
Marcel Nobrega

A semana foi tensa em Cubatão, depois da deci-
são dos vereadores de cassar a prefeita e o vice, 
na última terça (06). Porém, cerca de 200 aliados 
tumultuaram a Câmara, bateram o pé e conse-
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Fazendo Acontecer Natal Premiado
Sarah Modas traz conceito plus size e marca 
exclusiva de bolsas para Cubatão. Com bom 
atendimento como marca registrada, loja 
cresceu e já é referência na cidade.  B1

ACIC anuncia festival de prêmios com 
mudanças no regulamento. Comercian-
tes que querem participar já podem se 
inscrever na sede da ACIC e com repre-
sentantes da entidade.B4

Vacinação infantil começa dia 19. 
Veja os postos do dia D 04

O adeus a Ni-
valdo Cordeiro, 
presidente dos 
aposentados do 
Sintracomos 06

Luto

Depois de oito anos 
ininterruptos de opo-
sição ao PT e Marcia 
Rosa, Doda diz como vai 
resgatar a cidade 02

Mariane Rodrigues

guiram fazer com que os vereadores, mesmo sob 
proteção policial, adiassem a sessão para esta 
quinta (08). A articulação perdeu força e por um 
voto, a prefeita manteve o mandato. 

Ainda há outro processo de cassação, que deve 
ser votado até o próximo dia 20, na Câmara. 
Outros dois processos, no TRE e TSE aguardam 
julgamento. 03

coluna do 
cido BarBosa

Acic reúne candi-
datos a prefeito 
para falar sobre 
turismo 
e comércio

Clermont volta ao 
cenário político e 
vai às ruas para 
apoiar Doda

Foto de Doda com 
Nei Serra é o as-
sunto nos basti-
dores da política
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Acontece
Durante os últimos 8 anos o 

senhor se destacou pela oposição 
contundente e ininterrupta ao go-
verno de Marcia Rosa. Mas se che-
gar ao poder saberá como resolver 
o déficit orçamentário da cidade, 
para conseguir governar?

Doda
Começarei o meu mandato com 

um choque de gestão, eliminando 
o desperdício do dinheiro público. 
Os três primeiros atos imediatos 
neste sentido serão: rever todos os 
contratos que serão reduzidos, em 
média, em 25%; eliminar todos os 
contratos de aluguéis que são des-
necessários, passando a usar ade-
quadamente os próprios públicos; 
reduzir o número de secretarias 
e cargos comissionados. Sei que 
tem muito dinheiro indo pelo ralo 
e, esse controle imediato, já dará 
uma folga no orçamento do muni-
cípio, que é suficiente para garan-
tir uma boa administração. 

Iniciarei uma gestão eficaz para 
aumentar a receita, sem aumento 
de impostos ou criação de taxas. 
Vamos começar limpando o nome 
da cidade, obtendo as certidões 
necessárias para celebrar convê-
nios e receber verbas estaduais e 
federais. 

Só irei contratar o que for pos-
sível pagar. Só  falarei o que for 
possível cumprir. Assim vamos 
recuperar a credibilidade da Pre-
feitura junto ao próprio cubatense 
e atrair parcerias e investimentos 
para o Município.

Não fui apenas um crítico. 
Sempre indiquei onde estava o 
erro e como fazer para consertar.

Acontece
E o crescente déficit habitacio-

nal da cidade. Onde o senhor vai 
focar para combater o problema?

Doda
Vou criar um projeto habita-

cional para o munícipe que paga 
aluguel em áreas urbanizadas. É 
uma irresponsabilidade, dar as 
costas para estas famílias, sem ne-

Entrevista
Acontece continua 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 se-
quência de entrevistas, foi repetir a ordem do início dos programas eleitorais gratuitos na TV.

Tem muito dinheiro indo para o ralo.
Vou iniciar o governo com um choque 
de gestão e resgatar a credibilidade 

Mariane Rodrigues

Atualmente no PSB, Severino Tarciso da Silva, o Doda, de 51 anos, 
é vereador pelo terceiro mandato. Mas foi nos dois últimos mandatos 
que ganhou notoriedade, pela firmeza na oposição contra o governo 
petista de Marcia Rosa. O pernambucano estudou na escola Ortega 

Debate na Acic 
Os cinco candidatos vão se 

encontrar na próxima quarta 
(14), a partir das 19h, para uma 
conversa sobre turismo e comér-
cio da cidade. A iniciativa é da 
ACIC em parceria com o Santos 
e Região Convention and Visi-
tors Bureau.

Serão 15 minutos para apre-
sentar propostas sobre: ações 
para desenvolver o turismo na 
cidade; fortalecimento do setor 
de comércio e serviços; e a conti-
nuidade do Cartão Servidor. Não 
haverá perguntas entre os can-
didatos. Ao fim, cada candidato 
responderá apenas uma pergun-
ta, elaborada pela organização e 
terá 5 minutos.

Comerciantes 
e empresários
Segundo o presidente da 

ACIC, Antonio Teixeira, a ini-
ciativa é ouvir as propostas de 
todos. “Focamos o encontro em 
três temas que são de grande im-
portância para a economia local. 
Durante a campanha, os candi-
datos falam sobre todos os assun-
tos, queremos aprofundar mais 
alguns deles. Será uma grande 
chance de conhecer melhor e 
avaliar cada candidato”, comenta.

Os empresários interessados 
em acompanhar o encontro de-
vem ligar para a ACIC e registrar 
sua presença. Para mais informa-
ções, basta ligar na entidade (13) 
3361-1519

A favor da Marcia
Há quem diga que boa par-

te dos cubatenses queria que a 
prefeita fosse cassada, na última 
terça. Recentemente vários mo-
vimentos  a afrontavam para que 
renunciasse.

Mas no dia em que a Casa 
do povo decidiu cassá-la, o que 
se viu, foi o contrário: só tinha 
gente pressionando a favor da 
prefeita. Se algum vereador fosse 
responsabilizado pela cassação, 
correria o risco de ser linchado. 
Para fazer coro, a favor da cassa-
ção,   não tinha uma alma viva. 
Se algum visitante presenciasse a 
sesssão, diria que a prefeita tem 
100% de aprovação na cidade.

Clermont com Doda

O ex-prefeito Clermont Cas-
tor já declarou o apoio ao candi-
dato do PSB Doda e ao vice Ge-
raldo Guedes. Durante a semana 
o ‘bom velhinho’, gravou vídeos e 
passeou pela avenida 9 de abril, 
pedindo o voto da mudança, 
para Doda. 

Nei com Doda
Não se falou em outra coisa 

nos bastidores da política cuba-
tense esta semana. A foto, nas 
redes sociais, do ex-prefeito Nei 
Serra, apoio mais cobiçado nesta 
campanha, com o prefeiturável 
do PSB, Doda. Estaria o tucano 
Serra, se preparando para virar 
pomba?

Doda

nhum projeto habitacional que 
as contemple. Outra urgência é 
voltar os olhos para o servidor 
público municipal, que ainda não 
tem sua casa. Vou criar um proje-
to habitacional específico para os 
servidores da ativa, aposentado e 
pensionista. Combater o déficit 
habitacional do município será 
uma das prioridades do governo. 
Este assunto deve ser encarado 
como política de governo, não 
visando lucro empresarial. Reite-
ro o compromisso de urbanizar a 
Vila Esperança e Vila dos Pesca-
dores.

Acontece
Infraestrutura é uma das prin-

cipais reclamações do eleitor. O 
que fazer. Tem dinheiro para isso?

Doda
Tem dinheiro sim. É só estan-

car o que está indo para o ralo, 
como expliquei no início da en-
trevista.

Combater as enchentes. Será o 
primeiro problema a ser enfrenta-
do nesta área: a começar pela Vila 
Nova que é o bairro que mais so-
fre com isso. Vamos fazer a limpe-
za dos canais da cidade, começan-
do pelo canal da Nossa Senhora 
da Lapa e um trabalho contínuo 
de limpeza e manutenção das 
bocas de lobos de toda a cidade. 
O próximo passo será o desasso-
reamento dos rios e a revisão de 
todas as tubulações; os manilha-
mentos antigos impróprios para a 
realidade atual.

VLT. Já fiz gestões com o vice 
governador Marcio França e te-
nho o compromisso do governo 

do Estado. Vamos integrar Cuba-
tão à linha do VLT com Santos e 
São Vicente.

O Projeto Pier será implantado 
às margens dos rios. Trará ilumi-
nação, pista de cooper e ciclovia. 
Serão criados quiosques para ex-
ploração das entidades beneficen-
tes. 

Acessibilidade está presente no 
plano de governo, garantindo a 
mobilidade para todos os tipos de 
limitações físicas dos munícipes. 
Zeladoria e instalação de banhei-
ros públicos também são priori-
dades.

Acontece
O senhor sempre subiu o tom 

contra o atual governo quando se 
fala de professores e servidor pú-
blico. O que vai fazer pelo funcio-
nalismo?

Doda
Subo o tom porque me revolta 

a forma com que os professores e 
servidores públicos são tratados 
em nossa cidade. É obrigação de 
qualquer administração pagar o 
funcionário em dia. É inadmis-
sível o servidor não receber seu 
salário e benefícios: isto é ine-
gociável. Os servidores não são 
atendidos porque a Caixa de Pre-
vidência não paga a rede médica 
conveniada, em dia. Vamos aca-
bar com isso!

Já o Cartão Servidor é um pro-
jeto que, reconheço, tem que ser 
aproveitado, pois o servidor já 
o incluiu em seu orçamento e o 
comércio local se preparou para 
atender esta demanda. O que não 
pode é ser um cartão de calote. O 

Cartão vai voltar e a Prefei-
tura vai pagar em dia, recu-
perando a confiança.

É urgente implantar o 
Plano de Cargos e Salários 
do Servidor. A educação 
será  prioridade, porém não 
há educação de qualidade 
sem estrutura de trabalho 
e valorização do professor. 
Já assumi este compromisso 
com a categoria.

Acontece
A saúde tem cura?
Doda
Tem e é muito simples, 

pois dinheiro não falta. É 
só aplicar os cerca de 200 
milhões do orçamento mu-
nicipal, para a área adequa-
damente e buscar o ime-
diato apoio do governo do 
Estado e Federal, ao invés 
de ficar arrumando briga 
com o governador. Já tenho 
o compromisso do gover-
no estadual e teremos uma 
AME imediatamente, em 
Cubatão. 

Meu governo começará 
com a contratação imedia-
ta de médicos, enfermeiros 
e demais profissionais para 
ocupar os postos defasados. 
Vamos zerar a espera por 
cirurgias eletivas, inclusive 
nas UBSs, já no primeiro 
ano.

A Policlínica será re-
construída, junto com a 
reforma do PS Infantil, que 
voltará a ser referência em 
atendimento, além da cria-
ção da Casa do Parto. UBSs 
serão climatizadas, funcio-
nando até as 22h, para aten-
der o trabalhador quando 
volta do serviço. Vamos re-
tomar as cirurgias de cata-
rata e entrega de óculos. A 
Prefeitura vai entregar, em 
casa, o medicamento para 
aqueles sem condição de se 
locomover.

em Cubatão, antes de se formar advogado pela Unimes. A firme 
postura oposicionista certamente foi o combustível que o levou 
a ser o candidato a deputado federal mais votado de Cubatão 
nas últimas eleições; Doda teve 9.370 votos.
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Câmara desiste de 
cassar Marcia Rosa

Foi por um triz! Na última ter-
ça (06), um acordo entre os vere-
adores, definiu que o processo de 
cassação proposto pelo munícipe 
Ualton de Simone teria os oito vo-
tos necessários. A prefeita e o vice 
seriam cassados e sairiam dos car-

Recuou

Semana foi intensa em Cubatão. Mas os defensores da prefeita bateram o pé e im-
pediram a cassação. Postura contundente de Fábio Inácio dentro do plenário e dos 
aliados da prefeita nas galerias foi decisiva

Marcel Nobrega

Na última terça-feira estava tudo certo. A Câmara iria mesmo cassar o mandato da pre-
feita Marcia Rosa. Mas uma verdadeira tropa de choque tumultuou a Casa e diante da 
pressão, os vereadores não conseguiram realizar a sessão, nem a PM esvaziar as galerias

Na quinta-feira os munícipes não puderam entrar e a sessão aconteceu normalmente. Mas 
a articulação para a cassação já havia perdido força. Os vereadores do PDT se abstiveram 
e os petistas Fábio Inácio e Jair do Bar salvaram o mandato. Eram necessários 8 votos para  
cassar; só teve 7. 

Marcel Nobrega

gos ainda nesta semana. Determi-
nado isso, começou uma verda-
deira batalha dentro da Câmara. 
Aliados de Marcia Rosa pratica-
mente impediram que a sessão 
acontecesse. Foi determinado que 
a PM esvaziasse a Casa, mas nin-

guém saia. Então os vereadores 
suspenderam e transferiram a ses-
são para o anfiteatro, mas não deu 
certo. O povo marcou em cima e a 
sessão extraordinária de cassação 
ficou para a quinta.

ABSOLVIDOS 
Eram 9 denúncias contra Mar-

cia Rosa e 3 contra Donizete. Para 
cassar seriam necessários 8 votos. 
Os sete vereadores oposicionis-
tas votaram pela cassação, mas 
os dois do PT, Jair do Bar e Fábio 
Inácio votaram a favor da prefei-
ta. Os dois vereadores do PDT, se 
abstiveram.

MAIS CASSAÇÃO
Um novo processo de cassação, 

proposto pelo mesmo munícipe 
deve ser votado até o próximo 
dia 20, na Câmara. Além desse, a 
prefeita deve enfrentar mais dois 
julgamentos nos próximos dias. 
Um processo em que ela já foi 
cassada em primeira instância e 
recorreu ao TRE seria votado na 
terça passada, mas foi adiado. E 
no TSE será julgada a liminar que 
a mantém no cargo desde 2014, 
quando foi cassada pelo TRE. Se 
perder em qualquer um destes 
três processos, a prefeita deixa o 
cargo imediatamente. GUEDES

0309 de setembro de 2016digital.com.br



CRECI 57407

VENDA
CENTRO CUBATÃO - LANÇAMEN-
TO 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 - IM-
PECAVEL, 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 - CEN-
TRO 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, MUNICI-
PAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, APOSENTA-

DOS 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

A Campanha Nacional 
de Multivacinação 2016, que 
visa atualizar as carteiras de 
vacinação de crianças entre 
06 meses e 05 anos de ida-
de, será realizada entre 19 a 
30 deste mês. Em Cubatão, 
devem ser imunizadas 8.229 
crianças dentro dessa faixa 

Multivacinação 
começa no dia 19

Em todo o país

Meta de Cubatão 
é imunizar mais de 8 mil crian-
ças menores de 5 anos

etária. Os pais ou responsá-
veis devem procurar as uni-
dades básicas e postos mais 
próximos de sua residência. 
As crianças e adolescentes de 
9 a 16 anos também devem 
comparecer aos postos para 
a atualização da carteira de 
vacinação. 

Postos de Vacinação do dia D*
POSTO CENTRAL  Av. Martins Fontes, 132 – Vila Nova - Fone: 3372 1573
UBS - VILA SÃO JOSÉ Av. Bandeirantes, s/nº – Vila São José – Fone: 3361 6867 
UBS - VILA NATAL  Rua dos Cravos, 331 – Vila Natal – Fone: 3361 6860 
UBS - CENTRO SOCIAL URBANO – CSU Rua Salgado Filho, 249 – Jd. Anchieta – Fone: 3361 6869 
UBS - AFONSO SCHIMIDT – ÁREA 5 Rua Manoel Leal, s/nº – Jd. S. Francisco – 3361 6848 / 3361 8536 
UBS - JARDIM CASQUEIRO Rua Espanha, s/nº – Jardim Casqueiro – Fone: 3364 1447 
UBS - JD. 31 DE MARÇO Rua Antônio Simões de Almeida, s/nº – Jd. 31 de Março – Fone: 3372 6379 
PSF - VILA DOS PESCADORES Rua Santa Júlia, s/nº – Vila dos Pescadores - Fone: 3364 4002 
PSF - JARDIM CARAGUATÁ Rua Feud Farah, s/nº – Jardim Caraguatá – Fone: 3364 1041 
PSF - VILA ESPERANÇA I - Morro do Indio Av. Principal, 4003 – Vila Esperança – Tel. 3372 1110 
PSF - VILA ESPERANÇA II - CAIC Rua São Francisco de Assis, s/nº – Vila Esperança – Tel. 3361 3660 
EMEI ESTADO SANTA CATARINA Rua São Leopoldo, nº 101 - Vila Esperança – Tel. 98147.4416 (Carlos)
UBS JARDIM NOVA REPÚBLICA – Bolsão 8 Av. Deputado Esmeraldo Tarquinio s/nº – Tel. 3364 2010 
PSF - COTA 95 Faixa do Oleoduto, s/nº – Pinhal do Miranda – Tel. 3377 1727 
PSF ÁGUA FRIA Rua Elias Zarzur, 687 – Tel. 98873.1306 (Edjan) / 97404.8944 (Selma)
PSF PILÕES Caminho dos Pilões, 974 – Tel. 98838.3351 (Ailton)
PSF - VALE VERDE Rua Ver. Paulo Enos, s/nº - Vale Verde – Tel. 3372 9079 
PSF - COTA 200 2ª Passarela da V. Anchieta km 50, s/nº - Ct. 200 - 99144 1384 (Mirian); 99749 7060 (Lucilene)
UBS - VILA NOVA Rua São João, s/nº – Vila Nova – Tel. 3361 6869 / 3361 9818 

20. VOLANTE 1:
• Pastoral da Criança do Bairro Vila Elizabeth Rua Marechal Deodoro, 245 - V. Elizabeth - das 15 às 17 h
• Associação dos Moradores da Pedreira Mantiqueira (Rotary)
Rodovia Cônego Domênico Rangoni, Km 261 – Próximo à Usiminas - das 8 às 12 horas
• Posto Paulínia Rua das Varandas s/nº - Jd. São Marcos - das 13h30 às 15 horas

*Fora do “Dia D”, os munícipes devem procurar as UBS e postos de saúde.

Divulgação Ministério Saúde

A Vigilância Epidemio-
lógica de Cubatão informou 
que o Dia D, da Mobilização 
Nacional, está marcado para 
o dia 24. Nesse dia, o atendi-
mento ocorrerá em 20 postos 
de vacinação, sendo um vo-
lante. Os postos fixos atende-
rão das 8 às 17 horas.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: RICARDO DA SILVA e SUELLEN APARECIDA SILVEIRA DA CUNHA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tec. de manutenção, RG n.º 44539112 - SSP/SP, CPF n.º 
33028171856, com 31 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 26º Subdistrito - Vila 
Prudente  Livro nº 122, fls. nº 494, Termo nº 73795), nascido no dia dezoito de agosto de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (18/08/1985), residente na Rua Arquiteto Dejalma Fontes de Souza, 214, Bolsão 
9, Cubatão - SP, filho de JOSEFA ANA NETA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assisten-
te administrativa, RG n.º 33433894 - SSP/SP, CPF n.º 37311616808, com 27 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e nove (22/06/1989), 
residente na Rua Arquiteto Dejalma Fontes de Souza, 214, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de FRANCIS-
CO PAULO DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de DENICE FÁTIMA SILVEIRA DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
59 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, 03 de setembro 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 DE RIBAMAR MESQUITA e MARIA DE LOURDES DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 591625350 - SSP/
SP, CPF n.º 87309076320, com 37 anos de idade, natural de CODÓ - MA, nascido no dia oito 
de junho de mil novecentos e setenta e nove (08/06/1979), residente na Rua Caminho São 
Genario, 2496, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de MARIA DOMINGAS MESQUITA, de na-
cionalidade brasileira, doméstica, com 57 anos de idade, residente em CODÓ - MA . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 277371570 - SSP/SP, CPF n.º 
16243385850, com 56 anos de idade, natural de FLORES - PE, nascida no dia dezoito de ou-
tubro de mil novecentos e cinquenta e nove (18/10/1959), residente na Rua Caminho São 
Bartolomeu, 98, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de GUILHERMINA OLINDINA DOS SAN-
TOS, falecida há 20 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, 03 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CICERO MARCOS XAVIER DA SILVA e LUCICLEIDE FELIX DE SOUZA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 576178263 - SSP/SP, CPF n.º 00182811506, 
com 36 anos de idade, natural de PAULO AFONSO - BA (Paulo Afonso - BA  Livro nº 80, fls. nº 014, 
Termo nº 20455), nascido no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta (23/02/1980), 
residente na Rua Marechal Carmona, 99, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO XAVIER DA 
SILVA, falecido há 17 anos e de MARIA DE LOURDES INOCENCIO DE MELO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 78 anos de idade, residente em PAULO AFONSO - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 597300859 - SSP/SP, CPF n.º 11237369797, com 30 anos de idade, 
natural de Pão de Açúcar - AL, nascida no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(20/12/1985), residente na Rua Marechal Carmona, 99, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de ANTONIO 
LISBOA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em PAULO 
AFONSO - BA e de DORALICE FELIX DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos 
de idade, residente em PAULO AFONSO - BA. Divorciada de Elias Barbosa da Silva, conforme sentença 
datada aos 13/08/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos au-
tos do proc. de nº0007842-02.2010.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CRISTINO FIGUEIRA DE OLIVEIRA e MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, RG n.º 535325964 - 
SSP/SP, com 37 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 20, fls. nº 
194, Termo nº 24694), nascido no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e setenta e oito 
(25/10/1978), residente na Rua Roberto Mário Santini, 306, apt.204, Jardim Nova República, Cuba-
tão - SP, filho de ANTONIO AMAZONIL FIGUEIRA DE OLIVEIRA, falecido há 5 anos e de MARIA DO 
ROSARIO JESUINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em CAMPO 
MAIOR - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 180638567 
- SSP/SP, CPF n.º 16947105803, com 52 anos de idade, natural de RECIFE - PE, nascida no dia dez de 
outubro de mil novecentos e sessenta e três (10/10/1963), residente na Rua Roberto Mário Santi-
ni, 306, apt.204, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de MARIA ALICE DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 72 anos de idade, residente em LIMEIRA - SP. Divorciada de Ulisses 
de Carvalho Santos Filho, conforme sentença de 30/11/1993, proferida pelo Juiz de Direito da 4ºVa-
ra desta Comarca, nos autos de nº441/93. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de setembro 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: ANTONIO DA SILVA VIEIRA e APARECIDA DE CÁSSIA XAVIER DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 55699291X - SSP/SP, CPF 
n.º 81342705300, com 36 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI, nascido no dia dezoito de 
dezembro de mil novecentos e setenta e nove (18/12/1979), residente na Rua Caminho dos Pilões, 
28, Fabril, Cubatão - SP, filho de RAIMUNDO GOMES VIEIRA, de nacionalidade brasileira, lavrador, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA VIEIRA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 9106906 - SSP/MG, CPF n.º 05188260662, 
com 39 anos de idade, natural de MONTES CLAROS - MG, nascida no dia quinze de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e sete (15/02/1977), residente na Rua Caminho dos Pilões, 28, Fabril, Cuba-
tão - SP, filha de ANA CLÓVIS XAVIER DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos 
de idade, residente em MONTES CLAROS - MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ROBSON APARECIDO BATISTA e TELMA LIMA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 45814240 - SSP/SP, CPF n.º 29876570803, com 35 anos 
de idade, natural de CHAVANTES - SP (Chavantes - SP  Livro nº 03, fls. nº 012, Termo nº 1696), nascido no 
dia vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e um (25/03/1981), residente na Rua 15 de No-
vembro, 736, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JULIA BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 78 anos de idade, residente em CHAVANTES - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.º 304581392 - SSP/SP, com 39 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Santos (2º 
Subdistrito)  Livro nº 165, fls. nº 013, Termo nº 28713), nascida no dia nove de maio de mil novecentos 
e setenta e sete (09/05/1977), residente na Rua 15 de Novembro, 736, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de 
BRAULIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Juarez Pinto Alves, conforme sentença datada 
aos 17/03/2008, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara da Comarca de Cubatão/SP, nos autos do pro-
cesso 1008/07-157.01.2006.007016-9/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JACKSON DE LIMA FONSECA e JESSYCA SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, administrador, RG n.º 34509295 - SSP/SP, CPF n.º 33233979835, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 119, fls. nº 281, Termo nº 29740), nascido 
no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (25/01/1987), residente na Rua Jaime 
Duarte, 378, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de MARIO DAMACENO FONSECA, de nacionali-
dade brasileira, motorista, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HELENICE LOPES DE 
LIMA FONSECA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 52 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 446830495 - SSP/SP, 
CPF n.º 41919590854, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
170, fls. nº 81, Termo nº 102708), nascida no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa e 
três (26/03/1993), residente na Rua Jaime Duarte, 378, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de 
ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, administrador, com 55 anos de idade, resi-
dente em SÃO VICENTE - SP e de VALDELICE SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 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, 01 de setembro 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: LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS e GIRLEIDE MOURA DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 3093997 - SSP/AL, CPF 
n.º 07660972421, com 31 anos de idade, natural de PENEDO - AL (Penedo-AL  Livro nº 18, fls. nº 176, 
Termo nº 20353), nascido no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e cinco (04/03/1985), 
residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 350, apt.12, Bolsão 07, Cubatão - SP, filho de JOSE RI-
BEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em 
PENEDO - AL e de MARIA LEDICE DOS SANTOS RIBEIRO, falecida há 16 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 360084175 - SSP/SP, CPF n.º 28745013870, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 79, fls. nº 184, Termo nº 13724), 
nascida no dia dez de abril de mil novecentos e oitenta e um (10/04/1981), residente na Rua Manuel 
Mathias de Souza, 350, apt.12, Bolsão 07, Cubatão - SP, filha de ANTONIO JOÃO DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em CORURIPE - AL e de SIRLE-
NE GOMES DE MOURA, falecida há 5 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, 31 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

esportes

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LEANDRO BÉLO DA SILVA e RAÍSSA ANDRESSA CIRINO DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 490146272 - SSP/SP, CPF n.º 10592893421, com 22 
anos de idade, natural de CATENDE - PE (Catende - PE, 1ºSubdistrito  Livro nº 02, fls. nº 199, Termo nº 
22319), nascido no dia trinta de dezembro de mil novecentos e noventa e três (30/12/1993), residente 
na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, 65, Mantiqueira, Cubatão - SP, filho de ANTÔNIO BÉLO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, ajudante, com 46 anos de idade, residente em CATENDE - PE e de MARLUCE 
MARIA DA SILVA LEITE, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 65 anos de idade, residente em CA-
TENDE - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de administração, RG n.º 
397047824 - SSP/SP, CPF n.º 48685728819, com 17 anos de idade, natural de PALMARES - PE (Jaqueira-
-PE  Livro nº 02, fls. nº 197, Termo nº 8194), nascida no dia nove de março de mil novecentos e noventa 
e nove (09/03/1999), residente na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, 65, Mantiqueira, Cubatão - SP, 
filha de JOSÉ CICERO CIRINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 40 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROSICLEIDE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, 
com 37 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 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: MAYCKON DE OLIVEIRA e DAIANE BAILHÃO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, técnico em manutenção, RG n.º 294084940 - SSP/SP, CPF n.º 21791955835, com 
35 anos de idade, natural de LAGES - SC, nascido no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta 
(15/09/1980), residente na Rua Jesus Evêncio Moreira, 109, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de SALETE DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 489964515 
- SSP/SP, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de janeiro de mil nove-
centos e noventa e três (18/01/1993), residente na Rua Jesus Evêncio Moreira, 109, Vila Natal, Cubatão - 
SP, filha de ESTROGILDO SIMÕES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 59 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de NOELIA SOUZA BAILHÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de setembro 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: GILSON JOSÉ DOS SANTOS e KATICLEIDE MENDES DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, lixador, RG n.º 450552809 - SSP/SP, CPF n.º 23173141830, 
com 27 anos de idade, natural de JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE (Jaboatão dos Guararapes-PE  
Livro nº 43, fls. nº 170, Termo nº 50027), nascido no dia dezoito de março de mil novecentos e oi-
tenta e nove (18/03/1989), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, bl.F03, apto.210, Jardim 
Real, Cubatão - SP, filho de GENTIL JOSE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIZETE MARIA BENECIO, de nacionalidade brasi-
leira, auxiliar de limpeza, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 402997098 - SSP/SP, CPF n.º 
34887697805, com 33 anos de idade, natural de VÁRZEA DO POÇO - BA (Várzea do Poço - Bahia  Li-
vro nº 11, fls. nº 131, Termo nº 3716), nascida no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e três (01/09/1983), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, bl.F03, apto.210, Jardim Real, 
Cubatão - SP, filha de MARIA ARLINDA MENDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
76 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RIBAMAR ALEXANDRE DA SILVA e LIDIANE DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, gerente, RG n.º 27161172 - SSP/SP, CPF n.º 16243305848, com 
42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de outubro de mil novecentos e se-
tenta e três (05/10/1973), residente na Rua Amaro Manoel dos Santos, 134, Jardim Nova Republica, 
Cubatão - SP, filho de NELSON ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 
anos de idade, residente em MISSÃO VELHA - CE e de MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Nadja Cristina 
de Morais Fonseca, conforme sentença de 29/02/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de 
Família e Sucessões do Foro de Praia Grande/SP, nos autos de nº1001713-61.2016.8.26.0477.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista financeiro, RG n.º 439233513 - SSP/SP, CPF 
n.º 22111331856, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 101, fls. nº 
183, Termo nº 22479), nascida no dia três de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (03/04/1984), 
residente na Rua Amaro Manoel dos Santos, 134, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filha de MI-
GUEL AMÉRICO DA SILVA, de nacionalidade brasileiro, aposentado, com 62 anos de idade, residente 
em PARDINHO - SP e de MARIA FATIMA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, diárista, com 
53 anos de idade, residente em PARDINHO - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de setembro 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: FELIPE SOUZA DE JESUS e LUANA MORENO DE SÁ. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 472337464 - SSP/SP, CPF n.º 38164851892, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de agosto de mil nove-
centos e noventa (25/08/1990), residente na Rua Caminho dos Pilões, 958, Pilões, Cubatão - SP, filho 
de AUGUSTO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente 
em AVANHANDAVA - SP e de CLEUDES MARIA GOMES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aj. de 
cozinha, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, RG n.º 428473258 - SSP/SP, CPF n.º 43204272893, com 22 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e três 
(16/12/1993), residente na Rua Caminho dos Pilões, 958, Pilões, Cubatão - SP, filha de MANOEL PE-
REIRA DE SÁ, de nacionalidade brasileira, Encarregado de Mecânica, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES MORENO DE SÁ, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: 
LEONARDO DE AZEVEDO SILVA e KARINE DIONIZIO SANTANA. 
Sfilha de JOSÉ ROBERTO SANTANA. 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.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ 
PAULO ARAUJO e ADRIANA CRISTINA CODIGNOLA.Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
11235114 - PC/MG, CPF n.º 04453436645. 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, 08de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Com boas colocações nos 
principais campeonatos de 
karatê do planeta e um título 
mundial inédito conquistado 
em julho, Gabrielly dos San-
tos (Lions Clube/Semes Cuba-
tão) entrou para o Top 10 do 
ranking mundial de karatê. O 
anuncio foi feito pela Federa-
ção Mundial de Karatê (WKF, 
na sigla em inglês) por meio do 
seu site.

No comunicado, a cubaten-
se, de 17 anos, aparece em 10º 
lugar, somando 450,0 pontos 
na categoria Júnior (acima de 
58 Kg), situação que confirma 
a sua condição de grande pro-
messa brasileira no karatê.

O resultado deve-se à bri-
lhante campanha na atual tem-
porada, uma vez que além das 
inúmeras conquistas regionais, 
sagrou-se campeã sulameri-
cana, em junho deste ano, em 
Cartagena, na Colômbia. 

Em julho, foi a vez do título 
no Campeonato Mundial Esco-
lar Gymnasiade, realizado em 
Trabzon, Turquia. E em agosto 
último, ficou em 3º lugar no 
Campeonato Panamericano, na 
cidade de Guayaquil, no Equa-
dor.

Atletas de diversas aca-
demias da cidade e da Bai-
xada Santista se enfrentarão 
no próximo dia 22 de setem-
bro, no Centro Social Urba-
no de Cubatão, durante o 2º 
Festival de Artes Marciais 
de Cubatão.

Organizado pelo karate-
ca Israel Ferreira, a segun-
da edição será realizada em 
prol do Lar Fraterno. Cada 
participante fará a doação 
de um quilo de alimento, 
que será doado a entidade, 
que cuida de idosos com 
problemas de saúde.

No evento, lutadores de 
boxe, karatê, tae kwon do, 
judô, jiu jitsu, MMA, muai 
thai, boxe chinês, kung fu e 
capoeira disputarão o título 
de campeão. Para se inscre-
ver, basta ser frequentador 
de uma das academias par-
ticipantes ou realizar a ins-
crição no local do evento, 
antes do início das disputas. 
Não há restrições sobre ida-
de e as categorias seguirão as 
regras de cada modalidade, 
respeitando o peso, a idade 
e o sexo do participante.

O 2º Festival de Artes 
Marciais de Cubatão tem 
apoio da Liga Cubatense 
de Artes Marciais e da Liga 
Cubatense de Karatê. Para 
mais informações, basta li-
gar para Israel Ferreira (13) 
98847-4306.

Festival de Artes Marciais
CSU recebe atletas de diversas modalidades em prol do Lar Fraterno

TOP 10 do
karate mundial
Gabrielly dos Santos aparece no ranking da World Karate
Federation (WKF) em 10º lugar, na categoria Júnior, acima 
de 59 Kg, somando 450,0 pontos

Copa
Gabrielly participará neste 

sábado, dia 10, da 6ª Copa São 
Paulo de Karate, no Ginásio 
Mauro Pinheiro, no Ibirapue-
ra, em São Paulo. Gabrielly 
compete pela categoria Júnior 
(16/17 anos), acima de 59 Kg. 

Da mesma equipe, os caratecas 
Davi Santos, 16/17 anos, até 55 
Kg; Douglas Brito, Sênior, até 
75 Kg; Jhon, Sênior acima de 
84 Kg; Wagner, até 75 Kg; Sara 
Teixeira, categoria acima de 
68 Kg; completando o grupo, 
Raul, Eduardo e Israel, pela ca-
tegoria Master.

Divulgação

Gabrielly exibe suas últimas consquitas que a 
levaram ao top 10 do mundo

O karateca Israel Ferreira, organizador do Festi-
val de Artes Marciais
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Morre 
Nivaldo 
Cordeiro, do 
Sintracomos

Semana de Defesa do Consumidor

Aos 77 anos, faleceu nesta terça (06), o 
presidente do departamento de aposentados 
do sindicato dos trabalhadores na construção 
civil (Sintracomos), Nivaldo Florentino Cor-
deiro. Ele completaria 78 anos no próximo 
dia 24.

O velório foi realizado no necrotério da 
Santa Casa de Santos, onde estava internado. 
O enterro aconteceu as 9 horas desta quinta 
(8), no cemitério da Área Continental de São 
Vicente, no bairro do Rio Branco.

Nivaldo Cordeiro fez parte da diretoria do 
sindicato entre 1983 e 1989 e de 1990 a 1993. 
Antes disso, foi suplente da diretoria. Na exe-
cutiva, foi tesoureiro e responsável pela sub-
sede de Cubatão. Militante do movimento 
operário da baixada santista desde a década 
de 1960, ligado ao PCB, iniciou a trajetória de 

Arquivo Sintracomos

Presidente do departamento dos 
aposentados faleceu na última terça. 
Enterro aconteceu em São Vicente

Luto

esquerda ainda como trabalhador da indús-
tria química de Cubatão.

Por suas atividades políticas, acabou sen-
do demitido por justa causa e passou a traba-
lhar na montagem e manutenção industrial, 
quando se filiou ao Sintracomos. Em 1983, 
participou da chapa de oposição, vencedora, 
no cargo de segundo-tesoureiro. Com a morte 
do titular, Manoel Cardoso, Nivaldo assumiu 
a tesouraria. Permaneceu como tesoureiro até 
fevereiro de 1996, quando resolveu participar 
de uma chapa de oposição e foi derrotado. Fi-
cou afastado até 2008, quando foi reabilitado.

Seu retorno ocorreu na gestão do então 
presidente Geraldino Cruz Nascimento, que 
o reintegrou ao quadro associativo. Passou 
então a atuar no departamento dos aposen-
tados.

Seu direito!

A OAB de Cubatão realiza entre os dias 12 
e 16, a 1ª Semana de Defesa do Consumidor. A 
Iniciativa é da Comissão de Proteção e Defesa 
do Consumidor, que convida a toda a popula-
ção a participar e esclarecer as dúvidas sobre os 
direitos e deveres dos consumidores e dos co-
merciantes. Durante a semana, o atendimento 
será gratuito e precisa ser pré-agendado, pois 

haverá um limite de 15 atendimentos por dia. 
Para participar, basta o consumidor ir até a Casa 
da Advocacia, que fica na Avenida Joaquim Mi-
guel Couto, 106, no Jardim São Francisco, mu-
nidos dos documentos pessoais e também os 
documentos referentes a reclamação ou dúvida 
que queira sanar. Para mais informações e agen-
damento basta ligar no telefone 3361-7533.
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Bom atendimento é a chave do sucesso
Fazendo Acontecer

Com destaque no segmento Plus Size, a loja de moda 
feminina Sarah Campos celebra o sucesso do espaço físico 
inaugurado em junho deste ano. O trabalho já existe desde 
2015, quando em plataforma online, Nanda montou loja 
virtual direcionada para o público Plus. Devido ao suces-
so obtido e a grande procura, a empreendedora resolveu 
investir em uma loja física recheada de bom gosto e ótimo 
atendimento.

A loja traz diversas marcas e modelos fabricados no 
Sul, que tendem a valorizar as curvas e o corpo de toda 
mulher. 'A ideia é mostrar que Plus Size não é corte reto 
apenas, tem elegância, tem detalhe, tem moda', comenta 
Nanda.

 E as magrinhas também tem vez, a loja oferece mode-
litos exclusivos a partir do manequim 38. Além da vasta 
opção em roupas femininas, acessórios, bolsas e sapatos 
também estão no catálogo. Para as amantes das bolsas 
elegantes, a marca Chenson pode ser encontrada na loja, 
com uma bolsa mais enlouquecedora que a outra e com a 
facilidade de pagar as compras em até seis vezes sem juros, 
em qualquer cartão de crédito.

A proprietária acredita que empatia e diferencial no 
atendimento, são seus grandes aliados nesta caminhada. 
'Buscamos a excelência no atendimento e isso é uma for-
ma de fidelizar o cliente, é tão gratificante quando uma 
cliente passa na loja só pra me dar um beijo, isso ajuda 
a manter o foco nos projetos', comemora Nanda, que vê 
o resultado desta escolha na página Sarah Campos Moda 
Fashion no Facebook com mais de 13 mil seguidores, em 
apenas três meses de criação da fanpage. 

Para maior comodidade, as compras podem ser feitas, 
também, através do Facebook ou whatsApp 13 99716-
0905. O atendimento da loja física é de segunda a sábado, 
das 9:00 às 18:00, na Galeria Nove de Abril (Av. Nove de 
Abril, 2026 loja 05). Mais informações 13 3372-1603.

Fotos: Marcel Nobrega

Nanda Campos, proprietária da Sarah Campos 
Moda Fashion

Nanda Campos celebra o nascimento do espaço físico da Sarah Campos Moda Fashion, que há três meses traz à Cubatão as melhores 
tendências na moda Plus Size, esbanjando bom gosto e elegância

Loja atende manequins do 38 ao Plus Size, com 
bom gosto e elegância

SARAH CAM-POS
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Parabéns!

por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Café Brechó em Tons Laranja
No próximo dia 25, a Soroptismist Cubatão realiza brechó 

beneficente. O Café Brechó em Tons Laranja – Dia de ser Mu-
lher mais bela faz parte do Dia Laranja “Diga não à violência 
contra mulher”, realizado sempre no dia 25 de cada mês.

O evento acontece em dois horários, 9:00 às 12:00 e das 
15:00 às 18:00. Os convites custam 20 reais e dão direito a 
um horário para as consultas e orientações, além de degustar 
um delicioso café colonial que será preparado com todo cari-
nho pela Floricultura Central. E para as meninas que preferem 
manter a dieta, o Cantinho Fit vai oferecer integrais e ‘no 
sugar’.

Na pauta, uma pausa para feminices com dicas de beleza 
orientadas por Renata Amadeu, diretora de Vendas da Mary 
Kay, que estará com a sua equipe de consultoras falando so-
bre cuidados com a pele e ensinando automaquiagem, além 
da venda de produtos da marca. Também haverá o Brecho 

O fotógrafo e pai coruja 
Aderbau Gama (direita), 
era só sorrisos durante a 
mega festa para debutar a 
caçula Monique Gabriele. 
A esquerda, a mãe Marisa, 
o príncipe Clecio, e a irmã 
Milena. Monique teve uma 
noite de princesa, regada 
a animação e muito amor 
da família. Foi merecido! 
Parabéns, menina

Os sócios Fabio Parrela e Marcus 
Vinicius, inauguararam, em agosto, 
a Casa de Pães Pão Nosso no Jar-
dim Costa e Silva. Com excelência 
no atendimento e ambiente bem 
elaborado, a padaria já tem con-
quistado a clientela. Fica na Rua 
Marechal Rondom, 180. 
Sucesso à dulpa!

Presidente 
da Associa-
ção Enge-
nheiros e 
Arquitetos 
de Cuba-
tão, Célio 
Lacerda

Magaly, da 
Pés & Cia 
/ Art Pés, 

Clinicas de 
Podologia

Chic, onde a figurinista, consultora e designer de moda 
Adriana Tavares dará dicas sobre as melhores roupas para 
cada situação. Ótima oportunidade para sanar as dúvidas 
que surgem no meio da produção de um look em casa.

Toda a renda arrecadada no Brechó mais o percentual de 
vendas da Mary Kay será revertido para o projeto “Sonhe, 
Realize” de apoio profissional para meninas, realizado pela 
Soroptimist Cubatão.

Será um dia cheio de energia boa, grandes vibrações e 
troca de experiências, além de encontrar peças em ótimo 
estado com um preço super acessível. Vale participar desta 
festa e contribuir para que meninas que ainda não tiveram 
a oportunidade de se profissionalizar, tenham espaço para 
estudar e construir uma vida melhor.

O Brechó acontece na Floricultura Central (Rua Cidade do 
Pinhal, 130) e os convites podem ser adquiridos com a presi-
dente do clube, Sonia Onuki 98118-8612.
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Café com Educação Financeira
Em mais um café com gostinho de empreendedorismo, Teresa Tayra vem à Cubatão para 
ministrar palestra sobre educação financeira, em parceria com a Floricultura Central.  A 
palestra acontece na próxima terça-feira (13) na Floriculta Central (Rua Cidade de Pi-
nhal,130) e para se inscrever, basta ir até a loja ou ligar para (13) 3361-2703. As vagas 
são gratuitas e limitadas.
Com o tema “Como você lida com o seu dinheiro?”o evento é de extrema valia em tem-
pos de crise. Será ministrada pela palestrante Teresa Tayra, gestora da DSOP Educação 
Financeira (unidade Santos) e diretora da ABEFIN (associação Brasileira de Educadores 
Financeiros) e  fala sobre todos os aspectos para que o seu dinheiro dure mais e as dívi-
das não consumam nem virem uma grande dor de cabeça. Além das dicas de economia, 
delicioso café e bate papo estão na programação. Inscreva-se!

Beer and 
Food fest
O feriado estava en-
solarado e pedia uma 
cerveja. No Grêmio dos 
Servidores de Cubatão, o 
1º Beer and Food esta-
va bombando e quem 
foi não se arrpendeu. 
Teve muita novidade em 
comida com os diversos 
food trucks e cerveja 
artesanal para todos os 
gostos com o famoso 
beer truck. Quem quis 
aproveitar para dar um 
up no look, artesãos com 
diversas novidades em 
acessórios modernos 
supriram esta necessi-
dade. Em clima familiar 
e muito aconchegante, 
os participantes ouvi-
ram música boa ao som 
dos grandes músicos 
cubatenses Anderson 
Borges, Jackson Carva-
lho e Monique da Rocha 
(Forró Pé de Serra) que 
sempre cantam e encan-
tam, além de apresenta-
ção do Teatro do Kaos, 
encenando ‘De repente 
Thiago’. A próxima edi-
ção do evento já é espe-
rada. Parabéns a todos 
os envolvidos. 

Completando mais um ano 
de vida e o seu segundo 
como cantora sertaneja, 
Layandra Victória come-

mora com uma agenda 
cheia e finalizando seus 
preparativos para o lan-

çamento do seu primeiro 
disco. Neste sábado (10), 

a cantora se apresenta no 
‘Nosso Bar Renascer’, na 
rua São Paulo, em frente 
a CPFL, em Cubatão. Do-
mingo é a vez de Santos 

receber a cantora, na Rua 
XV de novembro.
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Fomento ao Comércio

Vem aí o Natal Premiado

As festas de final de ano já estão batendo na porta e o 
comércio já se prepara para atender ao cliente. Como já 
é tradicional na cidade, a ACIC já está com tudo pronto 
para iniciar os trabalhos para mais um Natal Premiado, 
que vem cheio de novidades.

A primeira delas é a forma para os consumidores 
conseguirem os cupons. Agora basta juntar 100 reais em 
notas ou cupons fiscais dos estabelecimentos comerciais 
participantes e trocar por um cupom da promoção.

O período de troca dos comprovantes de compra por 
cupons da promoção começa no próximo dia 03 de ou-
tubro e segue até o dia 06 de janeiro de 2017, das 10h ao 
meio dia e das 14 às 17 horas. O sorteio será realizado dia 
08 de janeiro, em evento realizado na sede da ACIC. Os 
prêmios que serão sorteados na promoção, serão divulga-
dos em breve pela organização.

A outra novidade é que agora os cupons devem ser 

Marcel Nobrega

Invisível
A água é um fator indis-

pensável para a vida de toda 
a espécie e precisa ser potável 
para o consumo humano, do 
contrário, ela se transforma 
em uma ameaça para a saú-
de. 

Água limpa não tem cor, 
nem cheiro, nem gosto, mas 
mesmo assim diversas doen-
ças podem se esconder até 
mesmo na água mais crista-
lina, se não for bem tratada. 
Várias doenças de veiculação 
hídrica são um risco para a 
população. 

Conheça as principais 
doenças e seus sintomas:

- cólera: nos casos graves 
produz diarreia volumosa, 
quase constante, com ou sem 
vômitos e, raramente, com 
febre e dores abdominais. 
Em poucas horas, a perda ex-
cessiva de água e de sais mi-
nerais nas evacuações pode 
resultar em desidratação gra-
ve, queda da pressão arterial, 
insuficiência renal e coma, 
que pode levar à morte rapi-
damente;

- hepatite A: geralmente 
não há sintomas, mas o in-
fectado já transmite o vírus. 
Uma minoria pode sentir fe-
bre, dores musculares, cansa-
ço, mal-estar, náuseas, vômi-
to, pele e olhos amarelados, 
fezes amarelo-esbranquiça-
das e urina escura.

- diarreia infecciosa: pode 
ser causada por vírus, bac-
térias e parasitas. Comum 
em crianças, provoca fezes 
aquosas, às vezes com san-
gue e muco, precedida de dor 
abdominal cólica e vômitos. 
Se acompanhada de febre, 
perda de energia e do apetite 
pode gerar quadros graves de 
desidratação;

- leptospirose: febre alta, 
mal-estar, dor muscular, 
especialmente na pantur-

rilha, dor de cabeça, olhos 
vermelhos, tosse, cansaço, 
calafrios, náuseas, vômitos, 
diarreia e manchas verme-
lhas no corpo. Pode evoluir 
com coloração amarelada da 
pele nos casos mais graves e 
ocasionar óbitos quando de-
mora no tratamento;

- esquistossomose: trans-
mitida pelo contato com 
água contaminada, que 
produz dermatite prurigi-
nosa (com coceira), febre, 
diarreia, náuseas, vômitos e 
emagrecimento. Pode evo-
luir para um quadro mais 
grave com aumento do fíga-
do e baço.

Como proteger a família 
inteira contra essas doenças. 

Principais cuidados:
- filtrar e ferver a água, se 

possível;
- manter a limpeza pe-

riódica dos reservatórios de 
água;

- se for utilizar água sem 
tratamento, adicione duas 
gotas de hipoclorito (água 
sanitária) para cada litro de 
água;

- proteger açudes e poços 
utilizados para o abasteci-
mento;

- mantenha as crianças 
em aleitamento materno até 
os dois anos de idade;

- realizar o controle de 
pragas na residência (elimi-
nando mosquitos e roedo-
res);

- a água utilizada para 
lavar alimentos que serão 
consumidos crus, como ver-
duras, frutas e hortaliças, 
também precisam ser trata-
das (filtrar e ferver ou agre-
gar hipoclorito);

- mantenha a higiene 
pessoal e domiciliar, lavan-
do sempre as mãos antes de 
ter contato com alimentos 
e sempre após utilizar o ba-
nheiro;

- dê o destino certo ao 
lixo e dejetos.

Doenças de Veiculação Hídrica
por
Dr. José Luiz Colmenero
CRM: 44.272 - Diretor Técnico

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

ESPAÇO SAÚDE

trocados na ACIC. Segundo o presidente Antonio Teixei-
ra, a mudança foi feita para tornar o sorteio mais justo e 
estimular o comércio a emitir as notas. “A mudança foi 
feita para que tudo corra da forma mais transparente pos-
sível. Acreditamos que ela vai trazer ainda mais credibili-
dade ao festival de prêmios”.

Inscrições
Os comerciantes que desejam participar do ‘Natal 

Premiado’ precisam estar cadastrados na promoção. Re-
presentantes da ACIC estarão nas próximas semanas vi-
sitando todos os comércios da cidade para apresentar o 
projeto e realizar cadastros.

Mas o comerciante que quiser se inscrever mesmo 
antes da visita pode procurar qualquer representante da 
ACIC em sua sede, que fica na Rua Bahia, 171, no Centro. 
Mais informações pelo (13) 3361-1519.

Diretoria da ACIC em reunião acertando os últimos detalhes para o início do Natal Premiado
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