
Pesquisas 
indicam 
vitória de 
Ademário

O jeito tucano de governar, com elevadas avalia-
ções nas vizinhas Santos e Praia Grande, mais o apoio 
do governador Geraldo Alckmin parecem ter impul-
sionado, de vez, a candidatura de Ademário à Prefei-
tura de Cubatão. 

O candidato tucano aumentou a vantagem sobre os 
concorrentes, na última pesquisa o� cial.  03
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Emagreça com saúdePolo Comics and Games
‘Circuito Saúde Funcional’ começa em 
outubro e vai aliar nutrição e treina-
mento funcional em prol da saúde e 
qualidade de vida das pessoas.  Inscri-
ções estão abertas e são limitadas.   07

Ilustrador cubatense André HQ é uma das 
atrações do Festival que promete trazer 
um pouco da cultura e do universo geek 
para Cubatão em novembro. 08

A montagem, numa clara tentativa de 
enganar os eleitores, coloca o candidato 
Wagner Moura na dianteira.  O material 
fraudulento está circulando em redes 
sociais de pessoas ligadas ao candidato. 
Questionado sobre a suposta pesquisa, o 
renomado Instituto negou ter realizado o  
trabalho na cidade. Em resposta enviada 
ao Acontece, a empresa declara interesse 
em identifi car e processar os autores.  03

”
“Falsifi cação 

grosseira 
e crime

Pesquisa com Wagner 
Moura na frente era fraude

Vox Populi

PESQUISA DIÁRIO DO LITORAL
INSTITUTO OPINIÃO
402 entrevistados
Dias 14 e 15/09/2016
Registro nº 04540/2016
Margem de erro 4,9%
Confiança 95%

PESQUISA ATRIBUNA
INSTITUTO IPAT 
800 entrevistados
Dia 23/09/2016
Registro nº 07511/2016
Margem de erro 3,5%
Confiança 95%
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Jornal Acontece – Se eleito, 
qual será o seu principal desa� o?

Fábio Inacio - O nosso 
principal desa� o será reequilibrar 
as � nanças públicas. Superar a 
crise da queda de arrecadação 
e retomar investimentos em 
setores fundamentais como a 
Saúde e a Educação. Temos de 
ter pé no chão. Não apresento 
falsas promessas para me eleger. 
Sou sincero. Não será uma 
tarefa fácil, mas tenho certeza 
que é possível e sabemos como 
fazer isso. Com tranquilidade, 
equilíbrio e muito diálogo vamos 
atrair novos investidores para a 
cidade, lutaremos pela retomada 
da Usiminas e defenderemos 
a geração de emprego para os 
cubatenses.

 
JA – O senhor fez parte do 

governo da prefeita Marcia Rosa 
nos últimos sete anos. Por que o 
senhor acha que é diferente da 
atual administração?

FI - Fiz parte sim. Mas fui 
secretário de Educação na 
maior parte do tempo. E na 
pasta que comandei consegui 
elevar a Educação cubatense 
para os primeiros lugares em 
todos os índices de avaliação 
do ensino público. Meu per� l 
é completamente diferente 
do da Marcia. Quando ela foi 
eleita, Cubatão precisava de 
uma administradora como ela. 
Combativa, aguerrida, com 
personalidade forte. Agora, 
vivemos outros tempos, o cenário 
nacional e mundial é outro. 
E a Cidade agora precisa de 
diálogo, da retomada da aliança 
de todas as forças políticas pelo 
crescimento do Município. 
Chega do quanto pior melhor. 
De criticar por criticar. Não é 
o momento de aventuras, de 
arriscar. É o momento de eleger 

ENTREVISTA
Acontece fi naliza a série de entrevistas com todos os candidatos a prefeito de Cubatão. Em respeito ao 
leitor, legislação e à democracia, todos tiveram o mesmo espaço, nas edições. O critério para a sequência de 
entrevistas, foi repetir a ordem do início dos programas eleitorais gratuitos na TV.

Aderbau Gama

“ ”
“Não é o momento de aventuras, de arriscar. 
É o momento de eleger quem tem capacidade 
de liderar e não em fazer confl itos”

Formados em Sociologia e Ciência Políticas pela Universidade 
Estadual de Campinas e pós-graduado em História pela PUC-SP 
e em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Fábio Inácio concorrerá pela segunda vez a prefeito de Cubatão. 
Atualmente vereador, Fábio foi secretário de Educação por seis 
anos e de Governo por um pouco mais de um ano. Nascido e 
criado em Cubatão, ele diz ter entrado na política para poder 
mudar a vida das pessoas. 

Fábio Inacio

Com uma infância dura, foi criado somente pela mãe 
porque o pai morreu, vítima de um atropelamento na 
Avenida Nove de Abril, quando tinha apenas 24 dias de 
vida. 
Agora, aos 43 anos de idade, vai enfrentar o maior desa� o 
da sua vida política e tenta ser eleito prefeito defendendo 
a bandeira do diálogo e comprometimento para superar as 
crises que o município enfrenta atualmente.

quem tem capacidade de liderar 
e não em fazer con� itos.

 
JA – Atualmente, uma das 

áreas mais críticas na Cidade é a 
Saúde. Como o senhor pretende 
mudar isso?

 FI - O município não tem 
mais recursos � nanceiros 
para manter o Hospital 
Municipal sozinho. É preciso 
dividir essa conta e o Estado 
e Governo Federal fazerem 
as suas partes. Se dividirmos 
essa responsabilidade, temos 
a possibilidade de, além de 
retomar o funcionamento do 
Hospital Municipal, ampliar 
as suas especialidades. Mas 
infelizmente o Governo do 
Estado ignora Cubatão. Não 
existe nenhum equipamento 
da saúde na Cidade que seja do 
Governo Estadual. É um descaso 
total com o Município.

 
JA - O senhor em sua 

campanha levanta a bandeira 
do diálogo. Como será colocado 
em prática este discurso, caso o 
senhor seja eleito?

 FI - Defendo a bandeira do 
diálogo porque a cidade não 
aguenta mais truculência, clima 
de denuncismo e revanchismo. 
Nos últimos dois anos vivemos 
em um clima muito tenso, 
principalmente politicamente 
falando. O período eleitoral 
aqui se antecipou e a oposição 

ao governo começou a trabalhar 
no “quanto pior melhor”. 
Entenderam que a forma de 
chegar ao poder era destruindo 
a Administração Marcia Rosa, 
mas esqueceram que quem paga 
o preço sempre é a população. 
Por isso que dialogando com 
todos os setores da sociedade 
conseguiremos encontrar as 
melhores formas para fazer a 
nossa Cubatão crescer.

 
JA - Hoje a relação do governo 

com o servidor público não é 
boa. O que o senhor pretende 
fazer para mudar?

FI - No meu governo o 
servidor público será uma das 
prioridades. Porque a máquina 
só anda se o servidor estiver 
motivado, se ele for valorizado. 
Deixo aqui o meu compromisso 
de retomar imediatamente, assim 
que assumir, os benefícios como 
a cesta básica e o vale-refeição. 
Além de tirar do papel o plano de 
cargos e salários. Também temos 
de melhorar as condições de 
trabalho do servidor e fazer uma 
política de reajuste salarial real.

 
JA - Um dos grandes desa� os 

da cidade sempre foi a habitação. 
Como o senhor vai fazer para 
resolver?

 FI - A primeira coisa a fazer é 
estancar de imediato as invasões. 
Sem isso, não conseguiremos 
realmente resolver o problema. 

Por isso pretendo fazer uma 
parceria com o Governo do 
Estado para ampliar a vigilância 
de nossas áreas de preservação 
pela Polícia Ambiental e 
retomar a construção de grades 
nos limites da invasão. Ao 
mesmo tempo, agilizaremos os 
projetos de reurbanização das 
vilas Esperança e dos Pescadores 
para sejam colocados em prática 
o mais rápido possível. Porém, 
também já iniciei estudos 
para projetos habitacionais 
para quem mora de aluguel na 
Cidade. A classe média e a classe 
média baixa também precisa de 
apoio do Poder Público. E no 
meu governo isso será colocado 
em prática.

 
JA - O que o senhor pretende 

fazer para gerar empregos 
e retomar o crescimento do 
comércio e da indústria na 
Cidade?

FI - Precisamos gerar 
incentivos para trazer novos 
investimentos pra Cubatão. 
Principalmente indústrias de 
transformação e de tecnologia. 
Além de explorar nosso potencial 
portuário e turístico. Outro 
ponto é investir nos pequeno e 
médios empreendedores, que são 
grandes geradores de emprego 
e renda, além de incentivar 
a formalização dos cerca de 
3 mil microempreendedores 
que existem hoje na Cidade e 
estão irregulares. O comércio 
também precisa de incentivos 
e eu pretendo criar uma 
agência pública de orientação 
e consultoria aos empresários 
locais. Porque muitas vezes o 
comerciante tem um potencial 
enorme de mercado, mas por 
falta de acompanhamento 
pro� ssional ele não consegue 
explorar isso.

Marcia Fica
Com o placar de 7 votos a 

favor de sua cassação, 2 contra 
(Jair do Bar e Fábio Inacio) 
e 2 abstenções (Aguinaldo e 
Queixão), a prefeita Marcia 
Rosa e o seu vice Donizete 
Tavares continuam no comando 
da Cidade até o � nal do seu 
mandato. Para ser cassada, a 
oposição precisava de 8 votos a 
favor da cassação.

O placar é identico ao da 
votação que ocorreu no último 
dia 08, quando os vereadores 
votaram o primeiro pedido de 
cassação da prefeita e do vice. É 
o segundo processo arquivado 
na Câmara em menos de um 
mês.

Adiado
O julgamento de um outro 

processo de cassação da prefeita 
Marcia Rosa, que aconteceria na 
última terça (27), foi adiado para 
semana que vem. 

O processo é o mesmo 
que tirou a prefeita do Paço 
Municipal por 35 dias em 2014.

Faculdade de 
Medicina
O Ministério da Educação 

con� rmou na última terça (27), 
a seleção e a classi� cação da 
proposta de Cubatão para que 
a cidade tenha o seu curso de 
Medicina, o que, na prática, 
cria a Faculdade de Medicina 
no Município. A con� rmação 
veio por meio da Portaria Nº 
545 da Secretaria de Regulação 
da Educação Superior do MEC, 
datada de 26/09 e publicada no 
Diário O� cial da União.

Cubatão aparece como 2ª 
classi� cada no processo seletivo 
aberto pelo MEC em 2014.  A 
próxima fase é a aprovação dos 
documentos de Garantia de 
Execução, que serão fornecidos 
pela futura mantenedora da 
faculdade de Medicina de 
Cubatão, a Universidade Santa 
Cecília, vencedora da licitação 
promovida pela Prefeitura de 
Cubatão.

Orçamento 2017
No último dia 22, a previsão 

orçamentária de 2017 foi 
apresentada a população em 
uma audiência pública realizada 
no Bloco Cultural.

A previsão apresentada é de 
R$ 1,25 bilhões. O secretário 
de Planejamento, Gerinaldo 
Albuquerque, explicou aos 
participantes os parâmetros 
usados para a previsão do 
orçamento de 2017 e acrescentou 
que a queda na arrecadação 
municipal foi um dos fatores 
para se chegar ao número de 
R$ 1,25 bilhão. “Foi levada em 
conta a grave crise econômica 
e a crise nas indústrias do polo 
de Cubatão, principalmente 
da Usiminas. A partir disso, 
chegamos a este valor de 
orçamento para o próximo ano. 
Esta previsão serve também 
para � xar as despesas”, explicou 
o secretário.
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Impulsionado pelo 
empenho do governador do 
Estado e alta cúpula tucana, 
o candidato Ademário 
se isolou na liderança, 
pela disputa da Prefeitura 
de Cubatão, segundo 
levantamentos realizados 
nas últimas semanas pelos 
institutos Opinião e IPAT. 

Nas duas pesquisas 
o percentual de votos 
declarados a Ademário é 
o mesmo. 25,3% cravados. 
Especialistas políticos 
consultados por Acontece 
avaliam que o tucano entrou 
em rota de subida, com a 
tendência de ampliar os 
números das pesquisas, 
depois de ter sua imagem 
de� nitivamente associada 

Pesquisas indicam vitória de Ademário

ao governador e aos prefeitos 
de Santos e Praia Grande, 
muito bem avaliados, pelas 
populações vizinhas. Os 
dados são de abordagem 
induzida, aquela onde o 
entrevistado recebe um disco 
com o nome de todos os 
candidatos, e aponta aquele 
em qual votaria.

 Já o candidato 
Wagner Moura (PMDB) 
entrou em vertiginosa rota de 
descida, sendo ultrapassado 
por Doda (PSB) na segunda 
colocação. Na mais recente 
pesquisa Doda aparece em 
segundo com 15,4 dos votos, 
enquanto Moura caiu para 
a terceira colocação com 
12,5%, menos da metade do 
primeiro colocado. 

Tucano entrou em rota de subida depois que o governador Geraldo Alckmin e os prefeitos de Santos e Praia Grande, entraram na campanha. 

Com a chegada da 
reta � nal e depois da 
divulgação da primeira 
pesquisa, os eleitores 
começaram a observar 
melhor os candidatos. 
Com a alta reprovação do 
atual governo municipal, as 
pesquisas indicam queda 
dos ex-petistas Dinho e 
Wagner Moura, na reta 
� nal. Quando foi eleito pelo 
PT em 2008 Dinho era o 
principal aliado de Marcia 
Rosa, sendo reeleito pelo 
PT em 2012; saiu do partido 
em 2013 e virou oposição. Já 
no caso de Wagner Moura 
é queda é mais acentuada. 
Moura foi o homem forte 
do PT entre 2008 e 2012, 
controlando, com seus 
aliados, as secretarias 
de Obras, Habitação e 
Infraestrutura. Eleito 
vereador pelo PT em 2012, 

Rejeição ao governo 
derruba ex-petistas

logo foi alçado à presidência 
da Câmara pelo Partido, 
continuou controlando 
secretarias e chegou a ser 
prefeito interino pelo PT em 
2014. Saiu do PT a menos 
de 1 ano, tempo insu� ciente 
para desassociar sua imagem 
da atual administração.

Não caíram 
Já os candidatos � éis aos 

seus partidos se mantiveram 
constantes nos dois 
levantamentos, inclusive o 
candidato governista Fábio 
Inácio, que até demonstra 
leve crescimento, apesar da 
alta rejeição do governo. 
Com carreira exclusiva no 
PSDB, Ademário repetiu o 
desempenho nas pesquisas 
e se manteve no topo. Firme 
no PSB e na oposição, Doda 
é outro que se manteve no 
mesmo percentual. 

PESQUISA DIÁRIO DO LITORAL
INSTITUTO OPINIÃO
402 entrevistados
Dias 14 e 15/09/2016
Registro nº 04540/2016
Margem de erro 4,9%
Confiança 95%

PESQUISA ATRIBUNA
INSTITUTO IPAT 
800 entrevistados
Dia 23/09/2016
Registro nº 07511/2016
Margem de erro 3,5%
Confiança 95%
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Ademário - PSDB

Wagner Moura - PMDB

Dinho - SD

Doda - PSB

Fábio Inácio - PT

Indeferidos ainda não 
conseguiram reverter
A juíza eleitoral de Cubatão 
manteve a situação dos 
candidatos a vereador 
indeferidos na cidade. 
Os processos foram 
encaminhados ao TER/SP 
onde aguardam julgamento, 
que só ocorrerá depois das 
eleições.
O fato deve causar uma 
celeuma na de� nição dos 
nomes dos eleitos para 
vereador. Neste domingo o 
TSE divulgará o nome dos 
vereadores eleitos Porém, 
os votos dos indeferidos 
com recurso aparecerão 

Ademir Meloso –   PSC
Asenaldo Tapioqueiro –  PTB
Dra Margarethe –   PSDC
Gilson Filmagem –   PTB
Inez da Educação –   PMN
Iranildes Guerra –   PTB
Jandira (renúncia)–   PSDC
Luzia do Bar –    PSDC
Mariana Oliveira (Renuncia)–  PEN
Moacir MOAH (Renuncia) –  PSDC
Osmar Hulk –    PTB
Wilson Lima -    PSB

Adenilson Amorim –   PSDB
Betinho LR –    PTdoB
Cantora Leila Gonçalves –  PSC
Carioca –    PSDB
Casali –    PTdoB
Dr Ricardo –    PSDC
Fernando Gois –   PTdoB
Gilberto Gibinha –   PTdoB
Guará –    PDT
Irmã Stefanie Rios –   PTdoB
Izael –     PT
Jhonas McLaren –   PTdoB
Marcelo Camarão –   PT
Marcelo Lucena –   PRB
Murilo Mendes –   PSDC
Oswaldo Dias –    PR
Paulinho Construtor –   PR
Prof Paulo –    PSDC
Prof Cagé –    PPS
Rosa Rodrigues –   PR
Rosana Santiago –   PTdoB
Sergio Azevedo –   PSC
Sergio Peralta –   PEN
Silvio Policlinica –   PSC
Sonia da Saúde –   PT
Tati Veterinária –   SD
Tereza Linuko –   PSDC
Tião -     PMDB

zerados, mantidos numa 
lista paralela. Se o TRE julgar 
a favor de algum destes 
candidatos, os votos serão 
computados e acontecerá 
uma nova contagem que 
poderá, eventualmente, 
alterar o resultado anunciado 
neste domingo.
Acontece apresenta abaixo, 
em duas listas, os que estão 
de� nitivamente indeferidos 
e os que estão indeferidos 
com recurso (aptos). Estes 
poderão receber votos, mas 
aguardarão decisão � nal do 
TRE.
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Fonte: TSE

A reta � nal das eleições 
em Cubatão, está sendo 
marcada por ampla 
divulgação de pan� etos 
apócrifos, fraude e ataques. 
O alvo preferido, é o líder 
das pesquisas Ademário, 
que registrou B.Os por 
montagens difamatórias 
e até ameaça à família, 
sofridos durante a semana.

Porém, o fato que mais 
chamou atenção foi a 
manifestação pública de 
um dos mais renomados 
institutos de pesquisas do 
país; o Vox Populi.

Durante a semana, 
um grupo divulgou 
amplamente, na cidade, 
uma falsa pesquisa com 
o logo adulterado do Vox 
Populi. O Instituto tomou 
conhecimento da fraude e 
enviou nota ao Acontece 
para esclarecimento aos 
eleitores cubatenses. A 
montagem, além de mal 
feita, é um desrespeito 
à inteligência do eleitor 
cubatense e coloca em risco 
alguns eleitores que, mesmo 
na inocência, cometem 
crime ao reencaminhar 
a fraude.  A montagem 
colocava na liderança o 
candidato Wagner Moura, 
que nunca liderou em 
pesquisas o� ciais.

Reta final marcada por 
fraudes, montagens e 
panfletos apócrifos
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A diabetes é silenciosa e 
não apresenta sintomas ini-
ciais. Dados do Ministério 
da Saúde apontam que 50% 
dos diabéticos desconhe-
ciam que eram portadores 
desse diagnóstico. 

Crianças, jovens, adultos 
e idosos estão suscetíveis a 
desenvolver a doença.

A medição da glicose 
no sangue é a maneira mais 
segura de prevenir e tratar 
precocemente. 

O que é?

A diabetes é uma doen-
ça causada pela elevação da 
glicose no sangue. A falta de 
insulina ou defeito na ação 
dessa substância, produzida 
no pâncreas, gera acúmulo 
da glicose.

O nível aceitável de gli-
cose no sangue é abaixo de 
100 mg/dl (miligramas por 
decilitro). 

Quais os tipos de 
diabetes?

TIPO 1
Uma in� amação no 

pâncreas faz com que o or-
ganismo não produza insu-
lina su� ciente – hormônio 
responsável pela redução da 
taxa de glicose no sangue. 

TIPO 2
Geralmente, pessoas aci-

ma dos 40 anos e com outros 
fatores de risco, como histó-
rico na família, sedentaris-
mo e obesidade, tendem a 
apresentar esse tipo. 

Gestacional
Durante a gravidez, com 

o aumento descontrolado do 
peso ou com mamães com 
mais de 35 anos, é comum o 

surgimento da diabetes. Em 
muitos casos, a doença de-
saparece após o parto.

Quais são os fatores de 
risco?

Principalmente a here-
ditariedade, obesidade, se-
dentarismo, medicamento 
à base de cortisona e idade 
acima de 40 anos (para a 
diabetes tipo 2).

Quais são os sintomas?
Aumento do volume da 

urina;
Aumento do apetite;
Aumento da sede;
Coceiras pelo corpo, em 

especial na região vaginal 
nas mulheres;

Visão “embaçada”.

Como se prevenir?
Diminuição de 5 a 10% 

do peso, atividade física 
moderada, diminuição de 
gorduras totais da dieta e 
aumento de consumo de � -
bras.

Como tratar?
O tipo I exige o uso de 

insulina injetável para su-
prir o organismo desse hor-
mônio. O tipo II não depen-
de da aplicação de insulina 
e pode ser controlado por 
medicamentos ministrados 
por via oral. 

Dieta alimentar equi-
librada e atividades físicas 
são fundamentais para o 
controle da diabetes.

Posso consumir mel, 
açúcar mascavo e caldo de 
cana?

Apesar de naturais, es-
ses alimentos têm açúcar 
do tipo sacarose, maior vilã 
da diabetes. O paciente até 
pode consumir, mas ele 
deve ter noção de que não 
pode abusar e compensar 
com equilíbrio na dieta.

Diabetes, o mal silencioso
por
Dr. José Luiz Colmenero
CRM: 44.272 - Diretor Técnico

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

ESPAÇO SAÚDE
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Vem aí o Circuito Saúde Funcional

Saúde está cada vez mais em voga no dia a dia das pessoas e manter a forma traz muito 
mais do que boa aparência. Saúde é essencial e prevenir-se é o melhor remédio. Pensando 
nisso, a Fisio Pilates, no centro de Cubatão, está montando um grupo de emagrecimento, o 
‘Circuito Saúde Funcional’.

O projeto, comandado pela nutricionista Flavia Costa e pela educadora física � aíza 
França, quer promover saúde e bem-estar aos participantes. O projeto acontece entre os meses 
de outubro e dezembro, com duas turmas que terão aulas às segundas e quartas, sempre no 
período da tarde.

O Circuito será composto por duas etapas. A primeira � ca a cargo da nutricionista Flavia 
Costa, que faz uma avaliação completa, para observar a rotina e os hábitos de cada paciente. 
Depois, um cardápio é feito pensando nos objetivos a serem conquistados e nas necessidades 
de cada um. “Esse cardápio é único, cada pessoa tem o seu. Ele é colocado gradualmente no 
dia a dia das pessoas, para que se criem hábitos alimentares saudáveis e auxiliando todo o 
trabalho das atividades físicas que serão realizadas”, a� rma a nutricionista.

A segunda parte do circuito é onde as pessoas vão suar a camisa. A educadora física � aiza 
França pega os resultados da avaliação nutricional e prepara um treinamento especial para 
cada pessoa. “O treinamento será funcional, com exercícios voltados para a necessidade de 
cada um e respeitando as condições físicas de cada pessoa. Seja ela uma pessoa ativa, sedentária 
ou com doenças crônicas, todos terão um tratamento especial, visando principalmente a  
qualidade de vida da pessoa”, comenta a educadora física.

Para participar do 'Circuito Saúde Funcional' basta comparecer à Fisio Pilates (Rua Manoel 
Jorge, 342 Sala 21) e realizar a inscrição e marcar o dia da avaliação. Para mais informações e 
valores do programa ligue (13) 3029-9858 ou pelo email: � siopilatescubatao@hotmail.com.

Fisio Pilates inicia em outubro grupo de emagrecimento e promoção de 
saúde com treinamento funcional e orientação nutricional
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FAZENDO ACONTECER

A educadora física 
Thaiza França 
vai comandar 
os treinamentos 
funcionais. Já 
a reeducação 
alimentar fica 
a cargo da 
nutricionista Flavia 
Costa (à esq). 
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POLO COMICS AND GAMES

O mundo nerd em desenhos
Filmes de � cção cientí� ca, seriados 

antigos e atuais, quadrinhos e uma série de 
ilustrações voltadas ao universo geek do 
ilustrador André HQ estarão presentes no 
‘Polo Comic and Games’, em novembro. 

Conhecido no meio dos desenhos e 
ilustrações, André começou a carreira em 
2002 e de lá para cá vem colecionando boas 
lembranças em forma de desenho. “Pude 
participar de uma exposição em homenagem 
aos 85 anos do Silvio Santos. Essa exposição 
se tornou um livro posteriormente”, comenta 
André HQ, em visita à redação do Acontece.

André começou a carreira fazendo 
ilustrações institucionais para empresas do 
Polo Industrial. Com o tempo, viu outros 
mercados em que poderia atuar, como a 
produção de pôsteres personalizados de 
� lmes e séries. “Muitos clientes pedem o 
pôster de uma série como o Star Wars por 
exemplo, mas com ele inserido na imagem. É André HQ por André HQ

Imagem da exposição 
em homenagem aos 85 anos 

do Silvio Santos

um tipo de produto que tem boa aceitação e 
torna cada pôster único”, a� rma o ilustrador.

Polo Comics and Games
No dia 06 de novembro, Cubatão será 

nerd por um dia. A TV Polo vai promover 
um grande evento em homenagem a 
cultura Geek. Animes, Mangás, HQ’s e uma 
diversidade de atrações esperam o público 
na ACIC, a partir das 10 horas, com entrada 
franca. As ilustrações de André HQ estarão 
presentes decorando todo o ambiente. As 
atrações devem ser divulgadas em breve.
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Há dois dias das eleições 
municipais que vai eleger pre-
feitos e vereadores em todo o 
Brasil o eleitor deve � car aten-
to. A legislação coloca uma 
série de regras para o ato da 
votação para evitar fraudes e 
manipulação do eleitor. O TSE 
disponibiliza em seu site uma 
cartilha com tudo o que você 
precisa saber sobre as eleições.

Durante toda a eleição, que 
começa às 8h e encerra as 17h, 
os eleitores devem comparecer 
a sua seção eleitoral portando 
um documento com foto para 
poder votar. Aquele que não 

É hora de votar: Fique atento!

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

Veja o que pode e o que não pode durante o período de votação nas eleições de domingo

souber ou tiver dúvidas do 
seu local de votação, pode 
consultar uma lista disponí-
vel nos cartórios eleitorais ou 
através do site do TSE (tse.jus.
br).

No dia da eleição, os can-
didatos, os juízes e seus auxi-
liares, os servidores da Justiça 
Eleitoral, os promotores elei-
torais, os policiais militares 
em serviço, os eleitores maio-
res de 60 anos, os enfermos, 
os eleitores com de� ciência 
ou com mobilidade reduzi-
da e as mulheres grávidas e 
lactantes tem preferência na 

hora da votação
Quem não puder votar, 

precisa justi� car a sua ausên-
cia. As justi� cativas de ausên-
cia da votação continuam da 
mesma forma. O eleitor deve 
retirar um formulário de justi-
� cativa nos cartórios e pontos 
de justi� cativa o� cial, preen-
cher com os dados solicitados 
e entregar nos locais de justi-
� cativa. A não justi� cativa do 
voto pode acarretar multa de 
R$ 3,51 por eleição (cada tur-
no conta como uma eleição).

Veja no quadro o que pode 
e o que não pode

•  A manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por 
partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso 
de bandeiras, broches e adesivos.

• Levar uma “cola” com os números dos candidatos para a urna de votação.
• Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a 

votar, após aprovação do presidente da Mesa Receptora 
• O eleitor com de� ciência ou mobilidade reduzida, ao votar, poderá ser 

auxiliado por pessoa de sua con� ança, devendo constar em ata esse fato. 

• Pedir votos a eleitores próximos ou dentro dos locais de votação (crime de 
boca de urna

• Uso de alto-falantes e ampli� cadores de som;
• Aglomeração de eleitores usando vestuário padronizado no colégio 

eleitoral com o objetivo de pedir votos a qualquer candidato;
• Distribuição de pan� etos e ‘santinhos’ de um candidato;
• Manifestar o próprio voto em voz alta ao entrar e sair da sessão;
• Uso de camisa de candidato ou de partido político;
• Realização de comícios ou carreatas
• Uso de vestuário ou qualquer objeto de propaganda por servidores da 

Justiça Eleitoral;
• Uso de vestuário padronizado pelos � scais partidários, que só podem usar 

com o nome e a sigla do partido ou da coligação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRADORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE AUTÔNOMO 
DE CUBATÃO E REGIÃO – ALTACUB, devidamente representada 
pelo seu Presidente Fausto William Pinto CONVOCA através do 
presente edital todos os ASSOCIADOS, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 03 
de outubro de 2016, na Av. Engenheiro Plinio de Queiroz, s/n 
– Jardim São Marcos – Cubatão/SP (Restaurante anexo Posto 
Locatelli).

A primeira CONVOCAÇÃO dar-se-á às 06:30.
E a segunda CONVOCAÇÃO ás 07:00min, com ou sem quórum 
para abertura do presente edital, com a seguinte ordem do dia.
Discussão em pauta.
1.EXPOSIÇÃO DA PROPOSTA DO GUINCHO
2.VOTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DA COMPRA

Cubatão, 24 de setembro de 2016.
Fausto William Pinto

Presidente
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SINDICATO DOS PROFESSORES 
MUNICIPAIS DE CUBATÃO-SP. EDITAL 

DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA.

EXTRAORDINÁRIA.

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, que se realizará no dia 19 
de outubro de 2016, em primeira chamada 
às 9h30 e em segunda chamada às 10h, 
com qualquer número de presentes, no 
seguinte endereço: Rua Goiás, 93. Vila 
Paulista. Cubatão/SP. CEP 11510-060, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: 
- Antecipação ou não, das eleições da 
entidade do quadriênio 2017/ 2021, 
conforme estabelecido no Estatuto 
Social da Entidade. CUBATÃO-SP, 29 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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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: OTON CAFE DA SILVA JUNIOR e SAMIRA CRISTINE DE ALMEIDA SANTANA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador de processos químicos, RG n.º 
34448220 - SSP/SP, CPF n.º 30181016850, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia onze de setembro de mil novecentos e oitenta e um (11/9/1981), residente na Rua Dr. Rena-
to Rangel Villela, 237, Padre Manoel da Nóbrega, Cubatão - SP, fi lho de OTON CAFE DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, professor, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de BEATRIZ RI-
BEIRO CAFE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, professora, com 57 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de Michele Lisboa Barreto, conforme sentença datada de 04/04/2016, pro-
ferida pela MM. Juiza de Direito do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania de São Vi-
cente-SP CEJUSC, nos autos de N°44/2016. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente administra� va, RG n.º 35397396 - SSP/SP, CPF n.º 37981723825, com 27 anos de idade, 
natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia dezenove de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(19/5/1989), residente na Rua Paraná, 181, Vila Light, Cubatão - SP, fi lha de ADILSON DA SILVA SAN-
TANA, de nacionalidade brasileira, engenheiro mecânico, com 48 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MAGALI MOREIRA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, 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 afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSE CICERO DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, lubrifi cador, RG n.º 357714118 - SSP/SP, CPF n.º 59089709487, com 
49 anos de idade, natural de FEIRA GRANDE - AL (São Miguel dos Campos-AL  Livro nº 56, fl s. nº 278, 
Termo nº 40183), nascido no dia quinze de novembro de mil novecentos e sessenta e seis (15/11/1966), 
residente na Rua Santa Julia, 71, Caminho São Benedito, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de VAL-
DEMAR LAUDELINO DA SILVA, falecido há 45 anos e de MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA, falecida 
há 07 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 604170555 - SSP/
SP, CPF n.º 01986563430, com 47 anos de idade, natural de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL (Coruri-
pe-AL  Livro nº 14, fl s. nº 56, Termo nº 16022), nascida no dia vinte e oito de outubro de mil nove-
centos e sessenta e oito (28/10/1968), residente na Rua Santa Julia, 71, Caminho São Benedito, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO FRANCISCO BEZERRA, falecido há 20 anos e de JO-
SEFA JÚLIA DOS SANTOS, falecida há 07 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DARCY JUNIOR NUNES e CLAÚDIA REGINA MIRANDA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, montador de veículos, RG n.º 254894124 - SSP/SP, CPF n.º 16946741854, 
com 42 anos de idade, natural de ASSIS - SP (Assis-SP  Livro nº 67, fl s. nº 64, Termo nº 56985), nas-
cido no dia seis de julho de mil novecentos e setenta e quatro (6/7/1974), residente na Rua Julieta 
de Azevedo Bonavides, 130, Ap.22, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de DARCY NUNES, de nacionalida-
de brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES 
RUIVO NUNES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 24681951 - SSP/SP, CPF 
n.º 16946346807, com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de setembro 
de mil novecentos e setenta e quatro (17/9/1974), residente na Rua 15 de Novembro, 904, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de LUIZ FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de SARA MIRANDA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
62 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: EDILSON JOSÉ DA SILVA e FERNANDA BELCHIOR DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 45055345 - SSP/SP, CPF n.º 37331105876, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de abril de mil novecentos e 
oitenta e nove (9/4/1989), residente na Rua Elias Zarzur, 629, Água Fria, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
LOPES DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 64 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de LUCIANA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SPDivorciado de Sâmia Mayara de Souza, conforme sentença datada de 
28/01/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0000948-
68.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de classe, RG 
n.º 354903275 - SSP/SP, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 155, fl s. nº 273, Termo nº 94326), nascida no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e no-
venta e um (28/10/1991), residente na Rua Elias Zarzur, 629, Água Fria, Cubatão - SP, fi lha de CICERO 
MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de LUCINÉA BELCHIOR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: THIAGO NASCIMENTO GOMES e JERLLY ASSUNÇÃO GOMES MEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em eletrônica, RG n.º 1461478553 - SSP/BA, CPF n.º 
05723750500, com 24 anos de idade, natural de JEQUIÉ - BA (Jequié-BA  Livro nº 21, fl s. nº 61, Termo 
nº 13311), nascido no dia dezenove de maio de mil novecentos e noventa e dois (19/5/1992), residente 
na Rua Capelinha, 06, Pilões, Cubatão - SP, fi lho de TEMICIO REIS GOMES, falecido há 06 anos e de 
MIRALVA NASCIMENTO GOMES, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 43 anos de idade, resi-
dente em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, instrumen� sta 
cirurgica, RG n.º 620091484 - SSP/SP, CPF n.º 01570190550, com 30 anos de idade, natural de JEQUIÉ 
- BA (Jequié-BA  Livro nº 26, fl s. nº 243, Termo nº 5974), nascida no dia oito de maio de mil novecentos 
e oitenta e seis (8/5/1986), residente na Rua Capelinha, 06, Pilões, Cubatão - SP, fi lha de GEDEÃO SILVA 
MEIRA, de nacionalidade brasileira, fi scal, com 53 anos de idade, residente em JEQUIÉ - BA e de MA-
RIA JUDITE GOMES MEIRA, falecida há 04 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ÉRIC LAGOS GONÇALVES e ANA PAULA JERONIMO DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 481875207 - SSP/SP, CPF n.º 41071780808, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de julho de mil novecentos e 
noventa e dois (15/7/1992), residente na Rua João Veiga, 466, Conj.Rubens Lara, Cubatão - SP, fi lho de 
ELI JORGE GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, tapeceiro, com 51 anos de idade e de ANA KELLY 
LUCENA LAGOS GONÇALVES, manicure, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 450549185 - SSP/SP, CPF n.º 36750019897, com 29 anos 
de idade, natural de FLORES - PE, nascida no dia dezesseis de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(16/7/1987), residente na Rua João Veiga, 466, Conj.Rubens Lara, Cubatão - SP, fi lha de EVARISTO FER-
REIRA DOS SANTOS, falecido há 13 anos e de ALAECÍ JERONIMO DOS SANTOS, auxiliar de limpeza, com 
59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de PAULO SERGIO SANTANA DA SILVA, con-
forme sentença de 14/08/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 4 ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, 
nos autos de nº0000033-19.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANTÔNIO FÉLIX DO NASCIMENTO e IRACI TEREZA DO NASCIMENTO SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 7705524 - SSP/PE, com 30 anos de 
idade, natural de OROBÓ - PE (Orobó-PE  Livro nº 9, fl s. nº 589, Termo nº 9686), nascido no dia treze de 
junho de mil novecentos e oitenta e seis (13/6/1986), residente na Rua Santa Terezinha, 60, casa A, Vila 
São José, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, falecido há 4 anos e de SEVERINA 
FÉLIX VIEIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em 
OROBÓ - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 466348307 - SSP/
SP, com 31 anos de idade, natural de OROBÓ - PE (Orobó-PE  Livro nº 8, fl s. nº 169, Termo nº 8544), 
nascida no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (6/12/1984), residente na Rua 
Santa Terezinha, 60, casa A, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL ULISSES DOS SANTOS, fale-
cido há 4 anos e de TEREZA ALICE DO NASCIMENTO SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSÉ RONALDO DE SOUZA e SEVERINA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 470362819 - SSP/SP, CPF n.º 05846292496, com 
31 anos de idade, natural de BETÂNIA - PE, nascido no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (29/7/1985), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, Bloco 351 - H1, Apto.13, Bolsão 
7, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ULISSES DE SOUZA, falecido há 16 anos e de MARIA GENOVEVA XAVIER DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Severina Maria da Silva, conforme sentença datada aos 16/02/2012, proferida pela Juíza de Direito da 
2ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº171/2012, processo mº157.01.2012.001295-
0/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 552910508 
- SSP/SP, CPF n.º 04190438456, com 38 anos de idade, natural de BETÂNIA - PE, nascida no dia vinte e 
seis de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (26/2/1978), residente na Rua Manoel Mathias 
de Souza, Bloco 351 - H1, Apto.13, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ANTÔNIO FORTUNATO FILHO, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 62 anos de idade, residente em SERRA TALHADA - PE e de 
ANACLECE MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente 
em BETÂNIA - PE. Divorciada de José Ronaldo de Souza, conforme sentença datada aos 16/02/2012, 
proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº171/2012, 
processo mº157.01.2012.001295-0/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de setembro de 2016
O Ofi cial: 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 ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: NATANAEL DAVI DE SANTANA e CLECIA MARIA DA SILVA FREITAS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 437927684 - SSP/SP, CPF n.º 
34819582852, com 29 anos de idade, natural de PAULISTA - PE (Goiania-PE  Livro nº 23, fl s. nº 150, Termo 
nº 25274), nascido no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e sete (9/3/1987), residente na Rua 
Caminho São Marcos, 2314, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de LEVY JOSÉ DE SANTANA, falecido 
há 02 meses e de ELDA DAVID DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 9945661 
- SSP/PE, CPF n.º 12652378406, com 18 anos de idade, natural de TIMBAÚBA - PE (Timbaúba- Livramento 
do Tiuma - PE  Livro nº 07, fl s. nº 058, Termo nº 7460), nascida no dia dezoito de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e oito (18/2/1998), residente na Rua Caminho São Marcos, 2314, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de ARNALDO FELIX DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos 
de idade, residente em TIMBAÚBA - PE e de ADELIA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 48 anos de idade, residente em TIMBAÚBA - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MATEUS HIGOR PAIVA DE SOUZA e MAYSA EVELLYN GONÇALVES DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar geral, RG n.º 385566542 - SSP/SP, 
CPF n.º 48447410803, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de 
junho de mil novecentos e noventa e sete (23/6/1997), residente na Rua Jesus Evencio Moreira, 67, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de APARECIDO CARLOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARICELMA PAIVA CENA, falecida há 5 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 603314247 - SSP/
SP, com 16 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de agosto de dois mil 
(26/8/2000), residente na Rua Edson Pereira França, 9, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de FABIO RO-
DRIGO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 39 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de RENATA DOS SANTOS GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, decoradora, com 
34 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MANOEL FRANCISCO DA SILVA e MARIA JOSÉ DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 280147557 - SSP/SP, CPF n.º 44980027415, com 51 anos de 
idade, natural de MARAIAL - PE (Jaqueira-PE  Livro nº 08, fl s. nº 273, Termo nº 4956), nascido no dia cinco 
de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco (5/9/1965), residente na Rua Rodovia Piaçaguera, 65, 
KM 21, Man� queira, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ FRANCISCO DA SILVA, falecido há 25 anos e de JOSEFA LUÍ-
ZA DA SILVA, aposentada, com 84 anos de idade, residente em JAQUEIRA - PE . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 248217446 - SSP/SP, CPF n.º 13386608884, 
com 44 anos de idade, natural de MARAIAL - PE (Jaqueira-PE  Livro nº 02, fl s. nº 94, Termo nº 0571), nas-
cida no dia dezesseis de maio de mil novecentos e setenta e dois (16/5/1972), residente na Rua Rodovia 
Piaçaguera, 65, KM 21, Man� queira, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL MIGUEL DA SILVA, falecido há 10 
anos e de CÍCERA DA SILVA MAIA, falecida há 02 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DIEGO XAVIER MACÊDO CID SANMAMED e DULCINEIA BARRADAS SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 44102194 - SSP/SP, CPF n.º 
33279760828, com 32 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e seis de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e três (26/12/1983), residente na Rua Santa Clara, 142, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de MANOEL MARCELINO CID SANMAMED, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 56 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de NAIRENE XAVIER MACÊDO CID SAN-
MAMED, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, cobradora, RG n.º 458645321 - SSP/SP, CPF n.º 30944610854, com 
33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de novembro de mil novecentos e oi-
tenta e dois (3/11/1982), residente na Rua Santa Clara, 142, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ANI-
CETO FELIX DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em 
MONTE SANTO - BA e de JOANA BARRADAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MATEUS HIGOR PAIVA DE SOUZA e MAYSA EVELLYN GONÇALVES DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar geral, RG n.º 385566542 - SSP/SP, 
CPF n.º 48447410803, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de 
junho de mil novecentos e noventa e sete (23/6/1997), residente na Rua Jesus Evencio Moreira, 67, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de APARECIDO CARLOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARICELMA PAIVA CENA, falecida há 5 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 603314247 - SSP/
SP, com 16 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de agosto de dois mil 
(26/8/2000), residente na Rua Edson Pereira França, 9, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de FABIO RO-
DRIGO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 39 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de RENATA DOS SANTOS GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, decoradora, com 
34 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EVANILDO NEVES DO NASCIMENTO e CLEIDE MARIA PINHO OLIVEIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 597254497 - SSP/SP, CPF n.º 
01078781354, com 31 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 50, fl s. 
nº 124, Termo nº 59470), nascido no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e cinco (8/3/1985), 
residente na Rua Professora Ana Dias, 295, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO DAS CHA-
GAS NEVES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 68 anos de idade, residente em 
CAMPO MAIOR - PI e de ESTER EVARISTO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 
57 anos de idade, residente em CAMPO MAIOR - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, balconista, RG n.º 297627507 - SSP/RJ, com 29 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI 
(Campo Maior-PI  Livro nº 53, fl s. nº 182, Termo nº 64196), nascida no dia vinte e quatro de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e sete (24/2/1987), residente na Rua Professora Ana Dias, 295, Vila Paulista, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, lavrador, residente em CAM-
PO MAIOR - PI e de MARIA DAS DORES PINHO OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 66 
anos de idade, residente em CAMPO MAIOR - PI. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES e SORAYA LEANDRO VICENTE. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de refrigeração, RG n.º 30526197 - SSP/SP, CPF n.º 
22405566842, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 101, fl s. nº 101, Termo 
nº 22397), nascido no dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (6/4/1984), residente na Rua 
Caminho do Rio, 50, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de ROQUE DE OLIVEIRA SOARES, de nacionalidade bra-
sileira, armador, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIVONE SOARES DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, domés� ca, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, RG n.º 24401730X - SSP/SP, CPF n.º 16950180870, 
com 42 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 105, fl s. nº 275, Termo nº 
109286), nascida no dia cinco de agosto de mil novecentos e setenta e quatro (5/8/1974), residente na 
Rua Paulo Cesar do Nascimento, 16, Caminho 2, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de BENEDITO VICENTE, de 
nacionalidade brasileira, mecânico de refrigeração, com 63 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP 
e de CLEUSA LEANDRO VICENTE, falecida há 12 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VINÍCIO ALCANTARA MONTEIRO e GÉSSICA MARIA DE PAULA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 338776825 - SSP/SP, CPF n.º 40497889854, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e 
noventa (25/3/1990), residente na Rua Caminho dos Pilões, 184, Pilões, Cubatão - SP, fi lho de VALDIR 
MONTEIRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA ALCANTARA MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, aux. de lim-
peza, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, op. de caixa, RG n.º 365008564 - SSP/SP, CPF n.º 37710138870, com 24 anos de idade, 
natural de IGARASSU - PE (Itapissuma-PE  Livro nº 07, fl s. nº 119, Termo nº 8874), nascida no dia vinte 
e um de junho de mil novecentos e noventa e dois (21/6/1992), residente na Rua Caminho dos Pilões, 
184, Pilões, Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO FIRMINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LÚCIA DE PAULA, de nacionalidade bra-
sileira, aux.de limpeza, com 42 anos de idade. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: SEBASTIÃO SILVA FLORÊNCIO e MARINALDA RODRIGUES DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 114449971 - SSP/SP, CPF n.º 
04109419808, com 65 anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascido no dia vinte de janeiro de mil 
novecentos e cinquenta e um (20/1/1951), residente na Rua das Palmas, 216, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lho de SEVERINO JOSÉ FLORÊNCIO, falecido há 40 anos e de AGRIPINA JOSEFA DA SILVA FLORÊN-
CIO, falecida há 07 anosDivorciado de Cleonice Fiel de Moura, conforme sentença de 03/07/2015, 
proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara desta Comaca, nos autos de nº0001574-53.2015.8.0157. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 221171022 - SSP/SP, com 
46 anos de idade, natural de AREIA - PB (Areia-PB  Livro nº 68, fl s. nº 103vº, Termo nº 29442), nas-
cida no dia dezenove de março de mil novecentos e setenta (19/3/1970), residente na Rua das Pal-
mas, 216, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentado, com 79 anos de idade, residente em BARRA DE SANTA ROSA - PB e de ALZIRA 
RODRIGUES DA SILVA, falecida há 18 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CARLOS AUGUSTO DA SILVA MARIANO e ISABELA DOS SANTOS MOTA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 36350742 - SSP/SP, CPF n.º 40939060841, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de julho de mil novecentos e no-
venta e um (7/7/1991), residente na Rua João Veiga, 361, aptº11, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi -
lho de VALMIR DE SOUZA MARIANO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de logís� ca, com 43 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA GILDA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, auxiliar de serviços gerais, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 48891215 - SSP/SP, CPF n.º 40531301826, 
com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dois de julho de mil novecentos e no-
venta e dois (2/7/1992), residente na Rua João Maria Catarino, 252, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi -
lha de NIVALDO MOTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JOSEFA CAETANA DOS SANTOS MOTA, 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 afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FLÁVIO ÁLVARO CAMARGO BASSO e ALINE GOMES CERVANTES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de automação, RG n.º 33877854 - SSP/SP, CPF n.º 22795406810, 
com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 107, fl s. nº 116, Termo nº 
6533456), nascido no dia trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (30/10/1986), residente na 
Rua Armando Sales de Oliveira, 630, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de FLÁVIO BASSO JÚNIOR, 
de nacionalidade brasileira, tecnico de operação, com 56 anos de idade, residente em SANTOS - SP e 
de MARIA LÚCIA LEITE CAMARGO BASSO, de nacionalidade brasileira, com 49 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista, RG n.º 35397475 
- SSP/SP, CPF n.º 38397992871, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 136, 
fl s. nº 130, Termo nº 36354), nascida no dia dezenove de julho de mil novecentos e oitenta e nove 
(19/7/1989), residente na Rua Armando Sales de Oliveira, 650, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha 
de ANTONIO BATISTA CERVANTES, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 65 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA LUCIA GOMES CERVANTES, 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 afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA e ROSILENE SOUZA DA CONCEIÇÃO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administra� vo, RG n.º 433913435 - SSP/SP, CPF n.º 
30808232819, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e dois (8/12/1982), residente na Rua Damião Ferreira de Aquino, 105, fundos, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lho de EDINALVA CAMPOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, atendente de telemarke� ng, RG n.º 441177645 - SSP/SP, CPF n.º 31322341842, com 35 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e um 
(22/7/1981), residente na Rua Santo Antonio de Padua, 471, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de MA-
NOEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA BERNADETE SOUZA DA CONCEIÇÃO, 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 afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FELLIPE GONÇALVES DOS SANTOS CAROLINO e HALLANA CRISTINE DIAS DE SOUSA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, programador de importação e exportação, RG 
n.º 41047964 - SSP/SP, CPF n.º 41659675804, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 181, fl s. nº 118, Termo nº 109383), nascido no dia onze de junho de mil novecentos 
e noventa e quatro (11/6/1994), residente na Rua Arthur Bernardes, 160, casa 05, Jardim Anchieta, 
Cubatão - SP, fi lho de MAILTON DA COSTA CAROLINO, de nacionalidade brasileira, operador de empilha-
deira, com 53 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de CLAUDIA GONÇALVES DOS SANTOS CARO-
LINO, de nacionalidade brasileira, asssistente pedagógica, com 46 anos de idade, residente em SANTOS 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar adimistra� va, RG n.º 358615008 
- SSP/SP, CPF n.º 23347156897, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 145, 
fl s. nº 370, Termo nº 40176), nascida no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e um 
(25/3/1991), residente na Rua Arthur Bernardes, 160, casa 05, Jardim Anchieta, Cubatão - SP, fi lha de 
FRANCISCO ELISALDO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, caldereiro, com 57 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MIRIAMAR DIAS DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, assistente social, 
com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ANDRÉ LUÍS RIBEIRO SILVA e DANIELI DA SILVA NUNES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 325632649 - SSP/SP, CPF n.º 39307389888, com 27 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 133, fl s. nº 285, Termo nº 35315), nasci-
do no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e nove (8/3/1989), residente na Caminho Santa 
Efi gênia, 31, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO LOPES DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA RITA SOU-
SA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 347462856 - SSP/SP, CPF 
n.º 22830549821, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 122, fl s. nº 263, 
Termo nº 30916), nascida no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e sete (14/7/1987), 
residente na Caminho Santa Rosa, 100, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de GUMERCINDO RA-
MOS NUNES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA DE LOURDES DIONISIO DA SILVA NUNES, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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 afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ SANTOS e REGINA LOPES FREIRES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, armador, RG n.º 594016897 - SSP/SP, CPF n.º 02714369561, com 
33 anos de idade, natural de GLÓRIA - BA, nascido no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e 
oitenta e três (25/4/1983), residente na Rua Caminho São Manoel, 55, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lho de EDMILSON OLAVO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, armador, com 45 anos de ida-
de, residente em GLÓRIA - BA e de VERA LUCIA DE QUEIROZ SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 54 anos de idade, residente em GLÓRIA - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 470327522 - SSP/SP, CPF n.º 29892408888, com 34 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(8/9/1982), residente na Rua Caminho São Manoel, 55, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de LUIS LO-
PES FREIRES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em PAUDA-
LHO - PE e de SEVERINA DO CARMO LOPES FREIRE, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 
anos de idade, residente em PAUDALHO - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: BRENO OLIVEIRA DA SILVA e SABRINA TEIXEIRA DE ALMEIDA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 458906566 - SSP/SP, com 19 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa e 
sete (22/7/1997), residente na Rua Caminho dos Pilões, 28 C, Pilões, Cubatão - SP, fi lho de MARCE-
LO OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 36 anos de idade, residente 
em SÃO CARLOS - SP e de SHIRLEY MARIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldadora, com 
36 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 525822318 - SSP/SP, CPF n.º 48057988827, com 19 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascida no dia onze de agosto de mil novecentos e noventa e sete (11/8/1997), 
residente na Rua Caminho dos Pilões, 28 C, Pilões, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS HENRIQUE ASSIS 
DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, açougueiro, com 43 anos de idade, residente em SAN-
TOS - SP e de ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, auxiliar, com 42 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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por JAQUE BARBOSA
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

O popular Ivo da Banca 
recebeu na semana 
passada a equipe do 
CAP LEGAL, que tem 
distribuído diversos 
prêmios na Baixada. Ivo 
recebeu uma premiação 
por ter vendido bilhetes 
que foram sorteados

Em reta fi nal de Campanha, Pádua esteve com os representantes dos defi cientes da cidade em caminhada 
realizada na quarta (21), Dia Nacional da Pessoa com Defi ciência. A caminhada percorreu ruas do centro de 
Cubatão, mostrando a população na rua as difi culdades dos defi cientes no dia a dia.

A última sexta (23) marcou 
a inauguração do mais novo 
point da cidade. Com muito 
rock’n roll durante toda a 
noite, a lanchonete Brilho 
do Sol abriu as portas em 
grande estilo. A calçada 
da Avenida Nove de abril 
fi cou cheia durante toda a 
noite. Os shows acontecem 
sempre as sextas e sábados, 
a partir das 20h30.

Na manhã desta quinta, foi a vez da pedagoga 
e neuropsicóloga Miriam Costas apresentar 
formas de aprender a conhecer os seus 
clientes e como treinar sua equipe para melhor 
recebe-los durante o “Café com Boas Ideias”, 
realizado no espaço Café com Flores, da 
Floricultura central. A pedagoga também ouviu 
as experiências das participantes do evento, 
dando dicas e orientações com base na história 
de cada uma. A Iniciativa faz parte do ‘Café com 
empreendedorismo para mulheres’.

Jorge Pinheiro comemorou mais uma primavera na última 
semana, com uma grande festa com o tema ‘Flash Back’, em 
homenagem aos anos 70 e 80. Na ocasião, também houve uma 
arrecadação de fraldas geriátricas. Na foto, ao lado de Regina 
Madeira, família e amigos.

Parabéns!

A advogada 
e sócia da 

Elo Cosmé-
tikos, 

Daiane 
Lacerda

Ione Santos

Vera Lúcia 
Quintino 
Lacerda
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