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A Adjori-SP, em nome dos Jornais do Interior de 
São Paulo manifesta solidariedade e declara 
apoio ao Jornal Acontece que, há 17 anos, pres-
ta um serviço valioso à sociedade cubatense 
e da Baixada. A entidade manifesta repúdio 
contra este ataque à democracia e cobra das 
autoridades competentes que ajam para coi-
bir tais absurdos, de forma a assegurar o livre 
exercício da atividade jornalística, inclusive 
com a realização e divulgação de pesquisas.

Instituto é 
ameaçado 
e Acontece 
suspende 
pesquisa 03 ”

“
Adjori-SP 

Carlos Baladas - presidente
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Jornal Acontece - Qual será 
o principal desa� o do próximo 
prefeito?

Wagner Moura - O orçamento 
do próximo ano e as dívidas que a 
Prefeitura tem serão um grande 
desa� o. A parte orçamentária vai 
exigir muito empenho e habilidade e 
‘arrumar a casa’ será o nosso primeiro 
passo no dia 01 de janeiro. Vamos 
ver exatamente qual o tamanho da 
dívida para começar a trabalhar. 
Ainda no campo de � nanças, as 
novas regras de pagamento dos 
precatórios serão um desa� o. O 
prazo encurtou para 05 anos e o 
valor que até 2016 era de R$ 13 
milhões por ano, vai passar para R$ 
44 milhões/ano, o que certamente 
vai pesar em todo o planejamento 
da administração. Zerar essa conta 
é com certeza o maior dos desa� os. 

JA - Como será a administração 
caso você seja eleito?

WM - Nosso trabalho está 
construído em cima de seis grandes 
pilares fundamentais: saúde, 
educação, manutenção urbana, lazer, 
geração de empregos e segurança 
pública. Cada uma dessas áreas terá 
um planejamento especí� co e que 
será cumprido à risca. Vamos fazer 
uma administração consciente, mas 
buscando sempre o melhor para a 
cidade. 

JA - Dessas áreas, qual é aquela 
que receberá a maior atenção?

WM - A saúde é aquela que mais 
precisa de socorro, urgente. Estive 
no pronto socorro recentemente e vi 
mulheres grávidas que não puderam 
dar à luz por falta de médicos e de 
leitos. É inadmissível uma cidade 
como Cubatão, com a importância 
que tem para o Estado e o País, ter 
esse tipo de problema. Não posso 
aceitar isso e meu compromisso 
pessoal é colocar o hospital em pleno 

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 
sequência de entrevistas, foi repetir a ordem do início dos programas eleitorais gratuitos, na TV.

Jaque Barbosa

“ ”
Vou retomar o hasteamento de bandeiras. 
O prefeito estará presente nas escolas 
e no hospital, toda semana

Concorrendo ao cargo máximo do Executivo pelo PMDB, o 
empresário Wagner Moura, aos 52 anos, quer trazer um novo jeito de 
governar a cidade, com empreendedorismo. 

Moura pretende trazer sua experiência administrativa na iniciativa 
privada, para otimizar a administração pública.

Engenheiro formado pela Unisanta, Moura iniciou a carreira na 
Sabesp, em 1983, seguindo na Eletropaulo e Cosipa (hoje Usiminas), 
quando há 17 anos, iniciou uma carreira empresarial de sucesso, ao 
fundar a ABS Imóveis (iniciais em homenagem às três � lhas). 

Wagner Moura

Na política, Moura disputou eleições para vice-prefeito, em 
2004, para deputado estadual em 2006 e foi eleito duas vezes 
como vereador, exercendo mandatos nos anos de 2001 a 2004 e 
de 2012 até 2016. Também foi secretário de Habitação, Obras e 
Manutenção em 2009.

Em 2014, Moura, então presidente da Câmara, assumiu a 
Prefeiturpor 45 dias,  durante o afastamento da prefeita e do vice. 
Sua popularidade subiu e, à época, se tornou o nome mais cotado 
para a sucessão 2016. 

funcionamento, imediatamente.
Além do funcionamento do 

hospital, quero acertar com o 
Governo Estadual para rever 
as verbas que são repassadas 
ao Município. Queremos uma 
contribuição maior do Estado, 
já que o Hospital recebe os casos 
de emergência dos acidentes que 
ocorrem no Sistema Anchieta-
Imigrantes e sempre recebeu outras 
demandas da região. Esta maior 
participação do Estado ajudaria a 
aliviar um pouco o orçamento e 
poderíamos investir mais na saúde 
preventiva, com UBS’s novas e um 
prédio novo para a Policlínica, 
que está em lugar totalmente 
inadequado.

JA – Dentre os seus pilares, você 
citou a educação. Quais os planos 
para essa área?

WM – Em primeiro lugar é dar 
manutenção adequada a todas as 
escolas e creches do município e a 
melhoria da qualidade da merenda 
escolar. Com uma boa alimentação, 
os alunos vão poder desenvolver 
melhor suas capacidades. Vamos 
realizar ações para aproximar 
os pais do Governo. Queremos 
retomar o Hasteamento da Bandeira 
nas escolas. Além de um ato cívico, 
vai ser uma oportunidade dos pais 
contarem para a gente diretamente 
quais são os problemas daquela 
unidade para que a gente possa 
resolver da melhor maneira possível.

JA – Como pretende enfrentar o 
problema da falta de segurança?

WM – Há dois pontos 
importantes nesse sentido que 
precisam ser implantadas com 
urgência. O primeiro é a Guarda 
Civil Municipal. Cubatão é a única 
cidade da Baixada que não tem 
GCM. Vamos elaborar o projeto 
para que ela seja efetiva e auxilie a 
Policia Civil e Militar a patrulhar a 
cidade e trazer de volta a segurança 
para os cubatenses.

Outro ponto importante é o 
aumento do número de câmeras de 
monitoramento. Vamos implantar 
mais câmeras em toda a cidade e nas 
margens das rodovias, para coibir 
ainda mais a ação dos bandidos.

JA – O servidor vai ser 
valorizado?

WM – Sem o servidor a cidade 
não anda. Eles precisam ser bem 
tratados, para que os serviços sejam 
bem feitos e a cidade funcione. 
Nossa meta é primeiramente 
respeitar os direitos do servidor, 
com os pagamentos em dia, cesta 
básica de qualidade e todos os 
outros previstos em lei. Em um 
segundo momento, é necessário 
fazer uma reforma administrativa, 
para direcionar melhor o servidor 
e melhorar os serviços à população. 
O mais importante é respeitar e 
valorizar o trabalho do servidor 
público de Cubatão. Se ele estiver 

valorizado e sentir isso, no 
dia a dia, com certeza todo o 
trabalho vai � uir melhor.

JA – Quais ações serão 
tomadas para melhorar a 
geração de empregos e o 
comércio na cidade?

WM – Vamos retomar o 
Cartão Servidor. Ele é um 
fomento importante para o 
comerciante local e precisa ser 
retomado. Mas do jeito certo, 
para que ele comece e não seja 
mais interrompido. É uma 
ação importante que ajuda 
pessoas a abrirem seu próprio 
negócio e isso faz girar o 
capital na cidade e abre mais 
oportunidades de emprego 
para todos. A Fábrica da 
Comunidade será reaberta.

Na área industrial, 
incentivar as empresas da 
área de metal mecânica 
(como o setor de linha branca 
para eletrodomésticos) a se 
instalarem na cidade. Isso 
também vai gerar novos 
empregos no Polo e voltar 
a aquecer a economia local. 
Além disso, vamos ver a 
melhor forma de utilizar o 
porto da Usiminas, que pode 
e deve ser usado para gerar 
renda para a cidade. 

JA – Falando do Lazer, o 
que será feito?

WM – A principal ação 
nesse sentido é reabrir os 
poliesportivos, com estrutura 
e material humano para dar 
qualidade de vida às pessoas. 
Vamos implantar também 
as praças da Cidadania, que 
terão diversos equipamentos 
para serem usados a qualquer 
hora do dia, por pessoas de 
qualquer idade. 

De olho na água 
Servidor público estadual, na 

Saúde, o candidato a vereador 
Iraquitan, está com a candidatura 
em dia, junto ao TSE, e apto 
para concorrer nesta eleição 
(na edição anterior, por erro do 
Jornal, seu nome constou na lista 
dos impugnados). Se for eleito, 
continuará com os trabalhos da 
Associação que � scaliza a Sabesp 
desde 2001, questionando algumas 
demandas como o tratamento 
da água que é distribuída para as 
casas. “A Companhia informa que 
faz tratamento em separado dos 
resíduos sólidos e líquidos, mas 
não informa como e nem permite 
que a sociedade visite a Estação 
de Tratamento, para � scalizar. 
Precisamos � car de olho”, a� rma. 
Iraquitan também considera 
indevida e briga contra a cobrança 
da taxa mínima de água (que 
equivale a 10m³, independente do 
que foi usado pelo cidadão).
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3 dias antes

A equipe do Jornal Diário 
do Litoral sofreu ameaças 
durante a distribuição do 
Jornal com pesquisa eleitoral 
de Cubatão. A equipe foi 
abordada por um grupo 
de aproximadamente 8 
pessoas, que teriam feito 
intimidações, coibindo 
a distribuição. “Não 
houve agressão porque 
imediatamente ligamos para 
a Polícia”, comenta Marcelo 
Barros, diretor de marketing 
do DL.

“Fizemos o mesmo 

EquipE do diário do LitoraL 
sofrE amEaças na avEnida

trabalho nas outras cidades 
da região e não tivemos 
problemas, mas em Cubatão 
foi necessário chamar a 
Polícia para que pudéssemos 
trabalhar. Mesmo assim, 
o grupo continuou a 
intimidação, tirando fotos 
das meninas que distribuíam 
o jornal e dizendo que elas 
poderiam ser presas e coisas 
do tipo”, afirma Barros.

Após o acontecido, Barros 
gravou depoimento para 
uma página do facebook que 
repercutiu o caso. 

Pela primeira vez em 
sua história, Cubatão teria 
uma pesquisa eleitoral 
realizada por uma empresa 
de comunicação da cidade.

No dia 26 de setembro, o 
Jornal Acontece  contratou 
a empresa Perfil para 
realização de pesquisa 
eleitoral em Cubatão. O 
Jornal buscou referências 
até chegar a um instituto 
sério e de alta capacidade 
técnica. A pesquisa seguiu 

A que nível chegamos

instituto pEdiu garantia 
dE vidas para finaLizar 
pEsquisa

os trâmites legais, foi 
paga, teve o recolhimento 
das taxas e impostos e foi 
aprovada, junto ao TSE. 
Os pesquisadores foram 
a campo e finalizariam 
o trabalho, nesta sexta-
feira. O resultado seria 
conhecido dos cubatenses, 
no domingo. 

Porém a empresa 
contratada se viu impedida 
de finalizar o trabalho de 
campo por causa da onda 

de violência política que 
tomou conta da cidade, na 
última semana.

Diante da insanidade de 
alguns, e o eminente risco de 
assumir a responsabilidade 
por alguma fatalidade 
humana, Acontece  optou 
por encerrar a Pesquisa.

Agradecemos aos 
milhares de cubatenses 
pela credibilidade 
e nos desculpamos 
publicamente por frustrar 

esta expectativa. Porém, 
não poderíamos arriscar 
a segurança de nossos 
contratados; são pessoas!

O Jornal Acontece 
continua acreditando 
em Cubatão, que tem 
na sua maioria, pessoas 
trabalhadoras e honestas. 
Juntos, nos elevaremos a 
um nível de consciência 
cultural e política, que 
nos distancie desta triste 
realidade.

ADEMÁRIO
Todos os dias
Caminhadas das 09h30 às 13h30 e das  das 15h30 as 
18h00
Todas as noites - Reunião com Lideranças de bairro: 
19h00 às 22h000
Dia 28 
Debate da OAB na Câmara Municipal às 20 horas

DINHO
Até o momento, o candidato não divulgou sua agenda de 
campanha para os próximos dias

DODA
23/09
 Comicio Bolsão 8 (com participação do vice-governador 
Marcio França e deputado estadual Caio França)
24/09 
Comicio Vila dos Pescadores
25/09 
Comicio Conjunto Rubens Lara

FÁBIO INACIO
Dia 24
9:00 – Caminhada no Morro do Índio
15:00 – Encontro com a Juventude
17:30 – Caminhada na Vila Nova e na Vila São José
20:00 – Conversa Pública com os moradores do Conjunto 
São Judas Tadeu
Dia 25
9:00 – Caminhada no Morro do Índio
15:00 – Caminhada na Ilha Caraguatá
21:00 – Debate ao Vivo no Facebook
Dia 26
9:00 – Gravação do programa de governo
15:00 – Concede entrevista ao jornal Acontece
18:00 – Reunião de Mobilização no Jardim Costa e Silva
20:00 – Reunião no Caic
Dia 27
19:00 – Reunião no Vale Verde
Dia 28
5:00 – Conversa com trabalhadoras da Terracom
9:00 – Gravação do Programa Eleitoral
18:00 – Conversa com professores e atletas
Dia 29
9:00 – Participa do debate programa Jornal da Cidade
19:00 – Reunião na Vila São José

WAGNER MOURA
23/9 
10h00 Comício Costa e Silva
12h00 Feira e Comércio / Marechal Rondon
24/9 
12h00 Almoço com lideranças
14h00 Caminhada Bolsão 08
25/9 
10h00 Encontro com jovens PMDB
14h00 Caminhada Sítio Novo e Ilha Bela.
18h00 Comício Jardim Casqueiro
26/9 
10h00 Visita comércio da Av. Nações Unidas
15h00 Caminhada Bolsão 7
27/9 
10h00 Preparação para o debate
13h00 Caminhada Manoel Nóbrega e Curtume
28/9 
09h00 Reunião com caminhoneiros
13h00 Almoço com lideranças
19h00 Debate da OAB na Câmara Municipal de Cubatão
29/9 
09h00 Debate Rádio Vis&atild e;o
11h00 Caminhada Vila Nova
13h00 Almoço com liderança
30/9 
10h00 Reunião com candidatos a vereador da coligação
14h00  Caminhada Vila Nova
19h00 Comício Vila Nova - Crevin.

agEnda do candidato

0324 de setembro de 2016digital.com.br



Com 
ambiente 
agradável e 
produtos de 
primeira, a 
lanchonete 
fica na 
Avenida Nove 
de Abril, 
1885 ao lado 
das Lojas 
Americanas. 
Toda sexta e 
sábado, tem 
música ao 
vivoEduardo Castro, um dos sócios da Brilho do 

Sol, comemora a inauguração da lanchonete

Fotos Marcel Nobrega

Fazendo Acontecer

Com requinte, bom atendimento e comida de excelente 
qualidade, a Lanchonete Brilho do Sol inaugurou espaço no 
coração da Cidade. A lanchonete abriu as portas na sexta 
(23), próximo a Paróquia Nossa Senhora da Lapa.

Com atendimento de qualidade, equipamentos de ponta 
e produtos fresquinhos, a ‘Brilho do Sol’ traz ótimas opções 
em lanches, salgados e doces além de vasta carta de cervejas, 
sucos e bebidas para animar o ‘happy hour’ ou então aquela 
comemoração especial.

A nova lanchonete nasce para suprir uma necessidade 
detectada por um dos seus sócios, Eduardo Castro, que 
sempre que precisava de um lugar para comer a noite, depois 
das 20 horas, tinha que se locomover do centro. 

“Muitas vezes tive que ir a Vila Nova, ou ao Casqueiro para 

ANUNCIE  AQUI
3361-5212

poder comer. Saio tarde do 
trabalho e não tinha um lugar 
agradável para um lanche 
ou qualquer coisa assim. 
Resolvi criar um lugar, junto 
com a minha sócia, Priscila 
Mendonça, trabalhamos 
duro para deixar o lugar 
bonito e aconchegante”, 
comenta Eduardo, orgulhoso 
do novo estabelecimento.

Música ao Vivo
A ‘Brilho do Sol’ também 

vai deixar o ambiente ainda 
mais animado todas as sextas 
e sábados, a partir das 20h30.

Nas sextas, bandas de 
rock vão animar o público, 
trazendo as músicas mais 
marcantes e conhecidas 
do gênero. Aos sábados, o 
pagode, sertanejo e forró 
universitário convidam os 
clientes para dançar.

A Brilho do Sol funciona 
todos os dias, das 07 da 
manhã as 23 horas e fica na 
Avenida 09 de Abril, 1885, ao 
lado das Lojas Americanas.

Novo Point no pedaço
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A AHBB vai continuar à frente 
da administração do Hospital 
Municipal Dr. Luiz de Camargo 
da Fonseca e Silva nos próximos 
12 meses. A decisão foi divulgada 
nesta quarta (21), pela Comissão 
Especial de Avaliação e Seleção da 
Prefeitura.

A comissão analisou todos os 
documentos apresentados pelas 
duas empresas concorrentes 
no processo licitátório e suas 
respectivas ofertas.

A AHBB foi a única 
entidade que apresentou toda 
a documentação exigida pela 
Prefeitura no processo de 
licitação. 

A proposta financeira da 
entidade, que foi considerada Um dia para refletir sobre a 

situação dos deficientes na cidade e 
contabilizar o que já foi conquistado 
e o que ainda há para se fazer. Foi 
assim que os deficientes da Cidade 
celebraram o Dia Nacional da Luta 
com Pessoa com Deficiência e o Dia 

aHBB continua na 
dirEção do HospitaL

dEficiEntEs rEcEBEm 
HomEnagEns 

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

Saúde

Acessibilidade

Marcel Nobrega

Entidade foi a única com habilitação para administrar 
o equipamento e segue no comando das atividades. 
Contrato tem duração de um ano

Com novo contrato, AHBB continua à frente do Hospital 
Municipal de Cubatão

Shows de 
dança e 
música 
marcaram 
dia recheado 
de atrações. 
Palestras 
também 
fizeram 
parte da 
programação

Na última quinta (22), o Conseg se reuniu na ACIC para debater algumas demandas na 
cidade no quesito Segurança. Os assaltos na cidade e nas rodvias e as manifestações 
dos desempregados nas ruas foram pautas do encontro. O vazamento de gás da Vale 
também teve destaque na reunião. O caso está sendo acompanhado de perto pelo 
Conseg.

a melhor pela comissão, tem 
valor mensal de R$ 3.499.996,12, 
abrangendo o gerenciamento e 
execução de atividades e todos 
os serviços de Saúde que serão 
desenvolvidos no Hospital. 

O contrato terá duração de 12 
meses, contados a partir da sua 
assinatura.

A outra empresa que participou 
do certame, a Associação 
Hospitalar Beneficente Santa Lívia 
(AHBSL) não apresentou toda 
a documentação solicitada no 
edital publicado pela Prefeitura.

Após todos os prazos legais e 
completados todos os trâmites 
do processo licitatório, a AHBB 
será oficializada como gestora do 
Hospital Municipal. Municipal da Acessibilidade, em 

evento realizado no último dia 21, no 
Bloco Cultural.

Uma palestra sobre acessibilidade 
ministrada pela pedagoga Miriam 
Costa e apresentações de dança e 
música marcaram as celebrações.

Na abertura, o diretor Wolmar 
Olveira narrou situações vivídas por 
deficientes e do quanto se evoluiu 
nesse aspecto nos últimos anos, 
emocionando a todos os presentes.

Marcel Nobrega

Ale Souza

0524 de setembro de 2016digital.com.br



Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: AUGUSTO CESAR MOREIRA DOS SANTOS e ARYSSA VITÓRIA CALÚ BARBOSA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, RG n.º 439227872 - SSP/SP, CPF n.º 
35692548879, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de abril de 
mil novecentos e oitenta e oito (25/4/1988), residente na Rua Alberto Pinto de Carvalho, 183, Jd.No-
va República, Cubatão - SP, filho de AGUSTIM DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, conferente, 
com 52 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de OLIMPIA GONÇALVES MOREIRA, falecida há 06 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente de telemarketing, RG n.º 
47004388X - SSP/SP, CPF n.º 44627045840, com 20 anos de idade, natural de OLINDA - PE (Paulista-
-PE-2º Distrito Paratibe  Livro nº 027, fls. nº 123, Termo nº 15343), nascida no dia oito de abril de mil 
novecentos e noventa e seis (8/4/1996), residente na Rua Jonas de Souza, 40, Jd.Real, Cubatão - SP, 
filha de CLEMILDO CARLOS BARBOSA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LUCIMARE VILANI CALÚ, de nacionalidade brasileira, encarregada, 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, 15 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 Bra-
sileiro: EDMILSON PEREIRA HONÓRIO e ANA CAROLINA CORREIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciado, supervisor de tubulação, RG n.º 306638605 - SSP/SP, CPF n.º 29156141807, com 35 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta (14/11/1980), 
residente na Praça Miquelina Domingues, 174, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JOÃO HONÓRIO FILHO, de na-
cionalidade brasileira, supervisor de tubulação, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOANA 
PEREIRA SOBRINHA HONÓRIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - 
SPDivorciado de Karoline Rodrigues Nascimento, conforme sentença datada aos 06/04/2015, proferida pela Juíza 
de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0000992-53.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, aux. administrativa, RG n.º 30663837X - SSP/SP, CPF n.º 30975082876, 
com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e três 
(5/1/1983), residente na Rua João Marion, 176, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de WALDECI DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, desenhista, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA MARIA MENDONÇA CORREIA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Diego Fernando Souza da Silva, conforme sentença datada 10/05/2012, proferida pelo Juiz de Direito de Direi-
to da 1ªVara Civel da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº440/2012. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 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: PAULO HENRIQUE JESUS DE OLIVEIRA e JANICLEIA SILVA DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, progamador de veículos, RG n.º 479842334 - SSP/
SP, CPF n.º 40390787809, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 160, fls. nº 75, Termo nº 96919), nascido no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e 
um (5/12/1991), residente na Rua Júlio Amaro Ribeiro, bloco 121, apt.43, Vila Natal, Cubatão - SP, filho 
de ADRIANA APARECIDA JESUS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 
457734619 - SSP/SP, com 22 anos de idade, natural de ARAPIRACA - AL (São Sebastião-AL  Livro nº 19, 
fls. nº 63, Termo nº 18540), nascida no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e quatro 
(31/3/1994), residente na Rua Júlio Amaro Ribeiro, bloco 121, apt.43, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de 
FRANCISCO CRAIBAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 52 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de GIRLENE LAURENTINO SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 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: DANIEL GOMES BARBOSA e CLAUDIANE MOURA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 35771453 - SSP/SP, CPF n.º 37608610832, com 
26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 137, fls. nº 239, Termo nº 
83506), nascido no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa (7/2/1990), residente na Avenida 
Principal, Caminho Minas Gerais, 2191, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de SEVERINO GOMES BAR-
BOSA IRMÃO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA LINDALVA GOMES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 43 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG 
n.º 423631172 - SSP/SP, com 23 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Recife - 14º Várzea- PE  Livro nº 
66, fls. nº 94, Termo nº 76886), nascida no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa e três 
(26/4/1993), residente na Avenida Principal, Caminho Minas Gerais, 2191, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de SEVERINO CLÁUDIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, açougueiro, com 42 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANA MARIA MOURA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, vendedora, 
com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 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: VALDIR CARLOS ALVES JÚNIOR e RAQUEL FRANCELINO DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, instrumentista, RG n.º 47036619 - SSP/SP, CPF n.º 
37439353846, com 26 anos de idade, natural de SIRINHAÉM - PE (Sirinhaém-PE  Livro nº 19, fls. nº 67, 
Termo nº 21677), nascido no dia sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (7/12/1989), 
residente na Rua Josefa Araújo de Oliveira, 55, bloco 6, apt.41, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de 
VALDIR CARLOS ALVES, falecido há 4 anos e de MARIA DE FÁTIMA SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de serviços gerais, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar adimistrativa, RG n.º 35732624 - SSP/SP, CPF n.º 41219479837, 
com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 169, fls. nº 53, Termo 
nº 102055), nascida no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (14/2/1993), re-
sidente na Rua Cubatão, 58, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de ROSEVALDO FRANCELINO DOS SAN-
TOS, falecido há 7 anos e de RITA DE CASSIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
49 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, 17 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 Bra-
sileiro: UBIRATAN FERNANDES DE LIMA NASCIMENTO DOS SANTOS e LILIANE FERNANDES DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, carpinteiro, RG n.º 40299813 - SSP/SP, CPF n.º 34280303894, 
com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(10/5/1985), residente na Rua Caminho Rio de Janeiro, 2216, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de GELSIR NAS-
CIMENTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA DE FÁTIMA DE LIMA AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de Gessimara Feitosa dos Santos, conforme sentença datada aos 24/02/2016, proferida 
pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1000657-80.2016.8.26.0157. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 003468604 - SSP/RN, CPF n.º 70462649458, com 17 
anos de idade, natural de MACAÍBA - RN (Ielmo Marinho-RN  Livro nº 11, fls. nº 60, Termo nº 13347), nascida no dia 
doze de março de mil novecentos e noventa e nove (12/3/1999), residente na Rua Caminho Rio de Janeiro, 2216, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de LUIZ ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 60 anos 
de idade, residente em IELMO MARINHO - RN e de ELIZABETH FERNANDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
agricultora, com 49 anos de idade, residente em IELMO MARINHO - RN. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 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: DANILO RODRIGUES SANTIAGO DOS SANTOS e TALITA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 486116724 - SSP/SP, CPF n.º 
40393729800, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 139, fls. nº 265, Termo 
nº 37683), nascido no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa (17/2/1990), residente 
na Rua Padre Cícero, 77, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de DENER SANTIAGO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, pintor, com 43 anos de idade, residente em JUIZ DE FORA - MG e de VANESSA 
CRISTINA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 42 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 489927282 
- SSP/SP, CPF n.º 42486689800, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 168, fls. nº 48, Termo nº 101647), nascida no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e 
noventa e dois (31/12/1992), residente na Rua Padre Cícero, 77, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha 
de ORLANDO EUZÉBIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, policial militar, com 51 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, 
babá, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 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 Bra-
sileiro: MANOEL BARBOSA DE ARAUJO e VALDIVIA MARIA DE JESUS. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, encarregado, RG n.º 327682309 - SSP/SP, CPF n.º 97281263872, com 65 anos de idade, natural 
de SURUBIM - PE, nascido no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e cinquenta (29/9/1950), residente 
na Rua José Lopes da Silva, 274, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de SEVERINO GOMES DE ARAUJO, 
aposentado, com 85 anos de idade, residente em SURUBIM - PE e de JOSEFA ANERLILTA DE ARAUJO, aposentada, 
com 75 anos de idade, residente em SURUBIM - PEDivorciado de Maria Nice Xavier dos Santos, conforme escritu-
ra pública de 21/07/2016, lavrada no 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no li-
vro nº218, fls.320/321. Assina à rôgo do contraente que está impossibilitado de assinar, cuja impressão digital do 
seu polegar direito vai à margem: ROZINEIDE RODRIGUES FONTES, RG nº62120440-7-SP, CPF nº03242787137, 
brasileira, solteira, balconista, residente e domiciliada a Rua José Lopes da Silva, nº 282 Jardim Nova República, 
nesta cidade.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 204636784 - SSP/SP, CPF 
n.º 09252969888, com 61 anos de idade, natural de Teofilo Otoni - MG (TEOFILO OTONI  Livro nº 78, fls. nº 62, 
Termo nº 74074), nascida no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e cinquenta e cinco (25/3/1955), resi-
dente na Rua José Lopes da Silva, 274, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de HORACIO JOSÉ SANTOS, fa-
lecido há 13 anos e de EUGENIA MARIA DE JESUS, 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, 19 de setembro 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: EDSON FERREIRA DE SOUZA e VANDERLÉA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 309758531 - SSP/SP, CPF n.º 21659682835, com 37 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 65, fls. nº 244, Termo nº 8212), nascido no 
dia vinte e seis de maio de mil novecentos e setenta e nove (26/5/1979), residente na Rua João Veiga, 
481, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de MANOEL FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, auxiliar de limpeza, RG n.º 288660080 - SSP/SP, CPF n.º 31443723827, com 41 
anos de idade, natural de SENTO SÉ - BA, nascida no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e 
setenta e cinco (17/1/1975), residente na Rua João Veiga, 481, Parque São Luis, Cubatão - SP, filha de 
LUIZ DA SILVA, falecido há 16 anos e de VALDECI DA SILVA, falecida há 16 anos. Divorciada de Leandro 
Pereira da Silva, conforme sentença datada de 22/05/2013, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara 
Judicial desta Comarca, no autos de nº546/2016. 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, 20 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: MARCOS TEIXEIRA LEANDRO e LIVIA APARECIDA TARABAN. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 44396393 - SSP/SP, CPF n.º 38114864893, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e oito (25/1/1988), residente na Rua Almirante Barroso, 78, Jd.31 de Março, Cubatão - SP, filho 
de ANTONIO MARCOS LEANDRO, de nacionalidade brasileira, soldador, com 59 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de VANUSA TEIXEIRA LEANDRO, de nacionalidade brasileira, agente de saúde, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Shirley da Silva Mariano, conforme sentença 
datada aos 11/06/2014, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº0009535-50.2012.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, 
RG n.º 32346810 - SSP/SP, CPF n.º 30930943805, com 33 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP 
(São Paulo - 2º Subdistrito - Liberdade  Livro nº 96, fls. nº 89v, Termo nº 58783), nascida no dia dois 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (2/12/1982), residente na Rua Almirante Barroso, 78, 
Jd.31 de Março, Cubatão - SP, filha de ELISABETE TARABAN, de nacionalidade brasileira, contabilista, 
com 65 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 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: CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA e LUCINEIDE GOMES DA SILVA ALVES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 356349664 - SSP/SP, CPF n.º 
26355241817, com 40 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Surubim-PE  Livro nº 3, fls. nº 185, 
Termo nº 3642), nascido no dia três de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (3/11/1975), 
residente na Rua José Quirino Dantas, 203, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de SEVERI-
NO PEDRO DE SOUZA, falecido há 11 anos e de MARIA LUIZ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 81 anos de idade, residente em SURUBIM - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, secretaria, RG n.º 301808351 - SSP/SP, CPF n.º 26654035879, com 39 anos de 
idade, natural de RECIFE - PE (Recife 8º Distrito - PE  Livro nº 3, fls. nº 157, Termo nº 3599), nascida 
no dia oito de outubro de mil novecentos e setenta e seis (8/10/1976), residente na Rua José Qui-
rino Dantas, 203, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de JOSÉ CLEOBALDO ALVES, desapareci-
do há 39 anos e de MARIA GOMES DA SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, costureira, com 61 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 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: NELSON ACILON DOS SANTOS SILVA e JOSENAIDE LUZ SOARES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 171336902 - SSP/SP, CPF n.º 05379908870, 
com 52 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 406, fls. nº 018, Termo 
nº 140981), nascido no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e sessenta e quatro (1/2/1964), 
residente na Rua Paulo César do Nascimento, 32, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de ACILON FRANCISCO 
DA SILVA, falecido há 20 anos e de MARIA JUDITE DOS SANTOS SILVA, falecida há 20 anos . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 388692169 - SSP/SP, CPF n.º 55984835568, 
com 48 anos de idade, natural de CONTENDAS DO SINCORÁ - BA (Contendas do Sincorá-BA  Livro nº 04, 
fls. nº 526, Termo nº 4142), nascida no dia sete de março de mil novecentos e sessenta e oito (7/3/1968), 
residente na Rua Paulo César do Nascimento, 32, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de AGRINALDO ALVES 
SOARES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de WALMITE LUZ SOARES, falecida há 05 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, 20 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: RAMON MESQUITA FUNARI e MICHELE BEATRIZ DE MORAIS LOPES. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, servidor público - SSP/SP, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de agosto de mil novecentos e no-
venta e um (10/8/1991), residente na Av. Principal, 976, Cota 200, Cubatão - SP, filho de REINAL-
DO APARECIDO FUNARI e de MARIA AUXILIADORA MESQUITA DE LIMA . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, autônoma - SSP/SP, com 29 anos de idade, natural de SÃO 
ROQUE - SP, nascida no dia três de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (3/9/1987), 
residente na Rua Luanda, 196, Jd. Lina, COTIA - SP, filha de MARCOS ANTONIO LOPES e de VERA 
LUCIA JORGE DE MORAIS LOPES. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 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: EMERSON BONIFACIO DA SILVA e CRISTINA BARBOSA CORREIA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldereiro, RG n.º 45054858 - SSP/PE, CPF n.º 38185773823, com 
27 anos de idade, natural de CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE (Cabo de Santo Agostinho-PE  Livro nº 
40, fls. nº 161, Termo nº 44802), nascido no dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(5/6/1989), residente na Rua Caminho dos Pilões, 28, Pilões, Cubatão - SP, filho de JOSÉ BONIFACIO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caldereiro, com 67 anos de idade, residente na Rua Caminho 
dos Pilões, 28, em Cubatão - SP e de ADEILDA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
59 anos de idade, residente na Rua Caminho dos Pilões, 28, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 488451838 - SSP/SP, CPF n.º 44367763870, com 23 
anos de idade, natural de POÁ - SP (Poá  Livro nº 44, fls. nº 195, Termo nº 26055), nascida no dia 
vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa e dois (28/9/1992), residente na Rua Caminho 
dos Pilões, 28, Pilões, Cubatão - SP, filha de RAIMUNDO NONATO SANTOS CORREIA, falecido há 08 
anos e de MARIA VALDETI BARBOSA CORREIA, de nacionalidade brasileira, empregada doméstica, 
com 46 anos de idade, residente em POÁ - 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, 17 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: NELSON ACILON DOS SANTOS SILVA e JOSENAIDE LUZ SOARES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 171336902 - SSP/SP, CPF n.º 05379908870, 
com 52 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 406, fls. nº 018, Termo 
nº 140981), nascido no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e sessenta e quatro (1/2/1964), 
residente na Rua Paulo César do Nascimento, 32, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de ACILON FRANCISCO 
DA SILVA, falecido há 20 anos e de MARIA JUDITE DOS SANTOS SILVA, falecida há 20 anos . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 388692169 - SSP/SP, CPF n.º 55984835568, 
com 48 anos de idade, natural de CONTENDAS DO SINCORÁ - BA (Contendas do Sincorá-BA  Livro nº 04, 
fls. nº 526, Termo nº 4142), nascida no dia sete de março de mil novecentos e sessenta e oito (7/3/1968), 
residente na Rua Paulo César do Nascimento, 32, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de AGRINALDO ALVES 
SOARES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de WALMITE LUZ SOARES, falecida há 05 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, 20 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: DANILO LIMA ALVES e AMANDA ARAUJO CRUCCE. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 441673077 - SSP/SP, CPF n.º 
35087036813, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia onze de outubro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (11/10/1985), residente na Rua Brigadeiro José Vicente Faria Lima, 526, 
Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JOSIAS SOUZA ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCISCA ILCA GOMES DE LIMA ALVES, de nacionalida-
de brasileira, aposentada, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, secretária, RG n.º 423404775 - SSP/SP, CPF n.º 32520747889, com 21 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (12/1/1995), residente na Rua Dom Pedro I, 637, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de PEDRO CRUCCE, 
falecido há 15 anos e de GENY TEIXEIRA DE ARAUJO CRUCCE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 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: IRWING FERRAZ DA SILVA OLIVEIRA e JULIA OLIVEIRA PACHECO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de logistica, RG n.º 366143128 - SSP/SP, CPF n.º 41081573899, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 170, fls. nº 362, Termo nº 50118), 
nascido no dia nove de maio de mil novecentos e noventa e cinco (9/5/1995), residente na Rua Monte 
Castelo, 166, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de MELQUIADES FERRAZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLEUSA TEODORO DA 
SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Suzuka- Japão 
- EX . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, maquiadora, RG n.º 404531374 - SSP/
SP, CPF n.º 43315850852, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro 
nº 290, fls. nº 265, Termo nº 107730), nascida no dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa 
e quatro (19/8/1994), residente na Rua Primeiro de Maio, 292, apt.11, Vila Nova, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ NILTON PACHECO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 58 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA PACHECO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 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: MAYCON STANY SILVA DE TOLEDO e ALINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar geral, RG n.º 48975330 - SSP/SP, CPF n.º 40147911818, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de janeiro de mil novecentos 
e noventa e três (20/1/1993), residente na Rua 6, 270, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, filho de 
MARCELO SILVA DE TOLEDO, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 43 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP e de ANA CLAUDIA SILVA DE TOLEDO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
cozinha, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, 1ºass.rebobinadeira, RG n.º 36500756 - SSP/SP, CPF n.º 39442074830, com 24 anos 
de idade, natural de IGARASSU - PE, nascida no dia nove de setembro de mil novecentos e noventa e 
dois (9/9/1992), residente na Praça Santos Dumont, 108, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de 
JOSIAS SEVERINO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, armador, com 51 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, encarregada, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de setembro 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: BRUNO TEIXEIRA DA SILVA SANTOS e ISABEL ELISÂNGELA NARCISIO DE CARVALHO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, cuidador, RG n.º 48586915 - SSP/SP, CPF n.º 
38712042854, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 139, fls. nº 162, Termo 
nº 37580), nascido no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa (7/2/1990), residente na Rua 
Antônio Teixeira, 48, Vila São José, Cubatão - SP, filho de PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, balconista, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA SILVANA DA SILVA 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, com 44 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, farmacêutica, RG n.º 36097186 - SSP/
SP, CPF n.º 39487128832, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 138, fls. 
nº 83, Termo nº 37103), nascida no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(21/11/1989), residente na Rua das Azaléias, 440, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de PAULO PIMENTA 
DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS NARCISIO CARVALHO, de nacionalidade brasileira, confeiteira, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 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: JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO e CARLA SILVA DA CONCEIÇÃO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, atleta, RG n.º 458483229 - SSP/SP, com 30 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 104, fls. nº 60, Termo nº 63428), nascido no 
dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta e seis (28/6/1986), residente na Caminho São 
Bartolomeu, 214, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOÃO CARLOS FIDELIS DOS SANTOS, falecido 
há 28 anos e de SANDRA APARECIDA SERAFIM DA SILVA, falecida há 20 anos . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 451852540 - SSP/SP, CPF n.º 36752609845, 
com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município de Gua-
rujá)  Livro nº 91, fls. nº 77, Termo nº 38341), nascida no dia dezenove de maio de mil novecentos e 
oitenta e nove (19/5/1989), residente na Caminho São Bartolomeu, 214, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de JORGE PAIXÃO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, construtor, com 64 anos de idade, 
residente em ARACAJU - SE e de MARTA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
59 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS UNIÃO DA ILHA 
CARAGUATÁ EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 
Pelo presente edital ficam convidados os associados desta 
sociedade de Melhoramentos do Bairro, para Assembleia 
Geral Ordinária a qual será realizada em Cubatão/SP, no dia 
26/10/2016, sexta feira as 19:00 horas. Na sede da Sociedade 
de Melhoramento da União da Ilha Caraguatá, sito a rua Laércio 
José dos Santos - s/nº na Ilha Caraguatá em primeira convocação 
às 19:00 horas, e em segunda convocação às 19:30 horas, com 
qualquer número de presentes. Deliberações a serem tomadas 
por maioria simples. 
Ordem do dia:
1ª) Prestação de contas das atividades da gestão de 2012/2016. 
2ª)Exposição das atas das reuniões. e livro caixa atualizado. 3ª) 
Assuntos diversos. 4ª)Regulamento para o processo eleitoral, 
quadriênio de 2016 à 2020. (art. do Estatuto), o qual ocorrerá 
em 27/11/2016 na sede da sociedade de melhoramentos da Ilha 
Caraguatá 

Cubatão, 21 de setembro de 2016
Cícera A. Oliveira - Presidente

SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO-SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO DO 
ESTATUTO SOCIAL

O SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO-
SP convoca todos os membros da categoria dos Professores 
Municipais de Cubatão, com exceção dos Docentes em Ensino 
Superior do Setor Público, para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária de alteração do Artigo 1, no que se refere 
ao endereço da entidade no Estatuto Social da mesma, será 
realizada no dia 04 de outubro de 2016, em primeira chamada às 
11h30 e em segunda chamada às 12h, com qualquer número de 
presentes, no seguinte endereço: Rua Goiás, 93. Vila Paulista. 
CEP 11.510.060. Cubatão/SP. para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: 1) alteração do Artigo 1, no que se refere ao 
endereço da entidade no Estatuto Social do Sindicato.

 CUBATÃO-SP, 22 de setembro de 2016

Elenizia de Oliveira Garcia  
Presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão

CPF: 108.304.718-39
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por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Em noite recheada de amor e 
bom gosto, a linda Branca de 
Neve Luisa Adelle celebrou seu 
primeiro ano de vida. Assim 
como em toda festa na casa 
dos Camargos, teve fartura de 
comida, de risos e de carinho, 
porém a festa da pequena Luisa 
teve um tom especial, com 
todo amor envolvido, Luisa se 
sentindo a dona do pedaço, 
queima de fogos e decoração 
impecável. A festa ficou 
marcada no coração de todos 
que amam a pequena Lulu. Na 
foto, os pais Janaína e Kelvin e 
o sorriso de gratidão. A família 
Camargo merece tudo isso

Mariana Assis celebra o sucesso da Mari Assis 
Beaty Concept empresa conslidada em Cubatão 
e que é fruto do seu TCC. Durante bate papo com 
os alunos do curso de Moda da Universidade 
Santa Cecilia, em Santos, Mari falou da experiên-
cia de tirar o TCC do papel e fazê-lo virar uma 
história de sucesso. A Mari Assis Beaty Concept 
presta serviços  como maquiagem e penteado e 
se tornou referência no quesito embelezamen-
to da mulher, com agenda disputadíssima em 
qualquer período do ano. Um dos grandes dife-
rencias é o comprometimento com a qualidade 
e pontualidade, além do resultado final nunca 
decepcionar. Para saber mais ou agendar um ho-
rário acesse a página Mariana Assis Beauty Con-
cept no Facebook, corre que a agenda de 2017 já 
está concorrida. Sucesso e voos altos, Mari!

As Soroptimistas apoiam essa ideia

S O R O P T I M I S T

Best for Women
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Mais de 20 grupos 
artísticos participarão neste 
domingo (25), na Praça 
da Independência (Jardim 
Casqueiro), do II Encontro 
de Culturas Populares. A 
programação, que acontece 
das 14 às 22 horas, terá oficinas 
de arte e apresentações de 
teatro, dança brasileiras, 
repentistas, intervenções 
poéticas, rodas de jongo, 
capoeira, samba e maracatu.

A maior parte dos grupos é 
de Cubatão, havendo também 

casquEiro tEm oficinas, 
sHows E gastronomia

representantes de Guarujá, 
Cananéia, São Paulo, Santos, 
Jundiaí e Guaratinguetá. 
Entre os destaques estão 
os grupos Comunidade 
Jongueira do Tamandaré (de 
Guaratinguetá) e Nação de 
Maracatu Estrela Brilhante 
(de Igarassu, Pernambuco). 
Este grupo, considerado a 
mais antiga associação do 
gênero em atividade no País, 
fará o batismo da Associação 
e Grupo Cultural Zabelê, que 
completa 7 anos de atividades 

em Cubatão. 
Na área do evento, será 

instalado um espaço para as 
crianças, com brinquedos 
gigantes e oficinas de 
confecção de brinquedos com 
material reciclável. Haverá, 
também, a II Feira Criativa de 
Cubatão, com artigos de moda 
e artesanato afro, quadros, 
esculturas, pirogravuras, 
saboaria e artesanato. 

A gastronomia ficará 
por conta de food trucks e 
bikes gourmet, estacionados 

no entorno da Praça da 
Independência. O evento tem 
apoio da Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura. A programação  está 
disponível no site do Acontece 
(acontecedigital.com.br)

Empreendedorismo 

cultura 
Exposição mostra 
a mantiquEira 
quE ninguém vê

A comunidade da 
Mantiqueira mostra o seu 
lado mais poético e artístico a 
partir do próximo dia 27, em 
uma exposição fotográfica 
que será realizada no saguão 
do Paço Municipal. A mostra 
“A Cidade Através da Lente 
– Olhar da Comunidade” 
traz imagens retratadas 
pelos próprios moradores 
do bairro, feitas durante as 
aulas de fotografia e artes 
plásticas ministradas pelas 
professoras Karina Bacci e 
Flavia Mielnik. 

A exposição será uma 
“viagem” à comunidade 
Mantiqueira, retratando 
o movimento intenso da 
rodovia, a proximidade das 
indústrias, a natureza da 
Serra do Mar, os hábitos e 
características locais. Ao 
todo são 40 fotografias que 
te levaram para dentro do 
universo dos moradores do 
bairro.

Para Karina Bacci, que 

também é a curadora da 
mostra, a exposição é o 
resultado da visão humanista 
da comunidade. “Nossa ideia 
é mostrar, por meio do olhar 
da comunidade, como essas 
pessoas se adaptaram a esse 
ambiente e de que maneira 
vivem nesse lugar”.

Os moradores ajudaram 
as curadoras na escolha das 
imagens expostas, como parte 
do encerramento do projeto. 
Além da mostra, o projeto 
A Cidade Através da Lente 
– Olhar da Comunidade 
terá um catálogo fotográfico 
com 80 imagens, que será 
um documento artístico e 
histórico sobre a comunidade.

A mostra segue fica no 
Saguão do Paço Municipal 
(Praça dos Emancipadores, 
s/n) até o dia 21 de outubro, 
com entrada franca, sempre 
das 08h às 17h.

Crianças observam as indústrias do Polo. Essa é 
uma das 40 fotos que estará na exposição.

Na 1ª edição, artesãos colocaram seus trabalhos a venda. Apresentações artísticas e os food 
trucks e beer trucks também agradaram ao público e estarão presentes nesse domingo

conHEça sEu cLiEntE no 
‘café com Boas idEias’

Conhecer o seu cliente, 
a melhor forma de atende-
lo e preparar a sua equipe 
para todos os tipos de cliente 
que existem. Esse será o 
tema de uma palestra que 
acontecerá no próximo dia 
29 de setembro, durante o 
‘Café com Boas Ideias’, no 
Espaço Café com Flores da 
Floricultura Central.

Para falar sobre o 
assunto, a pedagoga e 
neuropsicologa Miriam 
Costas foi convidada a contar 
toda a sua experiência para as 
participantes do evento, que 
faz parte da iniciativa ‘Café 
com Empreendedorismo 
para Mulheres”, que promove 
mensalmente palestras e 
encontros a fim de incentivar 
a veia empreendedora que 
existe em cada mulher.

Pedagoga há 23 anos, 
Miriam Costas é proprietária 
do Espaço Construindo 
Saberes localizado na cidade 
de Cubatão há 8 anos, onde 
atua como psicopedagoga e 
neuropsicóloga. Durante a 
sua fala, vai abordar diversos 

tópicos na área de atendimento 
ao cliente como: definição de 
tipos de atendentes, atitudes 
que antecedem problemas 
no atendimento, atitudes que 
solucionam problemas no 
atendimento, como lidar com 
os diversos tipos de clientes, 
entre outros assuntos e dúvidas 
que surjam nos participantes 
durante o evento.

Após a palestra, haverá 
um bate papo entre os 
participantes, que trocarão 
experiências vividas na área 
de vendas, com o objetivo 
de aprender e inserir novas 
estratégias de venda nas suas 
empresas.

As interessadas em 
participar do ‘Café com Boas 
Ideias’ devem se inscrever 
pelo site: https://www.
sympla.com.br/cafe-com-
boas-ideias__88966 ou então 
através do telefone (13) 3361-
2703, com a doação de 1kg 
de alimento não perecível. 
As vagas são limitadas. O 
Espaço Café com Flores da 
Floricultura Central fica na 
Rua Cidade de Pinhal, 130.

O advogado e candidato a vereador Josiel Gril-
lo mostrou à população e seus correligionários 
as propostas elaboradas por ele para a área do 
Comércio no plano de governo do candidato 
do PSDB, Ademário. A criação de programas de 
facilitação de abertura de empresas, de fomento 
a criação de novas empresas por jovens e a cons-
trução de um Centro de Convenções para estimu-
lar o turismo de eventos e negócios fazem parte 
do plano que foi apresentado pelo advogado.

Fábio Inácio e o seu vice, Pedro Hildebrando,  
ouviram as reclamações dos moradores do Sítio 
Novo, durante caminhada no bairro realizada na 
última semana. 

Marcel Nobrega

Ale Souza

Divulgação

Sergio Calçados reuniu no seu cômite cen-
tral de campanha, na Vila Nova, apoiadores 
e simpatizantes para falar sobre a reta final 
da campanha. Em um evento cheio, Sergio 
agradeceu todo o apoio e mostrou motiva-
ção para seguir na caminhada
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Parabéns

Neiva Gregório, 

da Corpo Belo
Daniel Rosa da FBrado 

Impressão Digital
Jô Gatinha

Marcel Nobrega celebra mais um aniversário esta semana. Recebe o carinho da família Acontece. Tudo de melhor sempre, champz!
Rolando Roebbelen, 

diretor do JCI
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