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O descontrole administrativo da Prefeitura de Cuba-
tão atingiu serviços essenciais à população como saúde 
e educação, e diretamente a vida dos servidores. Ago-

ra esse descontrole ameaça atingir o poder vizinho. 
Com fama de boa pagadora, a Câmara pode ficar sem 
dinheiro para honrar compromissos se a Prefeitura 

continuar a repassar 1,1 milhão a menos, como fez 
em agosto.  É neste clima que os vereadores decidem 
se cassam ou não a prefeita na próxima terça-feira. 03

Descontrole financeiro da Prefeitura 
pode atingir a Câmara
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À La Carte no StreetPiquenique House
Street Point lança novo cardápio. São 
26 opções de carnes, frangos e peixes 
com diversas guarnições. Veja quais 
são e quanto vai custar B1

Matheus Barbosa reuniu os 
amiguinhos e os super-heróis em 
tarde que a missão era se divertir. B4

Vai ter vagaVazamento 
mata mais 
de 100 kg 
de peixe Ornilo Dias

Desempregados garantem 
preferência na contratação 
pelas empresas do Polo 

após selar acordo com 
indústrias e Sintracomos 
durante reunião realizada 

na ACIC. Trabalhador 
vai ter que comprovar 
que mora na região para 

poder concorrer as vagas.
Passeatas e manifestações 
marcaram o movimento, 

que luta pela destinação 
de vagas a moradores da 
Baixada Santista. 03

Tubulação rompe e 
contamina o Rio Cubatão 
com amônia na última 
sexta. Cetesb recolhe 
peixes mortos e avalia 
prejuízos ao meio 
ambiente. Prefeitura 
espera laudo. 06

RIO CUBATÃO

Ferrou geral!

Prefeitos são 
entrevistados 
por Acontece 02
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Jornal Acontece - Você foi um 
dos principais ícones do início da 
atual administração e da história 
recente do PT. Isto não inviabiliza 
seu atual discurso de oposição?

Dinho - Prefiro ser chamado de 
traidor pelos petistas do que trair 
meus ideais e ao povo de Cubatão. 

Entrei na política motivado pelo 
ideal de promoção da justiça social 
e, à época, de fato, o PT era o par-
tido que parecia representar estes 
ideais. Eu ouvia meu pai contar que 
quando passava fome, a minha vó 
dizia ‘dorme que passa’ e eu acred-
itei que através da política poderia 
trabalhar para combater a desigual-
dade.

 Em 2009, quando assumi a sec-
retaria de Finanças por 100 dias, 
participei da renovação de alguns 
contratos. À época, presenciei um 
grupo querendo superfaturar um 
dos contratos e denunciei ao Gaeco. 
A gota d’água foi em 2012 quando, 
um mês antes da reeleição, descobri 
irregularidades em vários contratos 
e relatei à prefeita. Ela me pareceu 
indignada, e prometeu tomar ati-
tudes e como isso não aconteceu, 
fui ao Ministério Público e anunciei 
que sairia do partido.

J.A. - No período pré-eleitoral, 
seu nome vinha numa surpreenden-
te crescente. Mas, nas composições, 
seu partido acabou isolado, saindo 
de chapa única. Isso teria enfraque-
cido a ‘onda Dinho’?

Dinho - “Nossa coligação é com 
o povo de Cubatão. É possível fazer 
diferente. Isto não é retórica é o que 
estamos fazendo de fato. Eu sei que 
não dá para mudar Cubatão fazendo 
acordos com partidos e empresas. 
Por isso não só deixamos de fazer 
coligações partidárias, como já re-
cusamos e não aceitaremos doações 
de empresas e grupos econômicos e 

Entrevista
Acontece inicia a série de entrevistas com todos os candidatos a prefeito de Cubatão. Em respeito ao leitor, 
legislação e à democracia, todos terão o mesmo espaço, nas próximas edições. O critério para a sequência de 
entrevistas, adotado pelo Jornal, foi repetir a ordem do início dos programas eleitorais gratuitos na TV

Prefiro ser chamado de traidor 
pelos petistas do que ser conivente 
com a corrupção e trair aos meus
 ideais e ao povo de Cubatão

políticos. Na nossa campanha to-
dos são voluntários.

J.A. - Então, se eleito, como irá 
compor o governo?

Dinho - Com o povo! Através 
daqueles que o povo escolher para 
serem seus representantes; os fu-
turos vereadores.  Aqueles que 
quiserem participar da mudança 
de Cubatão nos ajudarão na con-
strução do novo governo. Aqueles 
que sentarem para negociar van-
tagens pessoais, não terão espaço. 
Vamos compor com os vereadores 
de boa vontade. Não vamos vender 
a alma.

J.A. - Seu governo terá condições 
de enfrentar a crise econômica mu-
nicipal. Como equalizar as contas 
da Prefeitura?

Dinho - Com o combate a cor-
rupção. No primeiro dia do gov-
erno, chamarei todos os contratos 
na minha mesa: sei que existem 
gorduras de até 30%. Todos os con-
tratos serão revistos e, eliminadas 
imediatamente estas gorduras, já 
iniciaremos, com folga, o orçamen-
to. Terei condições de fazer isso 
porque não temos acordo com nin-
guém e nenhuma secretaria lote-
ada ou comprometida com partido 
algum. Não vamos perseguir nen-
huma empresa. Todas receberão o 
que é justo e, em dia. A Élide, ex-
servidora aposentada, será a secre-

Fotos Marcel Nobrega
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Candidato a prefeito pelo SD em Cubatão, o vereador pelo terceiro 
mandato consecutivo Adeildo Heliodoro, o Dinho, é filho de Cubatão. 
Nasceu na Vila Parisi, mas como filho de migrantes nordestinos, 
faz questão de lembrar que foi batizado em Surubim/ Pernambuco. 
Começou a trabalhar ainda adolescente, com a família,  no Bar En-
contro dos Caminhoneiros, no centro de Cubatão, por dez anos, até 
começar a atuação como advogado na área previdenciária/ INSS, há 
15 anos.

Aos 39 anos é casado há cinco, com a também advogada Patrí-
cia Luz. Eleito vereador pelo PT, aos 27 anos, em 2004 com 1149 
votos, foi reeleito em 2008 com 2124 e 2012 com 2535, curiosa-
mente, o mais jovem da Câmara desde 2004. Porém, com a rela-
ção entre ele e a prefeita já desgastada, em 2013, se tornou desafe-
to da administração local e migrou para o SD. Como a legislação 
permitia a migração de vereador para partido recém-fundado, 
caso do SD à época, Dinho manteve o mandato.

tária de Finanças, é o único cargo 
pré-definido, pois está capacitada 
para me ajudar na reorganização 
das contas, primeira coisa a ser feita 
no governo. 

J.A. - O seu vice foi a maior sur-
presa na época das composições. 
Comente

Dinho - O Joaquim da Santista 
é um evangélico atuante. Homem 
íntegro e que partilha dos mesmo 
ideais. O conheci há 4 anos na luta 
contra o fechamento da MD Papéis 
e me surpreendi com sua liderança 
junto aos 500 funcionários daquela 
empresa, e a  forma honesta e equil-
ibrada como participou do proces-
so.

J.A. -  E os serviços públicos?
Dinho - Serviço público começa 

a melhorar com a valorização do 
servidor. Não vou prometer nada 
que não possa cumprir. A valoriza-
ção do servidor será discutida com 
a categoria. Desde o começo do 
governo, entraremos num consen-
so para criação de uma comissão de 
servidores que, em conjunto com a 
Sefin, definirá o que fazer para cor-
reção dos problemas e valorização 
da categoria.

Vamos intensificar esforços para 
urbanização das Vilas Esperança e 
dos Pescadores, que acontecerá em 
parceira com os governos federal e 
estadual.

Para o enfrentamento ao 
desemprego do município 
o PAT será municipalizado, 
para que os empregos se-
jam destinados aos trab-
alhadores do município. E 
informatizado, para que se 
acabe o esquema de indica-
ção. Pela internet, todos sa-
berão de onde é quem está 
sendo contratado e para 
onde. Outras medidas serão 
tomadas em conjunto com 
sindicatos e comissão de de-
sempregados. 

J.A. - E qual a prioridade 
do eventual governo Dinho?

Dinho - Saúde.  Como 
vereador denunciei a falta 
de medicamentos, médi-
cos e ambulâncias. Além 
da dificuldade com cirurg-
ias, exames, consultas e fe-
chamento do hospital. Não 
só critiquei, por criticar, 
apontei onde estavam os 
problemas e, com a caneta 
de prefeito nas mãos, vou 
resolvê-los.

Todo morador de Cu-
batão terá um Plano de 
Saúde Municipal. Um cartão 
magnético que integrará 
todo o sistema de saúde, que 
será totalmente informa-
tizado.

A nova Policlínica será 
construída na Martins Fon-
tes, no lugar da antiga, onde 
também abrigará a secretar-
ia de Saúde, eliminando este 
aluguel. Neste mesmo equi-
pamento o munícipe terá at-
endimento médico, exames 
e medicamentos.   

Candidatos na tV
Desde sexta, dia 26, os cubatens-

es podem assistir na TV as propos-
tas dos candidatos.

Esse processo começou em 2008 
e acontece pela terceira eleição con-
secutiva em Cubatão. Antes o eleitor 
era obrigado a assistir as campanhas 
de Santos e tinha muito mais dificul-
dade para conhecer os candidatos de 
seu próprio município. Em seus pro-
gramas, os candidatos apresentam 
sua história e também as propostas 
para a cidade. 

A campanha pode ser acompan-
hada na TV Unisantos (Net 12 e 
UHF 40), TV Polo (Net 11) e TV Câ-
mara, das 13h às 13h10 e das 20h30 
às 20h40, e também nas rádios Visão 
FM (92,5), CBN (99,7) e 100% Vida 
FM (103,7), das 7h às 7h10 e das 12h 
às 12h10.

Perfil
Fábio Inácio, do PT, aposta prin-

cipalmente em sua atuação como se-
cretário de Educação e promete dia-
logar aberto para enfrentar a crise 
atual. 

O candidato Dinho, SD, destaca 
o fato de não ter feito coligações, 
alegando que assim não precisará 
distribuir cargos numa possível ad-
ministração. 

A valorização do servidor pú-
blico é a principal bandeira levan-
tada pelo candidato Doda, do PSB, 
que enfatiza também o fato de ser do 
mesmo partido do atual vice-gover-
nador do Estado.

Ademário, do PSDB, compara a 
política a um jogo de xadrez que re-
começa de 4 em 4 anos. Para o can-
didato, Cubatão sofreu um “xeque-
mate”.

Ex-secretário de Obras e Hab-
itação da atual gestão, o candidato 
Wagner Moura, do PMDB, não es-
conde sua participação, mas esfor-
ça-se para descolar sua imagem do 
governo. 

ratinho da BanCa
Parece que a campanha do Rat-

inho está desagradando algumas 
pessoas. Nessa semana, um com-
erciante depredou a sua mesa de 
campanha, que estava colocada na 
esquina da Avenida 09 de abril e 
Joaquim Miguel Couto. Segundo 
ele, o ambulante, que está no mesmo 
ponto há 18 anos, o comerciante não 
aceita o fato de ele ser um ambulan-
te e candidato a vereador. Ratinho 
registrou boletim de ocorrência e o 
caso está sendo avaliado pela policia 
da cidade. 

PolítiCo não!
Politicos não foram muito bem 

aceitos na reunião que determinou 
um acordo para a contratação de 
desempregados pelas empresas do 
Polo. O representante do vereador 
Fábio Inácio, quase foi expulso. Os 
líderes dos desempregados disseram 
que não queriam políticos envolvi-
dos na negociação. O representante 
argumentou que a Câmara foi ofi-
ciada e que ele teria sido convidado 
para a reunião.

GreVe da Cursan
O TRT-SP julgou favorável a 

greve dos 140 empregados da  Cur-
san  representados pelo Sintraco-
mos. O julgamento da data-base de 
maio e da greve contra salários e 
benefícios em atraso aconteceu nes-
ta quarta-feira (31). A unanimidade 
dos juízes acompanhou a decisão da 
desembargadora Ivani Contini Bra-
mante que mandou a empresa pagar 
os dias parados e reajuste salarial de 
9,83%. O percentual será aplicado 
também  nos benefícios e os trabal-
hadores ganharam 90 dias de estabi-
lidade.

Dinho
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antecipasse a devolução de sobra do 
duodécimo (eventual sobra de caixa 
que a Câmara devolve à Prefeitura, 
depois que fecha as contas no fim 
do ano). Depois das negativas, a 
Prefeitura resolveu cobrar aluguel da 
Câmara, sob ameaça de despejo. Em 
ambos os casos a Câmara argumenta 
que não há previsão legal para 
atender as solicitações da Prefeitura.

CASSAÇÃO Diante da tensão 
entre Câmara e Prefeitura, surgiu 

uma avalanche de especulações a 
respeito do voto do presidente da 
Casa, Aguinaldo Araújo, com relação 
ao processo de cassação, impetrado 
pelo munícipe Ualton di Simone, 
que vai a julgamento em plenário, 
na próxima terça-feira. A situação 
tensa entre os dois poderes coloca em 
saia justa o presidente da Casa que 
assumiria o mandato de prefeito já 
na próxima semana, caso a Câmara 
decida pela cassação.

DIA D Também na próxima terça, 
o TSE julga a liminar que mantém 
a prefeita no cargo, desde que foi 
cassada pelo TRE, em junho de 2014. 

desControle finanCeiro 
da Prefeitura Pode 
atinGir a Câmara

indústrias se ComPrometem a 
aProVeitar mão de oBra loCal

Não são apenas os servidores 
ativos e aposentados e a população, 
que carece de serviços essenciais, 
como saúde e educação, que sofrem 
com o descontrole administrativo e 
financeiro da Prefeitura de Cubatão. 
O próximo a ‘se enrolar’ pode ser a 
administração da Câmara Municipal.  
Neste mês, a Prefeitura repassou 
a menos 1.146.678,38 – mais de 
um milhão,  do duodécimo (6% de  
repasse mensal, previsto em Lei). 
Acontece apurou que a diferença 
não afetará os pagamentos da 
Câmara, no mês de setembro, já que 
a Casa se encontra com fluxo de caixa 
adequado. Porém, se a Prefeitura 
continuar a depositar valor inferior, 
a Câmara pode ter dificuldades para 
honrar seus compromissos a partir de 
outubro.   

MEDIDAS A Câmara já 
comunicou o Tribunal de Contas do 
Estado - TCE  e o Ministério Publico 
do Estado - MPE, que a prefeita teria 
cometido crime fiscal, em desrespeito 
a Lei Orçamentária Municipal – LOM, 
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 
e Constituição Federal. Além disso,  
uma ação contra a Prefeitura deve ser 
impetrada, na próxima semana.

Em junho, a Prefeitura apelou ao 
TJ/SP para conseguir reduzir o valor 
do repasse, mas não teve sucesso, 
diante de uma liminar desfavorável.

HISTÓRICO Por cinco vezes, 
durante o ano, a Prefeitura pediu 
oficialmente à Casa para que 

Ferrou geral

Pacto pelo Emprego

+ de 1 milhão
é o valor que a Prefeitura 
repassou a menos à 
Câmara de vereadores,  
em agosto

Reunião na Acic colocou desempregados e representantes da indústrias, frente a frente

Marcel Nobrega

Na próxima terça, vereadores decidem se cassam a prefeita. No mesmo dia,  Tribunal 
Superior Eleitoral julga liminar que a mantém no cargo desde junho de 2014

Outro lado 
Em nota, a Prefeitura disse 

que realizou estudos com base na 
legislação sobre o tema, concluindo 
que a Constituição Federal, através do 
artigo 29-A e decisão recente do STJ, 
que excluem da conta do percentual 
do duodécimo algumas receitas, como 
é o caso das verbas do  Fundeb. 

Ainda de acordo com o Executivo, 
“com base na Receita Tributária 
Ampliada (RTA) de 2015, que foi de 
R$ 629.026.763,60, a redução é não 
apenas legalmente possível, como 
se faz obrigatória na administração 
pública responsável e comprometida 
com as leis”.  

Para a Prefeitura está errado 
calcular o duodécimo com base na 
RTA, que compreende tudo que é 
arrecadado pela Prefeitura, menos as 
receitas oriundas da dívida tributária, 
multa e juros por impostos atrasados, 
Lei Kandir e Fundeb. 

“Até julho último, os repasses 
se baseavam na LOM de 2016, que 
estipulou R$ 43,47 milhões para o 
Legislativo, com repasses mensais 
de R$ 3,62 milhões entre janeiro e 
julho últimos, o que configurou um 
montante de R$ 25,36 milhões nesses 
sete meses.

Corrigidos os números, os 6% 
constitucionais previstos de repasses 
para o Legislativo representariam, de 
fato, a R$ 37,74 milhões no total, o que 
equivaleria a repasses mensais de R$ 
3,14 milhões”. 

Após várias reuniões, passeatas e 
manifestações, os desempregados de 
Cubatão e região terão preferência 
na contratação de mão de obra por 
parte das indústrias do Polo e das 
empresas prestadoras de serviços.

O acordo foi selado na última 
terça (30), na sede da Associação 
Comercial e Industrial de 
Cubatão, quando representantes 
das empresas, do Sintracomos e 
da comissão de desempregados 
realizaram uma reunião e definiram 
dos termos para que as contratações 
favoreçam os moradores da cidade 
e da região. 

No documento assinado, as 
empresas Anglo American, C3, 

Carbocloro, CTM, Elfe, Engebasa, 
Estrutural, G&E, Manserv, Marte 
e Montcalm se comprometeram a 
destinar pelo menos 70% das vagas 
aos trabalhadores locais, sendo que 
desse total, pelo menos 10% das 
vagas são destinadas às mulheres. A 
primeira leva de contratação será na 
parada de manutenção da Petrobras, 
prevista para novembro.

Em contrapartida, a comissão 
dos desempregados, o Sintracomos 
e o Posto de Atendimento ao 
Trabalhador se comprometem a 
certificar que o trabalhador mora 
em Cubatão ou nas cidades da 
região, certificando com carimbo 
e assinatura que o candidato 

Acordo foi selado na última terça (30), durante reunião com Sintracomos e 
comissão de desempregados da cidade

mora na região. O candidato 
deverá apresentar, para obter essa 
certificação, o seu título de eleitor, 
cópia do Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (CNIS) e 
comprovação de residência.

O presidente do Sindicato, Macaé 
Marcos Braz de Oliveira, calcula que 
há mais de 10 mil desempregados 
em Cubatão e elogia o acordo: 
“Gostaríamos de garantir 100% 
das vagas, mas não foi possível”. 
Ele defende o emprego para a mão 
de obra da região não apenas nas 
chamadas ‘paradas’ de manutenção 
das indústrias, que duram de 35 a 
40 dias, mas principalmente nos 
grandes contratos das empreiteiras.
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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

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

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e Tapeçaria
para autos

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

CAROL ORGANIZACAO CONTABIL
BALANÇO PATRIMONIAL      
ASSOCIACAO LOGISTICA DE TRANSPORTE AUTONOMO DE CUBATÃO E REGIAO - ALTACUB  
CNPJ: 22.150.995/0001-00 

PERIODO DE ENCERRAMENTO     02/02/2015 A 31/12/2015
ATIVO      PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO 
CIRCULANTE     CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA    CONTAS A PAGAR
CAIXA      7,300.77 D OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIRO        154.55 C
CREDITOS      CONSIGNACOES S/ VINC FOLHA DE PAG   14,592.64 C 
ADIANTAMENTO     6,592.00 D OBRIGACOES COM EMPREGADOS        957.23 C 
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS          1.98 D OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROJETOS        976.00 C 
ATIVO NÃO CIRCULANTE    PATRIMONILIO LIQUIDO    
REALIZAVEL A LONGO PRAZO    RESULTADO ACUMULADO    
IMOBILIZADO     4,387.99 D RESULTADO ACUMULADO      1,045.53 C 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA        556.79 C
TOTAL DO ATIVO.............................. 17,725.95 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17,725.95 C 
   
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 
RECEITAS   
ATIVIDADES PROPRIAS      109,240.00 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO     109,240.00 C
DESPESAS   
REMUNERACAO DE PESSOAL C/ VINC.…       5,466.09 D
RECURSOS HUMANOS        5,466.09 D
BENEFICIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREGAT      5,056.48 D
BENEFICIOS A PESSOAL C/ VINCULO…       5,056.48 D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/ VINCULO EMPREG   
REMUNERAÇÃO C/ PESSOAL SEM VINCULO…    83,325.41 D
DESPESAS ORDINARIAS   
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO            156.00 D
APOIO ADMINISTATIVO      13,633.70 D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO   
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZACAO           556.79 D
TOTAL DE DESPESAS     108,194.47 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL         1,045.53 C
Total do SUPERÁVIT do Período:         1,045.53 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme
documentação apresentada.

Fausto William Pinto    
Presidente     

Ale Souza
No último dia 24, a ACIC 

recebeu representantes de 
vários segmentos religiosos 
e da sociedade para um Ato 
Ecumênico que debateu sobre 
os valores da família nos dias 
atuais, em evento da Semana 
da Família. Organizado pelo 
casal Antonio e Irene Canta-
lice, da Comissão Diocesana 
para a Vida e Família de San-
tos, diversos assuntos foram 
debatidos. O bispo diocesano 
de Santos Dom Tarcísio e os 
padres Carlos Miranda, Feli-
pe Sardinha e Eniroque Balle-
rini marcaram presença.

Ato Ecumênico debate sobre a família

Valor desta publicação com desconto / pacote R$ 250,00

Aderbau Gama
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: LEONARDO DE AZEVEDO SILVA e KARINE DIONIZIO SANTANA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 27346130 - SSP/SP, CPF n.º 29995911876, com 
34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de julho de mil novecentos e oitenta e 
dois (06/07/1982), residente na Av. das Américas, 115, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de LAER-
CIO GOMES DA SILVA, falecido há 18 anos e de MARIA EMILIANA DE AZEVEDO SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 68 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 486533335 - SSP/SP, CPF n.º 40217775802, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de setembro de mil novecentos e 
noventa e um (14/09/1991), residente na Av. das Américas, 115, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ ROBERTO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, chefe de operações, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DIONIZIO SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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: JOSÉ PAULO ARAUJO e ADRIANA CRISTINA CODIGNOLA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, professor, RG n.º 268398161 - SSP/SP, CPF n.º 16656373828, com 52 
anos de idade, natural de RIBEIRA DO POMBAL - BA (BANZAÊ  Livro nº 30, fls. nº 351, Termo nº 6523), 
nascido no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e sessenta e quatro (25/01/1964), residente 
na Rua São João, 296, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JOÃO MOREIRA DE ARAUJO, falecido há 30 anos 
e de LUIZA TERTULIANA DOS SANTOS, falecida há 03 meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar - SSP/SP, com 39 anos de idade, natural de ALTEROSA - MG, nascida no dia 
seis de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (06/12/1976), residente na Rua São João, 296, 
Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ AMBRÓSIO DA SILVA, agricultor, com 70 anos de idade, residente 
em ALTEROSA - MG e de ANA MARIA DA SILVA, agricultora, com 70 anos de idade, residente em AL-
TEROSA - MG. Divorciada de PATRICIO MARCOS CODIGNOLA, conforme sentença de 09/09/2015,pro-
ferida pelo Juiz de Direito da 2ª vara da Comarca de Machado-MG, nos autos de nº039015002553-9.
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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: CLAUDIVAN MAGALHÃES LEITE e ELISANGELA LEITE. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 1838925 - SSP/PA, CPF n.º 32448635234, com 48 
anos de idade, natural de CAPINZAL - MA, nascido no dia dezoito de julho de mil novecentos e ses-
senta e oito (18/07/1968), residente na Rua Ary Vieira Barbosa, 44, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, 
filho de JOSUÉ ALVES LEITE, de nacionalidade brasileira, motorista, com 69 anos de idade, residente 
em ITAITUBA - PA e de ANANITA MAGALHÃES LEITE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos 
de idade, residente em ITAITUBA - PA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
administradora, RG n.º 344486965 - SSP/SP, CPF n.º 31450395805, com 36 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de maio de mil novecentos e oitenta (23/05/1980), residente 
na Rua Ary Vieira Barbosa, 44, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO OLIVEIRA LEI-
TE, falecido há 2 meses e de FRANCISCA FATIMA DIAS LEITE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
70 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: REGINALDO SILVA DA CONCEIÇÃO e IVANILDES DA PURIFICAÇÃO COSTA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor de andaime, RG n.º 33173465 - SSP/SP, CPF n.º 
93732600572, com 38 anos de idade, natural de Ipirá - BA (Ipira - BA  Livro nº 10, fls. nº 168, Termo nº 
10097), nascido no dia seis de abril de mil novecentos e setenta e oito (06/04/1978), residente na Rua Es-
tados Unidos, 458, Ap.24, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, filho de REGINO MOREIRA DA CONCEIÇÃO, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Ipirá - BA e de HOREDITE SILVA DA 
CONCEIÇÃO, falecida há 01 ano . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG 
n.º 375393420 - SSP/SP, CPF n.º 34631398809, com 31 anos de idade, natural de CASTRO ALVES - BA (Ra-
fael Jambeiro-BA  Livro nº 19, fls. nº 216, Termo nº 17077), nascida no dia dezoito de abril de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (18/04/1985), residente na Rua Estados Unidos, 458, Ap.24, Jd.Casqueiro, Cubatão 
- SP, filha de ALICIO GOMES COSTA, de nacionalidade brasileira, coletor, com 62 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de FLORACI DA PURIFICACÃO COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 
anos de idade, residente em RAFAEL JAMBEIRO - 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, 29 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: JUAREZ SEVERINO DE SANTANA e JORGEANE RAMOS DINIZ. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, líder de produção, RG n.º 53271314X - SSP/SP, CPF n.º 60970855400, com 
48 anos de idade, natural de BEZERROS - PE, nascido no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos 
e sessenta e oito (24/02/1968), residente na Rua Roberto Mario Santini, 345, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho 
de SEVERINO GALDINO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, 
residente em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE e de MARIA BEZERRA DE SANTANA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em GRAVATÁ - PE . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, cozinheira, RG n.º 558519313 - SSP/SP, CPF n.º 16240303860, com 48 anos de 
idade, natural de PAÇO DO LUMIAR - MA, nascida no dia dezesseis de abril de mil novecentos e sessenta 
e oito (16/04/1968), residente na Rua Roberto Mario Santini, 345, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de ANTO-
NIO SILVA DINIZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em SÃO LUÍS 
- MA e de ISABEL RAMOS DINIZ, falecida há 10 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, 29 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: FELISBERTO OLIVEIRA DE SOUZA e CIBELLE GLAUCYA VICENTE. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 33085694 - SSP/SP, CPF n.º 36958009843, com 
29 anos de idade, natural de CATENDE - PE (Jaqueira-PE  Livro nº 06, fls. nº 203, Termo nº 4207), nas-
cido no dia quatorze de maio de mil novecentos e oitenta e sete (14/05/1987), residente na Rua Al-
mirante Barroso, 244, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO BONFIM DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
SEMILDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 50 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 
457585109 - SSP/SP, CPF n.º 36982685829, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 116, fls. nº 081, Termo nº 70643), nascida no dia cinco de novembro de mil nove-
centos e oitenta e sete (05/11/1987), residente na Rua Almirante Barroso, 244, Jardim 31 de Março, 
Cubatão - SP, filha de LUIZ VICENTE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CARMELINA DE MELO VICENTE, de nacionalidade brasileira, diárista, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 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: ÂNGELO COSTA MOREIRA e TÁIS MARIA DA SILVA DELMIRO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor industrial, RG n.º 35576547 - SSP/SP, CPF n.º 22993196898, 
com 29 anos de idade, natural de Ipirá - BA (Ipira - BA  Livro nº 42, fls. nº 35, Termo nº 48005), nasci-
do no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (21/02/1987), residente na Rua 
Caminho dos Pilões, 184, Fabril, Cubatão - SP, filho de ANGELINO MOREIRA DE JESUS, de nacionalida-
de brasileira, comerciante, com 52 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de MARISA DE JE-
SUS COSTA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 338514764 - SSP/SP, CPF 
n.º 34926367807, com 31 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (Embu das Artes-SP  Livro nº 41, 
fls. nº 169, Termo nº 23744), nascida no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(20/12/1984), residente na Rua Caminho dos Pilões, 184, Fabril, Cubatão - SP, filha de OLIVAR DELMIRO, 
de nacionalidade brasileira, mecânico, com 64 anos de idade, residente em Embu das Artes - SP e de 
MARIA DO ROSARIO DA SILVA, falecida há 2 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, 26 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: CÉLIO DE JESUS DOS SANTOS e KESIA MARTINS DE OLIVEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 563018604 - SSP/SP, CPF n.º 44967034837, 
com 30 anos de idade, natural de CIPÓ - BA (Cipó-BA  Livro nº 8, fls. nº 150, Termo nº 7553), nasci-
do no dia nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (09/02/1986), residente na Rua Jai-
me Duarte, 144, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de OSVALDO DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, lavrador, com 76 anos de idade, residente em CIPÓ - BA e de MARIA FRANCISCA DE 
JESUS, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 62 anos de idade, residente em CIPÓ - BA . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, promotora, RG n.º 50674368 - SSP/SP, CPF n.º 
01301681490, com 33 anos de idade, natural de ITABAIANA - PB (Itambé-PE - Distrito de Ibiranga  Li-
vro nº 8, fls. nº 218, Termo nº 3074), nascida no dia nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e três (09/02/1983), residente na Rua Jaime Duarte, 144, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha 
de ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, 
residente em ITAMBÉ - PE e de TACILA MARTINS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 69 anos de idade, residente em ITAMBÉ - 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, 26 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: 
CAIO FABIO FERREIRA DE SOUSA e CARINE FREITAS SANTIAGO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorcia-
do, comerciário, RG n.º 5680365 - SSP/GO, CPF n.º 04303779164, com 24 anos de idade, natural de GOIÂNIA - GO, nascido 
no dia sete de julho de mil novecentos e noventa e dois (07/07/1992), residente na Rua Benedito Moreira Cesar, 342, 
Ap.21, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, filho de GESSI BUENO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 46 anos de 
idade, residente em GOIÂNIA - GO e de ELIANE FERREIRA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, costureira, com 44 anos 
de idade, residente em GOIÂNIA – GO.Sendo ele neste ato representado por seu bastante procurador: Rubenilton Brito de 
Freitas, brasileiro, solteiro, construtor civil, portador da Cédula de Identidade nº53530863 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob 
nº047.958.835-05, residente e domiciliado na cidade de Cubatão, Estado de São Paulo, na Avenida Nossa Senhora de Fáti-
ma, nº932, Jardim Casqueiro, Cubatão-SP. Divorciado de Gisele Lemes Lima, através de Escritura Pública lavrada no Cartório 
de Goiânia/GO, às fls.176/179, do livro 94-D, em 23/01/2016. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
professora, RG n.º 489449918 - SSP/SP, CPF n.º 41215565852, com 23 anos de idade, natural de SERRINHA - BA (Serrinha-BA  
Livro nº 39, fls. nº 55, Termo nº 89879), nascida no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa e três (14/03/1993), 
residente na Rua Benedito Moreira Cesar, 342, Ap.21, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, filha de JOSÉ RAIMUNDO OLIVEIRA SAN-
TIAGO, de nacionalidade brasileira, encanador, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDNALVA DE FREITAS 
LOPES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS e KÁTIA DOS SANTOS SOUZA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 452549218 - SSP/SP, CPF n.º 34359407866, 
com 31 anos de idade, natural de PENEDO - AL (Piaçabuçu - AL  Livro nº 11, fls. nº 97, Termo nº 
11324), nascido no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (04/06/1985), residen-
te na Rua Adelino Duarte, 155, Conjunto Afonso Schmidt, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO 
DOS SANTOS, falecido há 05 anos e de MARIA CICERA DA SILVA SANTOS, falecida há 08 anos . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 341550863 - SSP/SP, CPF n.º 
37172821823, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 127, fls. nº 152, 
Termo nº 32795), nascida no dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e oito (07/04/1988), re-
sidente na Rua Adelino Duarte, 155, Conjunto Afonso Schmidt, Cubatão - SP, filha de VALDIR MON-
TEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de APARECIDA PRADO DOS SANTOS SOUZA, 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, 29 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: SERGIO VENICIOS ALVES SANTOS e JENNIFER DOS SANTOS SANTANA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 489705121 - SSP/SP, CPF 
n.º 40659471892, com 24 anos de idade, natural de PINDOBAÇU - BA, nascido no dia três de agos-
to de mil novecentos e noventa e dois (03/08/1992), residente na Av. Principal, 4659, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filho de ALBERTO DOS REIS SANTOS, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 45 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLEONICE DE SOUZA ALVES, de nacionalidade brasi-
leira, domestica, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 418145726 - SSP/SP, CPF n.º 41938189850, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de setembro de mil novecen-
tos e noventa e três (04/09/1993), residente na Rua 12, 98, Fabril, Cubatão - SP, filha de MANOEL 
DA SILVA SANTANA, de nacionalidade brasileira, conferente, com 46 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ELENILDA MARIA DOS SANTOS SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 27 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: WELLINGTON FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA e ROSA HELENA FILETO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, servente, RG n.º 283643262 - SSP/SP, CPF n.º 30258565802, com 36 
anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município de Guarujá)  Livro nº 
23, fls. nº 352, Termo nº 10360), nascido no dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta (14/04/1980), 
residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, bloo 111, apt.11G, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FRANCIS-
CO DA SILVA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA ARAÚJO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 277291215 - SSP/SP, CPF 
n.º 21998149803, com 41 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 13º Subdistrito - Butantã  
Livro nº 109, fls. nº 206, Termo nº 6754), nascida no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e setenta 
e cinco (22/07/1975), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, bloo 111, apt.11G, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filha de FRANCISCA FILETO, falecida há 16 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, 26 de agosto de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Personalidade

Imagine Cubatão assim: 
Nenhum morador precisa pagar 
IPTU, a saúde funciona plenamente, 
não falta remédio e nem médico. 
As escolas municipais são um 
brinco, com ensino de qualidade 
e até dentista em todas elas. Não 

tem faculdade mas quem não pode 
pagar, a Prefeitura paga e fornece 
ônibus para levar todos, à cidade 
vizinha. As ruas e praças são bem 
cuidadas e o serviço de zeladoria 
funciona plenamente. Não falta 
apoio e os atletas se destacam em 
diversas modalidades. O serviço 
público funciona e os servidores 
são tão valorizados que, se anunciar 

Marcel Nobrega

Reeleição
fez os prefeitos governarem 
pensando no próximo 
mandato. Deixam de fazer 
o que tem que ser feito e a 
situação desanda no final

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ERICK PATRÍCIO DA SILVA SANDOVAL DOS SANTOS e CRISTINA TOLEDO DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, massoterapeuta, RG n.º 347464786 - SSP/
SP, CPF n.º 33844890807, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Li-
vro nº 256, fls. nº 53, Termo nº 87027), nascido no dia nove de junho de mil novecentos e oitenta 
e nove (09/06/1989), residente na Rua Dr.Julio Prestes Albuquerque, 67, Jardim Costa e Silva, Cuba-
tão - SP, filho de WAGNER SANDOVAL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lubrificador de má-
quinas, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLY PATRICIO DA SILVA SANDOVAL 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 57 anos de idade . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica administrativa, RG n.º 344488056 - SSP/SP, CPF n.º 
38725885839, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 137, fls. nº 179, 
Termo nº 36801), nascida no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (05/10/1989), 
residente na Rua Dr.Julio Prestes Albuquerque, 67, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de CAR-
LOS TOLEDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, encanador, com 42 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP e de MARIA AUXILIADORA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de 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: DIEGO APARECIDO MORILLA CAMILO e FLÁVIA SILVA CORSINO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquinas, RG n.º 29408572 - SSP/SP, CPF n.º 
29401047863, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 90, fls. nº 216, Termo 
nº 18134), nascido no dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (19/09/1982), re-
sidente na Rua Vereador Sônio Célio, 153, Bl.01 apto.44, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de CILESIO 
DE SOUZA CAMILO, falecido há 7 anos e de FATIMA APARECIDA MORILLA CAMILO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, atendente de telemarketing, RG n.º 441176318 - SSP/SP, CPF n.º 31790928826, 
com 34 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 185, fls. nº 85, Termo 
nº 44710), nascida no dia dez de junho de mil novecentos e oitenta e dois (10/06/1982), residente na 
Rua Vereador Sônio Célio, 153, Bl.01 apto.44, Parque São Luis, Cubatão - SP, filha de NILSON CORSINO, 
falecido há 15 anos e de MARIA DO CARMO SILVA CORSINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
61 anos de idade, residente em CAMPINAS - 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, 27 de agosto de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

concurso para lixeiro vai ter até 
médico e advogado na fila, para 
tentar uma vaga. Vale qualquer 
esforço para ser funcionário da 
Prefeitura de Cubatão, e dizer 
que é funcionário da Prefeitura 
de Cubatão, abre as portas do 
crédito na praça. Não tem serviço 
terceirizado, portanto nem se fala 
em superfaturamento de contratos.

Diante da descrição acima, 
quem tem menos de trinta anos 
vai rir e dizer que o redator ‘tá 
tirando uma onda’, mas quem tem 
mais de trinta vai lembrar da época 
em que Passarelli era o prefeito 
de Cubatão. Há 20 anos ninguém 
imaginava sentir falta do estilo de 
gestão Passarelli. Ele governava 
à mão de ferro. A qualquer hora 
da madrugada o prefeito poderia 
aparecer em qualquer equipamento 
público. Não dava nem para o 
vigilante tirar um cochilo, à noite. 
E de dia era possível encontrá-lo 
caminhando nos bairros da cidade 
para saber como iam as coisas. 
Nem dava para ficar falando mal do 

prefeito à vontade. A primeira dama 
estava sempre por ali, na feira, no 
supermercado, na igreja...  

Passarelli diz que ama Cubatão, 
e parece mesmo dizer a verdade. 
Mora há mais de 50 anos no mesmo 
apartamento na Vila Nova, tempo 
de casado com Cecília Passarelli. O 
prefeito era o olho que tudo via. “Se 
o atendimento no Pronto Socorro 
não funcionasse, era só o munícipe 
andar duas quadras e tocar a 
campainha na casa do prefeito”, 
lembra o prefeito de Cubatão nos 
seguintes anos: 1982/85;  1986/88 e  
1993/96

Em visita a redação do Jornal 
Acontece Passarelli, foi questionado 
sobre o revezamento Nei/Passarelli. 
Fez suas críticas ao adversário 
histórico, com quem alternou 
o poder por duas décadas, mas 
comparando com a situação atual 
ponderou que a reeleição fez muito 
mal ao país. “Na minha época 
não tinha reeleição. Perceba que é 
no segundo mandato que a coisa 
arrebenta. O político faz o primeiro 
mandato pensando na reeleição, 

focado na popularidade não toma 
as medidas de ajuste e a corda 
arrebenta no segundo mandato”, 
argumenta, lamentando a atual 
situação do Município.

PraÇarelli
Os mais antigos até hoje o 

chamam assim. O apelido foi 
porque à época, onde existisse 
um espaço oscioso na cidade, 
todos já esperavam: ‘logo, logo, o 
Praçarelli faz uma praça aqui’. E 
assim, dezenas foram construídas. 
Mas o legado de obras de Passarelli 
em Cubatão vai além: Construção 
do Bolsão 8, projetos da Ilha 
Caraguatá, Vila Natal, Caminho 2, 
Nova Vila São José, duplicação da 
Avenida Bandeirantes e viaduto da 
Vila Natal, além da urbanização de 
boa parte da cidade, estão entre as 
principais.

eduCaÇão
Além da Escola Técnica Federal 

(hoje IFSP), Passarelli  trouxe a 
‘saudosa’ Poli/Usp que formou a 
primeira turma de engenheiros da 

Em visita à redação do Jornal Acontece, o ex-prefeito 
de Cubatão lembra do tempo em que a cidade ‘era um 
brinco’ e de sua vontade de continuar ajudando

cidade. Toda segunda de manhã 
era dia do prefeito, acompanhado 
de secretários, hastear a bandeira 
e cantar o hino com os alunos. 
Depois, um café da manhã com 
pais de alunos e funcionários, para 
identificar e resolver eventuais 
problemas na unidade escolar.

históriCo
Passarelli começou a carreira 

como cobrador de ônibus da Viação 
Santos Cubatão, aos 18 anos. Virou 
contador, chefe de escritório e se 
tornou o homem forte da empresa. 
Foi um dos fundadores do Colégio 
Comercial Afonso Schmidt (onde 
atualmente é a Cursan) e da 
primeira faculdade de Ciências 
Contábeis da Região, em 1972 e 
também a Faculdade de Turismo 
no Casqueiro (onde atualmente é 
o EMEI Pernambuco). Depois de 
Passarelli, a antiga Aelis se mudou 
para Santos e posteriormente virou 
Unimonte. Também foi fundador e 
presidente do primeiro Conselho da 
Associação Comercial e Indsustrial 
de Cubatão - Acic.
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rio CuBatão sofre Com 
mais um Vazamento

Na última sexta-feira (26), 
um rompimento na tubulação 
na área industrial da Vale Fer-
tilizantes contaminou as águas 
do Rio Cubatão. Como resul-
tando, pelo menos 100 quilos 
de peixes mortos foram retira-
dos na manhã de segunda (29), 
por agentes da Companhia de 
Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (Cetesb).

Segundo o órgão, o vaza-
mento ocorreu na Unidade I da 
Vale e contaminou um trecho 
de 500 metros de rio com amô-
nia. O incidente começou no 
canal de drenagem de resíduos 
líquidos da empresa, cuja tubu-
lação rompeu e levou o produ-
to para o rio.

Tubulação rompeu, contaminando as águas com amônia e  
provocando a morte de mais de 100 kg de peixes, na última sexta.
 O incidente foi controlado no mesmo dia

Agora, a Cetesb deve pro-
duzir um laudo, apontando se 
o vazamento traz algum tipo de 
prejuízo para a população que 
mora as margens do rio. 

Em nota, a Vale informa 
que, assim que foi detectada a 
alteração no efluente, decor-
rente do vazamento, a produção 
do Complexo foi paralisada 
para que fosse possível identi-
ficar e solucionar o ocorrido. 
O incidente foi controlado no 
mesmo dia. .

Já a Prefeitura informou que 
o Departamento de Vigilância 
à Saúde do município aguarda 
relatório da Cetesb 

seGundo aCidente
Em maio deste ano, o Rio 

sofreu com um acidente de 
maior proporção. O vaza-
mento de petróleo cru, por 
conta de um rompimento na 
tubulação da Transpetro, pro-
tagnizou cenas inesquicíveis 
de danos ao rio cubatense e 
ao ecossistema local

À época, a Sabesp preci-
sou interrromper a captação 
de água por 24 horas e os mo-
radores da cidade, sofreram 
com a falta de água e baixa 
pressão. Na ocasião, a empre-
sa Transpreto foi multada em 
R$ 70 mil pela Prefeitura.

Alê Souza

Trecho Urbano do Rio Cubatão que sofreu, na última semana, a segunda 
contaminação por meio de produtos químicos oriundos do Polo indsutrial

Acidente ambiental
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Street Point À La Carte

45 anos preparando jovens para a vida

Novo cardápio

CAMP Cubatão

Para quem já está acostumado com as 
opções de marmita e do menu self-service do 
Restaurante Street Point, vem aí uma novidade 
que pode mudar a sua forma de almoçar. É o 
menu ‘À La Carte’ do restaurante, que traz 
mais opções de pratos a serem degustados 
no Street Point, a partir do próximo dia 05 de 
setembro.

Com preços a partir de R$ 9,95, o cliente 
poderá montar o seu prato escolhendo entre 
26 opções de acompanhamento, diversas 
opções de guarnição e uma salada, que 
acompanha todos os pratos. Além das opções 
normais, haverá ainda dois pratos especiais no 
menu, servidos todos os dias.

A tradicional feijoada, que já faz parte do 
cardápio do restaurante no buffett, também 
será servida em porção individual. Todas as 
quartas e sábados, ela estará disponível no 
menu a la carte para ser apreciada. 

O novo cardápio foi desenvolvido depois 
de algumas semanas de pesquisa com os 
frequentadores do restaurante, que gostariam 
de ter a opção de pedir um prato já pronto.

Neste dia 01 de setembro, o Centro de 
Aprendizagem Metódica e Prática (CAMP), 
Mario dos Santos celebra mais um ano de 
existência. São 45 anos de história na cidade, 
auxiliando adolescentes e jovens a ter uma 
formação profissional e a ingressar no mercado 
de trabalho. 

A celebração dos 45 anos de vida será 
realizada no próximo sábado (03), durante a 
cerimônia de formação da turma de 2016 de 
jovens aprendizes. Segundo o atual presidente, 
Arlindo Fagundes Filho, ao longo desse período 
a Entidade já atendeu cerca de trinta mil famílias, 
sempre priorizando a garantia de direitos dos 
seus atendidos.  Para ele, através das parcerias  o 
CAMP promove a transformação das vidas dos 
adolescentes e suas famílias.

história
O CAMP foi fundado em 1º de setembro de 

1971, pelo português Mário dos Santos com a 
colaboração de figuras ilustres da sociedade 
cubatense. No início, o CAMP tinha o nome de 
Círculo de Amigos do Melhor Patrulheiro.

Hoje, o Centro de Aprendizagem Metódica 
e Prática “Mário dos Santos” tem parcerias 
com empresas e Poder Público que auxiliam a 
entidade na execução de seu trabalho.

Marcel Nobrega

Um dos pratos que será servido no novo cardápio. As guarnições podem ser 
escolhidas de acordo com a vontade do cliente.

Com esses dados em mãos, o Street Point 
começou a desenvolver o cardápio, até chegar 
em um que pudesse dar ao cliente as melhores 
opções de pratos À La Carte, com um preço 
acessível.

Mas os amantes do self-service do Street 
Point não precisam se preocupar. O buffett do 
almoço, com a comida por quilo e os pratos 
com preço fixo continuam sendo oferecidos 
normalmente, de segunda a sábado.

8 anos de exPeriênCia
Criado há oito anos, o Street Point é um 

dos restaurantes mais frequentados pelos 
moradores e trabalhadores da cidade. No seu 
buffett, são diversas opções para agradar a 
todos os gostos. E ainda há três tamanhos de 
marmita para atender aqueles que não podem 
ir até o restaurante para almoçar.

O Street Point fica na Avenida Joaquim 
Miguel Couto, 659, no Centro de Cubatão. 
Para mais informações sobre os pratos, 
marmitas e serviços do restaurante ligue (13) 
3361-8842.
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por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Até os Céus contemplou com um sábado lindo de sol, a união matrimonial 
de Wagner e Silvia. Em cerimônia elegante e familiar, os noivos disseram SIM 
diante de Deus e da igreja, na Paróquia São Judas Tadeu no Casqueiro. Os 
convidados foram recepcionados com um belo almoço, regado a sorrisos e 
muita gratidão. Na foto, o casal com os pais da noiva. Que Deus os abençoe 
sempre!

O vice presidente do Sintracomos, 
Luiz Carlos recebeu os amigos em 

tarde de confraternização, para 
celebrar o seu aniversário. Na foto, 
com o diretor do Jornal Acontece, 

Cido Barbosa. Vida longa, Luiz!

Coquetel dançante 
Já estão à venda os convites para o Coquetel 
Dançante da Loja Acácia de Cubatão. A 
grande noite será no Salão Nobre da Acic, 
dia 09 de setembro, sexta-feira. O traje 
é social e a festa será embalada pela 
ótima banda Trilha Sonora, com repertório 
variado e de muito bom gosto. Os convites 
custam R$ 160,00 para o casal com tudo 
incluso e podem ser adquiridos na Foto 
Zom (Rua Manoel Jorge, 167A). As portas 
estarão abertas para a confraternização as 
20h30. A Acic fica na Rua Bahia, 131. Mais 
informações: 3372-3617.

1º beer and food
Música ao vivo, cervejas artesanais e boa 
comida é uma excelente opção de diversão. 
Na próxima quarta, feriado de 07 de 
setembro, o Grêmio dos Servidores Públicos 
de Cubatão recebe o 1º Beer and Food, 
com Food Trucks, Food Bikes e Beer Trucks 
oferecendo o melhor da gastronomia sobre 
rodas da região. Além dos comes e bebes, 
artistas locais e de toda a região fazem a 
alegria da festa com música ao vivo.
O evento será realizado das 10 às 22h, com 
entrada gratuita. Haverá também, barracas 
de artesanato, por empreendedoras 
parceiras do Fundo Social de Solidariedade 
de Cubatão. O Grêmio dos Servidores fica 
na Avenida Joaquim Miguel Couto, 950, Vila 
Couto, em Cubatão.

Em prol da cultura
Nesta sexta, a partir das 20 horas, a Praça 
Joaquim Montenegro (em frente ao Teatro 
do Kaos) será palco para um grande 
manifesto em prol da cultura. É a Festa 
Nervosa, que vai reunir tribos e movimentos 
culturais para uma troca de experiências 
com muita música e atividades culturais até 
o raiar do dia. A entrada é livre. 

O radialista e organizador de eventos Moita Show e o presidente da Sociedade 
de Melhoramentos do Conjunto João Paulo II do Bolsão 07, Jotinha celebram o 
sucesso da 7ª Festa do Mocotó. Mais de 3 mil pessoas  compareceram na Ave-
nida Principal do Bolsão 07 no último domingo para se divertir e se deliciar 
com a fartura de comida boa. ‘Obrigado ao nosso público fiel e aos apoiadores 
que acreditam no nosso trabalho, sem vocês nada acontece’, celebrou Moita
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Baile da OAB
Em noite elegantérrima, a OAB Cubatão reuniu advogados e amigos no já 
tradicional Baile da OAB. Com organização de ótima qualidade, a diretoria 
encabeçada pelo presidente André Izzi recebeu os convidados no Bloco Cultural, 
no último sábado, 27 de agosto

No último domingo (28), simpatizantes, correligionários e apoiadores do vereador Cesar Nascimento estiveram presentes na Associação Comercial e Industrial 
de Cubatão (ACIC) para o lançamento da sua campanha para a eleição de outubro. Ao lado de Ademário e Pedro de Sá, candidatos a prefeito e vice pela coligação 
encabeçada pelo PSDB, Cesar discursou para os presentes em agradecimento por todo o apoio e carinho a sua pessoa e ao entusiasmo de todos sobre a sua 
candidatura. Enquanto discursava, seus admiradores agitavam as bandeiras da sua campanha.

18 anos de avenida
2016 é um ano marcante para uma figura 
carimbada das ruas e avenidas cubatenses. 
O Ratinho da Banca completa neste ano a 
maioridade no trabalho no mesmo ponto: a 
esquina das avenidas 09 de abril e Joaquim 
Miguel Couto.  Na sua famosa banca, Ratinho 
vende de tudo. Relógios, correntes, pe-
quenos brinquedos e esbanja simpatia aos 
pedestres que por ali passam.
Orgulhoso, Ratinho fala com felicidade dos 
seus anos de trabalho. “ É um trabalho árduo, 
mas que me deu oportunidade de sustentar 
minha família. Tento retribuir no dia a dia a 
todos que passam por aqui e precisam de 
informações ou de ajuda. É a minha forma de 
agradecer a cidade pelos 18 anos que estou 
aqui”, afirma.

Lamuel 10

Ale Souza
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Dia de Magia

Piquenique House, suas cores e sabores

Com mais uma festa para a conta, a equipe Piquenique 
House realizou, com toda magia, a festa de 8 anos de Matheus 
Barbosa no último sábado (27). 

Com atividades lúdicas que incentivam a interatividade 
entre crianças e adultos, é difícil afirmar quem se diverte mais. 
A divertida sacada é fazer os adultos voltarem a ser criança 
e em consequência disso, é claro, a criançada não contém a 
gargalhada. O cardápio é especialmente preparado para a 
festa, que traz lanches saudáveis no menu, sem deixar de lado 
os salgadinhos tradicionais. 'Os Vingadores' deram o tom a 
festa, com decoração personalizada e Matheus era só sorrisos 
durante as quatro horas de animação oferecida pelo buffet, no 
final da festa os convidados plantaram alface, em momento 
divertido e voltado para conscientização alimentar. As mudas 
foram oferecidas como lembrança. Cada festa é preparada 
de acordo com o tema escolhido e a equipe oferece desde os 
convites às lembracinhas. O Piquenique House Buffett fica na 
Rua Luiz Fernando Trombino,   377,   no   Parque   São Luiz. 
Para consultas e orçamentos, ligue (13) 97406-1602 e 98806-
7656, com Jô Cruz.

Fotos  Equipe Jô CruzMatheus Barbosa reuniu os amiguinhos e os super heróis em 
tarde que a missão era se divertir. Deu muito certo!
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