
CIDO BARBOSA  Diretor presidente Ano XVIII       02 de DEZEMBRO de 2016     Nº 900     R$ 0,75 acontecedigital.com.br

Educação de Ponta!
Show de 
talentos

Ensino de qualidade, professores capaci-
tados e material didático moderno. UNI-
CID e YNnexus trazem o melhor para 
você se preparar para o futuro  B1

ABC Master apresenta 
musical “O Sonho Encan-
tado”, no Teatro Municipal 
de Santos, sob aplausos e 
elogios do público.   B3

COLUNA DO CIDO BARBOSA 02

Translíder 
inicia campanha 
contra 
vandalismo

Mudanças nas 
linhas de ônibus

Vespasiano Rocha

Em entrevista ao Jornal Acontece Aguinaldo Araújo explicou suas primeiras ações, no cargo de prefeito. Vereadores e comissão 
de transição vêm sendo consultados sobre as principais decisões de governo. Na foto, encontro que discutiu situação do funcio-
nalismo e trabalhadores da Cursan. Reabertura do Hospital é a prinicpal prioridade 02

Lançamento do ‘Lava Lula’, 
nesta sexta, em Santos

Saiba quem são os primeiros 
suplentes para 2017

Suplentes na política,
 mas eleitos pelo amor...

IPTU de Cubatão vai ficar 
mais caro em 2017

Taxa de iluminação deve ser 
aprovada na Câmara

DIvulgação Translíder

Empresa pede que usuários 
ajudem a denunciar os cri-
mes que estão estragando 
os ônibus que servem a po-
pulação. 05

Além da criação da Linha 
16, da Fabril ao Cruzeiro, 
onde foi inaugurado um 
bem estruturado ponto fi-
nal, a Linha 08, da Cota, 
mudou. 05

Cubatão receberá 
reforço policial 
para o verão

Cursos de 
artes voltam 
à Estação

Programa de 
Estágio na Vale 
Fertilizantes

Transporte 
escolar: fique 
atento

Ana Carolina de volta à Santos

Efetivo começa a chegar em de-
zembro e vai colaborar com o 
policiamento ostensivo nas es-
tradas do Sistema Anchieta/Imi-
grantes, onde cresce o número 
de ocorrências policiais 03

Depois de um ano, os cursos de 
artes plásticas, voltam à Esta-
ção das Artes: desenho artístico, 
arte infantil, óleo sobre tela, ce-
râmica, modelagem em argila, 
história da arte, tendências da 
moda etc. Inscrições já estão 
abertas. 03

Para candidatos com formação 
técnica e superior: prazo está 
terminando 05

O cadastro e recadastramento 
dos usuários do transporte es-
colar começam em janeiro; veja 
as datas  05

Cantora vem a 
cidade trazendo 
seu novo show re-
cheado de suces-
sos. Apresentação 
acontece no pró-
ximo dia 09, no 
Mendes Conven-
tion Center. 06

Divulgação - PM/SP

DivulgaçãoMarcel Nobrega
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“É tempo de olhar para frente 
e caminhar com fé”

ENTREVISTA
Posse 
No próximo dia 16, às 15 horas, a Juiza 

Eleitoral de Cubatão, dra. Suzana Pereira da 
Silva dará posse aos 15 vereadores eleitos, 
assim como o prefeito Ademário e o vice 
Pedro de Sá. Os vereadores não realizaram 
a sessão ordinária da última terça-feira. O 
motivo: luto pelo acidente da Chapecoense.

Pombinhos suplentes
Eles bateram na trave na política e são, 

respectivamente, os primeiros suplentes 
de suas coligações. Mas, ao que parece, se 
acertaram no amor: Alan Mathias - PRB e 
Geicekely Tavares, PSD, formam o mais novo 
casal da política e o anúncio do namoro foi o 
assunto da semana nos comentários das redes 
sociais e senadinhos políticos da cidade.

Taxa de luz
O prefeito Aguinaldo Araújo enviou à 

Câmara o projeto de lei que institui a taxa de 
iluminação, reascendendo o debate político 
na Casa

+ 8,5 no IPTU 
A Secretaria de Finanças de� niu em 8,5% o 

percentual do reajuste do IPTU para os carnês 
de 2017. O percentual adotado é idêntico 
ao INPC acumulado de outubro de 2015 a 
novembro de 2016, calculado pelo IBGE.  

 Os cerca de 26 mil imóveis contribuintes 
cubatenses começam a receber os carnês na 
primeira semana de janeiro de 2017.  Quem 
pagar em parcela única até o dia 25 de janeiro 
terá desconto de 5%.

 
Quintino, o ‘melhor’
O jornalista cubatense Ademir Quintino 

está entre os melhores mais uma vez no 
Troféu da ACEESP. Neste ano, ele alcançou 
a � nal na categoria colunista/blogueiro, com 
seu blog sobre o dia a dia do Santos Futebol 
Clube. É o segundo ano que o cubatense 
chega na � nalíssima do prêmio. A cerimônia 
de entrega dos prêmios acontece no próximo 
dia 19, no Clube Sírio Libanês, em São Paulo. 

Ano passado Quintino faturou em duas 
categorias: melhor blog e repórter de rádio

Novos secretários
Por enquanto, o prefeito em exercício 

Aguinaldo Araújo nomeou três novos 
secretários: Júnior Passarelli (Jurídico), 
Áureo Tupinambá (Chefe de Gabinete) e 
Almir Júnior (Comunicação)

Lava Lula 
 Neste sexta-feira, dia 02, a partir das 

19:30 na livraria Saraiva, em Santos acontece 
o lançamento do livro “Operação Lava 
Lula”, escrito pelo jornalista, advogado 
constitucionalista e criminalista Adib 
Abdouni. O livro reúne todas as acusações 
contra o ex-presidente Lula feitas na operação, 
as investigações sobre o envolvimento com 
o mega esquema de corrupção abrangendo 
políticos do PT e de outros partidos 
com a Petrobras e grandes empreiteiras, 
depoimentos prestados ao juiz Sergio Moro 
e detalhes da explosiva delação premiada do 
ex-senador Delcídio Amaral.

Processos da Marcia
Até o fechamento desta edição a defesa da 

prefeita afastada, esperava decisão do TRE 
sobre os efeitos suspensivos, do processo de 
cassação que a mantém fora do cargo. Caso 
aceito o pedido, Marcia Rosa volta para esperar 
manifestação do TSE. Em caso negativo, 
continua esperando posicionamento do TSE, 
fora do cargo.

Já o outro processo que cassou a prefeita, 
em 2014, deve ter julgamento � nal da 
próxima terça-feira, em Brasília. Neste caso 
não há mais recurso.

Em entrevista ao Jornal Acontece Aguinaldo Araújo diz que respeito e união de esforços norteiam 
suas ações à frente da Prefeitura. Vereadores e comissão de transição vêm sendo consultados sobre 
os principais assuntos da Cidade

“União entre Câmara e Prefeitura e 
respeito ao servidor”. É desta forma que 
Aguinaldo Araújo disse estar conduzindo 
sua ações à frente da administração pública, 
para superar a crise que assola o município. 
Nesta postura, o prefeito abriu diálogo com 
os sindicalistas para buscar, em conjunto, 
soluções para a Cursan. Em outra frente, 
tratativas com pro� ssionais da saúde para 
adequação de efetivos e esforços para 
retorno da maternidade municipal.

Transição 
O diálogo com os vereadores considera 

mudanças já focadas na continuidade 
administrativa do próximo governo. 
Aguinaldo colocou a estrutura municipal à 
disposição da equipe de transição, que vem 
se reunindo com secretários e diretores das 
diferentes pastas para conhecer, em detalhe, 
as atividades de cada setor, além de realizar 
visitas aos próprios municipais.

Interino
 Considerando a situação de interinidade, 

Araújo fez apenas pequenas alterações na 
equipe de governo: o secretário de Governo 
agora é Áureo Tupinambá; Jurídico, 
Passarelli Jr. e Comunicação Social, Almir 
Júnior.

Luz e lixo
Para evitar que a luz da Prefeitura fosse 

cortada e a coleta de lixo da cidade fosse 
suspensa mais uma vez, nesta semana, 
Aguinaldo negociou com a CPFL e 
Terracom, conseguindo mais um ‘fôlego’ 
para a municipalidade.

Vereadores 
No encontro realizado com os vereadores 

na última segunda-feira (28), o prefeito 
assinou e encaminhou ao presidente da 
Câmara, Dinho, um projeto para a cobrança 
da taxa de iluminação pública e debateu 
as formas de condução dos assuntos 
envolvendo o Hospital Municipal. 

Taxa de iluminação
“Todos temos que nos virar nos 30”, 

referindo-se aos menos de 30 dias que 
restam, em 2016, para o fechamento das 
contas de governo e as providências imediatas 
de muitas demandas que preocupam a 
população. “Daí, a importância ainda maior 
de uma união entre Executivo e Legislativo, 
para de� nir com urgência questões como a 
da iluminação pública, que se baseia em um 
preceito constitucional e precisa se tornar 
autossustentável”, disse Aguinaldo.

Por decisão da Aneel, a iluminação 
pública passou à responsabilidade dos 
municípios. Pelo projeto agora apresentado, 
cada residência seria taxada em R$ 12/
mês; comercio e serviços R$ 18/mês, e cada 
indústria  R$ 120/mês, podendo a Câmara 
reestudar essa distribuição.

Hospital 
Aguinaldo quer reabrir, ainda neste ano, 

laboratório, maternidade e UTI infantil e 
de adultos. Para isso, estão sendo revistos: 
o contrato vigente e os serviços prestados. 
Aguinaldo disse estar ouvindo os vereadores 
sobre as alternativas possíveis para viabilizar 
um princípio de soluções, já pensando 
no próximo governo, com o qual a� rma  
trabalhar em sintonia

.
Funcionalismo e Cursan
No dia 30, Aguinaldo se reuniu 

com representantes dos servidores da 
administração direta e da Cursan.

Na conversa com o Sindicato dos 
Servidores informou sua prioridade para 
com os vencimentos e benefícios, o que já 
teria se re� etido, por exemplo, na liberação 
do pagamento referente a novembro, dentro 
do prazo legal. 

Em contato com funcionários da Cursan e 
representantes do Sindilimpeza e Sintracomos, 
ele lembrou que a Administração vem 
honrando acordos relacionados aos salários, 
embora existam pendências quanto a cestas 
básicas, vales refeição e transporte e plano de 

Saúde.
Aguinaldo assegurou a liberação 

dos recursos do plano de Saúde, em 
torno de R$ 80 mil, até a próxima terça-
feira (6). E determinou, à Secretaria de 
Finanças, estudos sobre a possibilidade 
de solução dos demais casos. As 
conclusões  devem ser apresentadas 
às lideranças dos trabalhadores nesta 
sexta-feira (2), às 14h. 

Durante o encontro Governo 
apresentou aos sindicatos um 
cronograma de pagamento dos 
débitos, que os sindicalistas levarão aos 
funcionários, em assembleia. 

Fim da greve
Aguinaldo ressaltou a necessidade de 

os funcionários da Cursan retornarem 
ao trabalho na próxima segunda-feira 
(5), e garantiu que não haverá nenhuma 
retaliação aos grevistas, destacando 
a importância de manutenção do 
diálogo entre os trabalhadores e a 
Administração: “Estou assumindo 
e honrando compromissos porque 
acredito que podemos, juntos, superar 
este momento difícil”.

Saúde
Nesta quinta (01), Aguinaldo Araújo 

recebeu em seu gabinete uma comissão 
de servidores da Saúde (PS’s Central/
Infantil e Samu), que relacionaram 
atrasos no pagamento de horas extras e 
outros benefícios, além das di� culdades 
operacionais surgidas com a interrupção 
de serviços do Hospital pela AHBB. Sobre 
o pagamento de horas extras, em atraso, 
Aguinaldo a� rmou que  de� nirá, ainda 
nesta semana, alternativas dentro das 
possibilidades da Prefeitura.

“Temos um grande problema (na 
administração) com um pequeno cobertor 
para todos. Porém, temos que puxar para 
a prioridade, que é a Saúde. É tempo de 
olhar pra frente e caminhar com fé”.   

Na foto Aguinaldo Araújo com o secretário jurídico Passarelli Jr (esq) e à diretita, o presidente 
do Sintracomos Macaé e o vereador Toninho Viera, na discussão sobre a Cursan e funcionalismo

Aderbau Gama
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Cubatão receberá reforço policial 
para a temporada

Curso de artes de volta à Estação

Efetivo começa a chegar em 
dezembro e vai colaborar com 
o policiamento ostensivo nas 
estradas do Sistema Anchieta-
Imigrantes

OPERAÇÃO VERÃO 

ARTES PLÁSTICAS

Cubatão deverá contar com o reforço de 
43 policiais militares durante a Operação 
Verão 2016/2017. O efetivo começa a 
chegar a partir do dia 15 de dezembro e 
deve estar completo no dia 18 do mesmo 
mês, segundo a Secretaria de Segurança 
Pública do Município. 

De acordo com secretário de Segurança 
Pública, José Carlos Pereira, os policiais 
vão atuar na segurança geral do município 
e principalmente nas estradas do Sistema 
Anchieta-Imigrantes, áreas vulneráveis, 
principalmente quando ocorrem 
congestionamentos durante a temporada.

Zé Carlos destaca que o reforço foi 
possível graças a uma parceria da Prefeitura, 
que será responsável pelo alojamento e 
suporte aos policiais, com o comando da 
4ª Companhia do 21º BPMI, responsável 
pelo policiamento em Cubatão.

Eles são os primeiros suplentes. 
Serão convocados imediatamente, 
para assumir o mandato, em caso de 
afastamento, provisório ou de� nitivo,  
de algum vereador eleito pela coligação 
de partidos, pela qual concorreram 
nesta eleição. 

Esta semana, por exemplo, o 
primeiro suplente pela coligação do 
PDT, em 2012, Toninho Vieira assumiu 
o cargo de vereador pois Aguinaldo 
Araújo virou prefeito. Eleito para 
novo mandato a partir de 2017, Vieira 
antecipou sua chegada à Casa.

Para a legislatura que começa ano 
que vem, caso não haja nenhuma 
fatalidade, as mudanças são previsíveis 
e devem acontecer no ninho tucano 
do prefeito eleito Ademário, que deve 
aproveitar alguns dos vereadores ou 
suplentes do PSDB para secretarias.

Coligação do PSDB
Com César Nascimento nome 

certo para a che� a de governo, 
desconsideramos Érika Verçosa 

como primeira 
suplente, já que 
ela assumirá a 
vaga de vereadora, 
no início de 
2017. Passamos 
a considerar 
Carioca, também 
cotado para 
secretário, como 
primeiro suplente.

A lista dos suplentes

COLIGAÇÃO DO PSB

• Marcinho
• Ivan Hildebrando

COLIGAÇÃO DO PSDB

• Toninho Vieira
• Rodrigo Alemão

COLIGAÇÃO DO PT/PEN

• Jair do Bar 
• Rafael Tucla

SOLIDARIEDADE

• Lalá do Depósito

COLIGAÇÃO DO PRB

• Anderson Veterinário
• Cléber do Cavaco

COLIGAÇÃO DO PDT / PSD

• Aguinaldo Araújo 
• Ricardo Queixão

COLIGAÇÃO DO PMDB / PPS

• Roxinho
• Sérgio Calçados

Josiel China (PSB)

Carioca (PSDB)

Sergio Peralta (PEN)

Professor Val (SDD)

Alan Mathias (PRB) Kely Donizete (PSD)

Fabio Moura (PMDB)









 



• Wilson Pio 
• César (Erika Verçosa)

FILA DE ESPERA

Depois de um ano, os 
cursos de artes plásticas, 
voltam à Estação das Artes. 
O ex-alunos poderão dar 
sequência aos seus cursos, 
bem como, serão abertas 
novas vagas. Os cursos 
oferecidos são de desenho 
artístico, arte infantil, 
óleo sobre tela, cerâmica, 
modelagem em argila, 
história da arte, tendências 
da moda etc. Os interessados 
podem se informar pelo 

telefone 33616937, ou ir 
pessoalmente na Estação das 
Artes, das 9 as 16 horas, com 
a professora Gilda ou Julieta. 

MUDANÇA 
Por determinação de 

Aguinaldo Araújo, as 
atividades da Estação das 
Artes - núcleo municipal 
de ensino de artes plásticas, 
ligado à secretaria de Cultura 
– já estão  retornando à 
sua sede original. Após 

funcionar neste local desde 
sua fundação, há 20 anos, 
a Estação foi, há cerca de 
um ano, transferida para 
o Anilinas, para dar lugar 
à Secretaria Municipal de 
Turismo que, agora retorna 
ao Parque. A mudança, 
objetiva oferecer mais vagas 
para o ensino de pintura, 
escultura e demais atividades 
artesanais, no ambiente 
considerado apropriado, 
pela nova administração.

Divulgação - PM/SP

Cursos voltam para a Estação e secretaria de Turismo para o Anilinas



04 02 de dezembro de 2016 digital.com.br

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 arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CARLOS PINHEIROS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO e ARIANE DE PAULA RODRIGUES. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldereiro, RG n.º 284855649 - SSP/SP, CPF n.º 
16957480852, com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 44, fl s. nº 22, Termo nº 
33735), nascido no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e setenta e três (28/10/1973), resi-
dente na Rua dos Girassóis, 305, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de AQUILINO GOMES DA CONCEIÇÃO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de AURELINA 
PINHEIROS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 600415880 - SSP/
SP, CPF n.º 82331499004, com 35 anos de idade, natural de PELOTAS - RS (Pelotas-RS  Livro nº 43, fl s. nº 
91, Termo nº 8904), nascida no dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e um (5/6/1981), residen-
te na Rua dos Girassóis, 305, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO CARLOS RIBEIRO RODRIGUES, 
de nacionalidade brasileira, radialista, com 50 anos de idade, residente em PELOTAS - RS e de MARIA DO 
CARMO DE PAULA RODRIGUES, falecida há 16 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANAÍLSON BARBOSA DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DE SOUZA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, Encarregado de Mecânica, RG n.º 37948385 
- SSP/SP, CPF n.º 98650580572, com 36 anos de idade, natural de MARACÁS - BA (Maracás-BA  Livro 
nº 18, fl s. nº 146, Termo nº 18505), nascido no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oi-
tenta (23/2/1980), residente na AVENIDA Alaíde Soares Souza Chaves, 45, Bloco 3, Casa 21, Jd. Nova 
República, Cubatão - SP, fi lho de ARNALDO GARCIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 
58 anos de idade, residente em MARACÁS - BA e de LUIZA DOS ANJOS BARBOSA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, AUX. DE PRODUÇÃO, RG n.º 0884735389 - SSP/BA, CPF n.º 04604190569, 
com 33 anos de idade, natural de MARACÁS - BA (Maracás-BA  Livro nº 10, fl s. nº 31, Termo nº 10534), 
nascida no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (1/1/1983), residente na AVE-
NIDA Alaíde Soares Souza Chaves, 45, Bloco 3, Casa 21, Jd. Nova República, Cubatão - SP, fi lha de AN-
TONIO FELIX DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 59 anos de idade, residente em 
MARACÁS - BA e de VILMA NASCIMENTO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 
anos de idade, residente em MARACÁS - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: GERSIVÂNIO RODRIGUES DO AMARAL e ANA PAULA DE OLIVEIRA MOURA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, armador, RG n.º 392880982 - SSP/SP, CPF n.º 
36740773882, com 27 anos de idade, natural de CUSTÓDIA - PE (Custódia-PE  Livro nº 16, fl s. nº 25, 
Termo nº 17786), nascido no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (20/12/1988), 
residente na RUA Travessa 4, 81, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de JOSINALDO FRANCISCO DO AMARAL, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 52 anos de idade, residente em CUSTÓDIA - PE e de ELIZE-
TE RODRIGUES DO AMARAL, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em 
CUSTÓDIA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 482718225 
- SSP/SP, CPF n.º 44321712866, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte 
e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (22/2/1991), residente na RUA Travessa 4, 81, 
Fabril, Cubatão - SP, fi lha de NICODEMO GOMES DE MOURA, de nacionalidade brasileira, pescador, 
com 53 anos de idade e de MARCELIA MARIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LÉLIO DA SILVA SANTOS e CLÉIA DE JESUS SANTOS FERNANDES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor industrial, RG n.º 49680277X - SSP/SP, CPF n.º 42979076821, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de junho de mil novecen-
tos e noventa e dois (29/6/1992), residente na AVENIDA Principal, 2150, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ BISPO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 57 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de CELIA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de 
idade, residente em PERUÍBE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilan-
te, RG n.º 584292598 - SSP/SP, CPF n.º 32860432817, com 32 anos de idade, natural de BARRA DO 
CHOÇA - BA (Barra do Choça-BA  Livro nº 42, fl s. nº 55, Termo nº 12359), nascida no dia vinte e oito 
de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (28/7/1984), residente na RUA Arthur Bernardes, 157, 
Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de FIDELCINO JOSÉ FERNANDES, falecido há 22 anos e de 
MANUELITA DE JESUS SANTOS FERNANDES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de ida-
de, residente em VITÓRIA DA CONQUISTA - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: PATRICIO DE ASSIS DA SILVA e MARIA CLAUDIA SOUZA MUNIZ. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 573788509 - SSP/SP, CPF n.º 
02374688593, com 30 anos de idade, natural de NEÓPOLIS - SE (Japoatã-SE  Livro nº 09, fl s. nº 37, Termo 
nº 7433), nascido no dia primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (1/10/1986), residente 
na RUA São Paulo, 529, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de BENICIO DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em NEÓPOLIS - SE e de CECILIA ASSIS DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em NEÓPOLIS - SE . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 1355761050 - SSP/BA, CPF n.º 
02209957532, com 31 anos de idade, natural de JEQUIÉ - BA (Jequié -BA  Livro nº 36, fl s. nº 137, Termo 
nº 9612), nascida no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (22/12/1984), 
residente na RUA São Paulo, 529, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de WALDIR BARBOSA MUNIZ, 
falecido há 06 anos e de EDITE OLIVEIRA SOUZA, de nacionalidade brasileira, agente administrati va, 
com 72 anos de idade, residente em JEQUIÉ - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: HELTON SILVA FERREIRA e ALEXSANDRA FERREIRA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciado, assistente administrati vo, RG n.º 221161946 - SSP/SP, CPF n.º 28077239854, com 40 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia quinze de novembro de mil novecentos e setenta e seis 
(15/11/1976), residente na Rua Laércio José dos Santos, 120, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de ARSENIO 
RIBEIRO FERREIRA, falecido há 3 anos e de EDNA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 65 anos de idade, residente em SANTOS - SPDivorciado de Juliana da Silva Camargo, conforme sentença 
datada de 30/05/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1000575-
69.2015.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de limpeza, RG n.º 
43759420 - SSP/SP, CPF n.º 33114294863, com 31 anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascida no dia 
cinco de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (5/5/1985), residente na Rua Laércio José dos Santos, 120, 
Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, jardineiro, 
com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS MERCÊS FERREIRA DE LIMA, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Willian Ferreira 
da Silva, conforme sentença datada de 15 de abril de 2014, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara do Foro 
de Cubatão-SP, nos autos de nº0003431-71.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: CARLOS JOSÉ DA SILVA e ISABEL CRISTINA DE SOUZA E SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 256923607 - SSP/SP, CPF n.º 04180621886, 
com 56 anos de idade, natural de RECIFE - PE, nascido no dia doze de abril de mil novecentos e ses-
senta (12/4/1960), residente na RUA Caminho Santa Rita de Cassia, 45, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ ANTONIO DA SILVA, falecido há 7 anos e de IZABEL MARIA PENA, falecida há 30 anos-
Divorciado de Edilva Alves Barbosa, conforme sentença datada de 13/05/2003, proferida pelo MM. 
Juiz de Direto da 4ª Vara desta Comarca, nos autos de N°187/03.. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 201327703 - SSP/SP, CPF n.º 08054264852, com 49 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 429, fl s. nº 17, Termo nº 168517), 
nascida no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e sessenta e sete (26/7/1967), residente na 
RUA Caminho Santa Rita de Cassia, 45, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ONOFRE DA SILVA, 
falecido há 11 anos e de OLEONTINA DE SOUZA E SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
82 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FRANCISCO EDNALDO SALES e JOSEFA SELMA DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 624798677 - SSP/SP, CPF n.º 
38977508304, com 48 anos de idade, natural de MORADA NOVA - CE (Morada Nova-CE  Livro nº 
9, fl s. nº 159, Termo nº 9723), nascido no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
oito (21/1/1968), residente na RUA Caminho São Marcos, 58, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ FERREIRA DE SALES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente 
em MORADA NOVA - CE e de ACACIA ALVES DE SALES, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 37774850X - SSP/SP, CPF n.º 13389942807, com 
43 anos de idade, natural de LAGARTO - SE (Lagarto-SE, 2ºOfí cio  Livro nº 11950, fl s. nº 50, Termo nº 
70037), nascida no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e setenta e três (22/5/1973), residen-
te na RUA Caminho São Marcos, 58, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JAIME LEANDRO DA SILVA, 
falecido há 4 anos e de CARMOSA MARIA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
80 anos de idade, residente em LAGARTO - SE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARCOS BARBOSA DOS SANTOS e VANESSA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 485619878 - SSP/SP, CPF n.º 37610602892, com 26 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa 
(15/1/1990), residente na RUA Santa Paula, 95, Siti o Novo, Cubatão - SP, fi lho de MANUEL JOSÉ DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, armador, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aj. de cozinha, RG n.º 
44396693X - SSP/SP, CPF n.º 35831208842, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (3/1/1986), residente na RUA Santa Paula, 95, 
Siti o Novo, Cubatão - SP, fi lha de SILVANA MARIA DOS SANTOS, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: MARCELO ANTONIO DA SILVA e GILDETE ADELHA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 33826379 - SSP/SP, CPF n.º 27202110873, com 37 anos de ida-
de, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e setenta e nove 
(22/6/1979), residente na Avenida Principal, 69, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de IZAQUER ANTONIO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 59 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e 
de VALDETE SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domesti ca, com 55 anos de idade, residente em 
PRAIA GRANDE - SPDivorciado de: Gildete Adelha da Silva, conforme sentença datada de 20/06/2016, pro-
ferida pelo Juíz de Direito da 1ª Vara de Familia e Sucessões da Comarca de Praia Grande/SP, nos autos de 
nº1004321.32.2016.8.26.0477.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, diarista, RG n.º 
363932173 - SSP/SP, CPF n.º 89717040478, com 42 anos de idade, natural de GOIANA - PE, nascida no dia vin-
te e cinco de abril de mil novecentos e setenta e quatro (25/4/1974), residente na Avenida Principal, 69, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ADAUTO ADELHA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 
anos de idade, residente em SALVADOR - BA e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vende-
dora, com 55 anos de idade, residente em GOIANA - PE. Divorciada de: Marcelo Antonio da Silva, conforme 
sentença datada de 20/06/2016, proferida pelo Juíz de Direito da 1ª Vara de Familia e Sucessões da Comarca 
de Praia Grande/SP, nos autos de nº1004321.32.2016.8.26.0477. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JONAS RAFAEL SILVA OLIVEIRA e DAIANE DA SILVA GOMES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 42519867 - SSP/SP, CPF n.º 34115514884, 
com 32 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 21º Subdistrito - Saúde  Livro nº 66, fl s. 
nº 266, Termo nº 62669), nascido no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(25/9/1984), residente na Avenida Principal, 2268, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de GERALDO DA 
SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, marceneiro, com 52 anos de idade, residente em GUA-
RULHOS - SP e de MAURA RUTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, babá, com 51 anos de idade, 
residente em Santo Amaro - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, 
RG n.º 485673149 - SSP/SP, CPF n.º 40248506870, com 26 anos de idade, natural de CAMPINAS - SP 
(Campinas - 3º Subdistrito  Livro nº 108, fl s. nº 230, Termo nº 39270), nascida no dia quatorze de ju-
nho de mil novecentos e noventa (14/6/1990), residente na Avenida Principal, 2268, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de EDVALDO GOMES, de nacionalidade brasileira, cozinheiro, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LUCIA MARIA DA SILVA GOMES, de nacionalidade brasileira, diarista, 
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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FÁBIO SANTOS PESSOA e GIULIA DO NASCIMENTO GOMES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 224755560 - SSP/SP, CPF n.º 24817687878, com 44 anos 
de idade, natural de RECIFE - PE (Recife 15º Distrito  Livro nº 28, fl s. nº 294, Termo nº 34684), nascido no 
dia nove de janeiro de mil novecentos e setenta e dois (9/1/1972), residente na AVENIDA Ferroviária I, 
Caminho Coronel Vilar, 2595, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de EDVALDO SANTOS PESSOA, de 
nacionalidade brasileira, funileiro, com 60 anos de idade, residente em CARUARU - PE e de ANA MARIA 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em SANTOS - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 327683818 - SSP/
SP, CPF n.º 39075152850, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 140, 
fl s. nº 165, Termo nº 37981), nascida no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa (4/4/1990), 
residente na AVENIDA Ferroviária I, Caminho Coronel Vilar, 2595, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha 
de CICERO LIMA GOMES, de nacionalidade brasileira, pescador, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de VERA LUCIA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, técnica em enfermagem, 
com 52 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: SEBASTIÃO MANOEL ALVES e MARIA GERTRUDES ABRÃO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 349615834 - SSP/SP, CPF n.º 07023096809, com 54 
anos de idade, natural de QUIPAPÁ - PE (Quipapá - PE  Livro nº 63, fl s. nº 179, Termo nº 358), nascido no 
dia vinte de janeiro de mil novecentos e sessenta e dois (20/1/1962), residente na RUA Larissa Cokner, 
409, Ilha Bela, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL JOSÉ ALVES, falecido há 30 anos e de MARIA SANTA-
NA, falecida há 40 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
182726204 - SSP/SP, CPF n.º 13365044809, com 63 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia nove de setembro de mil novecentos e cinquenta e três (9/9/1953), residente na RUA Larissa Cokner, 
409, Ilha Bela, Cubatão - SP, fi lha de BENEDITO ABRÃO, falecido há 54 anos e de DURVALINA MARIA DE 
JESUS, falecida há 38 anos. Divorciada de Domingos de Menezes da Silva, conforme sentença datada aos 
03/11/2009, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº582/08, 
processo nº157.01.2008.003575-5/000000.000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOVERCINO CARVALHO e MARIA JOSÉ DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, viúvo, mecânico, RG n.º 41599913 - SSP/ES, CPF n.º 88392520882, com 65 
anos de idade, natural de LINHARES - ES, nascido no dia nove de julho de mil novecentos e cinquen-
ta e um (9/7/1951), residente na RUA Vereador José Ramos Braga, 28, Vila São José, Cubatão - SP, 
fi lho de MOISÉS CARVALHO, falecido há 42 anos e de MAURINA AMORIM CARVALHO, falecida há 11 
anosViúvo de Nilda Benedito Carvalho, falecida aos 27/11/2005, conforme termo lavrado às fl s.56, 
do livro C-48, sob o N°142599, em Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, di-
vorciada, aposentada, RG n.º 166997687 - SSP/SP, CPF n.º 06634964890, com 66 anos de idade, na-
tural de ITABAIANA - SE, nascida no dia trinta de abril de mil novecentos e cinquenta (30/4/1950), 
residente na RUA Vereador José Ramos Braga, 28, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de SERGIO JOSÉ 
DOS SANTOS, falecido há 8 anos e de MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 91 anos de idade, residente em ITABAIANA - SE. Divorciada de Joaquim Cipria-
no de Souza, conforme sentença datada de 12/11/1991, proferida pela MM. Juiza de Direito da 1ª 
Vara desta Comarca, nos autos de N°193/90. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDVALDO TAVARES DO NASCIMENTO e MAGNA BOMFIM DE OLIVEIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aux. técnico em manutenção, RG n.º 185048481 - SSP/SP, 
CPF n.º 06635033882, com 51 anos de idade, natural de Arco Verde - PE, nascido no dia dezenove de fe-
vereiro de mil novecentos e sessenta e cinco (19/2/1965), residente na RUA 5, 115, Fabril, Cubatão - SP, 
fi lho de SEVERINO TAVARES DO NASCIMENTO, falecido há 31 anos e de JULIA TAVARES DO NASCIMENTO, 
falecida há 2 anosDivorciado de Marizete Reis Alves, conforme sentença datada aos 09/05/2002, proferi-
da pela Juíza de Direito da 1ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº525/2001. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 578757436 - SSP/SP, CPF n.º 01766476511, 
com 34 anos de idade, natural de ARACAJU - SE (Aracaju/SE - 7ºOfí cio  Livro nº 135, fl s. nº 100, Termo 
nº 35197), nascida no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (25/1/1982), resi-
dente na RUA 5, 115, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de ETEVALDO BERNARDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aux. técnico em manutenção, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARI-
NALVA ROSA DO BOMFIM, falecida há 7 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANA PAULA DA SILVA e CRISTIANE DE MENEZES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 217474640 - SSP/SP, CPF n.º 13385954827, com 
44 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 456, fl s. nº 222, Termo 
nº 201664), nascida no dia dezessete de julho de mil novecentos e setenta e dois (17/7/1972), resi-
dente na RUA Pastor Jonias Leite Silva, 19, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL PEREIRA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de APARECIDA GUIMARÃES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
342477547 - SSP/SP, CPF n.º 30570002826, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta e um (1/10/1981), residente na RUA Pas-
tor Jonias Leite Silva, 19, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL CAETANO DE MENEZES, fale-
cido há 10 anos e de MARIA MORENITA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
70 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GABRIEL DA SILVA DUARTE e ADRIELLI NASCIMENTO DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor de alunos, RG n.º 521973612 - SSP/SP, CPF n.º 46708753880, 
com 20 anos de idade, natural de ARUJÁ - SP (Arujá-SP  Livro nº 67, fl s. nº 243, Termo nº 29565), nascido 
no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e seis (3/9/1996), residente na Rua João Marion, 
361, bloco 01, apt.32, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de IZAIAS ANTONIO DUARTE, de nacionalida-
de brasileira, carreteiro, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MADALENA DONIZETI DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 42392660 - SSP/SP, CPF n.º 12706514639, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 173, fl s. nº 270, Termo nº 51220), 
nascida no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (16/11/1995), residente na 
Rua João Marion, 361, bloco 01, apt.32, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de DJALMA SEBASTIÃO DA 
SILVA, falecido há 5 anos e de SIMONE DA SILVA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ROBSON XAVIER DIAS e ROSIANE APARECIDA DE SOUZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 33173007 - SSP/SP, CPF n.º 22286040893, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de abril de mil novecen-
tos e oitenta e um (21/4/1981), residente na RUA Josefa Araújo de Oliveira, 55, Bloco 2, Ap.35, Pq.
São Luís, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ FILOMENO DIAS, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 
65 anos de idade, residente em MONGAGUÁ - SP e de ROSALICE XAVIER DIAS, falecida há 34 anos-
Divorciado de KELLY CRISTINA EVANGELISTA, conforme sentença datada de 28/06/2012, proferida 
pela MM. Juiza Substi tuta de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Vicente-
-SP, nos autos de N°1560/12.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica em 
nutrição, RG n.º 28208966 - SSP/SP, CPF n.º 40467916837, com 25 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e noventa e um (14/1/1991), residen-
te na RUA Josefa Araújo de Oliveira, 55, Bloco 2, Ap.35, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lha de LOURIVAL 
VIEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA FRANCISCA PINHEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EVERTON ALEX DA SILVA e SORAIA AGOSTINHO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 34744441 - SSP/SP, CPF n.º 29355086881, com 35 
anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia três de abril de mil novecentos e oitenta e 
um (3/4/1981), residente na RUA Caminho São Clovis, 73, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de 
PAULO DA SILVA, falecido há 14 anos e de SEVERINA MENDONÇA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 68 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de: Maria das Dores Santos 
Page, conforme sentença datada de 24/10/2016, proferida pela Juíza de Direito Coordenadora do Cen-
tro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania da Comarca de Santos/SP, nos autos de nº0019640-
93.2016.8.26.0562.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 
344482637 - SSP/SP, CPF n.º 31380027810, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 92, fl s. nº 185, Termo nº 18899), nascida no dia primeiro de julho de mil novecentos e oitenta 
e dois (1/7/1982), residente na RUA Caminho São Clovis, 73, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de 
PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 65 anos de idade, resi-
dente em MACEIÓ - AL e de RAIMUNDA NEIDE AGOSTINHO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 67 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOÃO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA e DANIELA CRISTINA MARQUES DE ARAÚJO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em edifi cações, RG n.º 34448198 
- SSP/SP, CPF n.º 35940458890, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove 
de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (9/9/1989), residente na RUA Antonio Manoel da 
Silva, 25, bl.3, casa12, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, de na-
cionalidade brasileira, inspetor de tráfego, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
LUZIDALVA NASCIMENTO BRITO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de escritório, RG n.º 45054940 - SSP/SP, CPF n.º 37909246870, com 27 anos de ida-
de, nascida no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e nove (9/5/1989), residente na RUA 
Antonio Manoel da Silva, 25, bl.3, casa12, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de DANIEL ELIAS DE 
ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, supervisor, com 53 anos de idade, residente em CORONEL FA-
BRICIANO - MG e de CELIA MARIA MARQUES, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, com 
52 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SMUIC, 
PARA O QUADRIÊNIO DE 2016 A 2020

A presidente da diretoria executi va da SMUIC, no uso de sua atribuições estatutárias, 
convoca os associados, que estejam em dia com suas atribuições fi nanceiras junto a en-
ti dade, para parti ciparem da eleição que defi nirá a nova Diretoria Executi va da SMUIC. 
A Diretoria Executi va, para ser completa inclui também os membros do Con-
selho Fiscal, os quais irão administrar a SMUIC no quadriênio de 2016 à 2020. 
O processo Eleitoral ocorrerá no dia 18/12/2016 na sede da Sociedade de Melhoramentos 
União da Ilha Caraguatá, no horário das 10:00 às 15:00, com a seguinte pauta para o dia: 
1°- Eleição da diretoria Executi va completa, com os Conselhos Deliberati vos e Fiscal. 
NOTA: Conforme disposto no arti go 8 e 9 do estatuto social da SMU-
IC. Os casos omissos serão decididos pela diretoria executi va em exercicio. 

Presidente
Cícera A. Oliveira

Cubatão, 30 de novembro de 2016

ABANDONO DE EMPREGO

O Centro de Aprendizagem Metódica e Práti ca Mário dos Santos – CAMP Mário 
dos Santos. CNPJ nº 44.952.901/0001-59, situado à Rua José Vicente, 440 – Sí-
ti o Cafezal – Cubatão/SP convoca o aprendiz RYCHARD LUYDI RIBEIRO DE OLIVEI-
RA, Carteira Profi ssional nº 009979 e série 00437 a retornar ao trabalho no pra-
zo de 72  (setenta e duas) horas, estando sujeito a ABANDONO DE EMPREGO. 
E o seu não comparecimento ou falta de justi fi cati vas implicará em rescisão 
contratual por Abandono de Emprego, conforme o Arti go 482 letra I da CLT.

 
Cubatão, 29 de novembro de 2016.

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

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

Este aparelho 
foi perdido na 
terça, 29/11, 
no Auto Aten-
dimento do 
Banco Santader 
ao lado da 
Caixa Econômi-
ca. Grati fi ca-se 
quem o encon-
trou, pois o 
aparelho não 
é de chip. Info: 
99727-8834

GRATIFICA-SE 
QUEM ENCONTRAR
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Andar em um ônibus 
limpo, com conforto e co-
modidade é o desejo de to-
dos, e também da Translíder. 
Mas a empresa pede ajuda 
dos moradores e usuários 
da cidade para conter os 
vândalos que tem pichado e 
rasgado bancos de diversos 
ônibus que fazem as linhas 
da cidade. A empresa faz 
questão de lembrar que pi-
chação é crime previsto no 
Código Penal Brasileiro.

Por isso, a Translíder vai 
começar uma Campanha 
contra esse tipo de vandal-
ismo em seus ônibus e conta 
com a ajuda de todos, pedin-
do para que aqueles que vi-
rem algum ato dessa na-
tureza em qualquer ônibus 
da empresa faça a denuncia 
aos motoristas e cobradores, 
para que as devidas medidas 
sejam tomadas. Não deixe 
que o seu conforto seja es-
tragado por pessoas que não 
querem saber do bem-estar 
do próximo! 

Nova linha de ônibus já está na rua
TRANSLÍDER

Os usuários do transporte 
coletivo da Cidade, em 
especial os moradores do 
bairro da Fabril, já puderam 
notar, nos últimos dias, uma 
novidade: A linha 16 de ônibus 
da Translíder, que faz o trajeto 
entre a Fabril e o ponto � nal do 
Cruzeiro Quinhentista, onde 
o usuário que possuí o Cartão 
SEI (Sistema de Embarque 
Inteligente) pode fazer 
gratuitamente a integração 
para qualquer uma das outras 

Entre as novidades, a linha 16, que faz o trajeto Fabril-Cruzeiro Quinhentista, novo ponto fi nal no Cruzeiro e mudanças na Linha 08 (da Cota)

linhas que saem do Cruzeiro 
com destino ao centro ou a 
outros bairros da Cidade.

Outra novidade que a 
empresa implementou no seu 
Sistema Operacional é o Ponto 
Final do Cruzeiro. A estrutura, 
que foi implantada há cerca de 
dois meses, proporciona aos 
funcionários um local com 
banheiro, água e guarita de 
� scalização e coordenação 
dos trabalhos, agilizando a 
solução de problemas quando 

eles acontecem.
Já a linha 08, que serve 

a Cota 200, também sofreu 
mudanças. Há cerca de uma 
semana, metade dos carros 
que fazem o trajeto Cruzeiro-
Cota 200 passam pela Avenida 
Miguel Couto e seguem até 
o Cruzeiro e a outra metade 
segue o trajeto normal, dando 
mais uma opção para os 
usuários irem ao centro ou 
fazer integração com outras 
linhas.

PICHAÇÃO É CRIME!

A Vale Fertilizantes está 
com inscrições abertas para 
o processo seletivo do pri-
meiro semestre do Programa 
de Estágio 2017. Serão ofer-
ecidas mais de 70 vagas para 
estudantes do Ensino Supe-
rior e Técnico nas unidades 
de Araxá, Tapira, Uberaba e 
Belo Horizonte (MG), Cajati, 
Cubatão e São Paulo (SP), 
Catalão (GO), Aracaju e 
Rosário do Catete (SE). 

Em Cubatão, a compan-
hia oferece vagas para alunos 
cursando o ensino superior 
nas áreas de Administração, 
Logística, Contabilidade, 
Economia, Engenharia, 
Computação e Meio Am-
biente, além de Psicologia, 
Tecnologia da Informação 
e Ciências da Computação. 
Para candidatos de ensino 
técnico, podem concorrer às 

PROGRAMA EDUCAÇÃO
Vale Fertilizantes abre inscrições para estágio
Candidatos em formação técnica e superior podem se inscrever no site da empresa 
até o dia 07 de dezembro.

Os estudantes da Cidade 
podem se programar 
para fazer o cadastro 
do transporte escolar e 
universitário para 2017. A 
Seduc agendou para janeiro e 
fevereiro de 2017, o cadastro 
de novos alunos e recadastro 
dos que já utilizam o serviço.

O recadastro de usuários 
de ônibus escolares e de 
bene� ciados com passes 
escolares será realizado de 
2 a 13 de janeiro de 2017. 
Para efetuar o recadastro é 
necessário apresentar cópia 
recente do comprovante de 
residência e a declaração 
escolar emitida pela 
unidade de ensino onde o 
aluno está matriculado. O 
procedimento será feito  na 
UME Princesa Isabel (Praça 
Getúlio Vargas, 50, Vila 
Paulista). O atendimento 

Estudantes já tem data 
para recadastramento de 
transporte gratuito

será das 9 às 16h.
Para os universitários, 

o recadastramento será 
feito entre os dias 1 e 10 de 
fevereiro, na Seduc (Rua 
Bernardo Pinto, 10, Centro), 
das 9 às 16h. O aluno 
deve apresentar cópia do 
comprovante de residência; 
declaração de matrícula 
de 2017 e a carteirinha de 
transporte universitário do 2° 
semestre de 2016.

Novos usuários 
De 16 a 20 de janeiro, os 

novos usuários devem fazer 
a inscrição. O responsável 
pelo aluno deve levar cópia 
do comprovante de residência 
e a declaração escolar, além 
de cópia da certidão de 
nascimento ou RG do aluno, 
foto 3x4 e a � cha de inscrição 
preenchida.

vagas alunos de Mecânica, 
Metalurgia, Edi� cações, Se-
gurança e Eletrotécnica. Para 
ambas as modalidades, os in-
teressados devem ter forma-
ção prevista entre dezembro 
de 2017 e dezembro de 2018. 

O processo seletivo con-
templa as inscrições e provas 
on-line, triagem de currícu-
los e entrevista, dinâmica 
de grupo, exames médicos 
e entrega de documentação. 
A empresa oferece aos es-
tagiários bolsa-auxílio, vale-
transporte ou transporte da 
empresa, vale-refeição ou ali-
mentação no local, assistên-
cia médica e seguro de vida.

“O Programa é uma ótima 
oportunidade para que jovens 
em formação técnica e supe-
rior aprimorem o aprendiza-
do em suas áreas de atuação, 
trilhando excelentes camin-

hos de crescimento pessoal 
e pro� ssional”, a� rma a ge-
rente de Recursos Humanos 
da Vale Fertilizantes, Rebeca 
Pittella. 

Os interessados devem se 
inscrever no site www.vale-
fertilizantes.com, na seção 
Carreiras, até o dia sete de 
dezembro (7/12). 

D���������
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Vendo duplex no 
Embaré c/190m 
úti l sendo 4 
quartos, 2 com 
suíte, terraço, 
sala, cozinha, 
banheiro, área 
de serviços, 
churrasqueira. 
Vende-se ou 
troca-se por 
imóvel de menor 
valor em Cubatão. 
Tratar com 
Biara - 98814-
8180/99142-2445

Duplex no 
Embaré

Na noite desta quinta 
(01) o grupo Inova Cubatão, 
formado por comerciantes 
da Cidade apresentou, 
o� cialmente, suas ideias  
para fortalecer o comércio. 

Muito prestigiado, o 
evento contou com a presença 
de  aproximadamente cem 
expressivos comerciantes 

INOVA Cubatão quer comércio forte

Frutos do mar no 
‘Rainha das Serras’

Grupo realizou coquetel e apresentou suas propostas para fortalecer o comércio da Cidade
 R������ S�����/ �����.���.��

da cidade, além de  
autoridades, como o prefeito 
eleito Ademário. Entre as 
pretensões do grupo está a 
união e fortalecimento do 
comércio e o resgate da auto 
estima da cidade. 

O  grupo apresentou 
um calendário com ações 
especí� cas de fomento 

ao comércio, nas datas 
comemorativas, e a criação 
de um site, onde todos os 
integrantes poderão deixar 
acessível os produtos e 
serviços oferecidos em cada 
um deles. No site, além de 
conhecer os estabelecimentos 
e tudo o que eles têm a 
oferecer, o internauta � cará 

sabendo das promoções 
especiais, eventos e 
todas as ações que serão 
desenvolvidas pelo Inova, 
que já atua nas redes sociais.

Mais sobre o Inova e fotos 
do evento: facebook.com/
movimentoinovacubatao 
e instagram.com/
movimentoinovacubatao

No próximo dia 15, a 
gastronomia do ‘Rainha das 
Serras’ vai ter um sabor de 
praia. O tema do próximo 
almoço gastronômico no 
Hotel do Farol será: Frutos 
do mar. Um cardápio especial 
está sendo preparado e 
você pode fazer parte desse 
grande evento culinário na 
faixa. Basta curtir a página 
do Rainha das Serras e 
marcar dois amigos no 
post da promoção. Se você 
for sorteado, vai com os 

amigos degustar um almoço 
gourmet especial de frutos 
do mar.

Acesse a página 
f a c e b o o k . c o m /
rainhadasserrasgastronomia 
e não perca essa chance.

Para reservas, ou mais 
informações sobre o almoço, 
basta ligar ou mandar 
mensagem no whatsapp 
para 13 99154-0321. 

O hotel � ca na Av. 
Joaquim M Couto, 315 no 
Centro de Cubatão.

Na última edição, a culinária australiana 
invadiu o ‘Rainha das Serras’ com bom gosto e 
muita criatividade. O resultado foi sensacional

Depois de 2 anos, Ana Carolina volta à 
Santos para apresentar seu show “Grandes 
Sucessos”, com os principais hits de seus 
mais de 15 anos de carreira. Conhecida 
pela técnica impecável e potência de sua 
voz, Ana apresenta um novo show que 
vem embalando as plateias do Brasil.

O show acontece no próximo dia 
09, no Mendes Convention Center. Os 
ingressos custam entre 80 e 130 reais e 
podem ser adquiridos na bilheteria do 
local ou pela internet, no site da Ticket 
Fácil.  Mais informações pelo telefone 
(13) 98866-7156. Produção: Marcelo 
Ricky & Bigmar Eventos

Ana Carolina apresenta o show 
‘Grandes Sucessos’ no próximo dia 9
A cantora se apresenta dia 9, no 
Mendes Convention Center em Santos. 
Ingressos  à partir de R$80
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YNNEXUS
O mercado de trabalho 

está cada vez mais concorrido 
e exigindo uma capacitação 
adequada dos trabalhadores 
a cada dia que passa. Escolher 
uma boa universidade ou 
um bom curso técnico/
pro� ssionalizante para 
iniciar uma carreira é uma 
decisão importante e ter uma 
boa instituição de ensino 
que forneça todo o material 
e conhecimento necessário 
para desenvolver as suas 
habilidades é fundamental.

Surgiu então em Cubatão, 
em 2016, uma escola que 
pode te oferecer tudo isso e 
com um preço acessível. A 
YNnexus veio para trazer 
conhecimento técnico e 
pro� ssional para a Cidade 
com um lema importante: O 
empreendedorismo social. 
Quem explica melhor o que é 
isso é o diretor da YNnexus, 

FAZENDO ACONTECER

UNICID e YNnexus oferecem ensino de alto nível para quem quer se qualifi car para o mercado de trabalho.

Educação de ponta!

A sede da YNnexus e UNICID, que fi ca na Avenida Pedro José Cardoso, 670, na 
Vila Paulista, próximo a rodoviária de Cubatão.

O diretor do polo da UNICID de Cubatão, Marley 
Santos (esq), ao lado do diretor da YNnexus Julio 
Fernando (dir). 

Na sala de aula, alunos tem material interativo e computadores de ponta 
para desenvolver todas as atividades necessárias para cada curso.

Julio Fernando. “Nós 
queremos proporcionar um 
ensino pro� ssionalizante 
de qualidade para todas 
as pessoas que buscam 
uma quali� cação 
pro� ssional. E assumimos 
esse compromisso do 
empreendedorismo social, 
que nada mais é do que 
oferecer cursos de altíssimo 
nível com o menor valor 
possível, para que todos 
tenham acesso”, comenta.

A YNnexus também 
oferece bolsas de estudo 
parciais e integrais. Qualquer 
pessoa pode pleitear uma 
das bolsas, basta ir até a sede 
da escola (Avenida Pedro 
José Cardoso, 670, Vila 
Paulista), preencher a � cha 
socioeconômica e marcar 
uma prova. Juntando os 
dados da � cha e o resultado 
da avaliação, o candidato 
pode estudar na faixa.

UNICID
E aqueles que querem 

subir mais um degrau 
na sua preparação para 
o mercado de trabalho, 
também pode aproveitar 
todas as vantagens de 
um ensino a distância de 
qualidade e conhecido 
em todo país. Junto com a 
YNnexus, funciona o polo 
de ensino à distância da 
Universidade Cidade de São 
Paulo, que oferece diversos 
cursos de graduação, 
graduação tecnológica e 
pós-graduação. 

Com grande tradição no 
mercado, a Universidade 
prepara um grande 
concurso de bolsas para 
2017. As provas devem 
acontecer em breve.

"A UNICID tem 
grande reconhecimento no 
mercado e oferece todas 

as condições para o aluno 
se desenvolver e crescer 
tanto na vida pro� ssional 
quanto academica. Esse 
concurso de bolsas é uma 
oportunidade para aqueles 
que querem dar um 
passo a mais na carreira 
gastando pouco e obtendo 
um ensino de alto nível", 
a� rma o diretor do polo 
da UNICID em Cubatão, 
Marley Santos.

Para mais informações 
sobre o concurso de bolsas 
e inscrições basta ligar na 
unidade ou acessar o site 
www.cruzeirodosulvirtual.
com.br.

INSCRIÇÕES ABERTAS 
As matriculas para os 

cursos da YNnexus já estão 
abertas e seguem até o 
dia 22 de dezembro. Para 
mais informações basta ir 
até a sede da escola, que 

� ca na Avenida Pedro José 
Cardoso, 670, ou ligar para 
(13) 3361-4364/3371-8829, 
em horário comercial ou 
acessar o site da YNnexus 
(www.ynnexus.com.br). 

Já para aqueles que 
querem ingressar na 
carreira universitária, basta 
acessar o site da UNICID 
ou se dirigir até a unidade 
para tirar todas as dúvidas.



por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Já é tradição, tem harmonia, tem música boa e tem muita diversão na confraterni-
zação de final de ano do Sindicato dos Professores de Cubatão. E esse ano não foi 
diferente, os professores eram só sorrisos durante a festa do SindPMC que aconte-
ceu na última sexta-feira. Parabéns aos organizadores, a festa estava linda!

No último fim de semana o Campo do Unidos foi palco de um belo evento de solidariedade. Ami-
gos do Adiel X Compromisso, fizeram mais um jogo beneficente, com arrecadação de alimentos 
não perecíveis para uma Casa de Recuperação. O Compromisso fez 4x2, mas quem ganhou foi 
a solidariedade e a união dos amigos. “Agradecemos a todos os amigos envolvidos, jogando ou 
doando, e também ao Valdo (Gordo) e o presidente do Unidos, Japão. Também ao Birra e ao Zezi-
nho do Pier pelo apoio”, comemorou Adiel que, para não dar briga, jogou um tempo em cada time

Adiel
Uma das grandes promessas do Santos no 

final da década de 90, o hoje experiente 

Adiel joga no Atlético Juventus. Um dos 

grandes orgulhos da cidade, o cubatense 

mantém a popularidade e não se afasta de 

sua ‘terrinha’.
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ABC da Show no Teatro

“Não é o ritmo nem os passos que fazem a dança, mas a paixão que vai na alma de quem dança!”. Foi 
com essa paixão pela arte e dança que os alunos da ABC MASTER flutuaram e brilharam no palco do 
Teatro Municipal de Santos, no último dia 23 de novembro. Sob o olhar atento e as orientações do 
professor Ricardo Andrade, os pequenos dançarinos da escola apresentaram o espetáculo musical “O 
Sonho Encantado” para o público que lotou as cadeiras e aplaudiu de pé a apresentação.

Em noite de muita alegria, as psicólogas 
Aline Abrantes (esq.) e Maria Antônia Silva 
(dir.) receberam amigos para a inauguração 
da Clinica de Psicologia Equilibrium. Na 
foto, com o diretor do Acontece Cido Barbo-
sa. As profissionais tem vasta experiência 
no atendimento público, e uniram conhe-
cimento para trazer em ambiente cheio de 
conforto e privacidade, um atendimento 
personalizado para seus clientes. A clinica 
atende na D. Pedro ll, 509 na Vila Nova, mais 
informações: 3323-5634. Parabéns e suces-
so, meninas!

As comerciantes Gilda 
França, da loja João e 
Maria, Marcia Terras, da 
Autoescola Família e Ma-
gali, da Artpés, que tinha 
a companhia da sua neti-
nha Maria Clara, eram só 
sorrisos pelo sucesso da 
chegada do Papai Noel, 
que trouxe todo o clima 
do Natal para a Praça 
Princesa Isabel. Cente-
nas de pessoas passaram 
pela praça e prestigia-
ram a festa.

o empresário Vanilson 
Mattos, do restaurante 
Street Point

Célia Azevedo, diretora 
de políticas públicas para 
as mulheres de Cubatão

Parabéns!

Auto Posto São Jorge, contrata
TROCADOR DE ÓLEO (com experiência)
Interessados deixar curriculo no posto. 

Tratar com William
Informações: 3361-3377
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Festival de PrêmiosNATAL PREMIADO
Basta  juntar R$ 100 reais em notas fi scais ou comprovantes 
de compra nos comércios cadastrados (veja abaixo) e 
trocar na ACIC (Rua Bahia, 171, Centro), de segunda à 
sexta, das 10h às 12:00 e das 14h às 17h. Entre os prêmios, 
Uma moto, bicicleta, Tv’s e diversos eletrodomésti cos

Comprando nas lojas abaixo, você pode participar da promoção

EM CLIMA DE NATAL
Grupos Artísticos recheiam dezembro com apresentações 

Dezembro já chegou e nós 
já respiramos todo aquele 
clima das festas de � nal de 
ano, que chegam e enchem 
todos de boas energias. E como 
já é tradicional, os grupos 
artísticos de Cubatão preparam 
uma série de apresentações 

especiais para transportar a 
todos para essa atmosfera.

O Coral Zanzalá, o 
Raízes da Serra, o Programa 
Banda Escola (BEC) a Banda 
Sinfônica e a Banda Marcial 
de Cubatão estão acertando a 
coreogra� a, a� nando as vozes 

D���������e os últimos instrumentos 
para as apresentações e 
convidam você para prestigiar 
o repertório especial das festas 
de � nal de ano.

Veja no quadro onde e 
quando cada grupo vai se 
apresentar:

CORAL ZANZALÁ
03/12 - Igreja Matriz Nossa Senhora da Lapa, 
16 horas. Parti cipação da harpista Talita 
Marti ns
04/12 - Pinacoteca de Santos (Av. Bartolomeu 
de Gusmão, 15) a parti r das 18 horas.
11/12 - Igreja da Pompéia (Praça João 
Barbalho, 01, em Santos) a parti r das 18hs.
18/12 - Catedral de Santos (Praça José 
Bonifácio, s/n, Centro), a parti r das 19 horas

CORAL RAÍZES DA SERRA
07/12 - Fórum de Cubatão (Av Joaquim 
Miguel Couto, 320), a parti r das 16 horas.

BANDA SINFÔNICA DE CUBATÃO
10/12 – no Bloco Cultural, a parti r das 20h30min. 
Apresentação especial com composições de 
Renato Russo.

PROGRAMA BEC E CIA DE DANÇA
11/12 – no Bloco Cultural, a parti r das 19 horas. 
Apresentação especial de fi nal de ano.

BANDA MARCIAL
14/12 – no Cine Roxy de Santos (Av. Ana Costa, 
443). Apresentação com músicas da saga Star 
Wars.
23/12 - no Bloco Cultural de Cubatão, a parti r das 
19 horas. A últi ma apresentação de 2016.


