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Mulheres empoderadas
Festa da Carne Seca

Mudanças 
no trânsito 
do Jardim 
Casqueiro

Ética na 
política

Gringos 
treinam em 
Cubatão

Vacinação antirrábica 
começa nesta semana

Tradicional festa acontece neste sábado com 
shows, brinquedos e comidas típicas da cultura 
nordestina. Banda Luxúria será a grande atra-
ção da edição deste ano B1

Com sucesso, aconteceu a primeira edição do 
Café com Empreendedorismo para Mulheres 
em Cubatão. O projeto visa aumentar a rede de 
contatos e a troca de experiências entre mulhe-
res empreendedoras B4

Vai começar a corrida eleitoral
Novas regras 
Campanha começa na 
próxima terça (16) com 
mudanças que vão acirrar 
ainda mais a disputa

Cavaletes fora
Cavaletes, jingles e bonecos 
estão proibidos a partir de 
2016. Bandeiras e placas 
tem nova regulamentação

Mais curta 
Com as novas regras, tempo 
de campanha diminuiu para 
45 dias. Nas TV’s e rádios, 
tempo é ainda menor

Limite de Gastos 
TSE divulga valores 
máximos para gastos nas 
campanhas de prefeitos e 
vereadores em todo o país

Irregularidades 
Cidadão que encontrar 
irregularidades durante a 
campanha pode denunciar. 
Veja como fazer
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Vias do bairro terão mu-
danças a partir do pró-
ximo domingo para me-
lhorar fluídez no trânsito 
do bairro, que ficou com-
plicado após inaugu-
ração do novo viaduto. 
Avenida Brasil e ruas 
próximas terão mudança 
de sentido. Usuários do 
transporte público tam-
bém devem ficar atentos 
a mudança do itinerário 
das linhas que passam 
no bairro  05

Preocupada com o perío-
do eleitoral, OAB cuba-
tense realizará palestra 
para esclarecer dúvidas e 
as novas regras da campa-
nha eleitoral. Palestra com 
Anderson  Pomini marca 
início do projeto “Ética na 
Política”, promovido pela 
entidade. Candidatos se-
rão convidados. 02

Triatletas da Itália e Eslo-
vênia vão treinar durante 
o final de semana no Po-
liesportivo Roberto Dick.
Na sexta, todos os atle-
tas treinam a partir das 
16 horas. No domingo 
treinam as equipes mas-
culinas das delegações  e 
na segunda será a vez das 
mulheres mostrarem seu 
talento no esporte. Com-
petições da modalidade 
nas Olímpiadas serão na 
próxima semana. 04

Campanha de vacinação 
dos animais começa a par-
tir da próxima quarta (17), 
no Centro de Zoonoses e 

Veja mais sobre os cursos na página B4

Divulgação

Divulgação

em diversos postos fixos. 
Postos volantes percor-
rerão todos os bairros da 
cidade para imunizar ani-

mais de moradores que 
não podem se locomover. 
Campanha segue até 05 de 
setembro 05

Batata quente: 
Estado recorre 
para não 
assumir hospital

Cobertor curto.
Finanças: paga 
um hoje e deixa 
outro pendurado

Desempregados 
vão fazer 
passeata em 
Cubatão

Grevistas da 
Cursan comem 
marmita na frente 
da Prefeitura

coluna do cido barbosa   02

Prefeitura anula 
concurso de 29 
de maio; agora só 
depois da eleição

Linha 15 
começa a 
circular

Neste sábado, começa a 
circular a nova linha de 
ônibus na cidade. Antiga 
linha 05 foi desmembra-
da em duas partes para 
atender melhor os usupa-
rios da cidade. A Linha 15 
vai sair do Cruzeiro Qui-
nhentista e vai até o Mor-
ro do Índio. Já a linha 05 
muda de trajeto e passa a 
circular do Jardim Costa 
e Silva até a Vila Natal e o 
Caminho 02. 05



02 05 de agosto de 2016 digital.com.br

JORNALISTA CIDO BARBOSA
Diretor Presidente 

JORNALISTA JAQUE BARBOSA
Diratora Comercial BAIXADA SANTISTA Circulação  10 MIL EXEMPLARES Tiragem

REDAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - PUBLICIDADE
Rua Guarujá, nº 13 - Jd. Sta Tereza - Cubatão -SP
Tronco chave: (13) 3361-5212
jornalacontece@acontecedigital.com.br

Os artigos assinados 
são de responsabilidade 
de seus autores e não 

refletem, necessariamente, 
a opinião do jornal.Publicado desde 1999

Acontece Comunicações 036993790001-68

REDE SOCIAL
Jornal Acontece

@AconteceDigital

@AconteceDigital

(13) 98162-5210

coluna do cido barbosa
cidobarbosa@uol.com.br

Hospital
Segue o impasse sobre a administração do Hospital Municipal 

de Cubatão, depois que a Prefeitura determinou que o Estado 
assumisse a ‘bronca’. Por enquanto a Prefeitura, através da AHBB, 
continua gerindo o equipamento público. E parece que o Estado 
não está muito a fim de assumir o imbróglio. 

Batata quente
 Em nota ao Acontece, a Secretaria de Estado da Saúde disse 

que “está ciente sobre a determinação judicial de assumir a gestão 
do Hospital Municipal de Cubatão e irá ingressar com recurso via 
Procuradoria Geral do Estado”, lembrando que ‘enquanto isso, o 
Hospital continua sob gestão municipal’.

Marmitão da Cursan
Mais um dia tenso na entrada da Prefeitura de Cubatão. 

Grevistas da área de limpeza da Cursan, em nova paralisação, 
bateram um rango na frente da Prefeitura. Depois percorreram 
setores da administração para pressionar pelo recebimento de 
atrasados. A maioria estava revoltada com os constantes atrasos 
que se repetem desde o começo do ano.

Para e continua
Por outro lado, a Cursan informou que realizou nesta quinta-

feira os  pagamentos de salários, benefícios de vale-refeição, vale-
transporte e férias, explicando aos sindicatos, que é necessário que 
os funcionários voltem ao trabalho para que a Companhia possa 
cumprir os contratos e assim garantir o recebimento de recursos 
que viabilizarão os próximos pagamentos.

Afro barra
A Prefeitura foi obrigada a anular o concurso público realizado 

em 29 de maio para cadastro em 18 funções. O Ministério 
Público do Estado apontou inconstitucionalidade na legislação. 
A Administração publicou na terça-feira (09) novo decreto 
que alterando o alvo do inquérito. Cerca de 3 mil candidatos 
participaram das provas para agente de cultura, bibliotecário, 
arquivista, analista contábil, analista financeiro, jornalista, 
relações públicas, almoxarife, fiscal de serviços, motorista, técnico 
de serviços administrativos, técnico de contabilidade, técnico de 
RH, técnico de serviços jurídicos, telefonista, topógrafo, auxiliar 
de turismo e lazer e auxiliar desportivo.

Novo Concurso 
 Na análise do Judiciário, a antiga legislação limitava acesso 

de afrodescendentes ao invés de facilitar. Pela legislação de 2002, 
os candidatos que se declarassem negros ou pardos poderiam 
concorrer apenas às vagas da cota de 20% reservada aos 
afrodescendentes, o que acabava prejudicando o candidato. Agora 
os candidatos que se declararem negros ou pardos, seguindo 
critérios do IBGE, concorrem na lista geral de candidatos e, 
também, separadamente, na lista destinada aos cotistas.

O RH da Prefeitura diz que os candidatos terão devolvidos os 
valores pagos na inscrição. As condições e prazos para a devolução 
serão definidos em novo edital a ser publicado. Um novo concurso 
deverá acontecer depois da eleição (durante é proibido).

Cobertor curto
Mais uma semana tensa na Secretaria de Finanças da Prefeitura. 

Com a falta de dinheiro, tem que escolher quem paga e os ânimos 
ficam acirrados. Atento ao alvoroço na Prefeitura, na noite de 
quinta, a Raposa Felpuda informava em seu Facebook, que a 
Prefeitura estaria depositando o dinheiro referente a pagamentos 
atrasados da Marvin, Adesaf, Grupos Artisticos, Hospital, Creches, 
Cursan, e entidades. 

No muro
De olho na movimentação das campanhas, alguns políticos 

de plantão, já estão com as malas prontas para mudar de lado. O 
problema é que, com cinco campanhas viáveis na rua, o equilíbrio 
não dá a segurança e os acostumados a dar o pulo certo, estão 
pedindo: ‘espera um pouquinho que eu já vou’. Porém correm o 
risco de perder o ‘time’. Sendo assim vão ter que correr mesmo o 
risco e já teremos novidades na semana que vem. 

Desempregados protestam
Cerca de 1500 desempregados da cidade e da região são 

esperados nas ruas e avenidas de Cubatão para mostrar a 
comerciantes, empresários e autoridades o drama das suas 
famílias. A concentração será na sede do Sintracomos, as 08 
horas. Meia hora depois saem em passeata até a Prefeitura, ponto 
final do protesto. Além de reivindicar postos de trabalho, eles 
organizarão coleta de alimentos para várias famílias que passam 
extremas dificuldades. O presidente do Sintracomos, Macaé Braz, 
confirmou presença no protesto.

Depois de organizar 
evento em prol da causa 
animal (foto página B3), 
a OAB prepara o próximo 
evento, desta vez voltado 
para as próximas eleições. 
Com o tema “Regras 
eleitorais eleições 2016”. A 

OAB nAs eleições

palestra será ministrada 
por Anderson Pomini no 
próximo dia 16 as 18:30h, 
na sede da OAB Cubatão 
(Avenida Joaquim Miguel 
Couto, 106) e marca o início 
do projeto Ética na Política, 
da OAB Cubatão. 
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O ArticulAdOr sOrridente

cOligAções pArA vereAdOr 
já estãO definidAs

‘Ninguém é pequeno. Democracia é maioria’

Quando o Carlos de Freitas che-
gou no Jornal anunciando que arti-
cularia um grande arco de aliança, 
foi a piada da semana: ‘mais uma 
loucura do Carlinho’. Mas aos pou-
cos o projeto foi ficando sério e, a 
cada semana, um novo nome vinha 
ao Jornal para informar adesão. En-
tre gargalhadas e tapinhas nas costas 
do articulador foram se achegando 
ao grupo nomes cotados para vice. 
O mais disputado, Doda fechou a 
conta e acabou ganhando a indica-
ção do grupo.  Resultado: o ‘Arco 
de Aliança’ criou um novo cenário, 
obrigando as grandes pré-candida-
turas, já consolidadas, a reavaliarem 
todo o processo político.

Sendo assim,  nesta quinta, 
11, dia de seu aniversário, Carlos 
de Freitas veio à redação explicar 
como aconteceu a articulação, que 
mudou os rumos da disputa. “Foi 

aquela velha máxima: ‘A união faz 
a força. Ninguém é pequeno, pois 
democracia  é maioria. Alguns já 
se achavam eleitos e em nosso gru-
po todos eram assediados para ser 
vice. Nos unimos e compactuamos 
um acordo para definir prefeito e 
vice, ‘sem vencedores ou vencidos’, 
como argumentou Geraldo Guedes 
em uma entrevista. Seriam defini-
dos os cabeças de chapa e os demais 
participariam da coordenação da 
campanha e futura administração, 
em caso de vitória. 

“Não sou o grande articulador 
da cidade, como dizem, apenas 
um soldado. A possibilidade de ti-
rar Cubatão do estado de falência, 
me faz sentir parte da história. Me 
lembro com satisfação do início de 
tudo quando o dr Maurici Aragão e 
o Adalberto Ferreira, deram vida a 
esta ideia”. finalizou Carlinho.

Na semana passada Acontece anunciou as composições para prefeito e vice 

O resultado das composições 
de prefeito e vice, veio na 
última hora, depois de muitas 
articulações principalmente por 
causa da dificuldade para compor 
nas chamadas composições 
proporcionais: aquelas em  que os 
partidos se unem com o objetivo 
de se fortalecer para eleger 

vereador. 
Neste quesito, o movimento 

mais importante foi mesmo o do 
PRB, considerado Partido com 
uma das mais consistentes chapas 
de vereadores, que confirmou 
no grupo majoritário de Wagner 
Moura que tem sob sua chapa duas 
coligações com 48 candidatos 

inscritos para vereador. A 
coligação mais ampla ficou mesmo 
em torno do partido governista. O 
PT terá 8 partidos. Outra surpresa 
foi Adeildo Heliodoro, o vereador 
Dinho que chegou às composições 
como o nome mais forte, mas na 
articulação ficou com chapa única. 
Ficou assim:

Coligação de Fábio Inácio (PT), pre-
feito e Pedro Hildebrando (PSD), 
vice.
Majoritária PT, PV, PEN, PDT, Pros, 
PSD, PCdoB e PTC
Proporcional: 
PT, PV, PEN – com 24 candidatos
PDT, Pros e PSD  24 candidatos  

Coligação de Doda (PSB) prefeito 
e Geraldo Guedes (PR), vice
Majoritária  PSB, PR, PSDC, PSC, 
PHS, PMN e PMB
Proporcionais
PR, PSC e PHS – com 30 candidatos
PMN e PSDC – 30 candidatos
PSB e PMB - 30 candidatos

Coligação de Wagner Moura (PMDB), 
prefeito e dr. Paulo Rosa (PPS), vice
Majoritária - PPS/PMDB/PRB/PP/PPL
Proporcional
PRB 18 candidatos
PMDB/PPS 30 candidatos

Coligação de Ademário (PSDB), 
prefeito e Pedro de Sá (PTB), vice.
Majoritária PSDB/PTB /DEM/ PT-
doB
Proporcional
PSDB/ DEM 30 candidatos
PTdoB e PTB 30 candidatos

Coligação de 
Dinho (SD), 
prefeito e Joa-
quim da San-
tista (SD), vice
Chapa úni-
ca com 23 
vereadores

resultAdO dAs cOnvenções pArtidáriAs finAlizAdAs nO diA 05 de AgOstO, segundO infOrmAções dOs pArtidOs.
As infOrmAções nãO sãO OficiAis. 

Marcel Nobrega



Campanha 
Eleitoral começa 
com mudanças 
no formato

Acontece começa a cobertura 
das eleições 2016

Vai começar a corrida 
eleitoral. A partir da próxima 
terça (16), começa o período 
de campanha dos candidatos 
e nessa eleição ela tem uma 
série de mudanças. A lei nº 
13.165/2015, também conhe-
cida como Reforma Eleitoral, 
sancionada pela presidente 
Dilma Rousseff no dia 02 
de outubro de 2015, trouxe 
uma série de alterações que 
seriam vistas pela primeira 
vez nas eleições municipais 
deste ano.

A mudança mais signifi-
cativa e que deve alterar o 
formato de todas as cam-
panhas é o fim das doações 
por parte de empresas e pes-
soas jurídicas. A partir dessa 
eleição, os recursos de cam-
panha vêm apenas de doa-
ções de pessoas físicas e do 
Fundo Partidário.

Outra mudança significa-
tiva é o tempo de campanha. 

Um brinde à democra-
cia! É bem verdade que a 
classe política anda com a 
moral em baixa junto ao 
eleitorado e que o tema é 
rejeitado por parcela sig-
nificativa da população. 
Da mesma forma, é bem 
verdade que temos uma 
democracia consolidada, 
com uma legislação rígida 
e um sistema de apuração 
que serve de referência 
para o mundo. Este é o 
maior acontecimento rep-
resentativo da nossa cul-
tura. 

No dia 02 de outubro 
todos teremos o mesmo 
valor. 

Valter Campanato / Agência Brasil

Comícios e carros de som tem novo modelo e cavaletes e placas 
nas ruas estão proibidos

Até a última eleição em 2014, 
o tempo previsto em lei para 
campanhas era de 90 dias. 
Agora, serão 45 dias de cam-
panha. E o tempo das propa-
gandas eleitorais nas rádios 
e canais de televisão aberta 
caiu para 35 dias. Veja no 
quadro no final da página, as 
principais mudanças que en-
traram em vigor para a cam-
panha de 2016.

Gastos de 
Campanha
No último dia 20 de 

julho, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) divulgou 
os limites de gastos para 
as campanhas de prefei-
tos e vereadores de todas 
as cidades do Brasil para 
a eleição desse ano. Nas 
cidades da região, Praia 
Grande é a que tem o 
maior limite de gastos para 
ambos os cargos e Bertioga 

Cidade  Nº Eleitores  Prefeito (1º Turno) Prefeito (2º turno) Vereador
Bertioga    41.315  R$    108.039,06 Não há disputa R$   10.803,91
Cubatão    97.388  R$    595.314,82 Não há disputa R$   61.238,80
Guarujá  225.501  R$ 1.300.950,50 R$ 390.285,15 R$ 189.852,07
Praia Grande  201.571  R$ 1.982.686,47 R$ 594.805,94 R$ 143.964,70
Santos   338.474  R$ 1.732.736,55 R$ 519.820,97 R$ 280.955,19
São Vicente  256.516  R$ 1.421.781,63 R$ 426.534,49 R$ 243.964,93

Fonte: TSE 

Tempo de campanha
A duração da campanha 
eleitoral fica reduzida de 
90 para 45 dias.

Principais mudanças 
nas regras eleitorais 

para 2016

Limite de gastos para as Eleições 2016

Gastos nas cam-
panhas
Para prefeitos, pode-se 
gastar 70% do valor 
declarado pelo candi-
dato que mais gastou 
no pleito anterior, se ti-
ver havido só um turno, 
e até 50% do gasto da 
eleição anterior se tiver 
havido dois turnos.

Período de propagan-
da eleitoral no rádio e 
na TV. 
Começa dia 26 de 
agosto. Diminuiu de 45 
para 35 dias.

Tamanho da propa-
ganda na TV
Nas eleições munici-
pais, no primeiro turno, 
serão dois blocos de 
10 minutos cada, para 
candidatos a prefeito. 
Além disso, haverá 80 
minutos de inserções 
por dia, sendo 60% 
para prefeitos e 40% 
para vereadores, com 
duração de 30 segun-
dos a um minuto.

Punição por rejeição 
de contas de cam-
panha ou não presta-
ção de contas
O partido passa a 
não mais ser punido, 
somente o candidato 
em questão pode ter o 
registro suspenso.

Teto de gasto de 
campanha 
de prefeito em mu-
nicípio com até 10 mil 
habitantes
Até R$ 100 mil.

Tempo de filiação 
partidária para can-
didatura
Exigida filiação por 
ao menos seis meses 
antes das eleições.

Propaganda “cin-
ematográfica”
Nas propagandas eleito-
rais, não poderão ser 
usados efeitos especiais, 
montagens, trucagens, 
computação gráfica, 
edições e desenhos ani-
mados.

Veículo com jingles:
 Fica proibido o uso de 
qualquer tipo de veículo, 
inclusive carroça e bicicleta, 
no dia das eleições.

Participação de debate 
eleitoral na TV 
Só vai participar o candi-
dato de partido com mais 
de nove representantes na 
Câmara Federal.De

Cabos eleitorais
Podem ser contratados 
como cabos eleitorais 
um número limite de 
trabalhadores de até 
1% do eleitorado por 
candidato nos mu-
nicípios de até 30 mil 
eleitores. Nos demais, 
é permitido um cabo 
eleitoral a mais para 
cada grupo de mil 
eleitores que exceder os 
30 mil.

Propaganda 
em carros
Só com adesivos co-
muns de até 50 cm x 40 
cm ou microperfurados 
no tamanho máximo 
do para-brisa traseiro. 
“Envelopamentos” estão 
proibidos.

Propaganda em vias 
públicas
Permitidas bandeiras e 
mesas para distribuição 
de material, desde que 
não atrapalhem o trân-
sito e os pedestres. 

Bonecos e outdoors 
eletrônicos estão 
vetados.

Redes sociais
A campanha nas redes 
sociais estará liberada, 
mas é proibido contratar 
direta ou indiretamente 
pessoas para publicar 
mensagens ofensivas 
contra adversários.

Substituição 
de candidatos
Fica limitada a substi-
tuição de candidatos. O 
pedido de troca deve ser 
apresentado até 20 dias 
antes do pleito (excet-
uado caso de morte). A 
foto do candidato será 
substituída na urna ele-
trônica.

Horários de comícios
Comícios de encer-
ramento de cam-
panhas podem ir até 
2h da madrugada. Nos 
demais dias, das 8h à 
meia-noite..

Distribuição de tem-
po de propaganda no 
horário eleitoral 
A lei tira a exigência 
de que todo o tempo 
de propaganda seja 
distribuído exclusiva-
mente para partidos ou 
coligações que tenham 
representação na 
Câmara. O texto man-
tém uma parcela da 
distribuição do tempo 
para ser dividida entre 
partidos representados 
na Câmara, proporcio-
nalmente ao tamanho 
da bancada, e impede 
que um parlamentar 
que migre de sigla trans-
fira o tempo para o novo 
partido.

é a cidade com os menores 
valores. 

Os valores são atual-
izados a cada eleição e o 
TSE leva em conta a varia-
ção do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor, do 
IBGE. O índice de atual-
ização dos limites máxi-
mos de gastos foi de 33,8%, 
que corresponde ao INPC 
acumulado de outubro de 
2012 a junho de 2016.

Para os municípios com 
até 10 mil eleitores e com 
valores fixos de gastos de 
R$ 100 mil para prefeito e 
R$ 10 mil para vereador, o 
índice de atualização apli-
cado foi de 8%, que corre-
sponde ao INPC acumu-
lado de outubro de 2015 a 
junho de 2016, já que esses 
valores fixos foram cria-
dos com a promulgação 
da lei nº 13.165, de 2015 
(quadro à esquerda).

Cavaletes recolhidos pela Justiça Eleitoral em São Paulo. A partir desse 
ano, esse tipo de publicidade e qualquer outra que atrapalhe o trânsito 
de pedestres está proibida

Denuncia

Quem  flagrar alguma irregularidade durante a campanha 
pode fazer a denuncia ao Ministério Público através de 
aplicativos disponíveis para smartphones.

E o Jornal Acontece está 
consciente da necessidade 
de valorizar isso: a força 
da representatividade 
popular.  

Pela quinta eleição mu-
nicipal consecutiva ofer-
eceremos ao eleitor uma 
cobertura ampla dos bas-
tidores, exigências da leg-
islação eleitoral e todas as 
informações relevantes 

sobre a disputa, bem como 
as propostas de cada can-
didato. 

Reiteramos que, como 
fizemos nas eleições ante-
riores, o eleitor terá acesso 
à informação imparcial 
e exposição dos fatos de 
acordo com o grau de im-
portância. Nosso respeito 
começa pela observância à 
legislação e vai além: o res-

peito ao nosso leitor que já 
está tendo a oportunidade, 
desde a pré campanha, de 
ter acesso às informações 
de todas as coligações e 
grupos políticos.

Estamos conscientes 
de que Cubatão terá uma 
campanha peculiar, muito 
disputada e tensa. Porém 
estamos amadurecidos a 
ponto de fazer prevalecer 

o interesse público, o com-
promisso com a verdade e 
com os leitores, que acredi-
tam no nosso trabalho, sem 
temer ou permitir quais-
quer coações ou ameaças, 
que tentem nos afastar da 
verdade dos fatos.

A cidade terá novidades 
na Câmara, que aumentará 
de 11 para 15 o número 
de cadeiras. E dos 11 at-

uais apenas 07 tentarão 
reeleição. Teremos no 
mínimo, 08 novatos. Uma 
grande oportunidade para 
quem quer renovar o Leg-
islativo Municipal.

Na próxima edição, 
dia 19, já terá começado a 
campanha oficialmente. A 
partir daí daremos o passo 
a passo: semanalmente no 
impresso e diariamente 
no Portal acontecedigital.
com.br até a esperada ed-
ição que trará o resultado 
de 2 de outubro, com a 
tradicional análise da nova 
conjuntura política.
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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 - 
IMPECAVEL, REFORMADO - 180 
MIL ACEITA FINANCIAMENTO
V.NOVA - CASA ISOLADA 2 DOR 
- TERRENO 8 X 21 - PÇA. FREI 
DAMIÃO -  250 MIL
31 MARÇO - CASA 2 DORMITORIOS 
- RUA LARGA, PROX. COLEGIO - 250 
MIL, ACEITA PROPOSTA
JD.CASQ. TERRENO 10 X 30 - 
CENTRO COMERCIAL, PROXIMO 
AO EXTRA 380 MIL

3361-4894 / 3372-7409 
almeidasimoveis.com.br 

R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro-Cubatão

CONSÓRCIO RESIDENCIAL E AUTO 
ABERTURA DE CONTA CORRENTE

 POUPANÇA 

FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, 
MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS

DESCONTE EM FOLHA DE PAGAMENTO 
OU CONTA CORRENTE

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

3361-8019

imóveis

Triatletas treinam no 
Poliesportivo

Cubatão nas Olimpíadas Antirábica

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

Fiesta prata ano 1998, comple-

to com ar condicionado e dire-

ção hidráulica por R$ 5.500,00 

contato com 988432933

VENDO

Rua Armando Sales de 
Oliveira,nº-101-Centro 

Cubatão

Além de ter dois atletas 
representando a cidade nos 
Jogos Olímpicos que acontece 
no Rio de Janeiro, Cubatão 
será palco dos treinamentos 
de duas seleções de triathlon 
neste final de semana.

Atletas das seleções da 
Itália e Eslovênia, que estão 

Vacinação começa 
na próxima semana

Divulgação

Divulgação

hospedados em Santos, 
utilizaram a pista de atletismo 
do Conjunto Poliesportivo 
Professor Roberto Dick para 
finalizar a preparação para a 
disputa no Rio na próxima 
semana. Nesta sexta (12), 
os treinamentos acontecem 
entre as 16h e 18 horas, com 

as delegações completas.
No domingo (14), os 

treinamentos se repetem 
apenas para as equipes 
masculinas das seleções, 
a partir das 15h30. Já na 
segunda (15) será a vez das 
equipes femininas utilizaram 
o espaço, a partir das 16 horas.

As provas de Triatlo 
nos Jogos Olímpicos serão 
realizadas no Forte de 
Copacabana. 

No masculino, a 
competição será na quinta 
(18). A feminina, no sábado 
(20), ambas com início 
marcado para às 11h.

Alessandro Fabian, da Itália, é um dos atletas que estará em Cubatão realizando treinamento

Para que agosto não seja 
o mês do cachorro louco, 
a Prefeitura promove a 
partir do próximo dia 17 
a vacinação antirrábica em 
animais domésticos. 

Além da sede do Serviço 
de Controle de Zoonoses, 
na Rua Papa João Paulo 
I, 100, Sítio Cafezal 
(todos os dias), também 
estarão disponíveis, a 
cada dia, postos fxos de 
atendimento nos vários 

núcleos residenciais do 
município, das 9h30 às 15h30:

Os postos volantes 
percorrerão todos os bairros da 
cidade, sempre funcionando 
das 10h ao meio dia. 

A lista completa com 
o cronograma dos postos 
fixos e voltantes  pode ser 
consultada no site do Acontece 
(acontecedig ita l . com.br) . 
Para mais detalhes sobre a 
vacinação, ligue para (13) 
3361-2166 ou 3375-2259.

04 12 de agosto de 2016 digital.com.br



Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: REINALDO SOTERO DOS SANTOS e MARILENE SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 186479578 - SSP/SP, CPF n.º 07506978814, com 
51 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dois de junho de mil novecentos e sessenta 
e cinco (02/06/1965), residente na rua Caminho São Lourenço, 100, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, filho de CICERO SOTERO DOS SANTOS, falecido há 20 anos e de JURACI BARBOSA CAVALCANTE 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - 
SPDivorciado de Ginielma dos Santos, conforme sentença de 24/08/2011, proferida pela MMª Juiza 
de Direito da 2ºVara da Familia e Sucessões de São Vicente-SP, nos autos de nº157.01.2009.004549-
9/000000-000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, RG n.º 
227763233 - SSP/SP, CPF n.º 10825448840, com 47 anos de idade, natural de VENTANIA - PR (Telêmaco 
Borba-PR  Livro nº 1, fls. nº 70, Termo nº 1226), nascida no dia vinte de julho de mil novecentos e 
sessenta e nove (20/07/1969), residente na rua Caminho São Lourenço, 100, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, filha de NICOLAU ALVES DOS SANTOS, falecido há 2 anos e meio e de MARIA ONOFRA 
DA LUZ SANTOS, falecida há 11 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ ALISSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA e PATRICIA KELLY FELIX DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado, RG n.º 40095623 - SSP/SE, CPF n.º 
39293728869, com 25 anos de idade, natural de ARACAJU - SE, nascido no dia oito de agosto de mil 
novecentos e noventa (08/08/1990), residente na Rua Santa Filomena, 123, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filho de JOSÉ GILMAR ALVES NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 40 anos de 
idade, residente em ARACAJU - SE e de MARIA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 47 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 458998631 - SSP/SP, CPF n.º 46879681808, com 20 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de março de mil novecentos e noventa 
e seis (20/03/1996), residente na Rua Santa Filomena, 123, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de 
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 46 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de IRENILZA FELIX DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ DILSON DE PAULA e RAIMUNDA CRISTINA RODRIGUES SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 2031251 - SSP/PI, CPF n.º 88255263349, com 34 
anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI, nascido no dia trinta de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e um (30/12/1981), residente na Rua Coronel Vilar, 3079, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
filho de ANTONIO VICENTE DE PAULA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 60 anos de idade, 
residente em CAMPO MAIOR - PI e de MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO DE PAULA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em CAMPO MAIOR - PI . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 491610403 - SSP/SP, CPF n.º 42621885829, com 23 
anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI, nascida no dia trinta e um de agosto de mil novecentos 
e noventa e dois (31/08/1992), residente na Rua Coronel Vilar, 3079, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
filha de FRANCISCO DE BRITO SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 55 anos de idade, 
residente em SÃO PAULO - SP e de MARIA MARLENE RODRIGUES SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: BRUNO BAILHÃO DA SILVA e RAIANE FRANCINE ALVES DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 429281195 - SSP/SP, CPF n.º 43794118855, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de julho de mil novecentos e 
noventa e quatro (07/07/1994), residente na Rua Jesus Evêncio Moreira, 109, Vila Natal, Cubatão - 
SP, filho de ESTROGILDO SIMÕES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 58 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de NOELIA SOUZA BAILHÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, agente de processos de negócio, RG n.º 502268864 - SSP/SP, CPF n.º 46877548809, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e seis (06/02/1996), residente na Rua Edson Pereira França, 168, Vila Natal, Cubatão - SP, filha 
de ROMILDO PIRES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, isolador, com 44 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de SANDRA REGINA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
43 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, 06 de agosto de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RAFAEL JOSÉ DE OLIVEIRA e FERNANDA BARBOSA PINTO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 46017514 - SSP/SP, CPF n.º 39917489835, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove (26/06/1989), residente na Rua João Francisco de Oliveira, 78, Ilha Caraguatá, Cubatão 
- SP, filho de JOSÉ ALVINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 62 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOSEFA ROSA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de serviço, RG n.º 595156587 - SSP/SP, CPF n.º 05080445530, com 22 
anos de idade, natural de ILHÉUS - BA, nascida no dia quatro de maio de mil novecentos e noventa 
e quatro (04/05/1994), residente na Rua João Francisco de Oliveira, 78, Ilha Caraguatá, Cubatão - 
SP, filha de AGNALDO VIEIRA PINTO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 43 anos de idade, 
residente em ILHÉUS - BA e de LUSIENE REIS BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 anos de idade, residente em ILHÉUS - BA. 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 agosto de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SEBASTIÃO RAMALHO DA SILVA e SONIA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 385561660 - SSP/SP, CPF n.º 21063427487, 
com 58 anos de idade, natural de ATALAIA - AL, nascido no dia dez de agosto de mil novecentos e 
cinquenta e sete (10/08/1957), residente na Rua Caminho São Geraldo, 419, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filho de DORALICE RAMALHO DA SILVA, falecida há 55 anosDivorciado de Cicera Aparecida da 
Silva, conforme sentença 24/10/2014, proferida pelo Juiz de Direito da Central Judiciária de Soluções 
de Conflitos e Cidadania, Comarca da Capital de São Paulo, nos autos de nº00321158020148260100.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, doméstica, RG n.º 521990300 - SSP/SP, CPF 
n.º 71446176487, com 47 anos de idade, natural de TAPEROÁ - PB, nascida no dia nove de maio de mil 
novecentos e sessenta e nove (09/05/1969), residente na Rua Caminho São Geraldo, 419, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de GERALDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, 
residente em CAMPINA GRANDE - PB e de RAIMUNDA MARIA DA SILVA, falecida há 4 meses. Divorciada 
de Maximiliano Cordeiro Corrêa, por Escritura Pública de Divórcio lavrada no Cartório de Notas de 
Bertioga, aos 19/04/2016, Livro 347, Fls.370/372. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: VANILDO FERREIRA SOARES e LUCIENE ALVES DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pintor jatista, com 54 anos de idade, 
natural de CORONEL FABRICIANO - MG, nascido no dia vinte e um de novembro de mil 
novecentos e sessenta e um (21/11/1961), residente na Rua A, 990, Costa Muniz, Cubatão - SP, 
filho de WANTUIL FERREIRA SOARES e de CECÍLIA FERREIRA SOARES . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúva, costureira, com 48 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascida no dia quatro de abril de mil novecentos e sessenta e oito (04/04/1968), residente na Rua 
Franklin Alves de Moura, 488, Vila Antártica, PRAIA GRANDE - SP, filha de ANTONIO TEODORO DE 
LIMA e de MATILDE DE JESUS DE LIMA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DAYLSON DE MELO SOUZA e YASMIM DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, meio oficial de mecânica, RG n.º 494205428 - SSP/SP, CPF n.º 
70054077419, com 23 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (Poá  Livro nº 47, fls. nº 113, Termo 
nº 27666), nascido no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa e três (06/08/1993), residente na 
Caminho Principal, 11, Vila Noel, Cubatão - SP, filho de DIMAS MANOEL DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, encanador, com 60 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de ANA CRISTINA DE MELO, 
de nacionalidade brasileira, costureira, com 50 anos de idade, residente em GUARABIRA - PB . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 399306122 - SSP/SP, CPF n.º 
41443267805, com 16 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (Santo Amaro-29ºSubdistrito  Livro 
nº 748, fls. nº 266, Termo nº 504706), nascida no dia primeiro de fevereiro de dois mil (01/02/2000), 
residente na Rua José Gonçalves Torres, 103, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de JOSELI 
SOUZA SILVA, falecido há 7 anos e de IRANY DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
36 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de agosto de 2016
O Oficial: 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 artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JADSON RUBENS PEREIRA DO NASCIMENTO e ANA PAULA DA SILVA CÂNDIDO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 7393031 - SSP/PE, CPF 
n.º 06343787402, com 30 anos de idade, natural de AMARAJI - PE (Amaraji-PE  Livro nº 10, fls. nº 218, 
Termo nº 11403), nascido no dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (18/08/1985), 
residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 80, Ap.13-F, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ VALDEMIR 
DA SILVA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, serralheiro, com 51 anos de idade, residente em 
AMARAJI - PE e de IVANEIDE DE FRANÇA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, professora, com 50 anos 
de idade, residente em RECIFE - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 580078371 - SSP/SP, CPF n.º 07341964405, com 33 anos de idade, natural de AMARAJI - PE (Amaraji-
PE  Livro nº 08, fls. nº 163, Termo nº 8785), nascida no dia vinte e um de junho de mil novecentos 
e oitenta e três (21/06/1983), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 80, Ap.13-F, Vila Natal, Cubatão 
- SP, filha de AMARO INÁCIO CÂNDIDO, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 51 anos de idade, 
residente em AMARAJI - PE e de MARIA JOSÉ DA SILVA CÂNDIDO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 50 anos de idade, residente em AMARAJI - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA JUNIOR e MARIA HELENA DOS SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 437590525 - SSP/SP, CPF 
n.º 38446658895, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 123, fls. nº 281, 
Termo nº 31332), nascido no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (01/09/1987), 
residente na Rua Laércio José dos Santos, 86, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de ANTONIO MARCOS 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MIRIAN FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, RG n.º 
244017347 - SSP/SP, CPF n.º 07021565828, com 58 anos de idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA 
- PE, nascida no dia trinta de agosto de mil novecentos e cinquenta e sete (30/08/1957), residente na 
Rua Laércio José dos Santos, 86, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS, 
falecido há 20 anos e de MARIA ANTONIA DOS SANTOS, falecida há 2 anos. Divorciada de Daniel Adolfo 
de Sousa, conforme sentença de 26/02/2016, proferida pela Juiza de Direito da 4ºVara desta Comarca, 
nos autos de nº1001008-87.2015.8.26.0157. 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, 05 de agosto de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ADERLAN VIEIRA DE SOUZA e DANIELLI DO NASCIMENTO BISPO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 573720903 - SSP/SP, CPF n.º 05879947548, 
com 26 anos de idade, natural de SENTO SÉ - BA (Piri-Santo Sé 2ºSubdistrito  Livro nº 13, fls. nº 113, 
Termo nº 440), nascido no dia sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (07/12/1989), 
residente na Rua Domingos Trombino, 90, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de ANTONIO LUIZ 
BISPO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 48 anos de idade, residente em Piri 
- BA e de MARIA DO CARMO ALVES VIEIRA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 42 anos de 
idade, residente em Piri - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, 
RG n.º 341550917 - SSP/SP, CPF n.º 35593843899, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 130, fls. nº 142, Termo nº 33978), nascida no dia dezessete de agosto de mil 
novecentos e oitenta e oito (17/08/1988), residente na Rua Domingos Trombino, 90, Jardim Costa e 
Silva, Cubatão - SP, filha de MATILDES DO NASCIMENTO BISPO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DJALMI DE JESÚS e CLAUDIA DE SOUZA LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 1204034 - SSP/SP, CPF n.º 65456750520, com 43 anos de idade, natural 
de MURIBECA - SE (Muribeca  Livro nº 19, fls. nº 15, Termo nº 7080), nascido no dia vinte e três de abril de 
mil novecentos e setenta e três (23/04/1973), residente na Rua das Palmas, 48, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filho de JOSÉ DE JESÚS, falecido há 5 anos e de MARIA ODETE FIGUEIREDO, do lar, com 83 anos de idade, 
residente em MURIBECA - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG 
n.º 291604146 - SSP/SP, CPF n.º 27409126841, com 41 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São 
Miguel Paulista (Distrito do Município de São Paulo)  Livro nº 190, fls. nº 160, Termo nº 145704), nascida 
no dia dez de abril de mil novecentos e setenta e cinco (10/04/1975), residente na Rua das Palmas, 48, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filha de JOSÉ DE SOUZA LIMA, falecido há 40 anos e de CREUSA LEANDRO DE LIMA, 
com 61 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, 08 de agosto de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Casqueiro e linhas de 
ônibus tem alteração

Mudança no trânsito

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EVERTON SOUZA DO NASCIMENTO e JENIFFER ALVES DA COSTA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, armador, RG n.º 402994152 - SSP/SP, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 118, fls. nº 135, Termo nº 29196), nascido no dia 
três de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (03/10/1986), residente na Rua Caminho Rio de 
Janeiro, 2228, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, falecido há 13 
anos e de CATIA PEREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
427241893 - SSP/SP, com 29 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 168, 
fls. nº 299, Termo nº 126312), nascida no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(14/07/1987), residente na Rua Caminho Rio de Janeiro, 2228, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de 
JOSÉ ALBERTO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, padeiro, com 55 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de MARIA DE LOURDES ALVES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
51 anos de idade, residente em SANTOS - 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 agosto de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DENILSON TEIXEIRA DOS SANTOS e LARISSA GOES TEIXEIRA SOUZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 502271279 - SSP/SP, CPF n.º 39618290808, com 20 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Vicente de Carvalho, Guarujá-SP  Livro nº 108, fls. nº 267, Termo 
nº 47866), nascido no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e seis (20/03/1996), residente 
na Rua Caminho dos Pilões, 76, Pilões, Cubatão - SP, filho de VALDECI ANTONIO DOS SANTOS, falecido 
há 09 anos e de ZILDA TEIXEIRA, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, RG n.º 603592508 - SSP/SP, CPF n.º 50197083803, com 16 anos de idade, natural 
de GUARUJÁ - SP (Guarujá-SP  Livro nº 91, fls. nº 16, Termo nº 60214), nascida no dia quatro de junho 
de dois mil (04/06/2000), residente na Rua Caminho dos Pilões, 76, Pilões, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
WENDEL COSTA SOUZA, de nacionalidade brasileira, encarregado de armador, com 41 anos de idade, 
residente em GUARUJÁ - SP e de ROSIMARY GOES TEIXEIRA SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 39 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ CARLOS FERNANDES BORGES e CREUSA BÁRBARA CARDOSO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 16585683X - SSP/SP, CPF n.º 04962720805, com 
53 anos de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ, nascido no dia vinte e oito de julho de mil novecentos 
e sessenta e três (28/07/1963), residente na Rua Santa Barbara, 557, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filho de JOSÉ ALCINO BORGES, falecido há 53 anos e de MARIA LUCIA FERNANDES, falecida há 5 anos . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 16893781 - SSP/MG, com 53 
anos de idade, natural de GUANHÃES - MG, nascida no dia dezesseis de novembro de mil novecentos 
e sessenta e dois (16/11/1962), residente na Rua das Palmas, 474, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de 
ALTIVO PAULO CARDOSO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente 
em BELO HORIZONTE - MG e de MARIA BÁRBARA CARDOSO, falecida há 21 anos. Divorciada de José 
Sebastião dos Santos, conforme sentença datada de 19/08/1994, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 
4ª Vara Cível desta Comarca, nos autos de N°349/94. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EDSON CAMPOS DE LIMA e MONICA FRANCISCA DOS SANTOS QUIRINO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 471947453 - SSP/SP, CPF n.º 
38707904827, com 26 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia três de maio de mil 
novecentos e noventa (03/05/1990), residente na Rua Caminho São Luiz, 117, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, filho de EZEQUIEL XAVIER DE LIMA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 47 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de JOANA ALVES CAMPOS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de pedágio, RG n.º 439233008 - SSP/SP, CPF n.º 37706783898, com 28 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (10/09/1987), residente na Rua Caminho São Luiz, 117, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de 
PEDRO PAULO RODRIGUES QUIRINO, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MAGALI FRANCISCA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JEFERSON DOS SANTOS MELONE e JÉSSICA PEREIRA DA COSTA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 431529437 - SSP/SP, CPF n.º 45377524837, com 21 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 172, fls. nº 176, Termo nº 50728), nascido no dia 
seis de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (06/08/1995), residente na Rua Avenida Ferroviária I, 
2927, Caminho São Jorge, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de VALDECI MELONE, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 36 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 368747955 - SSP/SP, CPF n.º 
45237377890, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 189, fls. nº 146, Termo 
nº 57464), nascida no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (08/02/1998), residente 
na Rua Avenida Ferroviária, 2969, Caminho Cidade de Deus, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de 
FLAVIO FERREIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 40 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, operadora de produção, 
com 37 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, 08 de agosto de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JADIR LIONIDIO DE OLIVEIRA e LUZIA SANTOS NUNES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, porteiro, RG n.º 36808615 - SSP/SP, CPF n.º 32611030944, com 65 
anos de idade, natural de Guararema - ES, nascido no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e 
cinquenta (23/09/1950), residente na Rua Caminho São Januário, 136, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
filho de BENJAMIN JOSÉ DE OLIVEIRA, falecido há 04 meses e de ANÁLIA LIONIDIA DE OLIVEIRA, falecida 
há 30 anosDivorciado de Maria Vardelice de Lima Santos, conforme sentença datada aos 06/07/1990, 
proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara Distrital de Peruíbe, Comarca de Peruíbe, Estado de São Paulo, 
extraído dos Autos de nº299/90. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG 
n.º 351473683 - SSP/SP, com 53 anos de idade, natural de CAPELA - SE, nascida no dia vinte e dois de 
março de mil novecentos e sessenta e três (22/03/1963), residente na Rua Caminho São Januário, 136, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de ORLANDO DOS SANTOS, falecido há 20 anos e de CARMELITA 
RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em 
CAPELA - SE. Viúva de José Nivaldo de Jesus Nunes, falecido aos 11/06/1998, óbito registrado no livro C-37, 
fls.101, sob. o Nº9926, do Cartório de Cubatão-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: THIAGO FERNANDO MARQUES CARVALHO e PATRÍCIA DA SILVA JOAQUIM. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de rh, RG n.º 485806939 - SSP/SP, CPF n.º 
37592221888, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 140, fls. nº 378, Termo 
nº 38194), nascido no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa (17/04/1990), residente na 
Rua Jonas de Souza, 40, bloco B1, apt.52, Bolsão 09, Cubatão - SP, filho de JOSÉ LUIZ CARVALHO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
DE FATIMA MARQUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
administrativa, RG n.º 485960175 - SSP/SP, CPF n.º 40659709899, com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 153, fls. nº 49, Termo nº 43039), nascida no dia dois de junho de mil 
novecentos e noventa e dois (02/06/1992), residente na Rua Damião Ferreira de Aquino, 72, Vila Natal, 
Cubatão - SP, filha de WALTAIR JOAQUIM NETO, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 59 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DA SILVA JOAQUIM, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: GIVANILSON RABELO DA SILVA FEITOSA e VANESSA SANTOS DE OLIVEIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 489798792 - SSP/SP, 
CPF n.º 37227199843, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 154, fls. nº 
38, Termo nº 43426), nascido no dia treze de julho de mil novecentos e noventa e dois (13/07/1992), 
residente na Rua Caminho dos Pilões, 971, Pilões, Cubatão - SP, filho de GILVAN LAURENTINO 
FEITOSA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 48 anos de idade, residente em ARACAJU - SE e 
de FRANCISCA RABELO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 424551688 
- SSP/SP, CPF n.º 45157325878, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
168, fls. nº 311, Termo nº 49271), nascida no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (18/12/1994), residente na Rua Caminho dos Pilões, 971, Pilões, Cubatão - SP, filha de 
MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANGELA RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

A partir do próximo domingo 
(14), duas vias importantes do 
Jardim Casqueiro sofrem alte-
ração no sentido do trânsito. A 
Avenida Brasil passa a ser via de 
mão única entre o trecho da Mar-
ginal da Via Anchieta e a Rua Es-
tados Unidos, no sentido bairro.

Já no trecho da Rua Estados 
Unidos, entre a Rua São Pedro e a 
Avenida Brasil, o usuário poderá 
trafegar em ambos os sentidos., 
que os levarão ao acesso à Rua 
Júlio Cunha (sentido Cubatão/
Centro). 

No trecho em frente ao SAMU, 
a via terá mão dupla para facilitar 
a entrada e saída das ambulãncias.

Pontos de ônibus
Devido às mudanças, o muníci-

pe precisará ficar atento. Também a 
partir do próximo domingo (14), al-
gumas linhas do transporte público 
sofrerão mudanças no seu itinerário 
(veja no quadro ao lado).

Linhas 05 e 15
A linha 05 da Translíder muda 

de itinerário.  A partir deste sába-
do (13), ela irá até a Vila Nata e o 
Caminhos 2, deixando de ir atéo 
Morro do Índio.

Para atender os moradores do 

Morro do Índio e Vila Esperança, a 
Translíder vai iniciar as operações 
da Linha 15. A linha vai sair do 
Cruzeiro Quinehtista, passar pelo 
Centro e Avenidas Martins Fontes e 
Principal e tem seu ponto final, no 
Morro do índio. 

LINHAS COM CHEGADA AO JD. CASQUEIRO
Linhas 1 e 11 Coletivo - Viaduto Rubens Paiva, Rua Nossa Senhora de Fáti-
ma, Rua Carlos Gomes;

LINHAS COM SAÍDA DO JD. CASQUEIRO
Linhas 1 e 11 Coletivo - Rua Maria do Carmo, Rua São Pedro, Rua Esta-
dos Unidos, Rua Dona Rosa Pereira Cunha, Rua José Maria Ruivo, Rua Júlio 
Cunha, Acesso à Marginal Anchieta Cubatão/Santos;

Linha 1 e 4 Alternativo - Av. Brasil, Rua Estados Unidos, Rua Dona Rosa 
Pereira Cunha, Rua José Maria Ruivo, Rua Júlio Cunha, Acesso à Marginal 
Anchieta Cubatão/Santos;

Linha Intermunicipal Guarujá - Av. Brasil, Rua Estados Unidos, Rua Dona 
Pereira Cunha, Rua José Mario Ruivo, Rua Júlio Cunha, Acesso à Marginal 
Anchieta Cubatão/ Santos;
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Música, comida e alegria

Neste sábado (13), uma das mais 
tradicionais festas de Cubatão chega a 
sua 13ª edição. Idealizada pelo famoso 
Moita Show, a festa vai agitar o Jardim 
Nova República com músicas, comidas 
típicas do Nordeste com muita carne 
seca e atrações para todo o público.

A partir das 15 horas, com entrada 
franca, os moradores de Cubatão e 
da Baixada poderão apreciar todas 
as atrações da festa. Quem abre os 
trabalhos no palco é o grupo de pagode 
‘Jeito de Ser’. Além deles, Cigano dos 
Teclados, Forrozão Pegada Forte, 
Justino e Marizete, Forró Sanfonado e 

Festa da Carne Seca

Moita Show esteve na redação de 
Acontece para contar mais detalhes 
sobre a Festa da Carne Seca e 
espera grande público. "Esperamos 
mais de 10 mil pessoas durante 
toda festa. Vai ser uma celebração 
da cultura nordestina, que é 
marcante na nossa cidade"

Banda Luxuria vai encerrar a Festa da 
Carne com seus sucessos e animação

Sandro e Adriano agitam a festa.
A grande atração da Festa da Carne 

Seca é a banda Luxuria, que vai encerrar 
a programação. Com o seu arrocha, 
a banda promete fechar com chave de 
ouro e agitar a todos que estiverem 
na avenida Principal do Jardim Nova 
República.

Organizador da festa desde a primeira 
edição, Moita Show espera grande 
público. “A festa é feita para que todos 
se divirtam. Estamos preparando tudo 
com muito amor e carinho. Esperamos 
que a comunida possa festejar e 
compartilhar alegria e sorrisos”.

A realização desta edição é dos 
Amigos do Jardim Nova República e 
Região, em parceria com Moita Show 
e Neta do Bolsão 08 e apoio do Jornal 
Acontece e da Radio Visão FM. Hávera 
sorteio de brindes da Dani Modas e de 
outros comerciantes da cidade.

Estrela da 
festa, a 
carne seca 
será servida 
durante 
todo o dia, 
junto com 
arroz, farofa 
e salada. 
Um prato 
de encher 
os olhos de 
qualquer um

Marcel Nobrega

Fotos Divulgação

Mais de 8 mil pessoas lotaram a avenida principal do Jardim Nova República para curtir os shows da edição de 2015 da Festa da Carne Seca.
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O Sonho de 
voltar a andar

Um acidente de moto na 
madrugada de uma quinta mudou 
a vida do jovem Walace Martins, de 
29 anos. Ele voltava para casa após o 
ensaio de sua banda, quando colidiu 
com um ônibus e teve sua canela e 
joelho totalmente destruídos, sem 
chance de reconstrução por parte 
dos médicos.

A única opção foi a amputação 
do membro. O procedimento 
foi doloroso e após uma cirurgia 
complicada. Walace passa bem. Mas 
veio então o segundo desafio da sua 
vida, comprar uma prótese e voltar a 
andar.

O equipamento, que custa cerca de 
R$ 27 mil, é caro demais para Walace. 
A solução veio por meio da internet. 
O jovem criou uma vaquinha online 
para angariar fundos para a compra 
da prótese, que permitirá a ele que 
volte a andar sem a necessidade de 
utilizar muletas.

A campanha já está no ar e até o 
fechamento desta matéria já tinha 
arrecadado mais de R$ 6250,00. A 
meta é atingir os 27 mil necessários 
para a compra da prótese. A vaquinha 
termina no próximo dia 23 de agosto.

Como ajudar?
Para ajudar Walace a alcançar seu 

objetivo de comprar uma prótese 
e voltar a andar, basta acessar o 
link (http://www.kickante.com.br/
campanhas/realizando-o-sonho-de-
andar-novamente) e fazer a doação 
de qualquer valor. É necessário se 
cadastrar no site para realizar a 
doação.

por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

EM FAVOR DOS ANIMAIS, a comissão de Proteção de Defesa Animal OAB Cubatão, realizou, com grande sucesso, a Noite do Caldo Verde. 
O evento que aconteceu na Casa do Advogado, discutiu tema relacionados à proteção e cuidado aos animais. O intuito foi identificar os 
problemas para alavancar os cuidados aos amores de quatro patas. Parabéns OAB Cubatão!

O Arena Santa Rosa entrou em clima caipira e Rafael Tucla reuniu centenas de amigos em noite de muita 
animação. O Arraiá do Rafael Tucla foi um sucesso!

Aderbau Gama
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Um outro olhar sobre um barro quase 
invisível para muitos. Esse é o ideal do projeto 
“A Cidade Através das Lentes”, que quer mostrar 
um outro lado da comunidade da Mantiqueira, 
bairro da zona industrial de Cubatão.

O projeto começou com intervenções 
artísticas em julho e no próximo dia 11 terá mais 
uma etapa. Os 40 participantes do projeto vão a 
campo registrar o bairro onde vivem através de 
fotografias. Sob orientação da fotógrafa Karina 
Bacci, os alunos percorrem locais escondidos do 

‘A Cidade através da Lente’
Mantiqueira

núcleo chegando até a Pedreira Mantiqueira, que 
deu nome ao bairro.

Com aulas teóricas e práticas ministradas 
pela fotógrafa Karina Bacci e da artística plástica 
Flavia Mielnik, os participantes aprenderam 
técnicas de pintura e fotografia, além de uma série 
de reflexões sobre a valorização e consciência 
social do local onde vivem.

O presidente da Associação de Moradores da 
Comunidade Mantiqueira, Flavio Souza, destaca 
a importância do projeto. “Queremos que as 

pessoas valorizem nosso espaço. O projeto é 
uma grande oportunidade de mostrar às novas 
gerações o quanto é necessário conhecer o lugar 
em que se vive para amá-lo”, afirma. 

Exposição e catálogo 
O resultado do projeto poderá ser conhecido 

por todos, entre os dias 27 de setembro e 21 
de outubro, durante a exposição fotográfica “A 
Cidade Através da Lente”, que acontecerá no 
Saguão do Paço Municipal. Durante a exposição 

será lançado o catálogo fotográfico do projeto, 
um documento artístico e histórico sobre a 
comunidade, que poderá ser consultado online 
na página Web do projeto.

“A Cidade Através da Lente” faz parte do 
projeto “Olhar da Comunidade”. É idealizado 
pela Pink Produções e viabilizado com 
recursos privados obtidos por meio da Lei 
Estadual de Incentivo à Cultura, o ProAC. 
Para outras informações, acesse o site www.
olhardacomunidade.com.br 

Ainda na Tainha, o depu-tado estadual/Grande Oriente Brasil Roberto Carlos, ao lado do diretor do Acontece, Cido Bar-bosa durante bate papo

Aconteceu no último domingo a tardicional Tainha, da ARLS Aliança Fraterna. O evento 
tem bom gosto e reúne amigos num bate papo descontraído e muita animação. A tainha, 
como sempre, estava uma delícia

O popular Dico da Cota 200, ganhou uma mega e merecida surpresa pela passagem do seu aniversário. Os filhos Cristiano, Felipe e Thiago e a esposa Estela (foto) reuniram amigos, e não são poucos, em noite memorável. É claro que o Dico merece.  

Neste semestre a Câmara Temática de Políticas Públicas para as Mulheres do Conselho de 
Desenvolvimento da Baixada Santista (CONDESB) está realizando as reuniões mensais de forma 
itinerante: A reunião de agosto aconteceu no Centro de Referência da Mulher, em Cubatão. O 
grupo foi recepcionado pela diretora de Políticas para as mulheres no Município, Célia Azevedo

Aderbau Gama
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Com o resultado positivo da 1ª Rodada 
de Negócios, realizado em maio com as 
indústrias do Polo de Cubatão, o Ciesp 
(Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo) e a ACIC (Associação Industrial e 
Comercial de Cubatão) promovem uma nova 
edição do evento no dia 25 de agosto. Desta 
vez o Encontro será feito com as empresas 
prestadoras de serviços do Polo. O objetivo 
é gerar oportunidade de negócios entre 
empresas do Polo e o comércio da cidade de 
Cubatão.  

  A iniciativa atende a Agenda 21 de Cubatão, 

Com o objetivo de trocar experiências, 
aumentar a rede de contatos e buscar o 
empoderamento feminino, aconteceu nesta 
quinta, (11), o 1º Café com Empreendedorismo 
para Mulheres em Cubatão, no espaço Café 
com Flores da Floricultura Central. 

Mulheres empreendedoras e empresárias 
se reuniram para aprimorar e compartilhar 
as experiências vividas durante suas buscas 
diárias por posições de destaque.

Encabeçado pela psicóloga e coach Patricia  
de Almeida, que ministrou palestra 'Nasce 
empreendedora? Torna-se empreendedora', o 

Inscrições Terminando

Café com empreendedorismo

2ª Rodada de Negócios

Mulheres que empoderam

Marcel Nobrega

Aniversariam...

A sempre 
simpática 

Sandra, 
da Ótica 

Sidnei

Mariana da 
Pau Brasil 
Madeiras

Participantes 
do 1º Café com 
Empreendedorismo 
para Mulheres com 
as palestrantes 
(sentadas da 
esquerda para 
direita)Patrícia de 
Almeida, Sônia 
Onuki, Helena 
Fonseca e Flavia 
Florêncio

no tema Indústria, Comércio e Serviços, 
Projeto nº 5 – Fomento ao Comércio Local. A 
primeira edição aconteceu no dia 25 de maio, 
quando é comemorado o Dia da Indústria, 
e gerou cerca de 240 atendimentos. No total 
foram registrados mais de 70 comerciantes, 
que tiveram um momento reservado para 
dialogar com representantes da área de 
Compras/Suprimentos das indústrias. 

Inscrições 
Os comerciantes e empresários 

interessados em participar da 2ª Rodada de 

Café contou, também, com a palestra 'Inovação 
e empreendedorismo' com a engenheira e 
especialista em projetos Flávia Florêncio 
e 'Mulher empreendedora X Marketing' 
ministrada online pela empreendedora digital 
Simone Galvão.

No case de sucesso, Sônia Onuki se 
emocionou e emociou os participantes 
com a apresentação do projeto Onuki 
de Musicalização, que introduz música 
na primeira infância. O projeto ganhou 
notoriedade no XXII Fórum Latino 
Americano de Educação Musical, realizado 

Negócios – Edição Prestadoras de Serviços 
devem se inscrever, até o dia 16 de agosto, na 
sede da ACIC (Rua Bahia – 171, Vila Paulista 
– Cubatão). Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (13) 3361-1519 ou pelo 
e-mail: administrativo@aciccubatao.com

 O Encontro Local de Negócios é uma 
realização do CIDE – Centro de Integração 
e Desenvolvimento da Baixada Santista e 
o Ciesp Cubatão – Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo, em parceria com a 
Prefeitura Municipal e Associação Comercial 
e Industrial de Cubatão (ACIC). 

em julho, em Buenos Aires.
O Café com Empreendedorismo para 

Mulheres, nasceu há um ano e foi realizado 
pela primeira vez em Cubatão com a liderança 
de Helena Fonseca, da Floricultura Central.

Aconteceu com total sucesso e 
entrosamento das participantes, e o próximo 
café já foi totalmente requisitado logo no final 
do evento que foi encerrado com delicioso 
café e bate papo cheio de entusiasmo.

O Café com Empreendedorismo para 
Mulheres, tem parceira do Espaço Café com 
Flores, Jornal Acontece e TV Polo.
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