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Semana do Desconto Semana da Família

Eleitorado 
dobra na 
região

Faculdade 
de Medicina

Setembro terá uma semana com 
preços especiais para o consumidor 
aproveitar B4

Ato Ecumênico vai estimular 
o diálogo e debater o papel da 
família na sociedade B1

‘Farinha pouca, 
meu pirão primeiro’

Agora são quase 1,5 mi-
lhões de eleitores nas ci-
dades da Baixada. Santos 
continua com o maior 
colégio eleitoral.

Mais estudado
Número de eleitores com 
ensino médio e ensino su-
perior completo é maior 
do que há 15 anos atrás. 
Analfabetos são apenas 2%

Elas decidem
Mulheres são maioria do 
eleitorado em oito das 
nove cidades da Baixada 
Santista. Veja qual é a ex-
ceção à regra.

Mais idosos
Os idosos com mais de 70 
anos têm número repre-
sentativo na eleição deste 
ano. Em algumas cidades, 
o número triplicou

Jovens perderam 
o interesse
Em contrapartida, o nú-
mero de jovens entre 16 
e 17 anos aptos a votar 
diminuiu em relação ao 
pleito anterior. 03

coluna do 
cido barbosa 02

Liderados pelo Sindica-
to dos Trabalhadores da 
Construção Civil na Re-
gião - Sintracomos, de-
sempregados foram às 

ruas se manifestar em de-
fesa da contratação de tra-
balhadores da região, nos 
postos de trabalho do Polo 
Industrial. 

O presidente do Sindica-
to, Macaé Marcos Bráz de 
Oliveira justificou que, em 
tempo de crise, é urgen-
te priorizar a contratação 

dos desempregados da 
região para evitar o caos 
social. Na próxima segun-
da, (22) sindicatos e co-
missão de desempregados 

se reúnem no Ciesp, em 
Cubatão, com lideranças 
empresariais, políticas e  
representantes da socieda-
de civil organizadada . 02

Equipe Brasileira de re-
vezamento 4x100 me-
tros herdou a medalha 
de bronze dos Jogos 
Olímpicos de Pequim 
2008 por conta da des-
classificação da Rússia 
da prova, após compro-
vado caso de doping. 
Entre as atletas, Rose-
mar Coelho, que foi 
atleta cubatense duran-
te a adolescência.  04

Enfim o 
bronze

“Em outubro, o termo de com-
promisso será assinado”, ga-
rantiu o ministro Mendonça 
Filho, da Educação, duran-
te reunião em Brasília, nesta 
quinta, (18). Ainda em Brasí-
lia, a prefeita Marcia Rosa se 
encontrou com o Ministro da 
Saúde: resposta sobre novos 
repasses ao Hospital ficou para 
próxima semana. 05

Reeleição.  
Mourão PG se 
afasta e Barbosa 
concilia agenda de 
prefeito e candida-
to, em Santos

Empresa recebe 
e desiste do 
contrato, deixando 
servidores 
cubatenses sem 
cesta básica

PSDC perde o 
prazo e candidatos 
ao Legislativo ficam 
sem registro 
em Cubatão

O Itapema FC, 
celebra seu centenário 
em Guarujá

Festa da Carne Seca 
reúne mais de 10 mil 

Veja na coluna social 
de Jaque Barbosa
 B2 e B3

Toma posse 
Conselho de 
Desenvolvimento 
Urbano em Guarujá

Vespasiano Rocha / Sintracomos
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“Farinha pouca, 
meu pirão primeiro”

O autor da frase do título 
Macaé Marcos Bráz de Oliveira, 
presidente do Sintracomos, nos 
leva a uma reflexão sobre os efeitos 
da crise econômica brasileira na 
Baixada. Em época de escassez 
de dinheiro e emprego, é urgente 
a busca de sinergia entre poder 
público e a classe empresarial para 
que se priorize a contratação da 
mão de obra local. Como explicou 
o próprio Macaé, em reunião nesta 
quarta (17), a não absorção da 
mão de obra local pelas industrias 
gera consequências nefastas, 
enfraquecendo outros setores 
da economia, principalmente 
o comércio, gerando mais 
desempregados e caos social. Mas 
a frase que melhor resume todo o 
discurso do líder sindical, é mesmo: 
“farinha pouca meu primeiro 
primeiro”.

Antes, durante e depois do 
encontro entre Prefeitura de 
Cubatão, Sindicato e comissão de 
desempregados  no gabinete da 
prefeita, cerca de mil manifestantes 

Vespasiano Rocha/Sintracomos

Sindicato da Construção Civil – Sintracomos, bate o pé: quer os empregos 
do Polo industrial para os trabalhadores da região. Eles fizeram mais uma 
manifestação pública. Negociações em defesa do emprego local avançam

se posicionaram no Paço 
Municipal, marchando pelo centro 
comercial, em direção ao Sindicato. 
Com a ausência da prefeita Marcia 
Rosa, que estava em Brasília, 
o vice Donizete Tavares abriu 
os trabalhos, lembrando que o 
secretário de Industria e Comércio, 
Carlos Alberto Benincasa, tem 
total autonomia, para deliberar 
sobre o assunto. Benincasa estava 
acompanhado do diretor de 
Fiscalização Paulo Egido. Também 
participaram da reunião, o 
presidente do Sintracomos, Macaé; 
o diretor financeiro, Geraldino, e 
uma comissão de desempregados. 
Sobre as mesas, pilhas de currículos 
de desempregados cubatenses, 
apresentados pela comissão.

AVANÇOS – Os manifestantes 
saíram da reunião com a garantia 
de que haverá uma reestruturação 
no PAT. Também foi acertada uma 
ação política de ‘convencimento’, 
para que as empresas contratem 
mão de obra local. 

Na próxima segunda, dia 22, às 
10:30h, acontece uma reunião na 
sede do Ciesp. Sentam-se à mesa 
de negociação representantes da 
Prefeitura, Câmara, OAB e Acic, 
com a comissão de desempregados  
e sindicatos. O objetivo é a busca 
de sinergia entre os setores público 
e privado e representantes da 
sociedade, para a garantia da 
contratação da mão de obra local. 
Também se prevê a possibilidade de 
mapeamento das vagas disponíveis 
e postos de trabalho a serem 
abertos, para direcionamento aos  
desempregados da região. 

Mourão se afasta
Durante o mês de setembro, a Prefeitura de Praia Grande estará 

sob o comando da vice-prefeita Maura Lígia. A Câmara aprovou o 
pedido de licença do prefeito Alberto Mourão, cumprindo o previsto 
nos artigos 67 e 68 da Lei nº 681/90, a Lei Orgânica Municipal, que 
permite a ausência do prefeito, quando aprovada pela Câmara, em 
prazo superior a 15 dias. Mourão é candidato a reeleição e, portanto, 
deverá estar em campanha entre 1 e 31 de setembro.

PAB continua
Já o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, candidato à 

reeleição, não se afasta e vai conciliar sua agenda de prefeito, com a 
agenda de candidato. Nesta sexta, no período da manhã, ele grava 
programa eleitoral gratuito. A tarde terá audiência com o governador 
Alckmin, no Palácio Bandeirantes, e a noite vai ao Jantar da Causa.

Conselho Guarujá
Tomou posse a nova diretoria e membros do colegiado do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional 
de Guarujá, para o biênio 2016/2018. São 33 membros titulares 
e suplentes representantes do Governo e da Sociedade Civil. O 
Conselho tem a finalidade de estudar e propor diretrizes políticas 
para o desenvolvimento urbano e habitacional.

PSDC sem registro
Um belo quiproquó! Por questões burocráticas, a direção 

do PSDC de Cubatão, perdeu o prazo e não registrou a chapa de 
candidatos a vereadores. O PSDC faz parte do Arco de Aliança 
que apoia Doda prefeito. Boa parte dos ex-futuros candidatos já 
estão fechando com outras candidaturas dentro ou fora do Arco. É 
o caso do dr Edson Cambaúva, uma das grandes promessas desta 
campanha, para vereador, e que agora está tendo o apoio disputado 
pela maioria das coligações. 

Agitando a cidade 
No próximo dia 27, acontece a Feijoada dos Amigos, na Adega do 

Chico, em Cubatão. Os convites são limitados e estão a venda com o 
Japão, no telefone 996420386.

Já nesta sexta, ás 12h, a Banca do Ivo realiza sorteio de brinde. 
Podem participar todos os clientes que depositaram cupom na urna, 
durante esta semana, em virtude das promoções do Dia do Pais.

Sem cesta básica
A empresa JG Zana esperou receber o pagamento, na quarta, 

para comunicar à Prefeitura de Cubatão, na quinta, a desistência do 
contrato para fornecimento de cestas básicas aos servidores. Com 
isso, não serão entregues as cestas, adiadas para esta sexta, 19. A 
empresa já vinha dando sinais há alguns meses; ora reclamava do 
preço do feijão, ora propunha substituição de ítem etc. 

Em nota a administração informou que entrará com medidas 
judiciais contra a fornecedora e que nos próximos dias informará os 
procedimentos para a quitação dos benefícios.

Rubão isento
Ele não está em cima do muro. Ao contrário, se posicionou. 

Uma das grandes referências políticas de Cubatão, ex-vereador 
e habilidoso chefe de Gabinete, Rubens Marino não irá apoiar 
nenhuma candidatura a prefeito. “Eu tenho um compromisso 
importantíssimo com os abrigados da entidade, e como sempre 
fiz em minha vida, pretendo cumprí-lo, sem desviar o foco, já que 
estou a frente de muitas vidas aqui por estar como presidente do Lar 
Fraterno”.

 
Greve Cursan
Os 140 empregados da Cursan representados pelo Sintracomos, 

entram no 23º dia de greve, nesta sexta (19), quando uma nova 
assembleia, às 7h30, irá analisar eventual proposta da empresa. 
Segundo o diretor Ramilson Manoel Elói, a Companhia depositou 
os salários “apenas de alguns”. O sindicalista revela que estão 
atrasados quatro cartões bônus (gifts), dois vales-refeições, um vale-
transporte, duas cestas-básicas, salários e gratificações de férias. 

Próximos passos
• Reunião dia 22, 10:30h, 

na sede do Ciesp 
Cubatão

• Garantia de 
reestruturação do PAT

• Mapeamentos das vagas 
do Polo para destinação 
de trabalhadores de 
Cubatão e região

Informações 13 99792-3789

Bom para 
campanha

Palio 2004
R$ 6 mil
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Eleitorado 
dobra em 20 
anos na Região
Mulheres são maioria dos eleitores da região. 
Número de eleitores jovens diminui quase 20%

O clima eleitoral tomou conta de 
vez das cidades da Baixada Santista. 
As campanhas começaram na última 
terça (16) e o eleitor se prepara para 
decidir como serão os próximos 
04 anos na sua cidade. Mas quem 
são esses são esses eleitores que os 
candidatos tanto buscam?

Olhando os números oficiais 
disponíveis no site do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) é possível 
notar algumas características 
importantes no eleitorado da 
região: a primeira é que o número 
de eleitores praticamente dobrou 
nos últimos 20 anos. 

Em 1996 eram 896.506 eleitores 
nas cidades Baixada Santista. Já em 
2016, são 1.332.847 eleitores nas 
nove cidades da região. Um aumento 
de 48,67%. Por conta desse aumento, 
Praia Grande entrou no grupo de 
cidades que pode ter segundo turno 
na eleição para prefeito. Nesse grupo 
também estão Santos, São Vicente e 
Guarujá.

nível de 
escolaridade 
sobe

O eleitor da Baixada 
Santista está mais estudado. 
Analisando dados do 
TSE de 2000 e de 2016, é 
possível notar que o número 
de analfabetos diminui, 
chegando a 2,08%.

Dos níveis de 
escolaridades aferidos, a 

maior elevação ocorreu entre 
os cidadãos com ensino 
médio completo, que subiu 
de 12,91% em 2000 para 
22,87% em 2016.

Os eleitores que se 
declaram analfabetos 
diminuiu, chegando a apenas 
2,08% na eleição desse ano.

mulheres são maioria
Seguindo a tendência que 

acontece em todo o pais, as 
mulheres são maioria entre 
os eleitores da Baixada 
Santista.

Em 1996, elas já eram a 
maior parte do eleitorado, 
com 50,3%. Neste ano, essa 

margem aumentou. Agora 
elas somam 53,35% de todos 
os eleitores da região.

Apenas uma cidade não 
segue essa regra é Bertioga. 
A cidade tem registrados 
para a eleição de 02 de 
outubro 20.795 eleitores 

Jovens perdem interesse e idosos mais 
atuantes

Outro ponto a ser observado 
no pleito deste ano é o número 
de eleitores jovens entre 16 e 17 
anos, que diminuiu em todas as 
cidades da região. 

Segundo o TSe, em 1996 eram 
11399 jovens nessa faixa etária 
que já tinham tirado seu título de 
eleitor e estavam aptos a votar. Na 
eleição deste ano, são pouco mais 
de 9 mil eleitores com essa idade. 

Um dos fatores que pode ter  
levado esse número a diminuir 
é que o voto é facultativo nessa 
faixa etária e o jovem não tem 
a obrigação de tirar o título de 

eleitor.

Idosos
Enquanto o número de jovens 

apresenta queda, os eleitores com 
mais de 70 anos aumentou em 
todas as cidades. 

Cubatão tinha em 1996, por 
exemplo, 1710 eleitores com 
mais de 70 anos e aptos a votar. 
No pleito de outubro serão 6214 
votantes nesa faixa etária. Vale 
lembrar também que o voto 
para pessoas acima dos 70 anos 
também é facultativo.

1996

2016

Eleitorado das cidades da Baixada Santista nos últimos 20 anos

do sexo masculino, contra 
20.496 do sexo feminino. 
Uma diferença de 299 
eleitores. Mas se a cidade 
seguir a tendência verificada 
na região e em todo o país, 
essa diferença deve acabar 
em pouco tempo.

JOVENS E IDOSOS
Cidades 16-17 anos (96) 16-17 anos (16) 70 anos ou + (96) 70 anos ou + (16)
Bertioga 313   478   420   2512
Cubatão 954   925   1710   6214
Guarujá 2192   1735   4471   15211
Itanhaém 826   654   2018   7664
Mongaguá 420   465   1182   4520
Peruíbe 830   689   1490   5660
Praia Grande 1425   1515   4561   19312
Santos  2038   1377   21551   43396
São Vicente 2401   1291   6735   21836
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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

Rosemar Coelho comemora 
medalha de Pequim 2008

É bronze!

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

Rua Armando Sales de 
Oliveira,nº-101-Centro 

Cubatão

Com oito anos de atraso, 
a ex-atleta e professora de 
educação física, Rosemar 
Maria Coelho Neto, agora 
pode comemorar uma 
medalha olímpica. Ela foi 
surpreendida na última terça 
(16) com a notícia divulgada 
pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI) de que 
o Programa de Reexames 
de amostras colhidas 
nos Jogos Olímpicos de 
Pequim, em 2008, apontou 
a presença de substâncias 
proibidas no material 
colhido da atleta russa 
Yulia Chermoshanskaya, 
que integrou a equipe 
de revezamento 4x100 
metros, medalha de ouro na 
competição.

Com isso, as russas foram 
desclassificadas e a equipe 
da Bélgica herdou o ouro. 
As nigerianas ficaram com 
a prata e o bronze agora é da 
equipe brasileira que, além 
de Rosemar, contou com 
Lucimar de Moura, Thaíssa 

Alê SouzaAtleta iniciou a carreira em Cubatão e 
fez parte da equipe brasileira do 
revezamento 4x100 metros rasos

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e Tapeçaria
para autos

autovidroscristal@hotmail.com
Av. Nações Unidas, 90 
Vila Nova - Cubatão

Presti e Rosângela Santos.
Sobre a questão do doping 

russo, Rosemar destaca que 
esta possibilidade já vinha 
sendo cogitada pelo COI. 
“Então, nós que participamos 
da prova além das duas que 
estavam na reserva, Ana 
Cláudia Lemos e Evelin 
Santos, formamos um grupo 
no Whatsapp onde passamos 
a debater sobre o tema. 
Chegamos a enviar uma 
carta em maio passado, ao 
presidente da Confederação 
Brasileira de Atletismo 
(CBA), que nos informou 
que tanto o COB quanto a 
CBA estavam empenhado 
em resolver a questão e nos 
trazer a medalha”, afirmou.

Carreira – Nascida em 
Miracatu, no Vale do Ribeira, 
Rosemar foi descoberta pelo 
professor Roberto Dick, 
durante o Campeonato 
Colegial de Atletismo, 
em 1992, que gostou do 
desempenho da atleta e 
a convidou para a equipe 

cubatense. A atleta mudou-se 
para a cidade um ano depois 
e passou a morar com os tios 
no Jardim Casqueiro.

Rosemar fez parte da 

equipe de Cubatão durante 
três anos. Ela teve passagens 
ainda por outras equipes 
como São Sebastião, Santos, 
Vasco da Gama (RJ) e São 

Caetano, onde ficou por 11 
anos, até o final de 2014, 
quando encerrou a carreira 
de atleta. Ela destaca que 
seus melhores tempos 

registrados foram de 11”21, 
na prova dos 100 metros, e 
de 22”92, nos 200 metros 
rasos, provas que eram suas 
especialidades.

Rosemar Coelho visita o Poliesportivo Roberto Dick, onde iniciou a carreira
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MAYCON FERNANDES DOS SANTOS e ADRIANA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 433902267 - SSP/SP, CPF n.º 22993732846, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta 
e sete (19/06/1987), residente na Rua Caminho São Cristovão, 1913, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho 
de ADEILSON GRIGORIO DOS SANTOS, falecido há 07 anos e de ROSANGELA DE FATIMA FERNANDES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 58 anos de idade, residente em CARAGUATATUBA 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aux. de berçario, RG n.º 419202493 - 
SSP/SP, CPF n.º 23183857855, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de julho 
de mil novecentos e oitenta e cinco (10/07/1985), residente na Rua Caminho São Cristovão, 1913, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, filha de MARIA CLEONICE DA SILVA. Divorciada de Otavio Henrique Ribeiro da 
Silva, conforme sentença datada aos 11/05/2016, proferida pelo MM.Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de 
Cubatão-SP, nos autos de nº1001839-04.2016.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ELIEZER MOURA ROMANICHE e DÉBORA BISPO GONÇALVES DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 37475886 - SSP/SP, CPF n.º 
43411577878, com 20 anos de idade, natural de SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, nascido no dia dois de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco (02/10/1995), residente na Rua Jaime Duarte, 49, Jardim 
Nova Republica, Cubatão - SP, filho de CARLOS ROBERTO ROMANICHE, de nacionalidade brasileira, me-
talúrgico, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDINAURA DE ANDRADE MOURA RO-
MANICHE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 424607827 - SSP/SP, CPF 
n.º 12382178698, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e quatro (09/02/1994), residente na Rua Jaime Duarte, 49, Jardim Nova Republica, 
Cubatão - SP, filha de ENOCK GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pastor, com 54 anos de 
idade, residente em REGISTRO - SP e de NILVA BISPO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 47 anos de idade, residente em REGISTRO - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de 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: HÉLIO MUNIZ MONTEIRO e VANESSA ROSSI CASSIMIRO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, assistente de logística, RG n.º 287952812 - SSP/SP, CPF n.º 31794861807, 
com 31 anos de idade, natural de GUARULHOS - SP (Guarulhos - SP (1ºsubdistrito)  Livro nº 315, fls. nº 85, 
Termo nº 162722), nascido no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (03/01/1985), resi-
dente na Rua Julio Amaro Ribeiro, s/nº, bloco 80, apt.43, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ MONTEI-
RO SOBRINHO, falecido há 4 anos e de MARIA MARILENE MUNIZ MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de limpeza, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 42424451 - SSP/SP, CPF n.º 22736954890, com 30 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 116, fls. nº 103, Termo nº 28368), nascida no dia quator-
ze de julho de mil novecentos e oitenta e seis (14/07/1986), residente na Rua 18, 150, Pinheiro do Miran-
da, Cubatão - SP, filha de VANDER CASSIMIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de CREUSA MARIA ROSSI CASSIMIRO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 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: ISNALDO ADRIANO MARIANO e LETICIA MARIA DE MATOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, agricultor, RG n.º 2244301 - SSP/PB, CPF n.º 03404257413, com 35 
anos de idade, natural de DESTERRO - PB (Desterro-PB  Livro nº 8, fls. nº 212, Termo nº 6477), nasci-
do no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta (03/11/1980), residente na Rua Acácia dos 
Santos Pereira, 131, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de JOSÉ MARIANO FILHO, de naciona-
lidade brasileira, agricultor, com 70 anos de idade, residente em DESTERRO - PB e de MARIA DO SO-
CORRO CARMO MARIANO, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 65 anos de idade, residente 
em DESTERRO - PB . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante geral, RG n.º 
443696561 - SSP/SP, CPF n.º 36155088829, com 29 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São 
Paulo - 37º Subdistrito - Aclimação  Livro nº 39, fls. nº 213, Termo nº 33293), nascida no dia dezoi-
to de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (18/01/1987), residente na Rua Acácia dos Santos 
Pereira, 131, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de EUCLIDES JOSÉ DE MATOS, falecido há 3 
anos e de JOSENILDA MARIA DA CONCEIÇÃO MATOS, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 56 
anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de 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 PAULO MESSIAS DA SILVA e JENIFFER SHIRLEY TAVARES SALES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 35771089 - SSP/SP, CPF n.º 70025568434, com 
45 anos de idade, natural de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL (São Miguel dos Campos-AL  Livro nº 08, 
fls. nº 74, Termo nº 8702), nascido no dia três de junho de mil novecentos e setenta e um (03/06/1971), 
residente na Rodovia Conego Domenico Rangoni, 80, Caixa 136, Jd. das Industrias, Cubatão - SP, fi-
lho de JOSÉ MESSIAS DA SILVA, falecido há 10 anos e de VALDENICE MARIA DA SILVA, falecida há 06 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 46212004 - SSP/SP, 
CPF n.º 37891844895, com 26 anos de idade, natural de ITANHAÉM - SP (Itanhaém-SP  Livro nº 29, 
fls. nº 138, Termo nº 13889), nascida no dia oito de maio de mil novecentos e noventa (08/05/1990), 
residente na Rodovia Conego Domenico Rangoni, 80, Caixa 136, Jd. das Industrias, Cubatão - SP, filha 
de ANTONIO NAZARENO SALES, de nacionalidade brasileira, pintor, com 52 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP e de MARIA MADALENA TAVARES, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 49 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de 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: SAMUEL PORFIRIO PINTO e ANA CAROLINE DOS PASSOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 28865897 - SSP/SP, CPF n.º 
34042975801, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de março de 
mil novecentos e oitenta e sete (01/03/1987), residente na Rua Arthur Bernardes, 307, Parque Fer-
nando Jorge, Cubatão - SP, filho de SALVADOR FERREIRA PINTO, falecido há 1 ano e de MARIA DE 
LOURDES PORFIRIO PINTO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 54 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, bal-
conista, RG n.º 363517455 - SSP/SP, CPF n.º 40434411850, com 24 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia sete de março de mil novecentos e noventa e dois (07/03/1992), residente 
na Rua Arthur Bernardes, 307, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de MILTON DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, encanador industrial, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de JOSEFA MARIA DOS PASSOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, 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, 11 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: CARLOS ROBERTO MIRANDA DE ALMEIDA e RENATA PAIVA DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 24958933 - SSP/SP, CPF n.º 30676986811, com 37 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 65, fls. nº 39, Termo nº 8007), nascido no dia 
vinte e um de abril de mil novecentos e setenta e nove (21/04/1979), residente na Rua Homero José da 
Silva, 13, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de GEOVALDO MOREIRA DE ALMEIDA, de nacionalidade bra-
sileira, vigilante, com 65 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de ELOIZA MIRANDA ALMEIDA, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de enfermagem, com 62 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 327682401 
- SSP/SP, CPF n.º 22065862823, com 35 anos de idade, natural de SANTO ANDRÉ - SP (Santo André- 2ºSubd 
de Utinga-SP  Livro nº 22, fls. nº 007, Termo nº 21610), nascida no dia sete de agosto de mil novecentos 
e oitenta e um (07/08/1981), residente na Rua Homero José da Silva, 13, Parque São Luis, Cubatão - SP, 
filha de CICERO OTAVIO DA SILVA SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ANAMARIA PAIVA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, professo-
ra, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: PLINIO DE OLIVEIRA SOUZA e RENATA DOS SANTOS RIBEIRO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, agente técnico administrativo, RG n.º 432092328 - SSP/SP, CPF n.º 
37534519837, com 29 anos de idade, natural de PRAIA GRANDE - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 19, fls. nº 
286, Termo nº 16492), nascido no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e oitenta e sete (27/05/1987), 
residente na Rua Waldomiro Pereira, 861, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de JOSÉ RIBEIRO SOUZA, falecido 
há 15 anos e de SOLANGE DE OLIVEIRA SOUZA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 58 anos de ida-
de, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, esteticista, RG 
n.º 44117524 - SSP/SP, CPF n.º 33812970821, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 96, fls. nº 165, Termo nº 58857), nascida no dia vinte e cinco de setembro de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (25/09/1985), residente na Rua Waldomiro Pereira, 861, Vale Verde, Cubatão 
- SP, filha de ANTONIO MARTINS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, marceneiro, com 57 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ELIANE DOS SANTOS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, professora, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 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: MIQUEIAS AGUIAR SILVA e LAÍS MENDES NOGUEIRA RODRIGUES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 566141814 - SSP/SP, CPF n.º 00040760529, com 
36 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Peruíbe-SP  Livro nº 02, fls. nº 292, Termo nº 2077), nascido no 
dia nove de setembro de mil novecentos e setenta e nove (09/09/1979), residente na Rua das Violetas, 
23, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de RAIMUNDO SOARES SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 65 anos de idade, residente em ARACAJU - SE e de ELIANA AGUIAR SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em ARACAJU - SE . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, promotora de vendas, RG n.º 460147900 - SSP/SP, CPF n.º 36832161824, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e oito (28/12/1988), residente na Rua das Violetas, 23, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de 
FRANCISCO RODRIGUES FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, residen-
te em SÃO VICENTE - SP e de MARINETE MENDES NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 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: ALAN MANOEL DE ANDRADE e PRISCILA LORRANA DA SILVA SOUZA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, caldeireiro, RG n.º 236709768 - SSP/SP, CPF n.º 26803826848, 
com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de outubro de mil nove-
centos e setenta e sete (25/10/1977), residente na Rua Arthur Bernardes, 511, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, filho de MANOEL FIRMINO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SUELI MARIA FERREIRA DE ANDRADE, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SPDivorciado de Cristina 
Gaspar Chumbo, conforme sentença datada de 25/02/2016, proferida pelo MM.Juiz de Direito da 1ºVara 
do Foro desta Comarca, nos autos de nº1000277-57.2016.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, assistente de estoque, RG n.º 363516459 - SSP/SP, CPF n.º 38104898833, com 
24 anos de idade, natural de JUAZEIRO - BA (Juazeiro - BA - 1º distrito  Livro nº 53, fls. nº 50, Termo nº 
133408), nascida no dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e um (19/08/1991), residente 
na Rua Arthur Bernardes, 511, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de NILSON TOLENTINO DE 
SOUZA, falecido há 10 anos e de JOSELICE FERREIRA DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 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: ANDRÉ MOURA SANTOS e JULIANA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, oficial de manutenção, RG n.º 48376477 - SSP/SP, CPF n.º 36785150884, com 27 
anos de idade, natural de ARATACA - BA (Itabuna-BA  Livro nº 32, fls. nº 58, Termo nº 29054), nascido 
no dia trinta de abril de mil novecentos e oitenta e nove (30/04/1989), residente na Rua João Veiga, 
516, Bloco 04, AP.33, Pq. São Luís, Cubatão - SP, filho de JULIO OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, agricultor, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IRENE DA SILVA MOURA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 43792884 - SSP/SP, CPF n.º 33361120870, com 
30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (12/09/1985), residente na Rua João Veiga, 516, Bloco 04, AP.33, Pq. São Luís, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ MANOEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ARLINDA JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA, 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, 11 de agosto de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ADAILSON CARDOSO e MORGANA COLLE TRIGUEIRO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 288655710 - SSP/SP, CPF n.º 27084369880, com 
38 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 56, fls. nº 164, Termo nº 4550), nas-
cido no dia nove de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (09/01/1978), residente na Rua João 
Pessoa, 494, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JOSE CARDOSO, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 68 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de JOSEFA NEUSA CARDOSO, de na-
cionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, comerciante, RG n.º 340259772 - SSP/SP, CPF n.º 
31599462826, com 33 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 72, 
fls. nº 69, Termo nº 44330), nascida no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três 
(16/02/1983), residente na Rua João Pessoa, 494, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de LUCIO ANDRADE 
TRIGUEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em GUARUJÁ - 
SP e de MARGARIDA APARECIDA COLLE TRIGUEIRO, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 55 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - 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, 16 de agosto de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Brasília retoma oficialização 
de Faculdade de Medicina

Em outubro

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: HELDER GONÇALVES DE LIMA e MARIANA FERREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 45818969 - SSP/SP, CPF n.º 45971077899, com 
20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 175, fls. nº 131, Termo nº 51877), nascido 
no dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e seis (16/03/1996), residente na Rua Santa 
Isabel, 71, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSÉ JOÃO DE LIMA, de nacionalidade brasilei-
ra, soldador, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSELI GONÇALVES DE OLIVEIRA, 
auxiliar de limpeza, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 378826906 - SSP/SP, CPF n.º 49911909832, com 16 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 198, fls. nº 265, Termo nº 61165), nascida 
no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e nove (04/11/1999), residente na Rua Santa 
Isabel, 117, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de ELIO FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUCINETE JOSEFA DA SIL-
VA, operadora de caixa, com 43 anos de idade. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de 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: RONIERI APARECIDO DE SOUSA e SHIRLEY MARIA DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 439230007 - SSP/SP, CPF n.º 
31956709843, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 99, fls. nº 336, Ter-
mo nº 21836), nascido no dia treze de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (13/01/1984), 
residente na Rua Lourenço Batista de Araújo, 364, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de GI-
NALDO SEVERINO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 66 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de SEVERINA AMÉLIA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, costureira, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 439232338 - SSP/SP, CPF n.º 35211420861, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 120, fls. nº 390, Termo nº 30247), nascida no 
dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e sete (24/04/1987), residente na Rua José 
Quirino Dantas, 07, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS, fa-
lecido há 25 anos e de SEVERINA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de 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: MANUEL SEVERINO SANCHO e IRACÍ FRANCISCA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 37117157X, CPF n.º 05823192851, com 55 anos de idade, 
natural de BOM JARDIM - PE (Bom Jardim-PE  Livro nº 45, fls. nº 58, Termo nº 18534), nascido no dia vin-
te e sete de janeiro de mil novecentos e sessenta e um (27/01/1961), residente na Rua Alberto Pinto de 
Carvalho, 363, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de ANTONIO JOSÉ SANCHO, falecido há 2 anos 
e de RITA DE SANTANA SANCHO, falecida há 3 anosAssina à rôgo da contraente que declarou não saber 
assinar, cuja impressão digital do seu polegar direito vai à margem: SANDRA IRACI DA SILVA GOMES, 
RG:27.660.971-2-SSP/SP, CPF:287.432.468/00, brasileira, casada, do lar, residente no Caminho das Olivei-
ras, nº 502 Vila Esperança, Cubatão/SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, 
RG n.º 155391057 - SSP/SP, CPF n.º 10826436889, com 57 anos de idade, natural de SERRA TALHADA - PE, 
nascida no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e cinquenta e nove (24/05/1959), residente na 
Rua Alberto Pinto de Carvalho, 363, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de JUVELINA FRANCISCA 
DA CONCEIÇÃO, falecida há 8 anos. Viúva de Lourival João da Silva, falecido aos 21/03/1990, no livro C13, 
fls. 229vº, sob nº1069, no cartório de Calumbi-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, 16 de agosto de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: THIAGO DOS SANTOS 
SILVA e STÉFANI DE SOUZA DE AZEVEDO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 494347995 - SSP/SP, CPF n.º 
41237357896, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Li-
vro nº 160, fls. nº 310, Termo nº 46086), nascido no dia onze de setembro 
de mil novecentos e noventa e três (11/09/1993), residente na Rua João 
Marion, 165, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de ANANIAS FERREIRA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 48 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 360084047 
- SSP/SP, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
157, fls. nº 47, Termo nº 44629), nascida no dia quinze de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e três (15/02/1993), residente na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 876, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ GERALDO DE AZEVEDO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 44 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de VANUZA MARIA DE SOUZA DE AZEVEDO, de nacionalidade 
brasileira, cozinheira, 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, 10 de agosto de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: ROGERIO ELIAS DOS 
SANTOS e SILVIA ELIAS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 342491660 - SSP/SP, CPF n.º 
30093263864, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia primeiro de março de mil novecentos e setenta e nove (01/03/1979), 
residente na Rua José Carlos Menezes da Conceição, Bloco 250, Casa B-12, 
Bolsão, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO AMERICO DOS SANTOS, falecido 
há 20 anos e de MARIA ELIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
588828129 - SSP/SP, CPF n.º 30854420819, com 37 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia seis de setembro de mil novecentos e se-
tenta e oito (06/09/1978), residente na Rua José Carlos Menezes da Con-
ceição, Bloco 250, Casa B-12, Bolsão, Cubatão - SP, filha de ALUIZIO AME-
RICO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 50 anos de 
idade, residente em MACEIÓ - AL e de MARIA ELIAS DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em MACEIÓ 
- AL. Divorciada de João Batista Alves da Silva; conforme sentença datada 
em 26/11/2012, proferida pelo Juiz de Direiro da 25ªVara Civil de Ma-
ceió-AL, nos autos do proc. de nº00000613-80.2009.8.02.0001. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de agosto de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: EDMILSON REIS GUIMA-
RÃES e MARIA ROSICÁTIA DOS SANTOS CORREIA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, locutor, RG n.º 568623356 - SSP/
SP, CPF n.º 58711139587, com 48 anos de idade, natural de SALVADOR 
- BA (Terra Nova-BA  Livro nº 14, fls. nº 157, Termo nº 5444), nascido no 
dia quinze de março de mil novecentos e sessenta e oito (15/03/1968), 
residente na Avenida Joaquim Miguel Couto, 689, Vila Paulista, Cubatão 
- SP, filho de RAMIRO DE CARVALHO GUIMARÃES, de nacionalidade bra-
sileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em TERRA NOVA 
- BA e de ELIZABETE PEREIRA DA SILVA REIS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 78 anos de idade, residente em TERRA NOVA - BA . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, 
RG n.º 569632523 - SSP/SP, CPF n.º 39965146896, com 25 anos de ida-
de, natural de PORTO DA FOLHA - SE (Monte Alegre de Sergipe-SE  Livro 
nº 22, fls. nº 302, Termo nº 20657), nascida no dia vinte e três de abril 
de mil novecentos e noventa e um (23/04/1991), residente na Avenida 
Joaquim Miguel Couto, 689, Vila Paulista, Cubatão - SP, filha de NATALÍ-
CIO LOURENÇO CORREIA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 57 
anos de idade, residente em PORTO DA FOLHA - SE e de MARIA DA CON-
CEIÇÃO DOS SANTOS CORREIA, de nacionalidade brasileira, agricultora, 
com 51 anos de idade, residente em PORTO DA FOLHA - SE. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: ELIVALDO AZEVEDO 
DE JESÚS e CRISTIANE SANTOS REIS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, armador, RG n.º 12059256 - SSP/BA, CPF 
n.º 00721555586, com 32 anos de idade, natural de Ipirá - BA (Ipirá-
-BA  Livro nº 30, fls. nº 227, Termo nº 34333), nascido no dia onze de 
outubro de mil novecentos e oitenta e três (11/10/1983), residente na 
Avenida Principal, 891, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de FIDÉLIO 
DE JESÚS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de 
idade, residente em Ipirá - BA e de ILDA AZEVEDO DE JESÚS, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em 
Ipirá - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, RG n.º 1608226883 - SSP/BA, com 22 anos de idade, natu-
ral de Ipirá - BA (Ipirá-BA  Livro nº 54, fls. nº 154, Termo nº 62880), 
nascida no dia oito de agosto de mil novecentos e noventa e quatro 
(08/08/1994), residente na Avenida Principal, 891, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de MANOEL SOARES DOS REIS, de nacionalidade bra-
sileira, lavrador, com 44 anos de idade, residente em Ipirá - BA e de 
VALNICE MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lavrado-
ra, com 42 anos de idade, residente em Ipirá - 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, 10 de agosto de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

 “Em outubro, o termo de 
compromisso será assinado”, garantiu 
o ministro da educação Mendonça 
Filho.  O anúncio, atende às 
expectativas da prefeita de Cubatão, 
Marcia Rosa, que se reuniu com ele 
em Brasília, nesta quinta (18), em 
busca de agilizar o processo. Cubatão 
foi a segunda entre as 39 cidades 
brasileiras contempladas com as 
novas faculdades e já promoveu a 
licitação, em que foi vencedora a 
Unisanta.

O processo licitatório em todo 
o País, parte do Programa Mais 
Médicos, estava sob análise no TCU e 
retornou ao Ministério da Educação 
no dia 11. “Queremos atuar com 
segurança para que cada etapa, daqui 
por diante, não gere mais contestação 
judicial”, comentou o ministro

A prefeita Marcia Rosa, que 
também esteve com o ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, solicitou 
celeridade no processo que 
permitirá a instalação da faculdade 
no Município. Além de melhorar o 
sistema de Saúde, com a fixação dos 

médicos na cidade, a faculdade deve 
movimentar a economia local.

A prefeita enfatizou que a atuação 
dos professores e universitários não 
ficará restrita ao ambiente hospitalar. 
Além do estágio no hospital, que 
geralmente ocorre a partir do terceiro 
ano, a equipe deverá reforçar as ações 
da atenção básica nas Unidades de 
Saúde da Família e nas Unidades 
Básicas de Saúde, atuando ainda nos 
centros de especialidades.

 
Hospital Municipal
Recebida em Brasília pelo 

ministro da Saúde, Ricardo Barros, e 
pelo secretário nacional de Atenção 
à Saúde, Francisco Figueiredo, a 
prefeita solicitou o repasse de novos 
recursos federais para a manutenção 
do atendimento no Hospital 
Municipal Dr. Luiz Camargo da 
Fonseca e Silva.

Ela justificou o pedido ressaltando 
que atualmente o Município assume 
quase a totalidade da realização 
dos procedimentos de média e alta 
complexidade com recursos próprios, 

situação que no momento é inviável 
pela grave crise de arrecadação que 
Cubatão enfrenta com a paralisação 

Erasmo Salomão/ Ministério Saúde

no setor industrial. O ministro 
mostrou-se ciente da situação vivida 
pela Cidade e garantiu que analisará 

a viabilidade de novos repasses ao 
município nos próximos dias, devendo 
dar uma resposta na próxima semana.
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candidatos recebem 
‘carta de compromisso’

A OAB Cubatão realiza 
uma série de atividades 
relacionadas às eleições 2016. 
Na última segunda-feira, dia 
05, a entidade realizou, em 
sua sede, a palestra Regras 
Eleitorais 2016, ministrada 
pelo renomado advogado 
paulistano Anderson 
Pomini, especialista em 
direito eleitoral.

Cerca de 80 pessoas 
participaram do evento, 
incluindo os prefeituráveis 
Doda (PSB), Ademário 
(PSDB), Fábio Inácio (PT) 
e Wagner Moura (PMDB), 
além de candidatos a 
vereador e representantes 
de coligações, que disputam 
a eleição na cidade.  

Na oportunidade os 
candidatos receberam o 
Manifesto por Eleições 
Limpas da OAB, contendo 
um decálogo (dez 
mandamentos) composto 
por compromissos 

Na OAB

O foco é promover a ética na política e eleições limpas.

 O presidente da OAB, André Izzi, abre a palestra sobre direito eleitoral 
realizada na sede da entidade. Ademário, Doda, Fábio Inácio, Wagner 
Moura e cerca de 80 presentes entre representantes políticos e advogados 
participaram do evento.

O advogado Anderson Pomini, uma das  
referências no país sobre direto eleitoral

sugeridos aos candidatos.  
“Os que firmarem os 
compromissos com a 
cidadania terão seus nomes 
divulgados pela OAB/
SP”, explicou o presidente 
da OAB Cubatão André 
Izzi. “Para garantir que a 
advocacia e a sociedade em 

geral tenham informações 
suficientes para o voto 
consciente, vamos participar 
ativamente motivando 
os candidatos para que 
apresentem suas propostas 
à sociedade, inclusive com 
a realização de debate, entre 
eles”, finalizou Izzi.
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O período de gestação 
requer alguns cuidados para 
garantir uma vida saudável à 
mãe e ao bebê. Assim que a 
gravidez é confirmada, a mu-
lher precisa fazer um exame 
clínico geral e exames gine-
cológicos como cuidado pré-
vio para saber se tem alguma 
doença ou outro problema 
que possa prejudicar a ges-
tação. A gravidez é uma fase 
muito especial na vida de 
uma mulher, pois em poucos 
meses o corpo dela vai passar 
por mudanças profundas. No 
início da gestação, é comum 
a mulher sentir enjoo, náu-
seas e vomitar. Para evitar es-
ses sintomas, o médico pode 
prescrever remédios especí-
ficos. No primeiro trimestre, 
o risco maior é o de abor-
tamento, por isso, é preciso 
ficar alerta quando tiver dor 
ou sangramento. Chegando 
ao final da gravidez, as con-
sultas com o médico são mais 
frequentes, a gestante recebe 
vacina antitetânica para pre-
venir o tétano umbilical e as 
contrações começam a ficar 
mais fortes. 

Atividades físicas
É aconselhável que a mu-

lher se exercite durante a 
gravidez, fazendo atividades 
leves, como caminhada, bi-
cicleta ergométrica, alonga-
mento, pilates, hidroginásti-
ca e yoga. Atividade sexual 
também pode ser mantida, 
mas com cuidado e optando 
por posições mais confortá-
veis e que não exijam muito 
esforço.

Alimentação
É importante que a ges-

tante mantenha uma boa 
nutrição com uma dieta ba-
lanceada, ingerindo proteína 
e evitando massas, frituras, 
comidas gordurosas e ex-
cesso de sal. É considerado 
normal a mulher engordar 
de 8kg a 12kg e que, após um 
mês do nascimento do bebê, 
ela volte ao peso anterior.

Está na hora de ir    
para maternidade? 
Quando correr?
- Contrações: a frequên-

cia das contrações tem inter-
valo inferior a dez minutos e 
cada contração dura cerca 
de um minuto. Ocorrerão 
no mínimo três contrações 
em dez minutos.

- Perda d’água: a mulher 
não consegue controlar a 
perda da água, pois nesse 
caso, a bolsa rompeu. Líqui-
do com cor diferente, como 
esverdeado ou amarelado 
e até sangramento intenso, 
é sinal de que algo não está 
certo e a vida do bebê ou da 
mãe pode estar em risco. 

Nunca se
 automedique
É importante esclarecer 

que qualquer remédio con-
sumido durante a gravidez, 
por mais simples que pare-
ça, deve ser indicado pelo 
médico. Além disso, a par-
ticipação e apoio familiar 
são essenciais para garantir 
a tranquilidade e saúde da 
mãe e do bebê.

Diálogo para todas as 
famílias

Ato Ecumênico

Uma semana para debater sobre os valores, a nova realidade, 
trazer à tona todas as visões de família que existem nos dias 
atuais e para conscientizar cristãos e a toda a população sobre 
a importância da família na sociedade. 

Promovida pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar 
(CNPF) e Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a 
Família da CNBB (Conferência Nacional de Bispos do Brasil), 
a Semana Nacional da Família tem realizado uma série de 
atos ecumênicos, palestras e debates sobre o tema em toda a 
região.

Na próxima quarta (24), a Diocese de Santos, por 
intermédio da Comissão Diocesana para a Vida e Família 
(Pastoral Familiar) de Santos, fará um grande ato ecumênico 

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

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

ESPAÇO SAÚDE

na Associação Comercial e Industrial de Cubatão (ACIC), 
a partir das 19 horas, para dialogar com a sociedade sobre 
os desafios da família na atualidade. 

Sob a coordenações do casal Antonio e Irene 
Cantalice, o ato contará com a presença de representantes 
da UNIPEC (Conselho de Pastores de Cubatão), da 
sociedade civil, autoridades e membros de outros 
segmentos religiosos. Toda a sociedade está convidada 
para participar. A entrada é franca.

Para mais informações sobre o Ato Ecumênico da 
Semana Nacional da Família, basta ligar para (13) 98880-
0457 ou (13) 99175-7310 ou pelo email vidaefamilia.
diocesesantos@gmail.com
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por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Em um evento lotado 
de apoiadores e 
amigos, Kely Tavares, 
filha do atual vice-
prefeito Donizete 
Tavares, mostrou força 
política no lançamento 
de sua candidatura a 
vereadora

No próximo dia 25, 
quinta-feira, a Acic 
será palco de mais 
um Encontro Local de 
Negócios. Nesta edição, o 
encontro será feito com 
as empresas prestadoras 
de serviço do Polo 
Industrial, com objetivo 
de gerar oportunidade 
de negócios. O encontro 
é uma realização do CIDE 
e Ciesp em parceira com 
a Prefeitura de Cubatão 
e Acic. Mais informações 
na sede da associação, 
3361-1519 ou pelo 
email administrativo@
aciccubatao.com

Os membros do primeiro Conselho Municipal da Juventude (CMJ), de Cuba-
tão, tomaram posse no dia 12 de agosto.

 TITULARES: Vitor Israel Novaes; Aline Jacobino Alves; Verônica Belmon-
te Tortorello; Tatiane Farias Andrade; Lidyane Oliveira dos Santos; Michel 
de Araújo Santos; Almir Cardoso Santana; Wesley Diniz; Luana Albeniz; Vi-
tor Hugo Santana Silva; Daniela Bispo Nascimento; Vanderlei Eleno Junior; 
Esteven Yuri Damasceno de Melo Camargo;Walter Rodrigues Lemos; Flávio 
Augusto de Souza; Jéssica da Silva Sampaio; Edilson de Souza Silva; Brunno 
Henrique da Silva e Marília Marcela da Conceição Pereira.

Conselho Municipal da Juventude
Suplentes: Dayanne dos Santos Ribeiro; Rogério Maia de Souza;Cleiton 

Jordão Santos; Janice Amorin Santana; Ricardo José Siqueira Cruz; Mayara An-
drade; Renan Maciel Alves; Sandy Andrade Santos;Anderson Queiroz; Thayla 
de Jesus Souza; Caio Felipe Lucas do Nascimento; Camila Caroline Ribeiro Pe-
reira; Bruna Almeida dos Santos; Vitor dos Reis Romão.

“Vamos reiniciar as discussões de políticas públicas para os jovens da cidade. Um 
grande avanço na garantia de espaço e para consolidar os trabalhos para a juventu-

de”. 
Caio César Leite Martins, diretor do Departamento de Políticas Públicas para Juventude

Ale Souza
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Mais de 10 mil pessoas prestigiaram a 13ª edição da Festa da Carne Seca, realizada no último sábado (13), na Avenida Principal do Jardim Nova República, em Cubatão. Com pratos 
típicos e muita animação, o encerramento ficou por conta da Banda Luxuria, que coroou o público com um show cheio de sucesso e energia. Os organizadores Moita Show e Neta do 
Bolsão 08, agradecem a todos os patrocinadores, apoiadores e principalmente ao público que esteve presente e ajudou a fazer da Festa da Carne Seca uma celebração maravilhosa e 
aproveitam para anunciar “ano que vem tem mais”.

No último sábado (13), o Itapema Futebol Clube, do Jardim Boa Esperança, em Guarujá, alcançou 
uma marca histórica: o Centenário. O clube, que ostenta a honra de ser um dos mais antigos do 
Estado de São Paulo, realizou um jogo comemorativo entre os seus veteranos contra os veteranos 
do Santos FC. A prefeita Maria Antonieta de Brito foi a convidada de honra e deu o pontapé inicial 
da partida. Durante o evento, ela pontuou que o apoio aos clubes de várzea é importante para 
manter viva uma tradição da Cidade, além do fomento à política pública de esporte de forma 
geral, como o programa municipal Bolsa Atleta, que concede auxílio financeiro a esportistas da 
Cidade há cinco anos. Atualmente, 305 atletas recebem o benefício pago pela Prefeitura para se 
dedicarem aos treinos e competições. “Obrigada pelo carinho e parceria ao longo destes quase 
oito anos de mandato. Tenham certeza que a Prefeitura colabora em tudo o que pode e poderá 
ser feito. Sinto-me honrada por travar muitas lutas que ajudaram o esporte da nossa Cidade”, 
destacou.Em grande estilo, Vitoria celebrou seus 15 anos dia 13. A 

organização do grande dia ficou por conta dos pais Cida e Pedro

Aderbau Gama

Baile da OAB
Estão a todo vapor as vendas para a 
grande celebração do Dia do Advogado, 
realizado pela OAB Cubatão. O Jantar 
Dançante acontece no dia 27 de agosto, 
sábado, as 21 horas no Bloco Cultural 
de Cubatão. A noite, que está sendo 
preparada com toda elegância pede traje 
social e será animada pela Banda São 
Paulo Show. Os convites ainda estão a 
venda e mais informações podem ser 
obtidas na Casa do Advogado pelo 3361-
7533. A festa tem o apoio da OAB São 
Paulo
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A Semana do Desconto chega à quarta 
edição em 2016. Neste ano o projeto será 
realizado entre os dias 10 e 17 de setembro 
em toda a região e visa mais uma vez levar 
milhares de consumidores às ruas em busca 
de ofertas. Lançada na última 
terça (17), a campanha é uma 
realização do Sindicato do 
Comércio Varejista da Baixada 
Santista.

A participação 
na campanha é uma 
oportunidade para os lojistas 
aumentarem suas vendas 
em um mês com baixo 
apelo comercial. “Em 
setembro não há datas 
comemorativas fortes. 
Portanto, a Semana do 
Desconto se torna um 
grande atrativo para 
os consumidores 
e empresários”, 
afirma o vice-
presidente do 
Sindicato do 
Comércio Varejista 
da Baixada Santista, Omar 
Abdul Assaf.

O presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Cubatão 
(ACIC), Antonio Teixeira, acredita que 
a campanha é uma grande chance de 
fomentar o comércio. “A iniciativa é 
muito válida e junto com o Sindicato, 
nós incentivamos a participação dos 
comerciantes da cidade. Toda campanha que 
fomente o comércio, principalmente em um 

Semana do Desconto

É hora das comprar Aniversariam...

A renomada 
doutora 
Juliana 

Camargo, 
do Instituto 

Juliana 
Camargo de 

Beleza

Edmar 
Souza, 

assessor 
de 

imprensa 
do CAMP

mês sem uma data com apelo comercial como 
setembro, tem o nosso apoio. Esperamos que 
o comércio tenha uma participação maciça”, 

comenta.
No ano passado, a iniciativa bateu 

recorde de participação, com mais de 3 mil 
estabelecimentos inscritos. Milhares de 
consumidores foram às compras nas 3.084 
lojas participantes nas nove cidades da 
Baixada Santista e garantiram produtos com 

até 70% de desconto. Além de diversos 
segmentos do comércio varejista, a 

Semana do Desconto também abrange 
prestadores de serviço.

Como participar
Com adesão gratuita, podem 

participar da Semana empresas 
de todos os portes, associadas 

ou não ao Sindicato. Para 
isso, a firma interessada 

deverá fornecer desconto 
acima de 10% em 

produtos ou serviços 
durante a Semana. 
A inscrição é 

gratuita e pode ser 
feita pelo telefone (13) 

2101-2881 ou pelo e-mail 
semanadodesconto@scvbs.com.

br. Basta informar nome, telefone, CEP, 
endereço e cidade da loja. As inscrições 
terminam nesta sexta (19).

As empresas inscritas receberão adesivo 
do projeto para identificação da loja como 
comércio participante da ação de vendas. 
Durante a realização da Semana, o site da 
ação (www.semanadodesconto.com.br) 
trará a relação das lojas participantes, onde 
os consumidores poderão encontrar nome, 
endereço e telefone dos comércios inscritos, 
divididos por segmento de atuação.

O popular 
ativista 
social, 
Pádua
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