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A partir desta sexta (13), 
por ordem da Justiça, as 
tarifas dos ônibus inter-
municipais e do VLT vol-
tam ao preço antigo. 03

Começa hoje (13) a edição 
2017 do Roda São Paulo. 
Veja onde comprar seu in-
gresso por R$ 10. Há pon-
tos de vendas em todas as 
cidades da Baixada 03

Governo do Estado vai investir, mas antes Prefeitura precisa apresentar plano, auditar atual 
contrato e providenciar documentação para certidões. 02
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Padroeiro de Guarujá

E o prêmio vai para...

Mais de uma semana

Intervenção

Alívio

Caminhada da Solidariedade em SV
A tradicional festa do padroeiro da cidade contará com 
programação religiosa com a presença do bispo diocesa-
no. Neste domingo tem ação de Cidadania na Praça 14 
Bis em Vicente de Carvalho B2

Acic entrega 1 moto e mais 27 prêmios para participantes da promoção Natal Premiado. Consumi-
dores do comércio local participaram do sorteio, que teve até show musical. B4

A Cruz Vermelha realiza neste domingo, uma caminhada 
para arrecadação de alimentos em São Vicente. Concentração 
às 8h na Biquinha. Vá de camiseta branca, levando alimento 
não perecível (menos sal e açúcar)B1
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CIDO BARBOSA

Quem passa costumeiramente na rua entre a ferrovia e os fundos 
do Parque Anilinas, no centro de Cubatão, já está intrigado com o 
que vê. Há mais de uma semana, um VW Gol, com placa de Praia 
Grande está abandonado, na vala. 
Acontece cobrou a CMT, que se esquivou informando que a respon-
sabilidade seria da MRS. Questionada pela reportagem, a  conces-
sionária informou que a responsabilidade é do proprietário que 
teria perdido a direção em um acidente, mas que acompanhará o 
caso, para que seja resolvido o mais rápido possível 

Prefeitura prepara decreto para intervir na Cursan e reunião que elegeu nova diretoria e conselho está cancelada.
Na próxima segunda-feira Sintracomos reúne todos os funcionários da empresa na sua sede para discutir situação da 
empresa com a presença de Ademário. Fechamento da Companhia não está con� rmado 02
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A posse da nova diretoria e 
conselho da Cursan em 02 de 
janeiro, não está valendo e a 
Prefeitura prepara decreto para 
constituir uma comissão de 
intervenção para acessar todas 
as informações da Companhia e 
dar suporte às medidas da futura 
gestão.

A administração justi� ca 
que houve falha procedimental 
na publicação dos editais 
de convocação, anulando a 
Assembleia Geral do dia 2.

Antes disso se espalhou pela 
cidade que a atual administração 
fecharia a Cursan, o que não 
foi con� rmado. Na próxima 
segunda-feira, (16) as 8 horas, 
o Sintracomos (em frente ao 

Fórum) realiza assembleia com o 
todos os funcionários e a presença 
do prefeito Ademário, para 
discutir o futuro da empresa de 
capital misto.

Caótica 
Ainda não existem dados 

o� ciais sobre a situação da 
Cursan, mas a estimativa é de 
que a dívida esteja na casa dos 80 
milhões de reais; maior parte da 
dívida oriunda de débitos � scais 

Prefeitura publicará intervenção na Cursan

Avançam negociações para 
reabertura do Hospital de Cubatão

Entre as exigências do Estado a Prefeitura deve apresentar auditoria no contrato com a AHBB e Plano técnico de trabalho. 
Secretária diz que entrega tudo em um mês

E na próxima segunda-feira (16), o Sintracomos realiza uma assembleia para todos os funcionários da Companhia com a 
presença do prefeito Ademário

Nova administração 
considera situação da 
Cursan caótica, mas  
fechamento não está 
confi rmado

Vespasiano Rocha

e trabalhistas, o que inviabiliza a 
emissão de certidões.  

Na manhã desta quinta-feira, 
12, a diretoria do Sintracomos se 
reuniu com os trabalhadores para 
discutir o assunto. O presidente 
Macaé, defendeu a continuação da 
empresa, argumentado que se trata 
de uma prestadora de serviços 
indispensável para a cidade. “É 
inviável o fechamento da Cursan. 
O melhor caminho é viabilizá-
la e até ampliar”, defendeu o 

líder sindical, que pediu aos 
trabalhadores sobriedade nas 
discussões evitando a propagação 
do ‘diz que me disse’.

Serviços 
Até 2016, a Cursan tinha 

contratos de serviços públicos 
importantes como: manutenção 
(parcial) do Parque Anilinas; poda 
e roçada na cidade; jardinagem; 
calçadas; limpeza das escolas e 
roçada do aterro sanitário.

Em nota ao Acontece 
a Prefeitura esclareceu o 
cancelamento da assembleia que 
havia empossa a nova diretoria 
e conselho, justi� cando que  
segundo a lei 6.404/1976, a 
convocação para a Assembleia de 
2 de janeiro deveria ser precedida 
de três publicações,  sendo uma 
publicação no órgão o� cial da 
União ou do Estado, e outra em 

outro jornal de grande circulação, 
na região. 

Conforme apurado, a Cursan 
publicou nos dias 23, 24 e 25 de 
dezembro em jornal regional, mas 
teria publicado apenas uma vez no 
Diário O� cial do Estado. 

Assim, para a eleição dos novos 
conselheiros e constituição da nova 
diretoria é necessária a regular 
convocação de nova assembleia.

“Falha procedimental”

O Governo do Estado já 
deixou clara a intenção de  
disponibilizar aporte � nanceiro 
para viabilizar a reabertura 
total do  Hospital Municipal de 
Cubatão. O posicionamento, já 
era esperado, em virtude do bom 
relacionamento do novo prefeito 
com o governador, que é do 
mesmo partido.

Para que isso aconteça, o 
secretário David Uip pediu, 
em reuniu com o prefeito e 
comissão de vereadores que a 
Prefeitura entregue um Plano 
Técnico de Trabalho. Fez também 
outras exigências como: fazer 
uma auditoria no contrato da 
entidade que gerencia o Hospital 
Municipal, renegociar débitos 
com fornecedores, detalhar 
dívidas trabalhistas e apresentar 
documentação completa para que 
possa reativar todas as certidões 
negativas necessárias a retomada 
do convênio com o Estado.

Secretária pede 
um mês
A secretária Municipal de 

Saúde, Sandra Furquim, disse que 
já iniciou o levantamento da atual 
situação do Hospital Municipal e 
que está mantendo contato direto 
com o coordenador Regional 
da Saúde, Benedito Acácio, para 
acelerar as tratativas � nais. Sandra 
Furquim espera entregar o Plano 
Técnico de Trabalho num prazo 
de 30 dias, depois disso o caso 
será encaminhado para análise do 
secretário David Uip o governador 
Geraldo Alckmin. Só depois disso 
serão dados os encaminhamentos 
para a efetiva participação do 
Estado.

Considerando este trâmite, 
é possível prever que, embora 
politicamente dada como certa, 
a reabertura do Hospital deve 
demorar um pouco mais e � car 
para depois do carnaval.

Marcel Nobrega
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D��������� Usuários do transporte 
público da região tem um 
motivo para comemorar. 
A juíza Simone Viegas 
Moraes Leme, da 15ª Vara da 
Fazenda Pública do Estado 
de São Paulo determinou a 
suspensão do reajuste das 
tarifas das 68 linhas de ônibus 
intermunicipais que circulam 
entre Santos e São Vicente e 
do VLT a partir da meia noite 
desta sexta (13).

Os valores que serão 
cobrados a partir de hoje são 
os que vigoraram até o último 
dia 07, quando as tarifas 
foram reajustadas.

A Secretaria de Transportes 
do Estado justi� cou o 
aumento das tarifas, que foi de 
6,52% em média, é necessário 
por conta dos custos dos 
insumos do transporte, como 
o combustível, manutenção de 
veículos e mão de obra, além 
das cláusulas contratuais com 
o consórcio BR Mobilidade, 
atual responsável pelo 
transporte metropolitano na 
região.

Já a magistrada entende 

TRANSPORTE PÚBLICO

Justiça suspende reajuste das tarifas 
dos ônibus intermunicipais e VLT
Decisão foi tomada pela 15ª Vara da Fazenda Pública do Estado  e determina retorno dos valores antigos a partir desta sexta (13)

que “os critérios para o 
reajuste constantes das 
citadas resoluções não estão 
detalhados tecnicamente, 
o que impede a análise de 
sua pertinência e, ademais, 
supera, sem explicação, os 
índices in� acionários”.

A decisão é uma extensão 
da liminar concedida no dia 
06, que suspendeu o reajuste 
das tarifas de ônibus e metrô 
da cidade de São Paulo e ABC. 

A região de Campinas 
também foi bene� ciada com 
a decisão e teve o reajuste 
das tarifas intermunicipais 
suspensas a partir de sexta (13).

Em nota, “a Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos 
informa que, cumprindo 
determinação judicial, 
todas as linhas de ônibus 
intermunicipais das Áreas 1, 
2, 3, e 4*, além do Corredor 
ABD na Área 5, de São Paulo, 
da Baixada Santista e de 
Campinas retornarão a partir 
da meia noite desta sexta-
feira, 13 de janeiro de 2017, a 
cobrar as tarifas praticadas até 
7 de janeiro de 2017”.

A Prefeitura de Guarujá 
começa a concretizar a 
ampliação do Passe Livre. 
Paralelamente ao início do 
cadastramento, que será 
realizado entre 16 e 20 de 
janeiro, a Seduc pretende 

Guarujá amplia o Passe Livre

intensi� car a divulgação do 
benefício e fazer uma busca 
ativa nas comunidades, para 
que mais estudantes tenham 
direito à gratuidade. Além 
disso, a Seduc já começa a 
formatar uma alteração na 

Lei 2.418/95, que instituiu 
o Passe Livre, para estender 
o benefício também a 
professores – iniciativa 
inédita na região. “O modelo 
a ser proposto está sendo 
estudado, e essa alteração 
precisa ser aprovada pela 
Câmara de Vereadores para 
começar a vigorar. A intenção 
é que os professores tenham 
acesso ao benefício a partir 
da segunda fase de inscrições, 
em março. Já a terceira fase é 
realizada em julho”, a� rma o 
presidente da Comissão de 
Passe Livre, André � eodoro.

A inscrição ocorre na 
própria unidade de ensino 
do aluno, tanto para quem 
vai fazer o recadastramento 
como para quem vai pedir 
pela primeira vez. 

A próxima edição do 
Programa Roda São Paulo 
deverá ser antecipada para 
dezembro, com os roteiros 
turísticos na Baixada 
Santista começando antes 
do Natal e prosseguindo 
normalmente até o 
Carnaval.

Essa, pelo menos, é 
a disposição do vice-
governador Márcio Franca, 
que nesta quinta (12) 
participou da solenidade de 
lançamento da sexta edição 
do programa, realizada em 
São Vicente. Os 13 roteiros 
desta temporada começam 
sexta-feira (13), às 9h, e 
os ingressos, a R$ 10,00, 
podem ser adquiridos 
no site www.rodasp.com 
e nos pontos de venda 
disponíveis em cada cidade 
(veja quadro). O programa 
encerra as atividades no dia 
05 de março.

Com a antecipação, será 
possível atender os turistas 
que se encontram na região 
para as festas de � m de 
ano. “Tradicionalmente, 
o litoral recebe um � uxo 
maior de visitantes nesse 
período”, comentou 
o vice-governador, 
reforçando a necessidade 

TURISMO
Roda São Paulo começa com 13 roteiros em toda a Baixada Santista

do envolvimento direto 
do comércio, inclusive 
informal, e dos moradores, 
para o desenvolvimento do 
setor. “Não se faz turismo 
quando os moradores não 
gostam da cidade onde 
vivem”, alertou. O Roda São 
Paulo, prosseguiu, valoriza 
a cultura e os atrativos dos 
municípios, e aumenta a 
autoestima da população.

Para o secretário 
estadual de Turismo, 
Laércio Benko, o turismo 
contribui decisivamente 
para o crescimento da 
economia nacional. “O 
Roda São Paulo mostra 
a pujança do estado, 
suas belezas naturais e 
sua riqueza histórica”. 
Participaram da solenidade 
secretários municipais de 
turismo e vereadores da 
região, além de deputados e 
autoridades estaduais.

ROTEIROS
Com 16 veículos este ano 

(dois double deckers, seis 
ônibus convencionais e oito 
micros, os dois últimos com 
dois assentos exclusivos 
para cadeirantes), o 
Programa Roda São Paulo 
poderá atender cerca de 

600 pessoas por dia, nos 
13 roteiros oferecidos na 
região até o dia 5 de março. 
Os assentos exclusivos 
devem ser reservados pelo 
telefone 0300-777 0745.

As saídas de Santos 
acontecem no Aquário e no 
Orquidário, e há roteiros 
para Bertioga; Itanhaém 
e Peruíbe; e São Vicente, 
Praia Grande e Cubatão. 
O retorno será por volta 
das 18h e passará nos 
dois pontos de embarque. 
Os roteiros que partem 
de Bertioga, Guarujá, 
Itanhaém e Peruíbe têm 
visitas aos museus Pelé 
e do Café, Memorial das 
Conquistas do Santos 
Futebol Clube e Aquário. 
O programa funcionará 
normalmente durante o 
Carnaval , � cando suspenso 
apenas na Quarta-feira de 
Cinzas (1º de março).

No ano passado, o 
programa atendeu 13.297 
turistas (média de 500 
pessoas/dia), tendo Praia 
Grande, Santos e São 
Vicente, pela ordem, como 
as principais saídas. Desde 
a primeira edição, em 2011, 
o programa já atendeu 270 
mil pessoas.

PONTOS DE VENDA DE INGRESSOS:
BERTIOGA:
Casa da Cultura – Av. Thomé de Souza, 130 – Praia da Enseada/Centro (9h às 17h)
CUBATÃO
Parque Novo Anilinas – Portaria Principal – Avenida 9 de Abril, 2.275 – Centro (9h às 17h)
GUARUJÁ
Balcão no Shopping La Page- Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 885 – Pitangueiras (10h às 18h)
ITANHAÉM
PIT Praça Benedicto Calixto (9h00 às 17h00)
MONGAGUÁ
CIT Centro – Av. São Paulo, 1760 – Centro, frente a Igreja Matriz (9h às 17h)
PRAIA GRANDE
CITM Boqueirão – Av. Castelo Branco, s/n, ao lado do CONVIVER – (9h às 17h)
PERUÍBE
PIT Praia Central Pça. Melvis Jones / Av. Mario Covas (9h às 17h)
SANTOS
Aquário – Av. Bartolomeu de Gusmão s/n (9h00 às 17h00)
SÃO VICENTE
Teleférico – Av. Ayrton Senna da Silva, 500 – Itararé (10h às 18h)
PELA INTERNET
www.rodasp.com.br (a par� r de 10/01)

As inscrições das 
entidades bene� centes 
interessadas em participar 
do Carnaval Solidário 2017 
ocorrem na próxima terça-
feira (17), no Fundo Social 
de Solidariedade (FSS) 
de Santo. Representantes 
das instituições devem 
comparecer na sede do 
órgão (Av. Conselheiro 
Nébias, 388, Encruzilhada), 
das 9h às 12h e das 14h às 
17h.

No evento, as entidades 
poderão explorar a praça 
de alimentação na Passarela 

SANTOS

Fundo Social  recebe inscrições 
para Carnaval Solidário 2017

do Samba Dráusio da Cruz 
(Zona Noroeste). Serão sete 
lanchonetes distribuídas dos 
dois lados da avenida, que 
poderão vender salgados, 
doces, água mineral, 
refrigerante e cerveja, 
entre outros itens, durante 
os des� les das escolas de 
samba, nos dias 17, 18 e 19 
de fevereiro. O objetivo é 
proporcionar às instituições 
a oportunidade de obter 
recursos � nanceiros a seus 
projetos sociais. Caso o 
número de interessadas seja 
maior que o de vagas, haverá 

sorteio.
Para se inscrever, a 

entidade precisa ter sede 
em Santos e não ter � ns 
lucrativos. Na inscrição, 
deverá apresentar balanço 
anual e contabilidade geral, 
registrando o excedente 
� nanceiro na eventual 
participação no Carnaval 
Solidário do ano passado. 
O regulamento completo 
pode ser consultado na 
edição da última quinta-
feira (12) do Diário O� cial, 
à página 4 (decreto 7.652).
Informações: 3222-8050.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: FRANCINALDO MOTA DE MORAIS e NOELMA PEREIRA NOVAIS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, segurança, RG n.º 448464007 - SSP/SP, CPF n.º 29854453880, 
com 33 anos de idade, natural de CONCEIÇÃO - PB (Conceição - PB  Livro nº 13, fl s. nº 158, Termo nº 
12374), nascido no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (04/02/1983), residen-
te na RUA Padre Primo Maria Vieira, 237, Ap.62, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO 
JOSÉ DE MORAIS, falecido há 1 ano e de HILDOMAR MOTA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 53 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, segurança, RG n.º 623951290 - SSP/SP, CPF n.º 04479909508, com 
29 anos de idade, natural de PARATINGA - BA (Para� nga-BA  Livro nº 04, fl s. nº 59, Termo nº 3490), 
nascida no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e oitenta e sete (27/05/1987), residente na 
RUA Padre Primo Maria Vieira, 237, Ap.62, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de CATARINO RODRI-
GUES DE NOVAIS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 54 anos de idade, residente em PA-
RATINGA - BA e de SINEUSA PEREIRA NOVAIS, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 50 anos 
de idade, residente em PARATINGA - 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, 19 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 RICARDO OLIVEIRA SANTOS e GILNEILTE CHAGAS DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, rigger, RG n.º 523652987 - SSP/SP, CPF n.º 00628250541, com 34 anos 
de idade, natural de GARARU - SE (Gararu-SE  Livro nº 25, fl s. nº 63, Termo nº 9809), nascido no dia nove de 
novembro de mil novecentos e oitenta e dois (09/11/1982), residente na Rua Sete, 250, Pinhal do Miran-
da, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 72 
anos de idade, residente em ARACAJU - SE e de VITALINA ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
agricultora, com 72 anos de idade, residente em ARACAJU - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 587347156 - SSP/SP, CPF n.º 00972882502, com 32 anos de idade, natu-
ral de GARARU - SE (Gararu-SE  Livro nº 21, fl s. nº 129, Termo nº 4075), nascida no dia dez de setembro de 
mil novecentos e oitenta e quatro (10/09/1984), residente na Rua Sete, 250, Pinhal do Miranda, Cubatão 
- SP, fi lha de NELITO CHAGAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 65 anos de idade, re-
sidente em ARACAJU - SE e de GILDENES ALVES OLIVEIRA BRITO, de nacionalidade brasileira, agricultora, 
com 59 anos de idade, residente em ARACAJU - SE. 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, 19 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: WELINGTON RAFAEL CUSTODIO e ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 461743425 - SSP/SP, CPF n.º 38426977839, 
com 27 anos de idade, natural de PIQUETE - SP (Piquete  Livro nº 08, fl s. nº 298, Termo nº 4392), nascido 
no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (31/10/1989), residente na RUA João Mar-
� ns Sobrinho, 61, bl.01 apto.25, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de JOSIAS CUSTODIO, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 50 anos de idade, residente em PIQUETE - SP e de MARIA DE FÁ-
TIMA VICENTE CUSTODIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em PIQUETE 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de segurança do trabalho, RG n.º 
326147202 - SSP/SP, CPF n.º 28029403844, com 37 anos de idade, natural de PARATINGA - BA, nascida no dia 
três de maio de mil novecentos e setenta e nove (03/05/1979), residente na RUA João Mar� ns Sobrinho, 61, 
bl.01 apto.25, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de MAURICIO SOARES DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, pintor, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ALIXANDRINA SOARES DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Cris� a-
no Firmino da Silva, conforme sentença datada de 28/01/2016, proferida pela Juiza de Direito da 3ª Vara do 
Foro de Cubatão/SP, nos autos de nº1000832-11.2015.8.26.0157. 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, 19 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 SANTOS DA SILVA e KEITH CASTRO BRITO. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 489322906 - SSP/SP, CPF n.º 23467547818, com 23 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e três 
(18/03/1993), residente na RUA Santa Terezinha, 525, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ERI-
VALDO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DO CARMO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 40 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de caixa, RG n.º 501057341 - SSP/SP, CPF n.º 31278471812, com 18 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (08/02/1998), 
residente na RUA Maria Mar� ns da Conceição, 44, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ CARLOS 
DA SILVA BRITO, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 40 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de CLAUDIA CASTRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, com 
34 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: MÁRCIO DEMÉTRIO DOS SANTOS e PALLOMA GOMES ARAUJO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de março de mil novecentos e oitenta e nove 
(15/03/1989), residente na RUA Nossa Senhora de Fá� ma, 588, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, fi lho de JOSÉ MARIA DOS SANTOS NETO e de VERÔNICA DEMÉTRIO DE LIMA SANTOS . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, com 22 anos de idade, 
natural de SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, nascida no dia trinta e um de maio de mil no-
vecentos e noventa e quatro (31/05/1994), residente na RUA Travessa Terezo, 33126, Vila 
Sabesp, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, fi lha de INACIO COELHO DE ARAUJO e de FRAN-
CISCA GOMES DE ARAUJO. 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, 29 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: CARLOS ADELMO LEQUE GONÇALVES e MARIA RITA LIMA DE SOUZA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, administrador, RG n.º 177526038 - SSP/SP, CPF n.º 
06220095839, com 50 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia doze de novembro de mil 
novecentos e sessenta e seis (12/11/1966), residente na Rua Tamoio, 207, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lho 
de ADELMO PARIS GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, resi-
dente em SANTOS - SP e de LEDA LEQUE GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos 
de idade, residente em SANTOS - SPDivorciado de Patricia Campinas Reis, conforme sentença datada de 
08/02/2011, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara Cível desta Comarca, nos autos de nº88/11.. Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 486256741 - SSP/SP, CPF n.º 
37800520838, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 137, fl s. nº 119, Termo nº 
36741), nascida no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (15/09/1989), residente na 
Rua Arthur Bernardes, 98, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de PAULO DE SOUZA, de nacionali-
dade brasileira, falecido há 3 anos e de JILDINAI SANTOS LIMA DE SOUZA, 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, 29 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: CARLOS ROBERTO SABATINI JUNIOR e ALINE GONÇALVES RIBEIRO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, lixador, RG n.º 42176060 - SSP/SP, CPF n.º 22993198831, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 120, fl s. nº 376, Termo nº 30233), nascido no dia 
vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e sete (21/4/1987), residente na AVENIDA Monteiro Loba-
to, 152, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS ROBERTO SABATINI, de nacionalidade brasilei-
ra, vendedor, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA LUCIA LOURENÇO SABATINI, fa-
lecida há 09 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica administra� va, RG 
n.º 432245388 - SSP/SP, CPF n.º 37976394819, com 31 anos de idade, natural de SÃO GONÇALO - RJ (São 
Gonçalo-RJ  Livro nº 46, fl s. nº 92, Termo nº 29127), nascida no dia dois de agosto de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (2/8/1985), residente na AVENIDA Monteiro Lobato, 152, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, 
fi lha de WILMAR DE JESUS PINTO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, soldador, com 62 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JUNIA GONÇALVES RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 
50 anos de idade, residente em ITAPETININGA - 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, 05 de janeiro de 2017
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: MATHEUS ARAGÃO SANTOS e NATHALIA ALINE BARRA SANTOS SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, RG n.º 1423448189 - SSP/BA, CPF n.º 
06324911594, com 22 anos de idade, natural de ARACAJU - SE (Aracaju-SE, 15º O� cio  Livro nº 6, fl s. nº 
8, Termo nº 6031), nascido no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (30/10/1994), 
residente na Rua Faixa do Oleoduto, 75, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de ARNALDO ALVES SANTOS FILHO, 
de nacionalidade brasileira, mecânico, com 39 anos de idade, residente em FEIRA DE SANTANA - BA e 
de ELISÂNGELA DE ARAGÃO PEREIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar adi-
mistra� va, RG n.º 495938828 - SSP/SP, CPF n.º 39203029826, com 23 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 278, fl s. nº 38, Termo nº 100147), nascida no dia dez de janeiro de 
mil novecentos e noventa e três (10/1/1993), residente na Rua Faixa do Oleoduto, 75, Fabril, Cubatão 
- SP, fi lha de HÉLIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, policial, com 48 anos de idade, residente em 
BOTUCATU - SP e de ELIANE HELENA BARRA SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, professora, com 
51 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, 05 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172editais de casamento

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LEONARDO TEIXEIRA GONÇALVES e CARLA CAROLINE DE LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, desenhista, RG n.º 345094220 - SSP/SP, CPF n.º 31625188811, com 
33 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 195, fl s. nº 53, Termo nº 
50606), nascido no dia quatorze de março de mil novecentos e oitenta e três (14/3/1983), residente 
na AVENIDA Brasil, 777, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL RODRIGUES GONÇALVES, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RO-
SANA CARDOSO TEIXEIRA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
443993749 - SSP/SP, CPF n.º 22826770802, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º 
Subdistrito)  Livro nº 225, fl s. nº 050, Termo nº 68482), nascida no dia três de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e seis (3/1/1986), residente na AVENIDA Brasil, 777, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de 
CARLOS ALBERTO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA ELIZABETH FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MATHEUS LANA SILVA e ESTHER PONTES DINIZ SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 425215192 - SSP/SP, CPF n.º 43865294898, com 22 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 182, fl s. nº 181, Termo nº 110056), 
nascido no dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa e quatro (19/07/1994), residente na 
AVENIDA Marechal Mallet, 75, apt.902, Canto do Forte, PRAIA GRANDE - SP, fi lho de RONALDO ALVES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, gerente de vendas, com 52 anos de idade, residente em PRAIA GRAN-
DE - SP e de MARLETE SALLES LANA SILVA, de nacionalidade brasileira, gerente, com 50 anos de idade . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 425034392 - SSP/SP, CPF 
n.º 41746039876, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 186, 
fl s. nº 66, Termo nº 112208), nascida no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(14/12/1994), residente na RUA Manoel Lourenço dos Santos, 503, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lha 
de FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, jornalista, com 57 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de JOSVÂINE PONTES DINIZ SANTOS, de nacionalidade brasileira, professora, 
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, 20 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: MICHAEL JÚNIOR RODRIGUES DA SILVA SANTOS e JAQUELINE MOURA SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 44922582 - SSP/SP, CPF 
n.º 35838665840, com 28 anos de idade, natural de MONTE AZUL - MG (Monte Azul-MG  Livro nº 32, fl s. 
nº 30, Termo nº 23058), nascido no dia dois de julho de mil novecentos e oitenta e oito (02/07/1988), re-
sidente na RUA João Damaso, 154, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ RODRIGUES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, greidista, com 57 anos de idade, residente em ARTUR NOGUEIRA 
- SP e de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, 
residente em ARTUR NOGUEIRA - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica 
em segurança do trabalho, RG n.º 30849721 - SSP/SE, CPF n.º 01062283589, com 35 anos de idade, 
natural de ARACAJU - SE (2ºO� cio de Maruim-SE  Livro nº 14, fl s. nº 26, Termo nº 9707), nascida no dia 
dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (16/12/1981), residente na RUA João Damaso, 
154, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de JOAQUIM CAMERINO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 2 anos e de MARIA HORTÊNCIA MOURA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
54 anos de idade, residente em ARACAJU - SE. 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, 30 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: ERANILDO ELVES SANTOS CORDEIRO e CRISLANE BATISTA SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 1554242541 - SSP/BA, CPF n.º 
05245174529, com 26 anos de idade, natural de SANTO AMARO - BA (São Francisco do Conde-BA  Livro 
nº 35, fl s. nº 129, Termo nº 16558), nascido no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e 
noventa (25/9/1990), residente na RUA Dom Pedro II, 128, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ERANILDO 
JOSÉ CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 56 anos de idade, residente em SÃO FRAN-
CISCO DO CONDE - BA e de ANALICE MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 
anos de idade, residente em SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, RG n.º 2130333648 - SSP/BA, CPF n.º 07857280585, com 20 anos de 
idade, natural de SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA (São Francisco do Conde-BA  Livro nº 38, fl s. nº 
48, Termo nº 19835), nascida no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e noventa e seis 
(29/11/1996), residente na RUA Dom Pedro II, 128, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO NERIS DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, segurança, com 40 anos de idade, residente em SÃO FRANCISCO 
DO CONDE - BA e de IRIS LAFANHETE BATISTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, 
residente em SÃO FRANCISCO DO CONDE - 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, 06 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ISRAEL FERREIRA DA COSTA e EDVÂNIA SEVERINA DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 232179761 - SSP/SP, CPF n.º 
16959261880, com 42 anos de idade, natural de GOIOERÊ - PR, nascido no dia dezenove de janeiro 
de mil novecentos e setenta e quatro (19/01/1974), residente na RUA São José, 368, Vila São José, 
Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 67 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA SOCORRO RIBEIRO DA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Rosilene de Almeida 
Vicente, conforme sentença datada de 20052013, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara do 
Foro desta Comarca, nos autos de N°0008967-34.2012.8.26.0157. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 556999812 - SSP/SP, CPF n.º 47604046860, com 26 anos de 
idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE (São Lourenço da Mata-PE  Livro nº 127, fl s. nº 277, 
Termo nº 47845), nascida no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa (22/05/1990), re-
sidente na RUA São José, 368, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO SEVERINO DA SILVA, faleci-
do há 8 anos e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, 
residente em SÃO LOURENÇO DA MATA - 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, 20 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: RODRIGO DE JESUS MOTA e BIANCA IGNACIO PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 0708443052 - SSP/BA, CPF n.º 81478003553, com 35 anos 
de idade, natural de CANDEIAS - BA (Candeias-BA  Livro nº 18, fl s. nº 98, Termo nº 11791), nascido no dia 
vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e um (21/05/1981), residente na Rua José de Pinho, 126, 
Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de ANACLETO MOTA, de nacionalidade brasileira, falecido há 25 anos, 
residente em Cubatão - SP e de ELZA MARIA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de 
idade, residente em CANDEIAS - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recep-
cionista, RG n.º 477009098 - SSP/SP, CPF n.º 41625486847, com 25 anos de idade, natural de SÃO VICEN-
TE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 197, fl s. nº 80, Termo nº 143161), nascida no dia sete de março de mil 
novecentos e noventa e um (07/03/1991), residente na Rua José de Pinho, 126, Ilha Caraguatá, Cubatão 
- SP, fi lha de ADEMILSON AUGUSTO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 59 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de SONIA MARIA IGNACIO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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: THIAGO DOS SANTOS e MARINA DO CARMO SILVEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, caldeireiro, RG n.º 20683564 - SSP/SP, CPF n.º 34072449830, com 31 
anos de idade, natural de MONGAGUÁ - SP, nascido no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (28/2/1985), residente na RUA do Curtume, 432, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de MA-
RIA DO CARMO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de Shirley Lidiane Cordeiro da Silva, conforme datada de 03/09/2016, proferida 
pela MM Juiza de Direito da ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP.. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de vendas, RG n.º 460147092 - SSP/SP, CPF n.º 
37458015802, com 27 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 32º Subditrito Capela do 
Socorro  Livro nº 259, fl s. nº 217, Termo nº 156269), nascida no dia primeiro de abril de mil novecentos 
e oitenta e nove (1/4/1989), residente na RUA das Primaveras, 52, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de RAI-
MUNDO HÉLIO DA SILVEIRA e de ESTER CEVOLÂNIA DO CARMO SILVEIRA, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JHONATA PEREIRA DE ALMEIDA e JOICE APARECIDA DA SILVA PEREIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 40447469X - SSP/SP, CPF n.º 42191586856, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e quatro (27/02/1994), residente na RUA Manoel Mathias de Souza, 350, Bloco K-18, Ap.11, 
Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de APARECIDO WAGNER DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, monta-
dor de andaime, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANDREIA PEREIRA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 594513741 - SSP/SP, CPF n.º 52131586841, com 19 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de junho de mil novecentos e noventa e sete 
(16/06/1997), residente na RUA Manoel Mathias de Souza, 350, Bloco K-18, Ap.12, Bolsão 7, Cubatão - 
SP, fi lha de JOSÉ DE SOUZA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JANDIRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: ALFREDO FELICCIO VARALLA e FERNANDA CRISTINA SERONI DE MAGALHÃES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico químico, RG n.º 44959492 - SSP/SP, CPF 
n.º 36201027831, com 28 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 9º Subdistrito - Vila 
Mariana  Livro nº 92, fl s. nº 200, Termo nº 4688), nascido no dia cinco de outubro de mil novecentos 
e oitenta e oito (05/10/1988), residente na Avenida Joaquim Jorge Peralta, 433, apt.22, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, fi lho de ALFREDO SALVADOR VARALLA, de nacionalidade brasileira, táxista, com 
64 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de JUDITH DE OLIVEIRA VARALLA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, execu� va de relacionamento, RG n.º 43452446 - SSP/SP, CPF n.º 
35827330841, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 123, fl s. 
nº 111, Termo nº 74883), nascida no dia dois de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (02/08/1988), 
residente na Avenida Brasil, 540, apt.22, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de VALMAR AMORIM 
DE MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP e de ISABEL CRISTINA SERONI DE MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 
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, 02 de janeiro de 2017
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 LUIZ SOARES DA ROCHA e JOICE SANTOS GUALBERTO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, Operador de CCO, RG n.º 426445272 - SSP/SP, CPF n.º 31630993867, 
com 32 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia onze de julho de mil novecentos e 
oitenta e quatro (11/7/1984), residente na RUA Ana de Carvalho Cruz Mourão, 771, Jardim Anhanguera, 
PRAIA GRANDE - SP, fi lho de AMARO DOMINGOS DA ROCHA, falecido há 25 anos e de EDINALVA SOARES 
DA SILVA ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 54 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SPDivorciado de Maria Joana D’arc Ba� sta, conforme sentença datada aos 23/10/2013, pro-
ferida pela 2ªVara da Família e Sucessões da Comarca de Praia Grande-SP, nos autos do processo de 
nº400486826.2013.8.26.0477. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG 
n.º 486626477 - SSP/SP, CPF n.º 39202819858, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e um (9/12/1991), residente na RUA Ana Neri, 90, Vila 
Couto, Cubatão - SP, fi lha de VALDIR MARIA GUALBERTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLI SANTOS GUALBERTO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de janeiro de 2017
 Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VANDSON BARROS DA SILVA e MARIA RAFAELA SILVA SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 9100447 - SSP/PE, CPF n.º 10844327492, com 24 anos de 
idade, natural de JOÃO ALFREDO - PE (João Alfredo-PE  Livro nº 31, fl s. nº 214, Termo nº 33658), nascido 
no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e noventa e dois (23/11/1992), residente na RUA 
São Leopoldo, 1524, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de CRISTOVÃO JOSÉ DA SILVA, falecido há 4 anos 
e de DORALICE DE BARROS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente 
em JOÃO ALFREDO - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 
520641309 - SSP/SP, CPF n.º 50566625857, com 16 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia dezessete de maio de dois mil (17/05/2000), residente na RUA São Leopoldo, 1524, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de EDSON MARIANO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 42 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LUCIENE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 33 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de 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: RODRIGO FEITOSA DE LIMA e FERNANDA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de supermercado, RG n.º 470664137 - SSP/SP, CPF n.º 
38444775860, com 26 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 18911, 
fl s. nº 111, Termo nº 138457), nascido no dia seis de junho de mil novecentos e noventa (6/6/1990), 
residente na RUA Manoel Mathias de Souza, 50, bl. E, apt.41, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho 
de JOÃO FEITOSA DE LIMA, falecido há 4 anos e de MARIA SILVA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de limpeza, com 64 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, açougueira, RG n.º 330855128 - SSP/SP, CPF n.º 30141896850, com 36 anos 
de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho-SP  Livro nº 27, fl s. nº 176, Termo nº 11775), 
nascida no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta (26/9/1980), residente na RUA 
Manoel Mathias de Souza, 50, bl. E, apt.41, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de DEUSMÁRIO 
GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de SONIA MARIA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, cuidadora de idosos, 
com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de janeiro de 2017
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: AFONSO GABRIEL GONÇALVES NASCIMENTO e JÉSSICA DE JESUS PRADO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, instrumen� sta, RG n.º 486507269 - SSP/SP, CPF n.º 
37266089824, com 24 anos de idade, natural de DIADEMA - SP (Diadema-SP  Livro nº 176, fl s. nº 296, 
Termo nº 105680), nascido no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e dois (12/8/1992), 
residente na RUA José Rodrigues dos Santos, 197, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JO-
SUÉ APARECIDO IVO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, coordenador de unidade, com 54 anos 
de idade, residente em SUZANO - SP e de LIGIA GONÇALVES NASCIMENTO, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 45 anos de idade, residente em SUZANO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de produção, RG n.º 485605429 - SSP/SP, CPF n.º 40393730816, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de agosto de mil novecentos e noventa 
e um (15/8/1991), residente na RUA José Rodrigues dos Santos, 197, Jardim Nova República, Cubatão 
- SP, fi lha de ADILMAR FRANCISCO DO PRADO, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA INÊS DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 07 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALLAN SIQUEIRA e MICHELE DOS SANTOS GERALDO. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, encarregado, RG n.º 43005533 - SSP/SP, CPF n.º 32685643800, com 32 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 212, fl s. nº 162, Termo nº 60950), nascido 
no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (14/09/1984), residente na Rua Santa 
Barbara, 1863, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de TEREZINHA SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 549847583 - SSP/SP, CPF n.º 44693086843, com 21 anos de 
idade, natural de SALVADOR - BA, nascida no dia oito de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(08/04/1995), residente na Rua Santa Barbara, 1863, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ADEMILTON 
RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 39 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de GLEIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 
37 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de: Luís Gustavo Cesar Geraldo, conforme sen-
tença de 18/07/2016, proferida pelo Juiz de Direito Coordenador do CEJUSC da Comarca de Praia Gran-
de-SP, nos autos de nº0008921-16.2016.8.26.00477. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de 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: ERISVALDO SANTOS e MICHELE GUIMARÃES DE FREITAS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 575912479 - SSP/SP, CPF n.º 01614915539, com 32 anos de 
idade, natural de MARUIM - SE (Maruim -SE  Livro nº 09, fl s. nº 566, Termo nº 6368), nascido no dia vinte 
e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (22/8/1984), residente na Travessa São Jorge, 607, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ERIVALDA SANTOS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 67 anos de idade, residente em ARACAJU - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, motorista, RG n.º 438960683 - SSP/SP, CPF n.º 30952211858, com 32 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP, nascida no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (19/1/1984), 
residente na Travessa São Jorge, 607, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de FERNANDO PAULO FREITAS, 
de nacionalidade brasileira, eletricista, com 54 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de BEATRIZ 
LUIZA GUIMARÃES DE FREITAS, falecida há 17 anos. Divorciada de: Segio de Souza Novais, conforme 
sentença de 14/06/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarujá-SP, nos 
autos de nº223.01.2008.006336-1/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: FRANCISCO MARIANO DA CONCEIÇÃO e KELY ALESSANDRA FERREIRA 
DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 
16699663 - SSP/SP, CPF n.º 08719277806, com 49 anos de idade, natural de JUAZEIRO DO NORTE 
- CE, nascido no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e sessenta e sete (14/2/1967), resi-
dente na RUA Helena Mele�   Cunha, 99, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de LUIZA MARIA DA 
CONCEIÇÃO, FALECIDA HÁ 24 ANOS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente social, RG n.º 249588262 - SSP/SP, CPF n.º 15920345861, com 44 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 453, fl s. nº 276, Termo nº 198287), nascida no dia 
três de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois (3/2/1972), residente na RUA Helena Mele�   
Cunha, 99, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de BENEDICTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de TERESA FERREIRA 
DE OLIVEIRA, FALECIDA HÁ 24 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, 07 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JÚNIOR SILVA TEODORO DOS SANTOS e ALICE LOPES DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 49087480 - SSP/SP, CPF n.º 
35839657875, com 23 anos de idade, natural de MAUÁ - SP, nascido no dia cinco de junho de mil 
novecentos e noventa e três (05/06/1993), residente na AVENIDA Nossa Senhora da Lapa, 355, fun-
dos, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL TEODORO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
empresário, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SANDRA ADVINCOLA DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de escritório, RG n.º 547396211 - SSP/
SP, CPF n.º 43457499802, com 22 anos de idade, natural de BARREIROS - PE (Barreiros-PE  Livro nº 
24, fl s. nº 251, Termo nº 27341), nascida no dia doze de abril de mil novecentos e noventa e quatro 
(12/04/1994), residente na AVENIDA Nossa Senhora da Lapa, 355, fundos, Vila Nova, Cubatão - SP, fi -
lha de AMAURI LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mestre de obras, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LUCINEIDE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: VICTOR BRUNO DA SILVA ROCHA e VIVIANE AZEVEDO FERREIRA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de informá� ca, RG n.º 478614007 - SSP/
SP, CPF n.º 48448536860, com 21 anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Salvador - BA  Livro nº 
213, fl s. nº 154, Termo nº 208293), nascido no dia quinze de novembro de mil novecentos e noven-
ta e cinco (15/11/1995), residente na RUA Amaro Manoel dos Santos, 253, Jd.Nova República, Cuba-
tão - SP, fi lho de ALEXNALDO BRASIL ROCHA, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 42 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ROMILDA RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ven-
dedora, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, RG n.º 577702683 - SSP/SP, CPF n.º 47795444830, com 17 anos de ida-
de, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
nove (22/2/1999), residente na RUA das Violetas, 291, B, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de VICENTE 
ADERAILTON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 41 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de LUCILENE DE AZEVEDO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, confeiteira, com 
33 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, 05 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: LEONARDO FERMINO ARAUJO DOS SANTOS e AMANDA 
LAÍS RODRIGUES DE LIMA. Sendo o pretendente, solteiro, assistente de departamento 
pessoal, com 26 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia quatorze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa (14/2/1990), residente na RUA Rui Barbosa, 670, 
apt.27, Conto do Forte, PRAIA GRANDE - SP, fi lho de JOSÉ ARAUJO DOS SANTOS e de CRIS-
TINA FERMINO ARAUJO DOS SANTOS . Sendo a pretendente, solteira, analista administra-
� vo, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de julho de mil 
novecentos e oitenta e oito (20/7/1988), residente na RUA Dona Darci Moreira Cesar, 218, 
apt.42, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de AMAURI GOUVEA DE LIMA e de CREUSA 
MARTINS RODRIGUES. 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, 07 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 
Nos termos do estatuto convoco os senhores cooperados para as-
sembleia Geral Ordinaria, a realizar na sede na rua Hum 73 Bairro 
jardim São Marco no dia  30 de JANEIRO DE 2017  as 18:00 ho-
ras. Pauta:   alteração do estatuto  e eleição da Nova Diretoraria.
 

Raimundo Felismino de Moura
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Sociedade de Melhoramentos da Vila Nova, através 
de seu presidente, senhor Eladio Pereira Mota, convo-
ca seus associados, simpa� zantes e a comunidade em ge-
ral, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que 
se realizará, dia 15/02/2017 as 19: 00 horas em primeira 
chamada e as 20:00 horas em segunda chamada - Ave-
nida Nações Unidas, nº 344 - Vila Nova - Cubatão/SP.

ANUNCIE  AQUI

3361-5212
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Justiça fiscal e exercício 
pleno da cidadania

Um dos grandes dramas dos brasileiros, mormente 
daqueles que têm interesse e vocação para o 
empreendedorismo, é a conturbada relação jurídico-
tributária instalada no País. A despeito de termos 
uma das maiores cargas tributárias do mundo ainda 
lidamos com um emaranhado in� nito de normas 
tributárias – muitas delas con� itantes entre si e sujeitas 
a interpretações diversas.

Essa situação esdrúxula afugenta investidores, causa 
insegurança jurídica  e, principalmente, atravanca 
o Poder Judiciário com lides tributárias das mais 
diversas. Como sabemos, o Estado, é o maior litigante 
da Justiça – no mais das vezes, no pólo passivo.

Urge que as escolas de governo mencionadas no 
art.39, §2º, da Constituição Federal de 1988 sejam 
efetivamente guinadas pelo Poder Público, e, que, 
sua aplicação possa, por simetria, ser ampliada aos 
municípios brasileiros. 

O servidor público precisa receber uma remuneração 
condizente com o cargo que ocupa, e, ter, também, o 
direito a uma formação constantemente atualizada 
por meio de cursos a serem ministrados no âmbito da 
Administração Pública. 

Isso parece um custo, mas não é. Trata-se de um 
investimento salutar. De fato, quando a fazenda pública 

Fábio Capraro é Oficial de Registro Civil de Cu-
batão. Foi advogado. É pós-graduado em Di-
reito Tributário e Direito Notarial e Registral. É 
membro da Comissão de Assuntos Tributários e 
do Conselho de Ética da Arpen-SP. 

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 MIL3361-4894 / 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

é condenada por erros cometidos por servidores quem 
arca com as conseqüências é o erário. Cria-se, com isso, 
uma situação absurda em que a própria sociedade, por 
meio de tributos, paga essa conta. Aqui, nem trato do 
dolo, pois a boa-fé se presume. Sabemos que as ações 
regressivas contra funcionários que agem com culpa 
grave são raras.   

O Brasil tem tudo para sair do atoleiro econômico 
em que se encontra, mas para isso é necessário que 
o Estado dê o exemplo. Sem con� ança no futuro, 
investimentos serão reduzidos, ou, até mesmo, 
cortados. A con� ança é “valor agregado” que não pode 
ser desprezada.

É inaceitável que regras, mormente as tributárias, 
sejam alteradas dia a dia, sem espaço para uma 
adequação justa e necessária. Precisamos estar 
conscientes de que con� ança e estabilidade são aspectos 
que fazem um país ser respeitado pelos seus próprios 
cidadãos e, também, no âmbito internacional. A quebra 
da con� ança é ponto de partida para o descrédito. 

O Brasil encerrou um ciclo de período de exceção na 
década de 80. E, infelizmente, entrou num pernicioso 
período de “Ditadura Fiscal”. Ainda é tempo de 
lutarmos por um país mais justo e equilibrado para as 
presentes e futuras gerações.    

OPINIÃO

O Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão/SINDPMC.

O Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão. CNPJ: 
-.670.350.0001-57, convoca todos os Professores sindicaliza-
dos quites com suas obrigações estatutárias, para a Assembleia 
Geral Ordinária, que acontecerá no dia 25/01/2017, às 10h, 
na sede da en� dade localizada na Rua: Goiás, 93. Vila Paulista. 
Cubatão/SP, para deliberarem sobre a seguinte pauta: Aprova-
ção da proposta orçamentária para o ano de 2017. Cubatão, 13 
de janeiro de 2017.Elenizia de Oliveira Garcia - Presidente do 
SINDPMC. CPF: 108.304.718-39. PIS/PASEP N°12181034240.
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ENTREVISTA
Aguinaldo Araújo 

viveu fortes emoções, 
em apenas seis anos. O 
político cubatense passou 
de suplente para vereador 
titular da cidade, de primeiro 
secretário a presidente da 
Câmara, � nalizando o ano 
de 2016, como prefeito de 
Cubatão. Agora, reeleito 
na última eleição acaba 
de reassumir mandato de 
vereador para o quadriênio 
2017-2020.

De volta ao pequeno, 
porém organizado gabinete 
no bloco legislativo, o agora 
novamente vereador recebeu 
o Jornal Acontece para falar 
sua trajetória.

História
Tudo começou quando 

ainda era um operário do 
pólo industrial de Cubatão, 
lá um colega de trabalho 
ao ouvir e aprovar o tom 
de voz de Araújo resolveu 
convidá lo para apresentar 
uma das festas da empresa. 
Após o sucesso, logo ele 
se familiarizou com os  
microfones e não demorou 
muito para iniciar a carreira 
de radialista, em pouco 
tempo passou a apresentar 
programas de entrevistas, 
interrogando autoridades 
e ouvindo sugestões dos 

Em pouco mais de um mês como prefeito, Araújo teve importante atuação em 
projetos de interesse comum, dentre eles, a sanção do projeto que regulamenta as 
parcerias entre o poder público e entidades sociais. Além disso, foi o responsável 
por sancionar o Fundo Municipal de Meio Ambiente, abrir as salas destinadas ao 
movimento cultural como a Casa do Teatro e o Espaço Lucio Ialongo, reabrir a 
Biblioteca Municipal e o término das obras do UPA da Vila Natal, que deve ser 
inaugurado em breve por Ademário. Na foto acima em visita o� cial à Brasília.

Ainda como prefeito, o político participou 
do ato em comemoração do dia da bíblia. 
Propositura sua como vereador em homenagem 
ao livro sagrado e ao segmento cristão na cidade, 
do qual diz ter orgulho de representar.

Membro da Assembleia de Deus,  se manteve 

Aguinaldo Araujo 
retorna à Câmara 
após comandar a 
Prefeitura Municipal

ouvintes..
O ingresso na política 

foi inevitável. Como líder 
comunitário, usando seu 
microfone, conquistou 
grandes vitórias populares 
e foi aos poucos se 
credenciando para a carreira.

Suplente em 2 
oportunidades, assumiu a 
vaga deixada pelo falecido 
vereador Tucla. Na eleição 
seguinte entretanto – 2012, 
carimbou o passaporte em 
de� nitivo se reelegendo 
para a função. De quebra 
participou da articulação 
da mesa diretora, se tornou 
primeiro secretário e dois 
anos depois assumiu a 
presidência da Casa. 

Foi como presidente do 
Legislativo que encarou 
mais um desa� o na carreira, 
assumir a prefeitura após 
o afastamento da prefeita 
Marcia Rosa e vice . Na galeria 
de prefeitos do município, ele 
transmitiu o cargo ao atual 
mandatário - Ademário.

Como prefeito,   
encontrou um cenário de 
incertezas na Prefeitura, 
dívidas milionárias 
incluindo atrasos nos 
pagamentos de servidores 
públicos, paralização de 
serviços públicos essenciais 
e escassez de recursos. Como 

se não bastasse, foi preciso 
coordenar a transição para 
o novo governo. O pouco 
tempo disponível e os 
grandes desa� os levaram 
Aguinaldo a adotar o jargão 
‘‘Se vira nos 30’’ utilizado 
constantemente para a sua 
equipe e para ele mesmo.

Quem esperava uma 
passagem acanhada pelo 
executivo se surpreendeu, 
Araújo inovou ao receber 
todos os segmentos, 
comandou negociações 
complexas e manteve a 
máquina pública girando, 
mesmo com diversas dívidas 
acumuladas.

‘‘Minha trajetória é 
con� rmada por Deus, sou 
um homem de fé, se Ele me 
con� ou este desa� o, não 
dava pra voltar atrás. Fiz com 
certeza o melhor que eu pude, 
trabalho com o coração e sei 
que isso faz toda a diferença’’, 
assinala Araújo.

Um predestinado? 
‘’Escolhido, pre� ro dizer’’, 
responde o vereador, antes 
de completar com mais 
um texto bíblico; ‘’Toda a 
autoridade é constituída por 
Deus, continuo a disposição 
da cidade’’ � naliza em tom 
de quem pode, no futuro, 
investir em novos desa� os.

Diálogo e determinação marcaram 
curta gestão na PrefeituraCristão, Aguinaldo se mantem fiel ao 

segmento evangélico
� el aos preceitos da igreja e não abre mão da 
bênção dos pastores. Na foto acima, o então 
prefeito se encontra para orar pela cidade com 
o pastor Josias de Almeida Silva - presidente de 
Honra da AD Cubatão, e o pastor Carlos Roberto 
Silva - atual presidente da igreja e ministério.

Homem de fé, o político teve rápida ascenção, agora mais 
experiente quer contribuir com o legislativo e ajudar a 
cidade em sua recuperação

Ainda como prefeito, Araújo assina parceria pública com entidades sociais, 
facilitando a captação de recursos e de projetos
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A Cruz Vermelha/unidade de São Vicente realiza neste 
domingo, dia 15 de janeiro a Caminhada da Esperança. A 
concentração será Praça 22 de janeiro (Biquinha) às 8h, com 
saída prevista para as 9h. A inscrição será feita no local mediante 
a doação de um quilo de alimento não perecível. Porém durante 
o percurso e na chegada, na praia do Itararé, os voluntários 
estarão recebendo as doações. Os organizadores pedem aos 
participantes que, se possível, usem camiseta branca.

O objetivo é criar um estoque para o município, já que 
o Fundo Social de Solidariedade estaria completamente 
desprovido.

Desde junho do ano passado a Cruz Vermelha/SV 
intensi� cou o calendário de atividades com a Campanha do 
Agasalho que arrecadou 5 mil peças de roupas. “Um grupo de 
pessoas jovens aderiram aos trabalhos o que reascendeu a nossa 

ESPERANÇA
Caminhada da Cruz Vermelha neste domingo, 15 em SV
Concentração às 8 da manhã na Biquinha. Inscrição no local com 1 quilo de alimento

motivação. Este evento de 2016 bene� ciou as entidades Lar 
Vicentino, Lar de Assistência ao Menor e Creche Sementinha. 
Percebemos que as pessoas estão muito receptivas a ações 
verdadeiras de solidariedade”, disse o presidente.

Cruz Vermelha nas Praias:
Nos próximos � nais de semana: 21 e 22, 29 e 01, 04 e 05 

a entidade vicentina realizará a Operação Cruz Vermelhas 
nas Praias. Em parceria com Corpo de Bombeiros, Conselho 
Tutelar e Guarda Civil, a Operação distribui pulseirinhas para 
as crianças e realiza o trabalho de localização de crianças 
perdidas na praia. 

O presidente Carlos Indalécio e o diretor 
Cláudio Garcia, na redação

Durante a entrega das carteiras da Ordem aos novos 
advogados cubatenses, a OAB homenageou pessoas que 
se destacaram em seus segmentos. Melissa Passarelli (na 
foto com os pais Passarelli Jr e Patricia e o presidente 
da OAB, André Izzi) recebeu menção honrosa pelo seu 
desempenho durante o ano na patinação artística. Aos 
08 anos, Mel já conquistou medalhas nos campeonatos 
gaúcho, brasileiro e pan-americano da modalidade

Quem marcou presença no evento 
foi a SICRED, banco em sistema 

de cooperativa, que ofereceu aos 
convidados um delicioso buff et 
com salgados, doces e bebidas 

diversas. Durante a cerimônia, a 
SICRED anunciou a parceria com 

a subsede da OAB de Cubatão, 
oferecendo crédito para os 

advogados da cidade. Na foto, os 
representantes da SICRED Robson 
Santos (Gerente de Negócios PJ) e 

Wende Santana

Acompanhado de toda a sua família, Paulo Chaves recebeu 
das mãos do presidente Andre Izzi e do padrinho da turma, o 

vereador e advogado Rodrigo Alemão, a sua carteira 
da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Parabéns pela conquista e sucesso na carreira
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por jaque barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Parabéns!

Presidente do 

Esporte Clube 

Cubatão, Braúlio 

Oliveira

O popular 
comerciante, 
Chico da Adega

A linda Rafaella, 
filha da Samanta, 
do Camp e Rafael
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padroeiro

Dia de Cidadania na 14 Bis, domingo
Em comemoração ao Dia de Santo Amaro, 

padroeiro do Guarujá, a Secretaria de Saúde 
da Prefeitura realiza o Dia de Cidadania, que 
acontece na Praça 14 Bis, em Vicente de Car-
valho, neste domingo (15) das 9h às 13h. 

Equipes da Dengue e do Centro de Tes-
tagem Aconselhamento, Prevenção e Treina-
mento, além de feira de doação de animais se-
rão algumas das atrações do evento, que visa 
mais do que uma celebração, um exercício de 
cidadania e congraçamento dos munícipes de 
Guarujá, concentrado na data comemorativa 
do padroeiro Santo Amaro.

Mais secretarias municipais aderiram à 
programação. A de Turismo vai realizar uma 
ação de propagação do turismo junto à popu-
lação, além de uma enquete junto aos muní-
cipes sobre o que pensam do Turismo local e 
coletar dados sobre sua importância. Cultura 
participará com apresentação teatral e mu-
sical, além de entretenimento infantil, com 
uma trupe de palhaços.

Religiosa
Na paróquia Nossa Senhora de Fátima e 

Santo Amaro, no Centro, acontece uma pro-
cissão pelas ruas do bairro a partir das 18 

horas, com saída na Praça da Matriz. Em se-
guida, por volta das 19 horas, será celebrada a 
tradicional missa campal em homenagem ao 
Padroeiro, com a presença do bispo da Dioce-
se de Santos, Dom Tarcísio Scaramussa.

Na segunda-feira (16), a celebração acon-
tece na capela Santo Amaro, na Rua Walde-
mar Tangari, 316, Jardim Conceiçãozinha, em 
Vicente de Carvalho. A partir das 19h haverá 
uma procissão pelas ruas próximas à igreja, 
encerrando com uma missa.

Santo Amaro
Nasceu em Roma e entrou muito cedo 

para a vida religiosa. Se tornou beneditino 
com apenas 12 anos de idade, por intermédio 
de São Bento, a quem considerava seu pai es-
piritual. Dentre as histórias que alimentam a 
santidade de Amaro, uma conta que certa vez, 
São Bento, por revelação, soube que um jovem 
estava para se afogar em um açude. Disse ao 
então discípulo que fosse ao encontro daquela 
pessoa. Ele teria ido com tanta obediência que 
teria caminhado sobre as águas para salvá-lo. 
Também são atribuídos a ele milagres como a 
cura de enfermos e pessoas com deficiência. 

O padroeiro de Guarujá edificou 120 mos-

teiros na França e faleceu em 15 de janeiro de 
565, aos 72 anos. Foi a partir da construção da 
Capela de Santo Amaro que a ilha onde está 
localizado o Município passou a ter o nome 
do santo. Essa capela teria sido construída em 

1545 pelo português José Adorno, nas proxi-
midades da Fortaleza Santo Amaro da Barra 
Grande. Em respeito à crença dos devotos ca-
tólicos, o dia do santo italiano é feriado mu-
nicipal.



Dentro de um macacão vermelho esbanjando 
elegância, Mariana Assis recebeu as clientes 
do Lounge Mariana Assis Beauty Concept para 
confraternizar a chegada de 2017.
Com riqueza de detalhes, a festa toda trabalha-
da no requinte aconteceu no próprio lounge, 
com decoração de encher os olhos e vários brin-
des sorteados  por comerciantes cubatenses, 
para as participantes.
Comida e bebida boa, bate papo descontraído 
e animação marcaram a noite. O lounge, que foi 
recém inaugurado, é especializado em serviços 
de beleza, com foco em looks de festa (pentea-
do e makeup ) e oferece amplo espaço para o 
bem estar das clientes, além de ótimo atendi-
mento e pontualidade. Em breve tem novidade: 
duas salas exclusivamente destinadas para noi-
vas, para oferecer mais conforto e privacidade. 
Para agendar um penteado ou make de arrasar, 
basta ligar: 13 98104-0857

Em noite memorável, a Paty Baamonde (a ‘Pa’ da 
PaCaRê Presentes) recebeu amigos e familiares 
para celebrar seus 15 anos com muito encanto e 
amor. A linda festa aconteceu dia 22 de dezembro 
no Buffet Vila das Flores e o tema foi a magia da 
Disney. Os pais Claudia e Denilson, e as irmãs Ca e 
Rê, eram só sorrisos na recepção dos convidados 
junto com a bela debutante que com 14 casais de-
ram um show na valsa e nas surpresas

Fotos Felipe Figueira

Na frente, as três irmãs (da esq. p/ dir.) Renata (Rê) Patrícia (Pa) e a Carla (Ca)

13 de janeiro de 2017 B3digital.com.br
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E O PRÊMIO VAI PARA...

Natal Premiado da Acic apresenta ganhadores
O último domingo foi especial para quem foi à sede da ACIC, quando a entidade realizou o sorteio dos prêmios da promoção ‘Natal Premiado 2016’. 
Antes do início do sorteio, a ansiedade era visível no semblante dos participantes e só acabou quando o vencedor do último prêmio foi anunciado. 
No total, foram 28 prêmios sorteados durante o evento. A entrega dos prêmios será feita na sede da ACIC, em data e horário a serem divulgados 
pela entidade nos próximos dias. Veja a lista completa dos ganhadores do ‘Natal Premiado’

REDE KRILL CUBATÃO
Ednaldo de Souza Lima            01 Ven� lador
Ednaldo de Souza Lima            01 Ferro a Vapor
Eliane Azevedo Ribeiro            01 Panela de Pressão
Patricia Meireles Silveira          01 Faqueiro Inox
Eliete Aparecida de Oliveira     01 Ven� lador
Eliete Aparecida de Oliveira     01 Capacete Feminino Branco
Jerry Wesley Souza Mello         01 Bicicleta Alumínio Vermelha
Andressa Souza Mello            01 Liquidifi cador
Jerry Wesley Souza Mello         01 Faqueiro Inox
Marcia Adriana Aparecida        01 Notebook
Nilson Mirando Costa            01 Bicicleta Especial Azul
Fernando Francisco dos Santos 01 Capacete Masc Preto
Mateus Sabino Costa  01 Fogão
Juliana Meireles Silveira  01 Bicicleta Alumínio Azul
Davi Maximiliano da Silva  01 Máquina de Lavar
Maria Vanessa Costa  01 Ar Condicionado Split
Ana Lucia de A. Teófi lo  01 Motocicleta

REDE KRIL CASQUEIRO
Milton Aparecido 
Ferreira 
01 Jogo Panelas Rochedo

LOCAL DE COMPRA 
NÃO DIVULGADO
Maria Luciene da Mota 
Henrique
01 Batedeira

DUDA DECORAÇÃO
João Vitor da Silva Ferreira 
01 Forno Elétrico

MC DONALDS
Fabiano Eduardo de Oliveira  01 Jogo de Panelas Rochedo
Fabiano Eduardo de Oliveira  01 Liquidifi cador
Carina Santos Gomes  01 TV LCD 32 polegadas

CANTINA DA TIA JÔ
Germina Pereira da Silva        01 Ferro a vapor
Leni Aparecida dos Santos Silva         01 Jogos Panela Rochedo

MTV MATTOS
Sebas� ão F. Rodrigues  01 Bicicleta especial vermelha
João Pedro Nascimento Costa  01 Geladeira 

Os ganhadores do prêmio participaram do sorteio ao vivo

O prêmio de maior valor, 
uma moto, foi faturado por 
Ana Lucia

FOTOS: PROGRAMA ALTA QUALIDADE


