALBINO DE BRITO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador, RG n.º 443964464 - SSP/SP, CPF n.º 33245545860, com 
30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de junho de 
mil novecentos e oitenta e seis (30/06/1986), residente na Rua das Acácias, 
535, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ALVES DE MOURA, de nacionalidade 
brasileira, zelador, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
NEUZA DE SOUZA MOURA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Lubiani Izabel 
Quadros, conforme sentença de 17/06/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 
3ºVara do Foro desta Comarca, nos autos de nº3003112-86.2013.8.26.0157. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços 
gerais, RG n.º 450548053 - SSP/SP, CPF n.º 39045948850, com 28 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 129, fl s. nº 265, Termo nº 
33703), nascida no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(21/07/1988), residente na Avenida Principal, 153, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ BALBINO DE BRITO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de AUXILIADORA NOGUEIRA 
DE BRITO, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 julho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL – ELEIÇÕES 2016

MUNICÍPIO DE CUBATÃO – ESTADO DE SÃO PAULO

A fi m de retifi car a data e o local das Convenções Municipais, o 
presidente da Comissão Diretora Municipal Provisória do PROS – 
Partido Republicano da Ordem Social do Município de Cubatão – 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, nos termos da 
Legislação Vigente e em conformidade com as disposições do 
Estatuto Partidário, CONVOCA todos os eleitores regulamente 
habilitados para a Convenção Municipal, a ser realizada no dia 05 de 
agosto de 2016, com início as 19:00 horas, no Lava Rápido Con-Car, 
sito a Rua Pedro José Cardozo, 638, Vila Paulista, neste município, 
para deliberar a seguinte ordem do dia: 
1. Eleições Municipais. Majoritária – escolha de candidatos e 
deliberação sobre coligações;
2. Eleições Municipais. Proporcionais – escolha de candidatos e 
deliberação sobre coligações;
3. Sorteio de Números para Candidatos ao cargo de Vereador;
4. Assuntos Gerais pertinentes as Eleições;
5. Filiação de novos fi liados;
6. Outros assuntos de Interesse do Partido;

Cubatão, 25 de julho de 2016

JOSÉ EUCLIDES DE OLIVEIRA
Presidente em exercício - Diretório de Cubatão/SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA 

DE FUNDAÇÃO

Associação Unidos do Fundão

Convida as pessoas interessadas 
para a Assembleia de Fundação da 
Associação Unidos do Fundão - AUF, 
da Vila dos Pescadores em Cubatão, 
à comparecerem no dia 06 de agosto 
de 2016, às 10:00 horas, à Rua Santa 
Julia n° 1031, Vila dos Pescadores 
em Cubatão/SP, CEP 11531-010, 
para parti ciparem da assembleia 
de fundação, ocasião em que será 
discuti do e votado o projeto de 
Estatuto Social e eleitos os membros 
da Diretoria Executi va e Conselho 
Fiscal. 

Cubatão, 27 de julho de 2016. 

Paulo Henrique dos Santos.
Comissão Organizadora
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PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretório Municipal do Partido Trabalhista do Brasil – Cubatão, 
neste ato representado por sua Presidente da Diretoria Municipal 
Executiva deste município, a Srª Edileusa Maria Alves do 
Nascimento, atendendo as normas estatutárias, convoca todos 
os fi liados, que estão em dia com suas obrigações partidárias 
desta municipal, para participar da Convenção Municipal 
Eleitoral, no dia 04/08/2016, às 18:00h, primeira chamada e às 
19:00h em segunda chamada, que se realizará na Avenida Nove 
de Abril, nº 4000, sito o bairro vila nova, Cubatão / SP, tendo a 
seguinte pauta:

1º Escolha dos candidatos a vereador na eleição proporcional, 
Prefeito e Vice-Prefeito, na eleição Majoritária;
2º Deliberação sobre a formação de coligações;
3º Outros assuntos de interesse Partidário.

Cubatão, 22 de julho de 2016

EDILEUSA MARIA ALVES DO NASCIMENTO
Presidente da Comissão Municipal - Cubatão
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Cia Lorena de Teatro no FESTA
O mais antigo festival de teatro amador do país, o FESTA 

(Festival Santista de Teatro Amador) terá na sua 58º edição 
um espetáculo que vem recebendo elogios por onde passa. A 
peça “De Volta ao Luto”, da Cia Lorena de Teatro de Cubatão 
foi selecionada para se apresentar  entre os dias 01 e 07 de 
setembro, em Santos.

O FESTA traz um tema bastante peculiar neste ano. “Qual 
é a democracia que queremos?” vai trazer para o debate 
cultural toda a situação que vive o país. “O tema casou com 
o texto da peça. Ela trata de relações humanas e vai levar o 
espectador ao questionamento da sua consciência”, conta o 
diretor, Diego Saraiva.

O espetáculo conta a história de um menino que, 
traumatizado ao ver o pai morto, foge para esquecer do 
passado. Mas ele volta anos depois com sede de justiça. 
Cheio de idas e vindas, a peça viaja no espaço-tempo para 
explicar a história de uma cena que nunca se completou.

O texto e direção são de Diego Saraiva. Os atores são 
Natalia Marcelo, Vanderlei Abrelli, Paola Borges, Eliana 
Tavares, Arthur Cordeiro, e Wilson Gois.

Premiações – A peça recebeu prêmios em outros festivais, 
como o FESCETE (Festival de Cenas Teatrais de Santos). 
Wilson Gois levou o prêmio de Ator Revelação e a peça foi 
indicada nas categorias cenário, iluminação, direção, texto 
original e melhor cena.

De volta ao Luto

Serviços 
As festas têm produção 

completa, com fotografia, 
filmagem, decoração e cardápio 
personalizado. Para consultar 
orçamentos e agendar sua festa 
basta ligar para os telefones (13) 
97406-1602 e 98806-7656, falar 
com Jô Cruz. O Piquenique House 
Buffett fica na Rua Luiz Fernando 
Trombino, 377, no Parque São 
Luiz, em Cubatão.

Para alegria da criançada
Piquenique House

Idealizado pela fotógrafa Jô Cruz, o Buffet 
traz um novo conceito para o ramo de festas. 
Com um amplo espaço para a realização 
das festas, o Piquenique House vem com 
a ideia de um cardápio saudável, saindo 
do tradicional salgado e inserindo frutas e 
lanches naturais. As brincadeiras também 
fogem aos tradicionais brinquedos, trazendo 
para a festa atividades lúdicas e educativas 
como o plantio de mudas de morango, onde 
as crianças aprendem junto com os seus pais 
a plantar e cuidar da natureza.

Inauguração 
A festa do pequeno 

Igor, de 2 anos, foi o marco 
inicial do Piquenique House 
Buffett. Realizado no último 
domingo, os convidados foram 
surpreendidos com as novidades 
apresentadas pelo espaço, além 
do serviço diferenciado e do 
plantio de morangos. As mudas 
foram entregues em formato de 
lembrança da festa.

Jô Cruz, 
idealizadora 
do projeto, 
comemora 

o sucesso 
da primeira 

festa. Em 
foco: cardápio 

saudável e 
programação 

educativa
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Nas paradas de sucesso
layandra Victória

Entre os últimos detalhes do acerto 
das músicas, da escolha das faixas e 
finalização das músicas e os ensaios e 
shows de sua agenda, a cantora sertaneja 
cubatense Layandra Victória se prepara 
para o lançamento do seu primeiro álbum 
de estúdio, que deve chegar ao grande 
público em novembro. 

Com uma pegada que mistura 
sertanejo, mpb, country, música romântica 
e com 15 músicas inéditas, o cd chega com 

diversas composições da própria Layandra 
e de outros compositores como Roque 
do Amor Divino, Santaninha (que já 
trabalhou com Zeca Pagodinho), Sandro 
(do grupo Esquina do Samba) e do cantor 
e compositor Pereira. Os arranjos ficaram 
a cargo do Maestro Marcos Lima.   

 “Foram meses compondo e formatando 
as músicas. Além de uma equipe de 
músicos competentes, também contamos 
muito com o trabalho do técnico de som 
responsável pela gravação, o Jonathan, do 
estúdio Artsom da Praia Grande. Foi um 
processo prazeroso e trabalhoso também, 
mas gostei muito do resultado e estou 
ansiosa para ver o Cd nas ruas, nas mãos 
das pessoas”, comenta.

Layandra agradece:
“Eu só tenho a agradecer a todos que 

me ajudam nesse sonho, mas em especial 
os amigos Eri Costa, Moita Show, Jaime 
Miami, Pedrão da Prefeitura, Toninho 
Silva, ao Vinicius, assessor do cantor 
Pablo, o rei da Sofrência, à OAB de 
Cubatão, ao Rotary, a Radio Visão e ao 
Jornal Acontece, que sempre nos ajudam 
e valorizam os talentos da cidade”.

Próximos shows
Na próxima sexta e sábado (29 e 30), 

Layandra se apresenta no Speed Car bar, 
na Avenida Senador Feijó e no domingo 
(31) é a vez do “Point Black White” na 
Praia Grande.

Em entrevista ao Acontece, 
Layandra  Victória contou 
como foi todo o processo 
de composição e gravação
das músicas

No melhor estilo Caipira
TV Polo em ação

La
m
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Divulgação TV Polo

Entre outros cantores, a dupla Eri Costa e Dinho 
animou os participantes. Na foto, os sertanejos com 
o radialista e locutor Dimas Vieira, do programa 
de música caipira ‘Gente que é da Gente’, da Radio 
Cacique e o amigo Luis Melo

Ao lado do presidente da TV Polo, Marcelo 
Parreira (centro), os expositores de produtos 
mineiros. À esquerda, o Carlão, que levou 
queijos mineiros para degustação e a direita, 
Marcelo, com sucos e bebidas artesanais 

Sempre prestigiando os eventos na cidade, Edilson da 
escola de inglês CNA, o gerente do Banco do Brasil 
Aguinaldo Parreira e a sempre simpática Izabel Fortti, 
com a diretora financeira da TV Polo, Gilvania Cruz (esq.)

Um domingo especial para os amantes da 
Cultura Caipira. A TV Polo realizou no último dia 
10, a 1ª edição do Almoço Caipira, com comidas 
típicas, boa música e um ambiente voltado para 
celebrar as tradições do interior do nosso país.

Ao som das duplas Eri Costa e Dinho, 
Dener e Katerine e Aylton e Anylton, mais de 
200 convidados apreciaram um menu especial, 
preparado pelo Buffett da Tia Jô para o almoço. 
O evento também contou com degustação de 
queijos, vinhos, cachaças e sucos artesanais. 
A sobremesa ficou por conta do brigadeiro da 
‘Doçura da Vovó’’.

O Almoço Caipira também sorteou diversos 
brindes, oferecidos pelo comércio local. O evento 
teve apoio do Jornal Acontece, Somaprev,  Rotary 
Club Cubatão e JdCasqueiro, Radio Visão FM, 
Objetivo, ACIC, O Povo de Cubatão, Jornal 
Comércio e Industria, Cantina da Tia Jô e Perfecta. 



por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br
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A luta em defesa do trabalhador da região cada vez mais forte. O amigo Ronaldo Marazul, expressiva liderança política da Praia Grande (centro) com o presidente do Sindicato da Construção Civil - Sintracomos, Macaé e o presidente Sindicato dos Rodoviários Valdir Pestana.

O Espaço ‘Café com Flores’ da Floricultura 
Central será palco de um grande evento 
voltado para o público feminino. No dia 
11 de agosto, será realizado o 1º Café com 
Empreendedorismo para Mulheres, com 
palestras e uma programação especial 
para mulheres que querem aumentar a 
sua rede de contatos e negócios ou para 
aquelas que que querem começar o seu 
próprio negócio. O evento começa às 09 
horas da manhã e segue até às 13 horas. 
As interessadas em participar devem 
realizar sua inscrição através do 
endereço (https://www.sympla.com.
br/1-cafe-com-empreendedorismo-
para-mulheres-de-cubatao__78952) 
O valor da inscrição é de R$ 22,00. O 
Espaço Café com Flores da Floricultura 
Central fica na Rua Cidade de Pinhal, 130, 
no centro de Cubatão.

Café para Mulheres 
Empreendedoras

Missionários
Peregrinos

JUSTA HOMENAGEM. No último domingo (24), a AEAC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cubatão) realizou a primeira edição do ‘Torneio 
de Carteado Engenheiro Nilton Vasconcelos’. O torneio é uma homenagem ao diretor da Associação, que faleceu no início desse ano e muito contribuiu 
para que a entidade representasse os engenheiros e arquitetos da cidade. Na ocasião, a dupla vencedora do torneio foi Rogério Queijeiro e Tonho Barbosa, 
com a dupla Mica e Pirambú em segundo lugar e Wando e Luis Samu em terceiro. Além do torneio, a cantora Layandra Victoria fez o show de encerramento 
do evento. A Organização ficou por conta da AEAC, em parceria com o produtor Lamuel 10 e o popular Miltão.

Lamuel 10

No próximo sábado (30), o 
salão paroquial da Igreja São 
Francisco de Assis receberá 
o ‘1º Debate de Abordagem 
de pessoas em situação 
de rua’. Na oportunidade, 
o Padre Carlos de Miranda 
Alves comandará a 
mesa que colocará o 
tema e todos os seus 
desdobramentos. Qualquer 
pessoa interessada no tema 
pode participar. Para isso, 
basta comparecer na Igreja 
São Francisco de Assis, a 
partir das 14 horas. Para 
mais informações, basta 
procurar a secretaria da 
Igreja, que fica na avenida 
Nossa Senhora da Lapa, nº 
676 ou pelo telefone 3361-
2777 em horário comercial.

'O Futuro em Nossas Mãos', projeto idealizado 
pelo presidente da Associação de moradores 

do Parque São Luiz, Toninho Vieira, vem 
dando super certo. Com aulas de fustal para 
crianças de 05 a 18 anos, o projeto visa tirar 

as crianças das ruas e estimular o bem estar, 
atulamente atende cerca de 200 crianças em 

bairros periféricos da cidade. Como incentivo 
para os estudos, a criança precisa manter bom 

rendimento escolar para se manter no time. 
“Essas crianças são o nosso futuro. Na quadra 

tentamos proporcionar muito mais do que 
um espaço para correr e jogar bola. Queremos 

deixá-los longe do mundo das drogas para 
que eles possam sonhar com uma vida digna 

e prospera”, comenta o idealizador, Toninho 
Vieira
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Aniversariam...

A Soroptimist International de Cubatão 
realizou no último dia 15, um grande baile 
para dar posse a sua nova diretoria, que 
encabeça a entidade para o biênio 2016-
2018. A regente do Coral Canto Mágico, 
Sonia Onuki, foi empossada presidenta da 
Entidade. 

A posse ocorreu em um evento temático 
na sede do Rotary Clube de Cubatão. Em 
uma ‘Noite Medieval’, as Soroptimistas 
cumpriram todo o ritual da entidade, 
entoando seu hino e ouvindo os votos de 
cada integrante da nova diretoria. O auge 
do evento foi a “Cerimônia das Velas”, onde 
a nova diretoria é apresentada a sociedade 
civil, autoridades e representantes do Rotary 
Club de Cubatão. Durante o Grande Baile, 
também foram apresentadas as novas 
integrantes da entidade.

Instalada em Cubatão no dia 31 de maio 
de 2012, a Organização já acumula avanços 
nos seus primeiros quatro anos. São projetos 
e campanhas que visam trazer uma vida 
melhor, como o ‘Dia Laranja – Dia da Não 
Violência contra as Mulheres’, onde laços 
laranjas são entregues aos homens para que 

Pelas Mulheres

SI celebra conquistas
Em ‘Noite Medieval’, Sonia Onuki assume a presidência para o biênio 2016-2018

se lembrem da importância da mulher na 
sociedade e do quanto elas são vítimas de 
agressão todos os dias.

Outra conquista é a o Dia Soroptmista, 
que é comemorado todo dia 10 de dezembro. 
A lei que instituiu a data foi assinada 
no dia 11 de maio de 2015. A entidade 
realiza anualmente eventos alusivos ao 
mês da mulher, reconhecendo aquelas que 
transformam a vida de outras mulheres e 
incluiu em seu calendário o Sarau Cultural. 
Realizou em 2015 com o CAMP de Cubatão, 
o projeto – ‘Meninas Sonhe, Realize’ que 
desenvolve o potencial e auto estima para 
jovens mulheres. 

Além das campanhas de prevenção sobre 
a Violência contra a Mulher, Violência 
contra a Mulher no local de trabalho, 
Violência no Namoro e Tráfico e Exploração 
de Sexual de Mulheres e Meninas, a entidade 
patrocina projetos importantes que visam 
o empoderamento e a melhoria do status 
quo de mulheres e meninas no Brasil e no 
mundo.

A Organização trouxe para a cidade 
alguns prêmios a nível nacional, como 

o Prêmio Oportunidade 
para Mulheres, o Ruby e o 
Prêmio Violet Richardson. 
Todos eles reconhecem o 
valor e a determinação dos 
trabalhos realizados por 
e para mulheres, visando 
o empoderamento e a 
melhoria de vida.

Nova diretoria - Biênio 2016-2018 Sonia Onuki - Presidente, Erenita Maria Barbosa - Presidente eleita 
(2018-2020), Maria Edna de Araújo - Secretária de Atas e Correspondência, Sandra Regina Lima Miranda – 
Tesoureira, Conselho Fiscal: Rosangela Andrade da Silva, Maria Helena Carneiro de Aguiar Fonseca, Eliana 
Tavares Guimarães

Wilson Mello

PRÊMIOS
Prêmio Oportunidade para 
Mulheres
2013 - 3º Lugar para Elaine 
Cristina dos Santos Silva
2014 - 1º Lugar para 
Denise dos Santos
2015 - 3º Lugar para 
Regina Cláudia Oliveira
Prêmio Ruby
2014 - 4º Lugar para Joana 
D’arc de Brito
Prêmio Violet Richardson
2014 - 3º Lugar para Anna 
Esther de Souza Costa

Cleide Victor, do Ateneu Cubatão

Solange 
Moura, 
da ABS 
Imóveis

Luiz Carlos Costa, presidente do PPS

Donizete 
Tavares, vice 

prefeito

Advogada 
Claúdia 

Baamonde, 
da PaCaRê 
Presentes 
Criativos

Durante a transmissão 
de posse da nova 
diretoria, a diretora 
comercial do Acontece 
Jaque Barbosa foi 
empossada soroptimista 
pelas mãos da madrinha 
Sônia Onuki. A direita, 
Rosângela Andrade 
passa a presidência para 
Sônia Onuki 

Lena celebrou ao lado do esposo Pelé e 

do primo Gilvan Guimarães (dir.)


