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O técnico de futebol Wanderley 
Marques e o treinador de goleiros 
Navarro são as duas principais 
aquisições para a comissão técnica 
que conduzirá o Clube Atlético 
Real Cubatense, na segunda 
divisão do campeonato paulista de 
2017. Filiado a Federação Paulista 
de Futebol (FPF), o time já está 
inscrito no Campeonato Paulista, 
cujo início deverá ser em abril, e no 
Campeonato Paulista Sub 20, em 
maio e junho.

Com 28 anos de experiência 
Marques treinou o sub-17 da 
Portuguesa em 99 e desenvolve 
projetos de esportes da Cidade, 
atendendo o compromisso do 
time em apresentar um treinador 
e elenco local. Já Navarro, que veio 
do Jabaquara, tem no currículo 
o Santos FC, e a seleção brasileira 
feminina.

PENEIRAS 
A partir de 2 de janeiro, 

acontecerão peneiras, no campo 
do EC 31 de Março, todos os dias 
no período das 7 às 17h, para os 
dois elencos. As inscrições já estão 
abertas e os interessados devem 
comparecer à sede do clube, na 
avenida Joaquim Miguel Couto, 
815, sala 6, de segunda á sábado, 
das 8 às 17h, portando documentos 
o� ciais, como RG, CPF e uma 
fotogra� a 3x4. Menores de idade 

PRESENTE DE NATAL

Cubatão terá futebol profissional em 2017
Com o Guará-vermelho de mascote, o Real Cubatense estreia na segunda divisão do campeonato paulista, ano que vem. 
Peneiras começam em janeiro e mando de jogo será no Jabuca

devem estar acompanhados dos 
pais ou responsável. Informações: 
(13) 3379-0056 (� xo) ou (13) 
98833-7624 (whatsapp e celular).

PRATA DA CASA
O objetivo é formar um time 

que a cidade possa chamar de seu. 
Por isso a diretoria restringiu o 
acesso a jogadores de Cubatão e 
região. Propostas de empresários 
que apresentaram jogadores de 
outras regiões já foram recusadas, 
para não descaracterizar o projeto. 
“Primeiro os meninos de Cubatão”, 
a� rmou  o presidente.

JABUCA 
Por questão de estrutura foi feita 

uma parceria com o Jabaquara AC, 
que também está na Série B. Com 
isso, os jogos do Real Cubatense 
serão realizados na Caneleira, 
em Santos. Os treinamentos 
acontecerão em Cubatão, com local 
ainda em de� nição

EMPRESAS
O grupo conta ainda com o 

reforço do diretor de marketing 
Israel Ferreira – que atua no ramo 
há mais de 15 anos. Israel aproveita 
para se colocar à disposição dos 
empresários locais e da região, 
que tenham interesse de participar 
do projeto: (13) 97410-2172, ou 
98868-2927.

HISTÓRICO
Essa é a terceira experiência 

de times pro� ssionais, em 
Cubatão. A primeira foi a AA 
Guimarães, que participou 
do Campeonato Paulista da 
2ª Divisão, e depois, a AA 
Cubatense, em 2005.

O treinador de goleiros Navarrro, o presidente Ewerton e 
o vice Adriano conversam com Cido Barbosa, na redação. 
Ideia é que a Cidade abrace o time que só vai trabalhar 
com atletas da região.

Jaque Barbosa

MASCOTE 
O Guará Vermelho, símbolo da 

recuperação ambiental da cidade, 
nas décadas de 80 e 90, teve escolha 
unânime do time presidido por Ewerton 
Gomes da Silva Oliveira, de 28 anos. 
Fundado em 10 de julho de 2016 o time 
tem como vice-presidente e diretor de 
futebol Adriano Moraes Alves.
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Cubatão terá 11 feriados prolongados, 
somando os nacionais, estaduais e 
municipais.
Por um lado, comemora a maioria:  os 
trabalhadores que terão a oportunidade de 
programar os feriadões.
De outro lado lamentam empresários, 
comerciantes, prestadores de serviço, 
profi ssionais liberais e até mesmo 
trabalhadores que tem seu trabalho atrelado 
à produção e vendas. Com a economia já ruim 
e difi culdades para pagar as contas, terão um 
ano cheio de interrupções.
Veja ao o lado, o quadro de feriados, pontos 
facultativos  e emendas!

PROGRAME-SE

Ano terá 11 
feriados 
prolongados

FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS 2017 EM CUBATÃO



0520 de dezembro de  2016digital.com.br

DIPLOMAÇÃO

DESPESAS

CONDESB

Os vereadores aprovaram 
nesta terça (13) o projeto que 
estima a receita e � xa a des-
pesa de Cubatão para o exer-
cício de 2017. De acordo com 
o documento, a Prefeitura vai 
dispor de uma arrecadação 
prevista de R$ 851.351.950,00 
no próximo ano. 

Durante a sessão, que foi 
presidida pelo vereador Ade-
mário Oliveira, já que o presi-
dente Dinho Heliodoro esteve 
ausente por motivo de saúde, 
a peça orçamentária recebeu 
emendas dos parlamentares 
Ivan Hildebrando (PSB) e Fá-

R$ 850 milhões de orçamento para 2017

Conselho de prefeitos faz última reunião do ano

Câmara aprovou orçamento do próximo ano em sessão ordinária. Saúde terá R$ 195 milhões

bio Moura (PMDB).
20% para Ademário
Uma das emendas apre-

sentadas por Ivan Hildebran-
do se referia ao poder de re-
manejamento de verbas, pelo 
poder Executivo, em até 20% 
da arrecadação prevista, sem 
a consulta ao Legislativo. 

Natal sem peru
A Prefeitura já comunicou 

o� cialmente que não haverá 
como pagar o 13º salário do 
funcionalismo público. Jus-
ti� cou que, se pagasse, não 
conseguiria honrar a folha de 

pagamento 
Taxa de iluminação
Por seis votos a três, o plená-

rio da Câmara derrubou o pa-
recer contrário à implantação 
da contribuição de Iluminação 
Pública, ‘Taxa de iluminação’. 
Os vereadores Dinho e Quei-
xão, não estiveram presentes.

Agora a matéria segue trâ-
mite normal e será votada 
ainda esta semana, devendo 
alcançar sete votos favoráveis á 
sua o� cialização.

500 milhões
Este é o tamanho do rombo 

PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
Câmara Municipal  R$ 46,2 milhões
Caixa de Previdência  R$ 51 milhões
CMT     R$ 20,8 milhões
Fundo de Previdência   R$ 284,5 milhões
Educação    R$ 289,1 milhões
Saúde     R$ 194,6 milhões
Gestão Ambiental   R$ 47,8 milhões
Habitação    R$ 35,9 milhões
Assistência Social   R$ 20,8 milhões
Urbanismo    R$ 19,5 milhões
Segurança Pública   R$ 14,5 milhões
Cultura     R$ 14,3 milhões
Esporte e Lazer    R$ 8 milhões

segundo estimativa da equipe 
de transição do prefeito Ade-
mário. 

Segundo apurado, a Pre-
feitura fecha o ano com dé� cit 
superior a 500 milhões, cor-
respondente a mais da metade 
da receita prevista para o ano 
que vem, o que fará o novo 
prefeito ter que se virar para 
aumentar receita e cortar des-
pesas, para tentar o equilibrio 
� nanceiro

Pelas redes sociais a pre-
feita afasatada Marcia Rosa, 
questionou os valores apre-
sentados.

Na sexta (16), o plenário da 
Câmara Municipal foi palco 
da diplomação dos eleitos no 
pleito de 2016.

A juíza titular da 119ª Zona 
Eleitoral de Cubatão, Suzana 
Pereira da Silva chamou os 
vereadores  para receber 
seus diplomas por ordem 
de bancada, da maior para 
a menor: Antonio Vieira da 
Silva (Toninho Vieira); Cesar 
da Silva Nascimento, Rodrigo 
Ramos Soares (Rodrigo 
Alemão) e Wilson Pio dos 
Reis - Coligação PSDB/DEM; 
Ricardo de Oliveira (Queixão), 
Aguinaldo Alves de Araujo 
- Coligação PDT/PSD/
PROS; Fábio Alves Moreira 
(Roxinho), Sergio Augusto 
de Santana (Sérgio Calçados) 
- Coligação PMDB/PPS; 
Rafael de Souza Villar (Rafael 
Tucla), Jair Ferreira Lucas 
(Jair do Bar) - Coligação PT/
PV/PEN; Ivan da Silva (Ivan 
Hildebrando), Márcio da 
Silva Nascimento - Coligação 
PSB/PMB; Anderson de Lana 
Andrade (Dr. Anderson 
Veterinário), Joemerson Alves 
de Souza (Cleber do Cavaco) 
- PRB; e Laelson Batista dos 
Santos (Lalá), do SD.

A������ G��� Juíza eleitoral Suzana Pereira da Silva 
entrega diplomas ao prefeito, vice-prefeito e 
vereadores eleitos. Única ausência foi a 
do vereador Marcinho (PSB)

Na sequência, foram 
diplomados o vice-prefeito 
eleito, Pedro de Sá Filho 
(PTB) e por � m, o prefeito 
eleito, Ademário Oliveira 
PSDB, bastante ovacionado. 

AUSÊNCIA NOTADA
O único vereador a não 

receber seu diploma foi 
Marcinho, do PSB, que não 
compareceu à cerimônia. 
Marcinho foi alvo de tentativa 
de assassinato em novembro, 
quando duas pessoas de 
moto disparam vários tiros 
contra ele. O vereador eleito 
� cou internado alguns dias 
na Santa Casa de Santos, mas 
já está em casa.

PRESIDÊNCIA
Agora, os eleitos se 

preparam para a cerimônia 
de posse, no domingo, 1º de 
janeiro, também no plenário 
da Câmara, a partir das 18 h.

O vereador mais votado, 
Toninho Viera, dará posse 
ao prefeito Ademário. Depois 
Toninho chama a eleição 
da mesa diretora. Já há um 
acordo entre os vereadores 
para a eleição de Rodrigo 
Alemão, para a presidência

Com a apresentação da 
proposta de trabalho do In-
stituto de Pesquisas Tec-
nológicas (IPT) para a etapa 
inicial de preparo do Plano de 
Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, foi realizada em San-
tos, nesta terça-feira (20) a 
205ª reunião do Conselho de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana da Baixada 
Santista (Condesb). O último 
encontro do ano, que contou 
com a presença do prefeito 
cubatense Aguinaldo Araújo, 
teve ainda como destaque 
a participação dos prefeitos 
eleitos, que assumirão em 
2017. Até a eleição dos novos 
dirigentes, em fevereiro, o 
Condesb será conduzido pelo 
diretor executivo da Agem, 
Hélio Hamilton Vieira Jr.

Além de tratar de assun-
tos internos como as presta-
ções de contas do exercício e 
promover algumas alterações 
estruturais, os participantes 

acompanharam a apresen-
tação do IPT sobre o anda-
mento das ações do Plano de 
Gestão Integrada de Resídu-
os Sólidos na Baixada San-
tista, que é considerado hoje 
um dos grandes problemas 
das cidades da região, que 
já não comporta soluções 
locais, exigindo a busca con-
junta e urgente de alternati-
vas que considerem toda a 
região metropolitana. 

Aguinaldo Araújo, re-
a� rmou o compromisso da 
Cidade com as ações met-
ropolitanas e colocou o mu-
nicípio à disposição com vis-
tas a parcerias com as demais 
cidades da região.

Ele também frisou a im-
portância da parceria com 
o novo governo Ademário, 
através da equipe de tran-
sição, facilitando o início da 
nova gestão. Também par-
ticipou do encontro o vice-
prefeito eleito, Pedro de Sá.

A������ ����
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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 Código 
Civil Brasileiro: RODRIGO JORDÃO SANTOS e RAQUEL RODRIGUES VARELA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, RG n.º 34448770 - SSP/SP, CPF n.º 34383380840, com 28 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta e 
oito (11/06/1988), residente na AVENIDA Beira Mar, 1450, Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lho de LUCIA-
NO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, proje� sta, com 51 anos de idade, residente em BELO 
HORIZONTE - MG e de MARIA ROSA JORDÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, técnica de rh, 
com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, vendedora, RG n.º 443976168 - SSP/SP, CPF n.º 21985612801, com 33 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (09/12/1982), 
residente na AVENIDA Beira Mar, 1450, Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lha de FRANCINALDO DE MELO 
VARELA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS - SP e de SANDRA MARIA RODRIGUES VARELA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos 
de idade, residente em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP. Divorciada de Cleiton Bernardo da Silva, conforme 
sentença datada de 15/10/2015, proferida pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara do Foro desta Comar-
ca, nos autos de N°0006455-73.2015.8.26.0157. 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, 06 de dezembro 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: JEFFERSON SOUZA SANTOS e POLIANE ALINE DE ARAÚJO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, funileiro industrial, RG n.º 44396608 - SSP/SP, CPF n.º 36163501829, 
com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 230, fl s. nº 188, Termo nº 
71747), nascido no dia trinta e um de julho de mil novecentos e oitenta e seis (31/07/1986), residente 
na Rua Caminho São Gabriel, 110, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO BATISTA DOS SANTOS, 
falecido há 7 anos e de FRANCISCA SOUZA DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, vigilante, RG n.º 43759289 - SSP/SP, CPF n.º 22773338839, com 31 anos de idade, natural de 
NATAL - RN (Natal - RN  Livro nº 269, fl s. nº 132, Termo nº 119046), nascida no dia vinte e nove de julho 
de mil novecentos e oitenta e cinco (29/07/1985), residente na Rua Caminho São Gabriel, 110, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de IVONETE ERCINA DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, faxineira, 
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, 08 de dezembro 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: ADRIANO TEIXEIRA LIMA DA CRUZ e THAINNA LUANA CARDOSO DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 460187582 - SSP/SP, CPF n.º 
38397356886, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de setembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (10/09/1988), residente na RUA Engenheiro Alberto Pinto de Aguiar, 89, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de ADEIS TEIXEIRA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE TEIXEIRA LIMA DA CRUZ, de nacionalidade bra-
sileira, auxiliar de serviços gerais, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 423759619 - SSP/SP, CPF n.º 01332869165, com 22 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 289, fl s. nº 62, Termo nº 106738), 
nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e quatro (22/04/1994), residente na RUA 
Engenheiro Alberto Pinto de Aguiar, 89, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de EVAIR RAMOS DOS SANTOS, 
falecido há 12 anos e de MÁRCIA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 
53 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, 08 de dezembro 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: FLAVIO DOS SANTOS e ANA VANESSA SOUZA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 33434198X - SSP/SP, CPF n.º 22728505888, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 104, fl s. nº 87, Termo nº 23577), 
nascido no dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (20/08/1984), residente na 
Rua Eládio Vicente Ferreira, 317, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ARLINDO ROBERTO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, motorista, com 62 anos de idade, residente em DIADEMA - SP e de MA-
RIA DE LOURDES LEITE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, 
RG n.º 441672231 - SSP/SP, CPF n.º 34984831880, com 30 anos de idade, natural de SÃO VICENTE 
- SP (São Vicente-SP  Livro nº 162, fl s. nº 247, Termo nº 122636), nascida no dia dezoito de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e seis (18/09/1986), residente na Rua São João, 268, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de ARTUR SANTOS DA SILVA, falecido há 3 anos e de IVANÊ SANDRA DE SOUZA 
GOMES DA SILVA, falecida há 28 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, 12 de dezembro 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: DJALMA FELIPE DOS SANTOS FILHO e JOSEFA JOSELHA DE ARANTES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 25416139X - SSP/SP, CPF n.º 13387218877, 
com 44 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 457, fl s. nº 32v, Termo nº 
202103), nascido no dia dezoito de agosto de mil novecentos e setenta e dois (18/08/1972), residente 
na RUA Beira Mar, 100, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de DJALMA FELIPE DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em POJUCA - BA e de ROSALICE DA 
SILVA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, faxineira, RG n.º 549844995 - SSP/SP, CPF n.º 
31956714847, com 42 anos de idade, natural de GRAVATÁ - PE (Gravatá, Mandacarú-PE  Livro nº 11, fl s. 
nº 249, Termo nº 8886), nascida no dia vinte de abril de mil novecentos e setenta e quatro (20/04/1974), 
residente na RUA Beira Mar, 100, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL INACIO DE ARAN-
TES, falecido há 22 anos e de RITA DO NASCIMENTO ARANTES, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 79 anos de idade, residente em GRAVATÁ - 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, 12 de dezembro 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: VANDERSON DANTAS WISNIEWSKI e ANA PAULA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, líder de operação, RG n.º 214346420 - SSP/SP, CPF n.º 
13387028822, com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 41, fl s. nº 174, Termo nº 
31950), nascido no dia quatorze de novembro de mil novecentos e setenta e dois (14/11/1972), residente 
na Rua Santa Isabel, 201, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de ESTANISLAU EVANDRO MARCONDES 
WISNIEWSKI, falecido há 15 anos e de EDILEUZA DANTAS WISNIEWSKI, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, motorista, RG n.º 360082117 - SSP/SP, CPF n.º 30274876809, com 33 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 97, fl s. nº 26, Termo nº 20730), nascida no dia treze de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e três (13/08/1983), residente na Rua Santa Isabel, 201, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lha de AILTON FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 56 anos de idade, re-
sidente em PEDRO DE TOLEDO - SP e de ELIANE ARRAIS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, ambulan-
te, com 54 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, 12 de dezembro 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: JESSÉ ADRIANO DIAS DA CUNHA e ELEN GONÇALVES COSTA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 6536115 - SSP/SC, CPF n.º 09997627962, com 21 anos 
de idade, natural de JOINVILLE - SC (Joinville-SC  Livro nº 116, fl s. nº 152, Termo nº 123944), nascido no 
dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (22/12/1994), residente na RUA An-
tônio Nico Luz, 17, Centro, FLORIANÓPOLIS - SC, fi lho de ADRIANO INOCÊNCIO DA CUNHA, de nacionali-
dade brasileira, empresário, com 47 anos de idade, residente em JOINVILLE - SC e de LEILA SILVANA DIAS 
DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, artesã, com 45 anos de idade, residente em JOINVILLE - SC . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora, RG n.º 466350314 - SSP/SP, CPF n.º 
40995949808, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de abril de mil 
novecentos e noventa (28/04/1990), residente na RUA João Damaso, 584, Pq.Fernando Jorge, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ REINALDO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, 
residente em SÃO LUÍS - MA e de ROSA MARIA GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domés-
� ca, 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, 13 de dezembro 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: CRISTIAN DOS SANTOS e DIANE BARBOSA GOIS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 430232834 - SSP/SP, CPF n.º 38118673855, com 21 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 170, fl s. nº 121, Termo nº 49877), nascido no dia quatorze 
de março de mil novecentos e noventa e cinco (14/03/1995), residente na RUA Amaral Neto, 263, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, encarregado de obras, com 57 
anos de idade, residente em GUARULHOS - SP e de MARIA LUCIA DOS SANTOS, do lar, com 59 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica 
de segurança do trabalho, RG n.º 344485754 - SSP/SP, CPF n.º 39929184830, com 25 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 153, fl s. nº 255, Termo nº 93094), nascida 
no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e um (14/08/1991), residente na RUA Ama-
ral Neto, 263, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de LAELSON BARBOSA GOIS, encarregado, com 
55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VALDETE APARECIDA PINTO GOIS, manicure, 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, 13 de dezembro 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: MARCIANO GAUDENCIO SANTANA JÚNIOR e VANESSA DE FATIMA JESUS ANTUNES. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, professor, RG n.º 41308859 - SSP/SP, CPF 
n.º 31052717837, com 33 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 202, 
fl s. nº 176, Termo nº 55026), nascido no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta e 
três (29/10/1983), residente na RUA São Luiz, 269, apt.13, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MARCIANO 
GAUDENCIO SANTANA, falecido há 6 anos e de VERA LUCIA ALVES DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, 
copeira, com 62 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 441676030 - SSP/SP, CPF n.º 34551493830, 
com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 220, fl s. nº 194, Ter-
mo nº 65781), nascida no dia dezesseis de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (16/07/1985), 
residente na RUA São Luiz, 269, apt.1, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MAURO ANTUNES, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LIN-
DALVA DE JESUS ANTUNES, falecida há 29 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, 13 de dezembro 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: ANDERSON FERNANDO COIMBRA DA SILVA e DAIANE FERREIRA DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 8617494 - SDS/PE, CPF n.º 11048526402, 
com 22 anos de idade, natural de PALMARES - PE (Água Preta-PE  Livro nº 19, fl s. nº 15, Termo nº 
19438), nascido no dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (19/09/1994), 
residente na RUA Caminho São Vitor, 107, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ FERNANDO 
DA SILVA, falecido há 8 anos e de LUCIANA MARIA COIMBRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
43 anos de idade, residente em ÁGUA PRETA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 427366288 - SSP/SP, CPF n.º 12206150484, com 20 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e seis (20/03/1996), resi-
dente na RUA Caminho São Vitor, 107, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de MAURICÉIO ANTÔ-
NIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, residente em ÁGUA PRE-
TA - PE e de MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos 
de idade, residente em ÁGUA PRETA - 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, 09 de dezembro 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: ANILTON DO NASCIMENTO AMORIM e ALEXANDRA DE MATTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, comerciante, RG n.º 19480703 - SSP/SP, CPF n.º 07023884831, 
com 49 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de abril de mil novecentos e 
sessenta e sete (15/04/1967), residente na RUA Primeiro de Maio, 101, Vila Nova, Cubatão - SP, fi -
lho de MARIO GOMES AMORIM, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, re-
sidente em VIRGINÓPOLIS - MG e de MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO AMORIM, falecida há 11 
anosDivorciado de Valdineia Dantas Amorim, conforme Escritura Pública lavrada aos 03/02/2015, no 
1º Tabelionato de Notas Local, no livro N°206, fl s.123/124.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, comerciante, RG n.º 290544592 - SSP/SP, CPF n.º 25337389807, com 41 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de setembro de mil novecentos e setenta e 
cinco (05/09/1975), residente na RUA Arlindo Leandro, 101, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de CLAU-
DIONOR DE MATTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DE FÁTIMA DE MATTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Joel Neves da Silva, conforme sentença 
datada de 16/10/2014, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro desta Comarca, nos 
autos de N°0003759-98.2014.8.26.0157. 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, 12 de dezembro 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: DAVID DA MOTTA FERREIRA e REGIANE SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 43758976 - SSP/SP, CPF n.º 38522380805, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de julho de mil novecentos e oi-
tenta e oito (01/07/1988), residente na AVENIDA Ferroviária, S/N, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho 
de FERNANDA APARECIDA DA MOTTA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 43 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
operações, RG n.º 434257096 - SSP/SP, CPF n.º 35995772856, com 31 anos de idade, natural de JUQUIÁ - 
SP (Juquiá-SP  Livro nº 26, fl s. nº 245, Termo nº 23347), nascida no dia doze de março de mil novecentos 
e oitenta e cinco (12/03/1985), residente na AVENIDA Ferroviária, S/N, Vila dos Pescadores, Cubatão - 
SP, fi lha de MANOEL VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 51 anos de idade, 
residente em ITARIRI - SP e de REGINA MARIA DA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 42 anos de idade, residente em JUQUIÁ - 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, 13 de dezembro 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: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA e SAMARA GOMES ALEXANDRE. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 273468364 - SSP/SP, CPF n.º 30627213839, com 34 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos-SP 1ºSubdistrito  Livro nº 64, fl s. nº 184-v, Termo nº 39778), 
nascido no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (10/02/1982), residente na RUA Vi-
cente Latrova, 120, Bloco E, Ap.51, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de JOSEFA MARIA DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, varredora, RG n.º 330856558 - SSP/SP, CPF n.º 30154897809, com 
37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de setembro de mil novecentos e setenta e 
nove (10/09/1979), residente na RUA Vicente Latrova, 120, Bloco E, Ap.51, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de 
SILVAL ALEXANDRE, falecido há 14 anos e de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS GOMES ALEXANDRE, 
de nacionalidade brasileiro, aposentada, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de 
Valmir Francisco da Silva, conforme sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº0006975-33.2015.8.26.0157. 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, 09 de dezembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOÃO CARLOS 
BRITO DE OLIVEIRA e DANIELA CRISTINA MARQUES DE ARAÚJO. Sen-
do o pretendente,  fi lho de SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO,  e 
de LUZIDALVA NASCIMENTO BRITO DE OLIVEIRA. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presen-
te para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOÃO CAR-
LOS BRITO DE OLIVEIRA e DANIELA CRISTINA MARQUES DE ARAÚJO.  
Sendo a pretendente, natural de Cubatão - SP.  Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presen-
te para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 DE DEZEMBRO DE 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ASSOCIAÇÃO DE JORNAIS DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADJORISP CONVOCAÇÃO

 
Atendendo os ditames do ar� go 20º do estatuto da en� dade, nos itens I-b ,  eleger os membros 
da Diretoria e Conselho , fi ca convocada  Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 
de dezembro de 2016, as 08h em primeira chamada e às 08h30 ema segunda chamada, nas 
dependências da sede da ADJORI-SP, na rua Sete de Abril, 127, conj. 11 - Centro – São Paulo.S.P. 

 
São Paulo, 10 de dezembro de 2016.

Carlos A. B. Balladas – Presidente

ABANDONO DE EMPREGO

Funcionária :  MARIA CRISTINA PINTO SILVA DO 
NASCIMENTO
CTPS :  00084449/00330/SP EXPED : 01/07/2010
Endereço : Correio não localizou (telegrama)
Empresa : CIDADE PREST DE SERV COBRANÇA LTDA EPP
Endereço : Rua ASSEMBLEIA DE DEUS Nº : 49  Bairro : 
CENTRO Cidade : CUBATAO
Úl� ma falta jus� fi cada : 10/11/2016 - não apareceu 
mais.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ROMERO ANTONIO DA SILVA e PATRICIA BISPO DE MELO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de manutenção, RG n.º 5580053 - SSP/PE, CPF 
n.º 27439749820, com 42 anos de idade, natural de IBIMIRIM - PE (Ibimirim-PE  Livro nº 12, fl s. nº 
250, Termo nº 7526), nascido no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(16/11/1974), residente na RUA Silvestre Peres Esteves, 64, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
fi lho de ANTONIO CACHEADO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 92 anos 
de idade, residente em IBIMIRIM - PE e de ENGRACIA MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 80 anos de idade, residente em IBIMIRIM - PE . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, motorista, RG n.º 43922767 - SSP/SP, CPF n.º 35805747871, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos 
e oitenta e sete (28/10/1987), residente na RUA Silvestre Peres Esteves, 64, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, fi lha de GILSON CASSIMIRO DE MELO, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 55 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de AUREA BISPO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de dezembro 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: DANIEL DOS SANTOS SILVA e ELEXSANDRA MENEZES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, vendedor, RG n.º 365932978 - SSP/SP, CPF n.º 31695406885, 
com 33 anos de idade, natural de TERESINA - PI, nascido no dia três de abril de mil novecentos e oitenta 
e três (03/04/1983), residente na RUA São Francisco de Assis, 59, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de 
FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 64 anos de idade, residente 
em TERESINA - PI e de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. 
de serviços gerais, com 54 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SPDivorciado de Juliana da Silva 
Santos, conforme mandado datado aos 04/10/2013, assinado pelo Juiz de Direito do Centro Judiciário 
de Solução e Confl itos e Cidadania-Foro Central Cível-São Paulo-SP, proc.nº0056427-57.2013.8.26.0100. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 1012261603 - SSP/BA, CPF n.º 
03255513596, com 33 anos de idade, natural de CÍCERO DANTAS - BA (Fá� ma-BA  Livro nº 08, fl s. nº 223, 
Termo nº 6899), nascida no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e três (25/08/1983), 
residente na RUA São Francisco de Assis, 59, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO MATOS 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 55 anos de idade, residente em RIBEIRA DO 
POMBAL - BA e de JOSEFA NILDE SALES MENEZES, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 55 anos 
de idade, residente em RIBEIRA DO POMBAL - BA. 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, 15 de dezembro 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: MARIO TORRES FILHO e ROBERTA CRISTINA PEREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, professor, RG n.º 16698879 - SSP/SP, CPF n.º 10824953878, com 
48 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de setembro de mil novecentos e 
sessenta e oito (18/09/1968), residente na Rua São Vicente, 283, casa 02, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, fi lho de MARIO TORRES, de nacionalidade brasileira, advogado, com 76 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de SANDRA MARIA CARRANCA TORRES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
70 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de: Giselle Nascimento Dias, conforme 
sentença de 09/12/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº0009173-77.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, técnica 
de enfermagem, RG n.º 430056060 - SSP/SP, CPF n.º 32287078819, com 32 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia treze de março de mil novecentos e oitenta e quatro (13/03/1984), 
residente na Rua São Vicente, 283, casa 02, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL DOS 
SANTOS PEREIRA, falecido há 17 anos e de VERONICA BRITO DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de: Sandro Vicente Leal 
Junior, conforme sentença de 27/10/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro de Cubatão/
SP, nos autos de nº0005874-58.2015.8.26.0157. 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, 15 de dezembro 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: PAULO LINS DE JESUS e MARCIA CRISTINA ALVES DA CONCEIÇÃO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, op. de máquinas, RG n.º 23670875 - SSP/SP, CPF 
n.º 26890365844, com 38 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e seis de abril de 
mil novecentos e setenta e oito (26/04/1978), residente na RUA Caminho Paraíba, 733, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO HONORATO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ERONITA LINS DOS SANTOS, falecida há 5 anosDivorciado 
de Lucicleide de Sousa Silva, conforme sentença datada aos 20/01/2015, proferida pelo Juiz de Direito 
da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº3003852-44.2013.8.26.0157. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 33372332 - SSP/SP, CPF n.º 28682195860, com 
37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de julho de mil novecentos e setenta 
e nove (12/07/1979), residente na RUA Caminho Paraíba, 733, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
ANTONIO ALVES DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ZILDA RODRIGUES CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
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, 15 de dezembro 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: ADEMAR TAVARES e JANIRA INÁCIO DO AMARAL. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado civil, RG n.º 1068861 - SSP/ES, CPF n.º 
00527321770, com 45 anos de idade, natural de MANTENÓPOLIS - ES, nascido no dia seis de março 
de mil novecentos e setenta e um (06/03/1971), residente na RUA João Veiga, 360, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lho de ALTIVO TAVARES NUNES, falecido há 25 anos e de LUCIA ALVES DE SOUZA 
NUNES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em CONSELHEIRO 
PENA - MGDivorciado de Cleonice Aparecida de Oliveira, conforme Escritura Pública lavrada nas 
Notas do Tabelionato de Ipa� nga-MG, aos 10/10/2011, no livro n°262, fl s.006.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 580627676 - SSP/SP, CPF n.º 08626325797, 
com 41 anos de idade, natural de PANCAS - ES, nascida no dia vinte de junho de mil novecentos e 
setenta e cinco (20/06/1975), residente na RUA João Veiga, 360, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
fi lha de JOAQUIM INÁCIO DO AMARAL, falecido há 20 anos e de JOVELINA INÁCIO DO AMARAL, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em ALTO RIO NOVO - ES. Divorciada 
de Sebas� ão de Souza, conforme Escritura Pública lavrada no Cartório de Alto Rio Novo-ES, aos 
08/01/2016, no livro n°05/ED, fl s.181/181-V. 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, 15 de dezembro 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: FABRICIO GONÇALVES VARGAS e WILDETE OLIVEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, porteiro, RG n.º 329983933 - SSP/SP, CPF n.º 29920932892, 
com 35 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e um de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e um (21/02/1981), residente na Rua Santa Barbara, 340, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lho de ROGERIO RICARDO VARGAS, falecido há 17 anos e de SONIA GONÇALVES VARGAS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de: 
Noemi Geraldo Ferreira, conforme sentença de 03/12/2012, proferida pela Juiza de Direito da 2ª Vara 
de Família e Sucessões da Comarca de São Vicente/SP, nos autos de nº0025671-84.2012.8.26.0590.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 286516445 - SSP/SP, CPF n.º 
27874706889, com 37 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 8º Subdistrito - Santana  
Livro nº 15, fl s. nº 97, Termo nº 11987), nascida no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e setenta 
e nove (26/01/1979), residente na Rua Santa Barbara, 340, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de WILSON 
RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, padeiro, com 62 anos de idade, residente em BELO 
HORIZONTE - MG e de RENILDA MESSIAS DE ARAUJO OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
60 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, 15 de dezembro 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: ANTONIO AGAPITO DA SILVA e ROSANGELA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 4990462 - SSP/SP, CPF n.º 51047527804, com 
70 anos de idade, natural de PETROLÂNDIA - PE, nascido no dia cinco de setembro de mil novecentos 
e quarenta e seis (05/09/1946), residente na Rua Caminho dos Pilões, 1019, Pilões, Cubatão - SP, 
fi lho de AGAPITO INACIO DA SILVA, falecido há 40 anos e de ETELVINA MARIA DA SILVA, falecida 
há 39 anosEra divorciado de Luzia Lima de Oliveira, conforme sentença datada de 12/04/2000, 
proferida pela MM.Juiza de Direito da 1ªVara Cívil desta Comarca, nos autos de nº116/2000.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 182721759 - SSP/SP, 
CPF n.º 07443827857, com 51 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e um de 
setembro de mil novecentos e sessenta e cinco (21/09/1965), residente na Rua Caminho dos Pilões, 
1019, Pilões, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ JUVENAL DOS SANTOS, falecido há 13 anos e de APARECIDA 
CARLOS DA SILVA SANTOS, falecida há 3 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, 16 de dezembro 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: CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE  DEUS e SARA PRISCILA BORGES SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado, RG n.º 32768665 - SSP/SP, CPF 
n.º 29861043802, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 77, fl s. nº 163, 
Termo nº 12907), nascido no dia três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (03/02/1981), 
residente na Rua Treze de Maio, 769, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO BATISTA DE DEUS, de 
nacionalidade brasileira, cozinheiro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IRENE 
FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica contábil, RG n.º 44167496 - SSP/
SP, CPF n.º 22799057870, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 110, fl s. 
nº 147, Termo nº 26024), nascida no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco 
(28/08/1985), residente na Rua Treze de Maio, 769, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ JOSÉ DA 
SILVA, falecido há 7 anos e de DENISE BORGES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, assistente, 
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, 17 de dezembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOÃO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA e DANIELA 
CRISTINA MARQUES DE ARAÚJO.  Sendo a pretendente, natural de 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, 15 DE DEZEMBRO DE 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Em clima de Natal, a Churrasca-
ria Bom Gosto realiza grande Show 
da Solidariedade, sexta, 23, trazen-
do o melhor do forró regional com 
Wesley dos Teclados, o galã do forró 
e a Banda Capa de Revista, a festa 
começa às 23 horas.

Os ingressos podem ser compra-
dos na própria Churrascaria e toda 
renda será revertida em cestas bási-

A Coopertransp, coo-
perativa que reúne o 

transporte alternativo 
de Cubatão, reuniu seus 
associados para uma ca-
lorosa celebração de fim 

de ano.
O evento contou com 

a presença do prefeito 
eleito Ademário Oliveira 
(PSDB) que fez questão 

de prestigiar a Coopera-
tiva.

O Santos FC conseguiu mais um grande feito, provando 
que investir na base é o melhor caminho para o futuro 
do futebol e futsal. O time do sub-08 de futsal do Peixe 
conquistou o título da Brasil Cup de Futsal, em torneio 
realizado me Balneário Camboriú, Santa Catarina. Com 
garra e muito talento na quadra, os ‘peixinhos da Vila’ le-
varam a melhor na � nal contra os catarinenses da ADAC 
Recriarte, em uma vitória maiúscula por 4 a 1. O destaque 
do time é o cubatense Cauã, que marcou 7 gols no torneio 
e foi um dos artilheiros do time da Vila Belmiro e que en-
cheu o paizão Alex Tavares, � sioterapeuta da Fisio Pilates 
e ex-jogador de futsal do Santos FC de orgulho.

por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Santos campeão da Brazil Cup de Futsal

Amigos do Jardim São Francisco
O grupo 10+1 reuniu amigos do bairro numa bela e emocionan-
te confraternização, no Lions. O grupo, que começou com 10 
amigos, já tem mais de 15 e, como o próprio nome diz, sempre 
cabe +1. Os integrantes: Maraca, João Carlos Geladeira, Moisés 
Silva, Junior Sabesp, Beto Churrasqueiro, Augusto Bispo, Profes-
sor Val, Paulo da Padaria, Michel, Gelson, Wagner e o engenhei-
ro Luiz agradecem a presença dos convidados. A animação da 
festa ficou por conta do afinado e animado grupo 50 + que fez 
o público delirar numa emocionante viagem ao tempo, além de 
músicas atuais.

Show da Solidariedade na Churrascaria Bom Gosto

cas, que serão doadas à entidades 
assistenciais de Cubatão.

O Show da Solidariedade é 
uma produção da Churrascaria 
Bom Gosto (Rua José Vicente, 91), 
do Moita Show Promoções e Even-
tos e Damião Produções e conta 
com o apoio do comércio local, 
Jornal Acontece e Programa Moi-
ta Show - Radio Visão FM 92,5.
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Comprando nas lojas abaixo, você pode participar da promoção

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

Jornal Acontece - 
Como explorar o potencial 
turístico de Cubatão?

� iago Schulze - O 
primeiro passo é mudar 
o foco de abordagem. 
Cubatão não tem praia e não 
vai receber tanta atenção na 
temporada de verão como 
as outras cidades. Mas tem 
um potencial grande para 
ser explorado. O turismo 
industrial por exemplo, 
que traz estudantes e 
empresários para conhecer 
as instalações das industrias 
do Polo. O outro ponto que 
deveria ser explorado e 
mostrado para a população 
é o Ecoturismo. Existem 
moradores da Cidade 
que não conhecem as 
cachoeiras, parques e outros 
pontos turísticos da cidade. 
E não tem como se fazer 
um bom marketing de um 
lugar se você não conhece.

JA - O que se pode fazer 
de imediato para iniciar um 
trabalho na área?

TS - Existem pequenas 
coisas que podem ser 
feitas na cidade e que vão 
contribuir para o turismo. 

TURISMO

“Cubatão tem muito potencial para ser explorado”
Um posto de informação 
turística em um ponto 
movimentado, como o 
Parque Novo Anilinas, 
por exemplo. É um lugar 
de bastante movimento e 
um posto ali poderia ser 
útil não só para mostrar os 
pontos turísticos da cidade, 
mas para dar informações 
uteis, como a localização de 
postos de saúde, de polícia 
e locais para se comer/
comprar coisas. Seria uma 
forma de fomentar também 
o comércio o local.

Outro ponto que pode 
ser feito imediatamente é 
a melhoria na sinalização 
da cidade. No início da 
Imigrantes tem placas 
falando do Parque Estadual 
da Serra do Mar, mas não 
diz por onde acessar e 
outras informações. Uma 
sinalização mais e� caz 
já ajudaria. O Cotia Pará 
nesse ponto pode ser muito 
aproveitado, já que � ca no 
trajeto entre a capital e a 
praia. Pode se pensar em 
fazer ali um ponto para 
paradas, onde o turista 
tenha acesso ao parque, 
para comer, descansar 

depois de uma longa 
viagem com os � lhos, por 
exemplo. Uma sinalização 
e� caz no percurso vai fazer 
com que as pessoas saibam 
que ali tem um parque, isso 
já é um bom começo.

JA - A Cidade tem mão 
de obra preparada para 
esse tipo de trabalho?

TS - Esse é um ponto 
interessante, nós temos 
alguns pro� ssionais muito 
gabaritados na área e 
jovens que fazem cursos 
técnicos para trabalhar, 
mas uma das coisas que 
observo como coordenador 
do curso de Gestão de 
Turismo no IF-SP é que 
a maioria dos alunos do 
Campus de Cubatão são de 
outras cidades da Baixada. 
No meu modo de ver, 
como o turismo da região é 
focado nas praias e Cubatão 
sempre foi uma cidade com 
uma veia industrial muito 
forte, as pessoas daqui 
não olham muito para 
o turismo. Mas acredito 
que com boas políticas de 
incentivo a essa atividade, 
que pode trazer emprego, 

renda e notoriedade à 
cidade em outras regiões, 
os cubatenses olhem com 
mais carinho para o turismo 
como um todo.

JA - Então o que falta é 
a cidade começar a olhar 
melhor para a sua veia 
turística?

TS - Acredito que sim. 
As pessoas gostam de 
viajar o ano todo e não só 
no verão. Na temporada 
é claro que é mais difícil 
concorrer com as praias, 
mas tem gente querendo 
fazer trilhas, conhecer 
paisagens deslumbrantes e 
outros tipos de programas, 
coisas que Cubatão pode 
proporcionar. Basta fazer 
um planejamento para 
isso. A Cidade pode se 
valer muito do turismo, 
principalmente com a 
imagem que as pessoas 
vão levar da cidade. É 
importante pensar não só 
no ganho � nanceiro, mas 
na imagem da cidade e o 
turismo pode ser a peça que 
falta para que todo mundo 
saiba de todo o potencial de 
Cubatão.

A frase é do coordenador do curso de Gestão em Turismo 
do Instituto Federal de São Paulo - Campus Cubatão, 
Thiago Schulze, que esteve na redação do Acontece para 
falar sobre o potencial turístico da Cidade. Professor na 
área desde 2002, Schulze vê um potencial muito grande na 
cidade, mas é preciso desvincular a ideia de turismo que se 
tem na Baixada, que envolve praia e temporada de verão. 

O vereador Rodrigo Alemão, 

sempre prestigiando o SI 

Cubatão. Na foto, com a 

presidente em exercício 

Sônia Onuki

Reafirmando o compromisso social, o grupo Soroptimist se reuniu no Anfiteatro da Câmara de Cubatão para 
celebrar o dia Soroptimist na cidade e refletir sobre questões cotidianas, que merecem atenção. Na ocasião, 
o delegado dr. Wanderley Mange ministrou palestra com o tema: A lei Maria da Penha e seus efeitos 
jurídicos e social. O SI Cubatão, vem desenvolvendo trabalho junto às meninas carentes da cidade, na busca 
pelo desenvolvimento pessoal e profissional e alertando sobre a violência doméstica e relacionamentos 
abusivos. Parabéns à essas mulheres que abraçam a causa!
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E no � nal, todo mundo caiu no samba. Pais, alunos, 
professores e funcionários do Objetivo Cubatão deixaram 
a formalidade de lado, se divertiram e se emocionaram 
com o trabalho desenvolvido na escola e que culminou 
em um grande evento dedicado ao centenário do samba.

O evento aconteceu no ginásio de esportes Arthur 
Romero da Nobrega, o Romerão. Nele, os alunos 
mostraram tudo o que aprenderam sobre a história, os 
ícones e grandes momentos dos 100 anos de existência do 
Samba no Brasil. O trabalho é parte do projeto pedagógico 
da escola, que a cada semestre desenvolve um tema com 
todos os alunos, que resulta em um grande evento no � nal 
do semestre.

E nesse desenvolvimento do trabalho, diversas 
atividades foram feitas na escola para apresentar não 
só o samba como ritmo musical, mas também todo o 
aspecto cultural e histórico que envolveu a chegada dele 
no Brasil, o seu crescimento no país e como ele é usado 
em diversos lugares como modo de inclusão social. Os 
alunos participaram de rodas de estudo, conheceram de 
perto a capoeira e a sua ligação com o samba, � zeram sua 
própria roda de samba cantado e tiveram a oportunidade 
de conhecer um grupo de samba gospel, que mostrou a 
eles que o samba pode servir para todos os propósitos.

“Foi um aprendizado tanto para alunos quanto para 
os professores. E o envolvimento de toda a comunidade 
escolar foi sensacional. Foi lindo de ver a emoção dos pais 
e familiares ao ver o resultado de um semestre de trabalho, 
esforço e dedicação dos alunos e professores”, comenta 
Sandra Hott, diretora pedagógica do Objetivo Cubatão.

“Viver e não ter a vergonha de ser feliz...”
Alunos do Objetivo Cubatão 
apresentam trabalho desenvolvido
 durante o semestre: os 100 do samba
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O almoço da última quinta (15) levou Cubatão 
para pertinho do mar. Com um menu temático sobre 
frutos do mar, o projeto Rainha das Serras Gastronomia 
trouxe a alta gastronomia para perto dos amantes da boa 
comida, na edição mensal realizada no Hotel do Farol.

A entrada saltava aos olhos: Palmito in-natura assado 
com manteiga e ervas, um jeito diferente e delicioso de 
se apreciar o palmito.

Na sequência, o prato principal trazia um delicioso 
bobó de camarão com farofa de dendê e arroz, numa 
combinação ímpar do sabor marcante do dendê  
misturado com o camarão. Decorando o prato, as 
pimentas biquinho, trouxeram um tom adocicado, 
porém forte. Acompanhando o almoço, um espumante 
servido bem gelado e que harmonizava muito bem com 
os ingredientes; um brinde ao novo ano! Para � nalizar o 
menu, delicioso mousse de maracujá. E � que ligado, em 
breve a gente te conta qual será o cardápio do próximo.

‘Rainha das Serras Gastronomia’ encerra 
o ano com frutos do mar 

O Empório Afonsinho é a mais recente novidade no ramo de bebidas em Cubatão. 
Aconchegante e com intensa variedades de queijos, vinhos, cachaças artesanais, 
salames, cerveja artesanal e doces tradicionais, o empório já caiu no gosto da 
população. Parabéns ao Afonsinho pela iniciativa e a toda equipe pela excelência no 
atendimento. O Empório Afonsinho fica na Rua 1º de Maio, 404 na Vila Nova

Com ótimas opções no 
conceito moda street a 
Route Street 83 inaugurou 
na Galeria Nove de Abril, na 
última semana. Com roupas 
da griffe Mojave, que 
veste vários famosos como 
Henrique e Juliano, Babi 
do Pânico na TV, Ultrage 
a Rigor, entre outros, a 
loja oferece muito bom 
gosto e estilo. O ambiente 
todo personalizado e o 
atendimento de primeira, 
indicam que a loja já é um 
sucesso. Fica na loja 08 
da Gal. Nove de Abril no 
Centro de Cubatão. Na foto, 
os sócios Cleiton Jordão 
Santos e Neide Ambrósio 
Santos
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FAZENDO ACONTECER

Loja traz peças de alta qualidade e design moderno em 
madeira crua e dá ao cliente a opção de decorar cada peça de 
forma personalizada

Quem nunca perdeu dias procurando aquele móvel ideal 
ou aquela peça de decoração para um cantinho especial da 
sua casa ou da sua festa e acabou tendo que comprar o que 
tinha no mercado por não achar algo da cor que você queria 
ou com o desenho perfeito?

Esse é o problema de muitas pessoas, mas agora existe um 
lugar onde você tem a opção de comprar centenas de peças 
decorativas, com preço acessível e com uma novidade que vai 
aguçar a imaginação de todos.

A Vale Verde Provençal em MDF chegou em Cubatão há 
pouco mais de um mês com uma centena de peças únicas 
como penteadeiras, cristaleiras, mandalas e o que mais você 
conseguir imaginar em peças de madeira com um diferencial: 
a cor quem faz é você.

A loja vende todas as suas peças em madeira crua, dando 
a opção do cliente pintar ou decorar a peça de acordo com 
a sua necessidade. “É um novo conceito de móveis e artigos 
para decoração que trazemos para Cubatão. Damos ao cliente 
a peça que ele precisa, seja um móvel grande ou uma peça 

Vale Verde traz um novo 
conceito de decoração

pequena de decoração, e ele coloca as cores que ele deseja na 
peça”, comenta o proprietário da Vale Verde, Clóvis Amoroso.

As peças da Vale Verde são todas confeccionadas em MDF, 
um composto de madeira e outras substâncias que a tornam 
ainda mais resistente. “Vale a pena ressaltar a qualidade do 
MDF que nós usamos. As pessoas ainda confundem o MDF 
com o compensado, mas são coisas muito diferentes. A 
qualidade do MDF é muito grande hoje em dia e as peças tem 
grande durabilidade”, a� rma Amoroso.

Na Vale Verde você pode encontrar desde mesas com 
cadeiras, penteadeiras, cristaleiras até conjuntos para guardar 
coisas pequenas, como esmaltes, bijuterias e maquiagens 
ou então miudezas, como símbolos de times, carrinhos de 
diversos tamanhos e o que mais você puder imaginar. Com 
uma equipe treinada para atender bem e orientar o cliente que 
tenha dúvidas, a loja está pronta para te dar todas as opções 
possíveis para fazer da decoração de qualquer ambiente um 
show para os olhos de quem vê.

ARTIGOS PARA FESTAS 
Além das centenas de opções de moveis e artigos para 

decoração da casa, a Vale Verde Provençal em MDF também 
possuí artigos para festas. 
“Nossas peças também podem 
ser utilizadas para decoração 
de festas. Temos mesas 
prontas para serem decoradas 
para qualquer tema. E essa 
é uma vantagem dos nossos 
produtos, você compra e 
pinta da cor que precisa, para 
combinar com a decoração 
da festa. Também temos 
lembranças dos mais diversos 
tipos e tamanhos”, comenta 
Amoroso.

A Vale Verde Provençal em 
MDF � ca na Avenida Martins 
Fontes, 535, de esquina com 
a Avenida Nossa Senhora da 
Lapa. O telefone de contato é 
o (13) 3371-9779 e o whatsapp 
é o (13) 99679-1818.

Marcel Nobrega

Loja fica na Avenida Martins Fontes, 535, de esquina com a Avenida Nossa Senhora da Lapa

Em grande estilo e casa cheia, a Fatus Academia realizou o XVI Festival de Ginástica e Dança Fatu’s no Casqueiro. O festival reuniu alunos e 
convidados, além de um especial ‘remember’ com as alunas da professora Lucilie, reunidas pela também ex-aluna e organizadora do evento, 
Fátima Santos. Foi emocionante, foi cheio de vida e deixou um gosto de quero mais
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