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Reforma da 
Reforma já está 
pronta e vai 
para Câmara

02

Coluna do Cido Barbosa 

Vila Noel

‘Os grandes 
invisíves’

4º Fidifest

Marcel Nobrega

Povo na bronca 
com DER e Ecovias

Almoço 
Caipira da 
TV Polo

Doação da 
Carbocloro viabiliza 
teatro Anilinas

Construções 
irregulares 

serão demolidas

Exposição que começa nesta sexta vai 
mostrar todos os detalhes do cotidiano 
dos bairros Cota.  Mostra acontece na 
Floricultura Central. 03

Associação de moradores 
denuncia que as falhas no 
projeto do Viaduto Ru-
bens Paiva estão causando 
prejuízos irreparáveis aos 
moradores.
Interrupções e quebra no 
manilhamento seriam 
os responsáveis pelos 
constantes alagamentos 
nas marginais do Jardim 
Casqueiro e Vila dos Pes-
cadores, além da própria 
Via Anchieta, inclusive a 

Demorou, mas parece que 
agora vai.
A sala de teatro, dentro do 

Festival Internacional 
de Dança reúne mais de 
1000 bailarinos em Santos 
durante 5 dias de festival. 
Abertura da mostra terá 
apresentação gratuita  03

poça que causou a morte 
de um motociclista, mês 
passado. Além disso, a 
água parada, por cau-
sa do entupimento do 
esgoto prolifera doenças 
e é ambiente ideal para a 
dengue.
Os moradores ainda re-
clamam de antigas reivin-
dicações que continuam 
sem respostas:  falta de 
sinalização, iluminação e 
acessos do viaduto. 03

Anilinas, recebe doação da 
Unipar Carbocloro, para 
finalização do projeto. 03

Na manhã desta quinta-feira, moradores da Vila Noel foram acordados com tratores prontos 
para demolir construções irregulares, em mais uma ação do Programa Invasão Zero, em 
Cubatão. Ação foi adiada depois de acordo com moradores, que terão uma semana para 
reestabelecerem as condições da época do cadastramento. 
Segundo a Prefeitura, para que o projeto habitacional que vai receber as famílias cadastradas 
no local prossiga, é preciso que as garagens transformadas em casas voltem ao normal e as 
construções feitas depois do cadastramento, sejam demolidas.
Moradores reclamam. 02

Sem receber, 
demitidos da 
Marvin acampam 
na Prefeitura

Comitiva da 
Usiminas visita 
prefeito no 
gabinete

Macaé é o
 novo líder da 
Força Sindical
 na Baixada

Cursan 
aguarda 
aporte para 
pagar demissões

Prefeitura chama 
professores 
aprovados no 
concurso de 2014

Por trás 
da Baleia 

Azul
O Acontece recebeu o psicólogo 
Alessandro Oliveira para falar 
sobre o que há por trás de um 
dos assuntos mais comentados 
da internet: “O Jogo da Baleia 

TV Polo realiza 
mais uma edição do 
tradicional almoço, 
que promete levar o 
público para uma tarde 
no campo, com muita 
comida caseira. 
Para animar a festa, 
o sertanejo raiz 
se mistura com o 
sertanejo atual com 
as apresentações de 
duplas caipiras e 
artistas sertanejos.
Além disso, uma feira 
repleta de produtos 
caseiros e artesanato 
para quem quiser 
levar uma lembrança 
para casa. Veja mais 
detalhes na página 08

Azul”. Depressão, problemas 
familiares e outros fatores 
foram apontados pelo 
psicólogo, que aproveitou 
para comentar também sobre 
o “Jogo da Baleia Rosa”, que 
visa a valorização da vida. 
A entrevista completa você 
pode ler no site do Acontece 
(acontecedigital.com.br)

Viaduto do Casqueiro

DER diz que vai resolver problemas de drenagem e
Ecovias diz que não tem nada a ver com o assunto
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Com Força
O presidente do Sintracomos Macaé, é o novo
coordenador da Força Sindical na Baixada Santista.
Ele foi eleito no sexto congresso paulista da central, sex-

ta-feira passada (12), em substituição ao 
presidente do Sindicato dos Químicos, 
Herbert Passos Filho,  agora vice-presi-
dente estadual. Macaé foi empossado na 
manhã desta quarta-feira (18), na sede 
do Sintracomos: “delegarei tarefas aos 
presidentes dos 43 sindicatos fi liados 
para trabalharmos em conjunto, numa 
dinâmica constante”.

Pagamento da Cursan
Nesta quinta  foi homologado o acordo na Delegacia 

Regional do Trabalho, dando inicio  às homologações nos 
sindicatos. Ficou defi nido que será encaminhado a Câma-
ra um projeto para que seja efetuado um aporte, seguido 
de  um TAC no Ministério Público. 

O salário do mês de abril será o primeiro a ser pago. 
Em seguida deve ser apresentado o organograma de pa-
gamento das homologações. Com isso o FGTS já pode ser 
liberado; mas de 2012 para cá não teriam sido recolhidos e 
aí, o impasse ainda persiste.

A Câmara de vereadores receberá Projeto do Executivo 
para viabilizar a liquidação da Cursan, o que deve aconte-
cer sem muitas difi culdades, na Casa.

Já o Sintracomos, não reconhece a legitimidade do fe-
chamento da Cursan

Cubatão ainda secreto
De forma unânime, os vereadores de Guarujá aprova-

ram na última terça-feira (16) a emenda à Lei Orgânica 
Municipal, que extingue o voto secreto em plenário. A 
emenda deve ser sacramentada em segunda votação, no 
próximo dia 30. Eram previstas votação secreta em casos 
de análise de perda de mandato, escolha da mesa diretora, 
vetos do Executivo e concessão de títulos de cidadão.

De fato, parece absurdo existir o voto secreto em vo-
tações na Casa do Povo de um país democrático. Várias 
cidades do país já corrigiram o equívoco e Guarujá saiu na 
frente, na região.

Fica a dica para os vereadores cubatenses.

Reforma da Reforma 
Foi apresentado formalmente os itens do acordo que 

justifi cou o fi m da greve dos servidores, mas sem altera-
ções signifi cativas conforme Acontece antecipou na edição 
de 5 maio, na matéria de manchete ‘Acabou a greve’. Ago-
ra a minuta da emenda à Lei Orgânica será encaminhada 
para a Câmara, já na próxima semana.

A licença paternidade passará de cinco para 10 dias e 
as licenças do servidor, para tratamento de doenças graves, 
serão consideradas de efetivo exercício, bem como a falta 
médica/ausência para tratamento de saúde.

A redução das férias em dobro para 50%, só deve valer a 
partir do ano que vem, mas o assunto voltará a ser debatido no 
próximo semestre com os sindicatos, com base num estudo 
de impacto que a Prefeitura fará sobre as fi nanças municipais.

Este ano, todo mundo recebe os 100%

Mulheres do PPS
A deputada federal Pollyana Gama (PPS) em parceria 

com a coordenação de mulheres do PPS local, pediu ao go-
vernador, uma unidade móvel do Programa Mulheres de 
Peito para Cubatão. Pollyana foi informada pela secretá-
ria Sandra Furquim, que 800 mulheres esperam para fazer 
mamografi a em Cubatão.

Novos professores
A Prefeitura convocou 67 professores aprovados pelo 

concurso público 02/2014. Serão inseridos docentes na 
Educação Infantil 1 (3), na Educação Infantil 2 (25), no 
Ensino Fundamental 1 (25), Educação Física de Ensino 
Fundamental 2 (5), Educação Artística de Ensino Funda-
mental 2 (8) e Educação Especial (1).

 A previsão  é de que os educadores já estejam efetivos 
entre as 57 UMEs a partir do segundo semestre.

Marvin
E as reclamações na porta da Prefeitura continuam a 

todo vapor. Desta vez funcionários demitidos da Marvin 
reclamam que não conseguem receber as indenizações e 
alguns estariam ainda com as carteiras presas. Sem salário, 
sem homologação, sem seguro desemprego, sem FGTS, 
sem poder arrumar outro emprego...

Até o fechamento desta edição os ‘desempregados’ ain-
da não tinham conseguido nenhum avanço. Já a imprensa 
tem difi culdades em falar com a Marvin.

Usiminas
Uma comitiva da Usiminas fez uma visita ofi cial ao pre-

feito Ademário. Porém nenhuma das informações espe-
culadas nos bastidores foram confi rmadas. Ofi cialmente, 
tratou-se de uma simples visita de cortesia, onde o presi-
dente reiterou que a Usiminas não vai fechar as portas em 
Cubatão e que o grupo que emprega 1700 funcionários di-
retos, espera o reaquecimento do cenário econômico para 
defi nir os próximos investimentos na cidade.

O prefeito e uma comitiva devem retribuir a visita nas 
próximas semanas.

Na manhã desta quin-
ta-feira, moradores da Vila 
Noel foram acordados com 
tratores prontos para de-
molir construções irregu-
lares, em mais uma ação do 
programa Invasão Zero, em 
Cubatão. Houve  resistência 
de um grupo de moradores 
e a ação foi adiada. Os alvos 
eram garagens que foram 
transformadas em residên-
cias e também novas inva-
sões, construídas depois do 
cadastramento de famílias 
para o conjunto habitacio-
nal que será construído pela 
Ecovias. 

Segundo a Prefeitura, 
existe um compromisso 
com a comunidade da Vila 
Noel para congelamento, 
que não estaria sendo res-
peitado, o que inviabilizaria 
o projeto habitacional que 
contemplará os moradores 
cadastrados no local. “Foi 
constatado que quinze ga-
ragens de veículos foram 
transformadas em residên-
cias para novas famílias, e 
uma delas virou ponto co-
mercial”, disse o vice-prefei-
to e secretário municipal de 
Planejamento, Pedro de Sá. 

Segundo a Prefeitura, 
fi cou estabelecido que os 
moradores revertam para a 
forma anterior as garagens 
e o local usado como co-
mércio. 

Nenhuma família foi re-
tirada do local esta semana, 
mas, segundo a Prefeitura, 
fi cou combinado com os 
moradores que será feita 
uma verifi cação na próxima 
semana. 

Reclamando
Ao Acontece, algumas 

famílias explicaram que 
há muito tempo se trans-
feriram das casas para as 
garagens, pois os barracos 
fi cam muito próximos à 
pista, num declive, em que 
perdiam tudo quando cho-
via forte. Pelo tempo, eles 
já consideravam a situação 
consolidada.

A ação também irritou 
lideranças de outras co-
munidades, que estiveram 
no gabinete do prefeito, no 
dia anterior, para tratar do 
tema habitação: ‘fi camos 
vendidos’ sintetizou o vice 
da Aumeds, Jonas Silva. 

Construções irregulares serão demolidas 

CAROL ORGANIZACAO CONTABIL                        
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Balanco Patrimonial
 0043 - LAR FRATERNO DE CUBATAO
 CNPJ:51.642.759/0001-09                                                                                        
                                                                                    Periodo de Encerramento: 01/01/2016 A 31/12/2016
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ATIVO         PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO
        CIRCULANTE              CIRCULANTE
            CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                     CONTAS A PAGAR
               CAIXA                        OBR. VINC. AO FORN. MATERIAL E SERVI
                  CAIXA                   149,64 D        DUTRA PRODUTOS DE LIMPEZA E DES      386,10 C
                    DEPOSITOS BANCÁRIOS À VISTA                      EDMEIRE ALENCAR DANTAS - ME       132,00 C
 BANCO CEF (172-1) - FEDERAL            21.954,43 D        CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAG
 BANCO CEF (246-9) - ESTADUAL                   50,00 D        PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER  45.272,43 C
 BANCO CEF (247-7) - MUNICIPAL                   10,00 D        SINDICAL - EMPREGADOS       432,36 C
 BANCO CEF (169-1) - CONTA MOVIMEN            17.930,00 D        CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL À RECO       949,03C
 BANCO SANTANDER (478-5) - MUNICIP                     2,73 D        CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA À RE        52,99 C
 BANCO SANTANDER (423-5) - FEDERAL                     1,62 D        OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS
 BANCO SANTANDER (1093-1) - ESTADU                   30,00 D        SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR    1.282,00 C             
                                           CREDITOS                      OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - TERCEIRO
 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                        ISSQN - FONTE    5.441,35 C
 ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13° SALÁ                   32,62 D                PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE   2.327,16 C
 ARREDONDAMENTO                    15,23 D                IMPOSTO DE RENDA - FONTE        48,26 C
 ADIANTAMENTO DE FERIAS            10.263,41 D             OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS
 PREVIDENCIA SOCIAL À RESTITUIR/RE            43.697,88 D                FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 11.019,10 C
                     ATIVO NÃO CIRCULANTE                                  PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL        30,94 C
 REALIZAVEL A LONGO PRAZO                          OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROJETOS
 IMOBILIZADO                                HONORARIO CONTABIL A PAGAR    3.120,00 C
    MOVEIS E UTENSÍLIOS               2.477,00 D             EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
    INFORMATICA               7.620,00 D                JOSE RUBENS MARINO   8.500,00 C
    MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              1.824,00 D             CHEQUE PRÉ DATADO
    (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                              CHEQUE PRÉ DATADO  73.229,10 C
       (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                PATRIMONIO LIQUIDO
           (-) DEPRE. DE MÓVEIS E UTENSILIOS         1.188,14 C          RESULTADO ACUMULADO
           (-) DEPR. INFORMATICA                 381,00 C             RESULTADO ACUMULADO
           (-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTO           182,40C                 SUPERAVIT DO EXERCICIO  29.667,54 C
                  SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO 77.583,34 D
      TOTAL DO ATIVO..............................................          104.307,02 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                104.307,02 C
   
 Reconhecemos a exatidao do presente balanco encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentacao apresentada.

  __________________________________________________   __________________________________________________
  JOSE RUBENS MARINO                                                               CAROLINA APARECIDA TEOBALDO MOGICA      
  FUNCAO: PRESIDENTE                                                               FUNCAO: CONTADORA                               
  RG: 3.785.579 SSP/SP                                                          CPF: 212.423.278-94                          
  CPF: 050.203.528-53                                                              CT/CRC: 1SP232683/O-5                           
                                                                                

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

        4 - RECEITAS         1.135.087,62 C
       4.1 - RECEITAS        1.135.087,62 C
          4.1.1 - CUSTEIOS        1.135.087,62 C
             4.1.1.01 - ATIVIDADES PROPRIAS          509.088,51 C
                4.1.1.01.0001 - CONTRIBUICOES DOS IDOSOS         372.739,41 C
                4.1.1.01.0002 - RECEITAS DOACOES PF/PJ           35.325,34 C
                4.1.1.01.0003 - RECEITA TELEMARKETING           80.727,80 C
                4.1.1.01.0005 - RECEITA CARTORIO             7.275,96 C
                4.1.1.01.0006 - CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS - VOLUN          13.020,00 C
             4.1.1.02 - RECEITA C/ CONVENIO E SUBVENÇÕES        255.529,08 C
                4.1.1.02.0002 - RECURSO FEDERAL         101.977,08 C
                4.1.1.02.0004 - RECURSO - ANGLO AMERICA         153.552,00 C
             4.1.1.03 - RECEITAS C/ DONATIVOS EXPONTANEOS          12.960,00 C
                4.1.1.03.0002 - DONATIVOS - TRABALHOS VOLUNTARIOS            12.960,00 C
             4.1.1.04 - GRATUIDADE           278.779,20 C
                4.1.1.04.0001 - GRATUIDADE           278.779,20 C
             4.1.1.05 - IMUNIDADE USUFRUIDAS           78.730,83 C
                4.1.1.05.0001 - ISENCOES INSS USUFRUIDAS            75.793,11 C
                4.1.1.05.0002 - PIS S/ FOLHA USUFRUIDAS             2.937,72 C
 
 Total de RECEITAS        1.135.087,62 C
 
 (=) RECEITA LÍQUIDA        1.135.087,62 C
 
 (=) SUPERÁVIT BRUTO        1.135.087,62 C
    3 - DESPESAS        1.105.420,08 D
       3.1 - RECURSOS HUMANOS          624.607,63 D
          3.1.1 - RECURSOS HUMANOS          427.725,91 D
             3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/VINC. EMPREGAT        427.725,91 D
                3.1.1.01.0001 - SALARIOS          254.552,91 D
                3.1.1.01.0002 - 13° SALARIO            20.637,40 D
                3.1.1.01.0003 - FERIAS            21.768,83 D
                3.1.1.01.0004 - FUNDO DE GARANTIA           30.653,13 D
                3.1.1.01.0005 - PREVIDENCIA SOCIAL           75.793,11 D
                3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2.937,72 D
                3.1.1.01.0007 - RESCISÃO 21.382,81 D
          3.1.2 - BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGAT            1.304,71 D
             3.1.2.01 - BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGAT            1.304,71 D
                3.1.2.01.0002 - VALE TRANSPORTE             1.304,71 D
          3.1.4 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREG        195.577,01 D
             3.1.4.01 - REMUNERAÇÃO C/PESSOAL SEM VINCULO…        195.577,01 D
                3.1.4.01.0001 - HONORARIO CONTABIL           22.530,00 D
                3.1.4.01.0003 - SERVIÇO DE ENGENHARIA             1.500,00 D
                3.1.4.01.0004 - CUIDADORA            30.971,91 D
                3.1.4.01.0005 - COZINHEIRA              4.453,33 D
                3.1.4.01.0006 - ASSISTENTE SOCIAL             8.600,00 D
                3.1.4.01.0008 - PSICOLOGIA            15.782,00 D
                3.1.4.01.0009 - COORDENADORA           31.600,00 D
                3.1.4.01.0010 - AUX. SERVICOS GERAIS             2.259,77 D
                3.1.4.01.0011 - AUX. ADMINISTRATIVO             3.600,00 D
                3.1.4.01.0013 - FISIOTERAPEUTA           39.950,00 D
                3.1.4.01.0014 - AUX. DE COZINHA             2.050,00 D
                3.1.4.01.0015 - NUTRICIONISTA                13.780,00 D
                3.1.4.01.0016 - MOTORISTA            13.600,00 D  
                3.1.4.01.0018 - HONORARIO ADVOCATICIO             2.500,00 D
                3.1.4.01.0019 - AUX. ENFERMAGEM             2.400,00 D
 
       3.2 - DESPESAS ORDINARIAS          189.073,25 D
          3.2.3 - APOIO ADMINISTRATIVO          188.276,25 D
             3.2.3.01 - APOIO ADMINISTRATIVO          188.276,25 D
                3.2.3.01.0001 - VIAGEM                   23,15 D
                3.2.3.01.0002 - CARTORIO                 220,51 D
                3.2.3.01.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO           11.142,13 D
                3.2.3.01.0005 - MATERIAL USO E CONSUMO             2.735,42 D
                3.2.3.01.0006 - ATIVO FIXO              1.256,56 D
                3.2.3.01.0009 - GRAFICA              1.620,00 D
                3.2.3.01.0010 - REFEIÇÃO              1.787,00 D
                3.2.3.01.0012 - DESP. COM TELEFONE             9.720,34 D
                3.2.3.01.0013 - MAN. E CONSER. DO IMOBILIZADO          30.576,92 D
                3.2.3.01.0014 - DESP. COM AGUA             6.341,10 D
                3.2.3.01.0015 - DESP. COM GASOLINA           12.661,25 D
                3.2.3.01.0016 - COPA            55.123,30 D
                3.2.3.01.0018 - DESP. COM LUZ            10.145,12 D
                3.2.3.01.0019 - DESP. COM MEDICAÇÃO             1.743,96 D
                3.2.3.01.0020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO           38.173,68 D
                3.2.3.01.0023 - TARIFA BANCARIA             1.281,39 D
                3.2.3.01.0024 - JUROS E MULTAS                704,99 D
                3.2.3.01.0025 - PUBLICIDADE              2.598,00 D
                3.2.3.01.0026 - CORREIO                 156,70 D
                3.2.3.01.0027 - TAXAS DIVERSAS                  90,43 D
                3.2.3.01.0028 - PLANO DE SAUDE                174,30 D
          3.2.7 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                797,00 D
             3.2.7.01 - DEPRECOAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                797,00 D
                3.2.7.01.0001 - DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS               233,60 D
                3.2.7.01.0002 - DEPRECIACAO MAQUINAS E…                182,40 D
                3.2.7.01.0003 - INFORMATICA                 381,00 D
       3.4 - CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS         291.739,20 D
          3.4.1 - CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS         291.739,20 D
             3.4.1.01 - GRATUIDADE          278.779,20 D
                3.4.1.01.0001 - GRATUIDADE          278.779,20 D
             3.4.1.02 - TRABALHOS VOLUNTARIOS           12.960,00 D
                3.4.1.02.0001 - SERVIÇOS CONTADORA DE HISTORIA            4.800,00 D
                3.4.1.02.0002 - SERVIÇO PSICOLOGA             4.800,00 D
                3.4.1.02.0003 - SERVIÇO DE COZINHA             3.360,00 D
 
 Total de DESPESAS        1.105.420,08 D
 
 (=) SUPERÁVIT OPERACIONAL            29.667,54 C
 Resultado Financeiro:
 Outras Receitas/Despesas:
 Participações e Contribuições:
 
 Total do SUPERÁVIT do Período:            29.667,54 C
 Reconhecemos a exatidao da presente demonstracao encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentacao apresentada.

 

  __________________________________________________                            __________________________________________________
  JOSE RUBENS MARINO                                                               CAROLINA APARECIDA TEOBALDO MOGICA      
  FUNCAO: PRESIDENTE                                                             FUNCAO: CONTADORA                               
  RG: 3.785.579 SSP/SP                                                             CPF: 212.423.278-94                          
  CPF: 050.203.528-53                                                              CT/CRC: 1SP232683/O-5    

Cubatão, 10 de março de 2017

Comissão Fiscal
Os abaixo assinados membros da comissão fi scal do Lar Fraterno de Cubatão, tendo examinado as contas e documentos referente  ao balanço anual de 2016, 
atestam a exatidão dos documentos fi scais e aprovam o mesmo.                                                                                

Nome: José Fernandes
RG: 7872641
CPF: 003.392.198-90
END: Rua Artur Assis, 14, ap 136 – Stos

                       

Nome: Márcio Oliveira Chaves
RG: 18272334
CPF: 108.269.578-54
END: Rua José Gonçalves Torres, 230 – Cubatão

Nome: Manoel Tavares Pinho Filho
RG: 5161032-2
CPF: 545.659.878-72
END: Maria Graziela, 705 - Cubatão

 BALANÇO PATRIMONIAL 2016 - AVISO DE ERRATA
Publicação do Balanço do Lar Fraterno em 28/04/2017, no Jornal Acontece, em desacordo com a Lei 121001/09.

________________________________________________  ___________________________________________
JOSE RUBENS MARINO                                                               CAROLINA APARECIDA TEOBALDO MOGICA      
  FUNCAO: PRESIDENTE                                                             FUNCAO: CONTADORA                               
  RG: 3.785.579 SSP/SP                                                             CPF: 212.423.278-94                          
  CPF: 050.203.528-53                                                              CT/CRC: 1SP232683/O-5    

LAR FRATERNO DE CUBATÃO - Enti dade de Amparo à Pessoas Idosas
Av. Joaquim M Couto, 1130 - Vila Paulista - Cubatão - SP - CEP 11510-010 - Fone: (13) 3361-3973 email: enti dadefraterno@hotmail.com

VILA NOEL

Vão sair 
Segundo a Prefeitura, as 

famílias que invadiram o 
espaço, depois do cadastra-
mento, terão as construções 
demolidas. As garagens terão 
que voltar a funcionar como 
tal, e as famílias cadastradas 
que se mudaram para elas 
deverão retornar às casas de 
origem, sob risco de demoli-
ção da garagem. “È a forma 

de voltar ao estado da época 
do congelamento, garantin-
do a continuação do projeto 
habitacional que vai receber 
as famílias cadastradas, se-
gundo orientação, inclusive, 
do Ministério Público”, ex-
plicou o vice-prefeito .

A Prefeitura continuará 
monitorando a área, para 
que não ocorram novas in-
vasões.

Dia 24
Uma reunião com o pre-

feito tratará do andamento 
do projeto para as famílias 
cadastradas. A antiga ideia de 
usar o campo do 31 de Março 
para construção dos aparta-
mentos é considerada inviá-
vel pela administração, que 
pretende preservá-lo. “Será 
aberta discussão com a co-
munidade para encontramos 
o local adequado”, disse Sá.  

Moradores receberam as 
intimações nesta semana
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EXPOSIÇÃO

AMIGOS DA VILA

ESPETÁCULO

4ª EDIÇÃO

comunidade

Um olhar sobre os detalhes 
que passam despercebidos pe-
los nossos olhos. Foi com esse 
objetivo que o Projeto Com 
Com realizou dois cursos de 
fotogra� a e dele saíram as 

‘Os grandes invisíveis‘

V. São José recebe ação social

O viaduto do caos
Fale conosco
 13 3361-5212

jornalacontece@acontecedigital.com.br

Exposição fotográfi ca mostra o cotidiano das Cotas

Desleixo com a tubulação seria responsável 
pelas poças na rodovia e marginais, inclusive 
a que matou um motociclista mês passado

fotos da mostra ‘Os Grandes 
Invisíveis’, que começa nes-
ta sexta (19), na Floricultura 
Central.

Ao todo serão 40 fotos que 
vão mostrar o dia a dia dos 

bairros Cota (desde a Fabril 
até a Cota 200), com detalhes e 
cenas cotidianas de cada lugar. 
“O legal dessa exposição são 
as macrofotogra� as, que vão 
trazer detalhes muito interes-
santes dos bairros”, comenta o 
popular Antônio Trovão, um 
dos curadores da exposição.

Monitoria 
A exposição terá datas es-

peciais, onde os fotógrafos 
estarão no local explicando 
o processo de concepção dos 
trabalhos. A monitoria acon-
tece nos dias 25 de maio e 01, 
06, 08, 14, 22, e 29 de junho.

 Para isso, basta compare-

Era para ser entregue 
junto com a reforma do 
Novo Anilinas, em 2012, 
mas faltou dinheiro e � cou 
para depois, tendo a inau-
guração adiada algumas 
vezes. A sala de teatro que 
� ca posicionada de frente 
para as duas salas de cine-
mas dentro do parque, tem 
capacidade de acomodar 
350 pessoas, para apresenta-
ções diversas poderá, en� m, 
abrir as portas para o espe-
táculo.

O Fidifest – Festival In-
ternacional de Dança chega à 
sua quarta edição entre 23 e 
28 de maio, no Teatro Muni-
cipal Braz Cubas.  Realizado 
pela ADALPA – Associação 
de Dança do Litoral Paulista, 
o projeto vem disseminando, 
ao longo dos anos, a dança na 
Baixada Santista. 

Neste ano, o Fidifest rece-
berá com mais de mil bailari-
nos vindos de todo o Estado, 
além da Argentina e do Chi-
le. Eles estão divididos em 62 
academias inscritas e levarão 
ao público 244 coreogra� as. 
São esperadas mais de 3 mil 
pessoas no teatro durante os 
seis dias de festival. 

A abertura conta com o 
espetáculo da Cia Tentáculo 
Jovem de São Paulo reunin-
do três trabalhos: “O eu pele”, 
“Voyeur cena � nal” e “Oníri-
co”, no dia 23, às 20h, no Tea-
tro Municipal Brás Cubas. A 
retirada gratuita de ingressos 
ocorrerá uma hora antes do 
início, na bilheteria do teatro. 

Abram-se as cortinas!

Mais de mil bailarinos 
disputam o Fidifest

Grana da Carbocloro vai botar teatro do 
Novo Anilinas para funcionar

Abertura terá espetáculo gratuito da Cia. 
Tentáculo Jovem, de São Paulo

Na semana passada, a 
Unipar Carbocloro anun-
ciou aporte de R$ 300 mil 
no projeto de � nalização 
da construção do teatro do 
Parque Novo Anilinas, em 
Cubatão. O projeto, que 
está sendo conduzido pela 
Via Cultura, inclui a con-
clusão da construção civil, 
os projetos de sonorização e 
iluminação, o acarpetamen-
to, a forração acústica, a ins-
talação do ar condicionado 
e a instalação das poltronas. 

Nos dias seguintes, até 27 
de maio, acontece a mostra 
competitiva e, em 28 de maio, 
ocorre a Noite de Gala. Para 
essas datas, a entrada custa R$ 
10. A programação completa 
do 4º Fidifest está no site do 
Acontece (acontecedigital.
com.br)

Workshops 
O evento conta ainda 

com workshops ministrados 
(a partir do dia 25), também 
no Teatro Brás Cubas, por 
quatro pro� ssionais de fama 
internacional: Neyde Rossi, 
a “primeira dama” da dança 
no Brasil, Suely Machado e 
Ciro Barcellos, integrantes do 
júri técnico da Dança dos Fa-
mosos, do Faustão, e Marcio 
Rongetti, que integra o festival 
desde a primeira edição.

Todos formarão o júri 
dessa edição do Fidifest. As 
reservas para os workshops 
podem ser feitas pelo e-mail: 
contato@� difest.com.br ou 
pelo site www.� difest.com.br.

Divulgação

Carol Queiroz

A Associação Para o de-
senvolvimento de Cubatão 
e Região – ADCR denuncia 
o descaso do Estado com o 
Viaduto Rubens Paiva (Cas-
queiro), em Cubatão. Além 
dos antigos problemas, am-
plamente divulgados des-
de o ano passado, as novas 
consequências da falta de 
zelo da obra pode ter sido, 
inclusive motivo da morte de 
um ciclista no mês passado. 
“Quando chove, além da An-
chieta, as marginais do Cas-
queiro e Vila dos Pescadores 
� cam inundadas, por causa 
da tubulação entupida”, disse 
o diretor Osvaldo, ao apontar 
para a reportagem o exato lo-
cal onde morreu um ciclista, 
no dia 12 de abril. Na épo-
ca, a Ecovias informou que, 
‘os alagamentos provocaram 
novos buracos, que só pude-
ram ser identi� cados depois 
que a água baixou’.

"O viaduto foi tão bem 
feito que não teve nem inau-
guração, quando foi libera-
do em 2016", disse o diretor 
Josué.

Os diretores da Associa-
ção percorreram todo o en-
torno do Viaduto, mostran-
do os evidentes problemas:

Dengue: um verdadeiro 
chamariz para o mosquiti-
nho. Qualquer leigo, mesmo 
que desatento, pode observar 
o perigo com a água parada 
que está em todos os lados. O 

lixo e a proliferação de trans-
missores de doenças, também 
é evidente, denunciado um 
verdadeiro crime contra a saú-
de pública.

ESTRUTURA: os direto-
res da Associação apontaram 
uma viga de concreto que 
passa por cima da tubulação 
interrompendo-a, daí: a água 
não escorre, se misturando 
com esgoto e gerando poças 
para todo o lado. Segundo 
eles, um rompimento de tubu-
lação da Sabesp, já no � m da 
obra, permanece com o vaza-
mento até hoje. 

DESASSOREAMENTO 
‘MEA BOCA’: É assim que os 
diretores de� nem o trabalho 
feito pela metade pelo DER. 
“Depois de muita pressão da 
comunidade eles vieram aqui 
e deram uma tapiada. Mas 
não adiantou nada, pois para-
ram na metade e o esgoto não 
vaza”, reclama o presidente da 
Associação José Antônio Bar-
bosa, o Fundo de Garantia, 
lembrando ainda que todas 
as reivindicações da comuni-
dade, no início de 2016, com 
relação ao viaduto, continuam 
sem atenção.

DER DIZ QUE 
VAI RESOLVER

“O DER informa que está 
em tratativas com a empresa 
responsável pelas obras para 
sanar as questões pontuais de 
drenagem no entorno do novo 

Viaduto Rubens Paiva, próxi-
mo a Vila dos Pescadores. O 

DER prevê solucionar o pro-
blema nos próximos dias”.

cer ao local ou agendar uma 
visita pelo telefone 3361-2703. 
São dois horários: das 09h30 
às 11h, com direito a um café 
da manhã; e das 15h às 16h30, 
seguido de um chá da tarde. 

‘Os Grandes Invisíveis’ � ca 
aberta até o dia 30 de junho. 
A Floricultura Central � ca na 
Rua Cidade de Pinhal, 130. 
Mais infos pelo telefone (13) 
3361-2703 ou na página do  
Projeto Com Com (� .com/
projetocomcom). 

A mostra tem apoio da 
Floricultura Central, do Jor-
nal Acontece, do BID, TV 
Polo, Atelie Arte nas Cotas,  
CDHU e Governo do Estado.

Celina Silva e Antonio Trovão estiveram na redação 
do Acontece contando detalhes da exposição

Os amigos Maiko, Rafael, Lucas e � iago, 
idealizadores da Ação Social na Redação do Acontece

Divulgação

Vanessa Toledo, André Santos e Juliana Luiz, 
os diretores do Fidifest

A Praça da Cidadania na 
Vila São José recebe no pró-
ximo dia 04 de junho um 
grupo de amigos que fará 
uma ação social no bairro. 
Eles são alunos, ex-alunos 
e um instrutor do curso de 
barbearia do Instituto Mix.

O evento será das 09 às 
17 horas, e oferecerá servi-
ços de corte de cabelo e bar-
bearia para os homens e de 
corte e cuidado com cabelo, 
sobrancelhas e pele para as 
mulheres. 

Além dos serviços de 
estética, a Ação Social con-

Evento terá corte de cabelo masculino e feminino, limpeza de pele e outros serviços

ta com a parceria da Ótica 
Azucar, que vai oferecer exa-

mes de vista gratuitos para os 
participantes da Ação Social.

Durante todo o dia, tam-
bém terá aulas de skate, zum-
ba e música ao vivo.

Para participar é bem fá-
cil: basta comparecer na Pra-
ça da Cidadania, na entrada 
da Vila São José, com 1Kg de 
alimento não perecível. 

Todos os alimentos ar-
recadados serão doados a 
instituições de caridade da 
cidade. 

Para mais informações 
sobre a Ação Social, basta 
falar com Rafael, um dos or-
ganizadores do evento, pelo 
telefone (13) 99678-2998.

Os diretores 
da ADCR, 

Aizamoque, 
Fundo de 

Garantia, Josué 
e Osvaldo: 

'população está 
indignada com 

a situação' 

Sem saída: Os vários pro-
blemas apontados pela popu-
lação desde a sua liberação 
em 2016, continuam lá, in-
tocáveis. O principal deles é 
o caos estabelecido no acesso 
ao Casqueiro, na con� uência 
entre a Avenida Brasil e a An-
chieta. Sem semáforo ou si-
nalização adequada, os carros 
cruzam em quatro direções, 
sem contar os pedestres que 
se arriscam, no local. 

O viaduto também con-
tinua sem iluminação, com 
falhas de sinalização e no 
mais grosseiro equivoco do 

Problemas de iluminação, sinalização 
e acesso aos bairros e a via Anchieta

projeto, a descida da alça do 
viaduto, sentido Norte, con-
tinua sem acesso direto para 
a Via Anchieta. 

O DER não se manifestou 
o� cialmente sobre estes te-
mas. Por telefone a assessoria 
disse que é responsabilidade 
da concessionária Ecovias

JÁ A ECOVIAS respon-
deu assim:

“O viaduto em questão é 
de responsabilidade do DER. 
As demandas relacionadas a 
ele devem ser encaminhadas 
ao órgão responsável”.

Marcel Nobrega
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Domingo foi dia de le-
var a mãe para aquele 
almoço especial. E o 
restaurante do Gonça-
lo preparou tudo para 
receber as mamães e 
suas famílias com um 
almoço dedicado a 
elas. Com comida de 
qualidade, e prepara-
da com muito carinho, 
o anfi trião Gonçalo 
abriu as portas para 
fazer do almoço de 
Dia das Mães um mo-
mento marcante para 
guardar na memória. 

por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

A última segunda foi de muita emoção para 20 
futuras mamães que são assistidas pelo Centro de 
Referência da Mulher. O Lions Clube de Cubatão 
realizou a doação de 20 kits com fraldas, roupas 
e acessórios para os bebês. Em clima agradável, 
a doação foi feita pela diretoria do Lions, durante 
bate papo com dicas para primeiros cuidados com 
o bebê, entre outros assuntos. Além da doação, foi 
servido delicioso chá da tarde, oferecido gentil-
mente pela Cantina Tia Jô.
O Lions Clube de Cubatão aproveita a oportuni-
dade para agradecer a ACIC, que colaborou para a 
confecção dos kits.

Mensalmente, a Help Financeira oferece deli-
cioso café para seus clientes. No mês de maio, o 
café teve um toque de ternura e foi oferecido em 
comemoração ao dia das mães. A fi nanceira ofe-
rece crédito para aposentados, pensionistas do 
INSS e servidores públicos, entre outros serviços. 
Fica na Rua Assembléia de Deus, 45. Informações 
4040-4785

Acic prestigia as mães cubatenses

Com o intuito de aproximar e reunir as 
mães comerciantes de Cubatão, a Acic 
preparou um chá da tarde especial no 
salão da entidade. O convite para o chá 
das mamães comerciantes, foi recebido 
com carinho pelas mulheres que compa-
receram para receber a homenagem na 
semana das mães.  Além de se deliciar 
com um cardápio preparado especial-
mente para esse chá, as mamães pude-
ram sair da rotina e descansar um pouco 
enquanto colocavam a conversa em dia. 
O presidente da Acic, Geraldo Tia Jô 
e o vice José Lopes, fi zeram questão 
de passar pelo evento para felicitar as 
mamães.

Handebol de graça 
O Projeto Handebol Cubatão vai oferecer au-

las de handebol para 120 adolescentes de 13 a 16 
anos matriculados nas escolas do município. 

O projeto é realizado pela Associação Unidos, 
com apoio do Instituto Cultural Usiminas, pa-
trocínio da Usiminas. As inscrições devem ser 
feitas no CEU (Rua Januário Candido - Jardim 
Nova República) às 3ª e 5ª das 8h30 às 16h00. 

Mais informações com Lula (13) 98820-8093.



19 de maio de 2017 05digital.com.br

Parabéns!

Pauli, da Via Pauli 

Calçados 

Maquiadora  e empreendedora Mariana Assis

Fábio Linhares, da 

Help Financeira

Feijuca do Lar
Deliciosa feijoada, samba de qualidade e ambiente familiar. O último sábado registrou, em alto estilo, a feijoada do 
Lar Fraterno. Tudo isso regado pelo sorriso dos idosos, que se divertiram ao som de Demônios da Garoa, entre outros 
sambas de raíz. A renda foir revertida para ações do Lar, houve ainda o sorteio de uma bicicleta Aro 18. 
O Lar Fraterno Agradece o apoio: Hotel Anuar, Doceria Fanny, Neia Denis do Buff et DB dos Santos e vereador Cleber 
do Cavaco

Centenária do Lar 
Fraterno, Maria de Lurdes

Um olhar diferente sobre 
as mães que lutam pelo bem 
de seus � lhos portadores de 
necessidades especiais. É com 
esse viés que a AMEIC (As-
sociação de Mães Especiais 
Itinerantes Cristãs) promove 
a exposição “ Dentro de uma 
mãe especial tem uma Diva” 
que acontece no Shopping 
Pátio Iporanga (Avenida Ana 
Costa, 465, Santos) até o pró-
ximo dia 25 e depois segue 
para as cidades de Guarujá e 
Cubatão.

As fotos são fruto de um 
ensaio especial feito pela 
AMEIC com as mães na Se-
mana Internacional da Mu-
lher. 15 mães de Cubatão, 

‘Dentro de uma mãe especial tem uma Diva‘
Guarujá e Santos tiveram um 
dia de beleza, com direito a 
vestido, maquiagem e tudo o 
que tem direito e no � nal um 
ensaio fotográ� co fechou com 
chave de ouro o dia delas.

“Essas mães dedicam suas 
vidas aos seus � lhos, que pre-
cisam de cuidado especial. 
Muitas vezes elas não tem 
tempo para se cuidar e ter 
um momento desses. Nós 
proporcionamos a elas um 
dia para elas se curtirem. E a 
exposição mostra exatamente 
isso”, comenta Elaine Cruz, 
presidente da AMEIC.

“Nós aproveitamos para 
agradecer aos padrinhos da 
exposição, o vereador Ruy de 

Rosis e a vereadora Audrey 
Kleys, que tem dado apoio a 
entidade. Nosso trabalho é 
dar suporte as mães de crian-
ças com necessidades espe-
ciais e toda a ajuda sempre é 
bem-vinda”, � naliza Elaine.

Primeira parada da ex-
posição, o Shopping Pátio 
Iporanga aproveitou para rei-
terar a importância da expo-
sição e das ações da AMEIC. 
“Para nós é uma honra re-
ceber uma exposição como 
essa, que mostra a trajetória 
de vida dessas mães tão espe-
ciais”, comenta a assessora de 
marketing Carol Romaciotti.

PRÓXIMAS PARADAS 
Saindo de Santos, a ex-

posição vai para o Guarujá 
no dia 27, no Shopping La 
Plage (Avenida Marechal 
Deodoro da Fonseca, 885, 
Pitangueiras) das 14 às 21 
horas. Depois a exposição 
segue para Cubatão. A mos-
tra acontece entre os dias 29 
de maio e 02 de junho, no 

“Essa exposição é a nossa homenagem a 
essas mães que abdicam das suas vidas 
para se doar integralmente aos fi lhos”

Elaine Cruz

Paço Municipal (Praça dos 
Emancipadores s/n), sem-
pre das 09 às 17 horas.

Mais informações sobre 
a exposição pelos telefones 
(13) 99637-3746/ 98803-9817 
com Cristina Oliveira ou pela 
nossa página no facebook (� .
com/ameicbaixada).

A exposição � ca no Shopping Patio Iporanga até o dia 25, 
depois segue para o Guarujá e encerra em Cubatão

Banda Marcial no Bloco
A Banda Marcial de Cuba-

tão realiza no próximo dia 24 
os concertos ‘Viva a Música’ 
e ‘Música no EJA’, no Bloco 
Cultural. No ‘Viva a Música, 
a partir das 14h30, a Marcial 
leva um repertório com te-
mas de � lmes e desenhos in-
fantis para os alunos da rede 
municipal de ensino, além de 
músicas eruditas e canções 
populares.  Já no ‘Música no 
EJA’, que começa às 19h30, é a 
vez dos alunos da rede do EJA 
ouvirem um repertório re-
cheado de clássicos da MPB e 
trilhas de � lmes conhecidos. 
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: CHRISTIAN STECA DA SILVA e 
SILVÂNIA MARQUES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 290543010 - SSP/SP, CPF n.º 
27863019800, com 37 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 38, fl s. nº 72, Termo nº 24015), nascido no dia vinte e 
dois de setembro de mil novecentos e setenta e nove (22/09/1979), residente 
na Rua Sinval Duarte Pereira, 89, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ MIGUEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 4 anos e de 
MARIA ALICE STECA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 744327 - SSP/RO, CPF n.º 
71833170210, com 42 anos de idade, natural de PORTO VELHO - RO, nascida 
no dia dez de agosto de mil novecentos e setenta e quatro (10/08/1974), 
residente na Rua Sinval Duarte Pereira, 89, Jardim Costa e Silva, Cubatão - 
SP, fi lha de COSMO DAMIÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mestre de 
obras, com 62 anos de idade, residente em PORTO VELHO - RO e de JOANA 
D’ARC TAVARES DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, falecida há 20 anos. 
Divorciada de Leandro Nascimento da Conceição, conforme sentença datada 
de 15/03/2015, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Familia e Sucessões 
Comarca de Americana-SP, nos autos de nº0301933-52.2011.8.826.0000. 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 maio 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: ALINSON DA SILVA BASTOS e EDVANIA 
MARIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 8817659 - SSP/PR, CPF n.º 03842211902, com 34 
anos de idade, natural de RIBEIRÃO PIRES - SP (Ribeirão Pires-SP  Livro nº 60, 
fl s. nº 71, Termo nº 7746), nascido no dia dezoito de agosto de mil novecentos 
e oitenta e dois (18/08/1982), residente na RUA Jaime Duarte, 57, Jd.Nova 
República, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO BATISTA BASTOS, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 58 anos de idade, residente em ASSAÍ - PR e de NEIDE 
DA SILVA BASTOS, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 55 anos de 
idade, residente em UMUARAMA - PR . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 289615550 - SSP/SP, CPF n.º 30172709806, 
com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de 
maio de mil novecentos e oitenta e dois (19/05/1982), residente na RUA Jaime 
Duarte, 57, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL SEVERINO DOS 
SANTOS, falecido há 15 anos e de MARIA RONALDA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em MORRO AGUDO - 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, 09 de maio 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: RICARDO DE OLIVEIRA e NATALIA 
PEREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, legislador, RG n.º 30663628 - SSP/SP, CPF n.º 26483447809, com 40 
anos de idade, natural de GUAÇUÍ - ES, nascido no dia dezessete de agosto de 
mil novecentos e setenta e seis (17/08/1976), residente na Rua Rivaldo Alves 
Feitosa, 561, bloco 02 apto.42, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de NAZARIO 
SABINO DE OLIVEIRA, falecido há 26 anos e de ANA ROSA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de: Jenicy Carla Fonseca Cavalcan� , conforme escritura 
pública lavrada aos 11/06/2012, pelo 2º Tabelião de Notas de Cubatão/SP, no 
livro. nº128, pgs.351/354.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 43342896 - SSP/SP, CPF n.º 34092545878, com 32 anos de 
idade, natural de JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE (Jaboatão dos Guararapes-
PE  Livro nº 68, fl s. nº 175, Termo nº 79264), nascida no dia dezenove de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (19/12/1984), residente na Rua 
Rivaldo Alves Feitosa, 561, bloco 02 apto.42, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSE CARLOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RUTH PEREIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, domés� ca, com 49 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de maio 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: LUCIAN DE ARAUJO NORT e 
DANIELLE SANTOS DE JESUS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, conferente, RG n.º 450550618 - SSP/SP, CPF n.º 37727752843, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de outubro de 
mil novecentos e oitenta e oito (20/10/1988), residente na RUA 5, 53, Fabril, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ROBERTO NORT, falecido há 9 anos e de LUCIA 
FERREIRA DE ARAUJO, falecida há 2 anosDivorciado de Camila Moreira de 
Oliveira, conforme sentença datada de 14/06/2016, proferida pelo MM. Juiz de 
Direito Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania 
da Comarca de Praia Grande-SP, nos autos de N°0004133-56.2016.8.26.0477.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cadastro, 
RG n.º 416435348 - SSP/SP, CPF n.º 34950735829, com 29 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 242, fl s. nº 24, Termo 
nº 78595), nascida no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(03/11/1987), residente na RUA 5, 53, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO 
RAIMUNDO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos 
de idade, residente em SANTOS - SP e de JOSENEIRE SANTOS DE JESUS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em SANTOS - 
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, 11 de maio 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: JOÃO JOAQUIM DA SILVA e 
LINDALVA LOPES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, aposentado, RG n.º 101706170 - SSP/SP, CPF n.º 01782586873, 
com 62 anos de idade, natural de SALGADINHO - PE, nascido no dia treze de 
dezembro de mil novecentos e cinquenta e quatro (13/12/1954), residente 
na RUA Alberto Pinto de Carvalho, 377, Jd.Nova República, Cubatão - SP, 
fi lho de APRIGIO JOAQUIM DA SILVA, falecido há 20 anos e de JOSEFA 
SEVERINA DA CONCEIÇÃO, Falecida há 60 anosDivorciado de Maria de 
Fá� ma da Silva, conforme sentença de 25/03/2015, proferida pelo Juiz de 
Direito da Comarca de São Paulo-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúva, do lar, RG n.º 325221698 - SSP/SP, CPF n.º 26583816890, 
com 51 anos de idade, natural de TEIXEIRAS - MG, nascida no dia treze de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta e seis (13/02/1966), residente na 
RUA Alberto Pinto de Carvalho, 377, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha 
de NORBERTO SABINO LOPES, falecido há 39 anos e de ANA JOSÉ LOPES, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 93 anos de idade, residente em 
TEIXEIRAS - MG. Viúva de Edson de Fá� ma Rodrigues da Silva, falecido aos 
21/12/2002, no livro C-27, fl s.164, sob o nº7309, no Cartório de Viçosa-MG. 
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, 11 de maio 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: ANDRE TEIXEIRA GUERRA e 
DANIELA SANTOS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, caldeireiro, RG n.º 437590094 - SSP/SP, CPF n.º 36761144850, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um 
de julho de mil novecentos e oitenta e sete (21/07/1987), residente na RUA 
João Francisco de Oliveira, 85, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de SERGIO 
LUIZ MARTINS GUERRA, falecido há 5 anos e de ANA RODRIGUES TEIXEIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, RG n.º 459311797 - SSP/SP, CPF n.º 42739783850, com 21 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco (27/06/1995), residente na RUA João Francisco 
de Oliveira, 85, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ RAMOS DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 67 anos de idade, residente em 
SURUBIM - PE e de MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 56 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, 09 de maio 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: GABRIEL ESTEVAM DA ROSA 
e LETICIA FIGUEIREDO OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de loja, RG n.º 43067528 - SSP/SP, CPF n.º 
42353070884, com 23 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 9º 
Subdistrito - Vila Mariana  Livro nº 159, fl s. nº 293, Termo nº 33277), nascido no 
dia oito de abril de mil novecentos e noventa e quatro (08/04/1994), residente 
na AVENIDA Cruzeiro do Sul, 372, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de GILBERTO 
APARECIDO ESTEVAM DA ROSA, falecido há 2 anos e de ILZE AFONSO ROSA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 55 anos de idade, residente 
em FRANCA - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 429102057 - SSP/SP, CPF n.º 44949058878, com 22 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 190, fl s. nº 76, 
Termo nº 114599), nascida no dia três de maio de mil novecentos e noventa 
e cinco (03/05/1995), residente na AVENIDA Cruzeiro do Sul, 372, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de SANDRA REGINA PEREIRA FIGUEIREDO OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, 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, 10 de maio 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: SIDNEY ELY GONZALEZ ROCHA e 
ALINE DA SILVA COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico de manutenção, RG n.º 351471698 - SSP/SP, CPF n.º 
35011819817, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 127, fl s. nº 79, Termo nº 32722), nascido no dia vinte e nove de 
março de mil novecentos e oitenta e oito (29/03/1988), residente na RUA 
João dos Santos Custódia, 189, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de SIDNEY 
RODRIGUES ROCHA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 58 anos de 
idade, residente em GUAIÇARA - SP e de JUSSARA DOS SANTOS GONZALEZ, 
de nacionalidade brasileira, professora, com 61 anos de idade, residente em 
GUAIÇARA - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
engenheira civil, RG n.º 48331668 - SSP/SP, CPF n.º 40483470805, com 
25 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Recife-PE-10º Distrito  Livro nº 
36, fl s. nº 08, Termo nº 40442), nascida no dia trinta e um de maio de mil 
novecentos e noventa e um (31/05/1991), residente na RUA João dos Santos 
Custódia, 189, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de ADEILSON DA SILVA COSTA, 
falecido há 03 anos e de MARIA DOS PRAZERES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 47 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, 11 de maio 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: SILVIO ROBERTO BATISTA e 
ANDRÉA MARQUES PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 392259783 - SSP/SP, CPF n.º 
21785953591, com 56 anos de idade, natural de POJUCA - BA, nascido no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos e sessenta (18/09/1960), residente 
na AVENIDA Ferroviária II, 514, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de 
SILAI VITAL BATISTA, falecido há 4 anos e de JOSEFA DOS SANTOS BATISTA, 
falecida há 4 anosDivorciado de Lucineide Santos, conforme sentença 
datada de 27/08/2015, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Civel da 
Comarca de Simões Filho-BA, nos autos de n°0301194-22.2013.8.05.0250.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
232181329 - SSP/SP, CPF n.º 09783758829, com 45 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 450, fl s. nº 230, Termo 
nº 194513), nascida no dia vinte de junho de mil novecentos e setenta 
e um (20/06/1971), residente na AVENIDA Ferroviária II, 514, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO MARQUES PEREIRA, falecido 
há 8 anos e de ELISABETE SCHMIDT PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de maio 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: RONALDO SOUZA DA CONCEIÇÃO 
e RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico em refrigeração, RG n.º 44116946 - SSP/SP, CPF n.º 
22977084835, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 119, fl s. nº 307, Termo nº 29766), nascido no dia quinze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e sete (15/02/1987), residente na Rua Caminho do Bispo, 
5001, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, pintor, com 52 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA BERNADETE SOUZA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 367361541 - SSP/SP, CPF 
n.º 44476196870, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 167, fl s. nº 337, Termo nº 48899), nascida no dia vinte e oito de outubro de 
mil novecentos e noventa e quatro (28/10/1994), residente na Rua Caminho do 
Bispo, 5001, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MARCELO GOMES FERREIRA, 
de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CLAUDIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, balconista, 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, 12 de maio 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: JOSELITO MENDES VIANA e 
MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de equipamentos, RG n.º 395540185 - SSP/SP, 
CPF n.º 998204289553, com 36 anos de idade, natural de AURELINO LEAL - 
BA (Aurelino Leal-BA  Livro nº 12, fl s. nº 220, Termo nº 4875), nascido no dia 
vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta (22/07/1980), residente 
na RUA Caminho General Ozorio, 2421, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de CARMIRO CONCEIÇÃO VIANA, falecido há 1 ano e de IDALICE MENDES, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em 
AURELINO LEAL - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, cozinheira, RG n.º 394198128 - SSP/SP, CPF n.º 42642140415, 
com 49 anos de idade, natural de SAIRÉ - PE (Bezerros-PE  Livro nº 48, fl s. 
nº 196, Termo nº 46104), nascida no dia três de abril de mil novecentos e 
sessenta e oito (03/04/1968), residente na RUA Caminho General Ozorio, 
2421, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO INÁCIO DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente 
em BEZERROS - PE e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 67 anos de idade, residente em BEZERROS - 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 maio 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: MARCELO BERTINO DA SILVA e COSMA 
DA SILVA PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro mecânico, RG n.º 439219024 - SSP/SP, CPF n.º 31702441830, com 32 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 102, fl s. nº 78, Termo nº 
22772), nascido no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e quatro 
(26/05/1984), residente na RUA Manoel Mar� ns de Souza, 25, bl.02 apt.02, 
Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de MARCOS GOMES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em HORTOLÂNDIA - 
SP e de GERCINA MARIA BERTINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
54 anos de idade, residente em HORTOLÂNDIA - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 439232867 - SSP/SP, CPF 
n.º 36761147875, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 119, fl s. nº 35, Termo nº 29494), nascida no dia cinco de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e sete (05/01/1987), residente na RUA Manoel 
Mar� ns de Souza, 25, bl.02 apt.02, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO DO 
NASCIMENTO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de COSMA RIBEIRO DA SILVA PEREIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 60 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 maio 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: BRUNO FREITAS DE LIMA e 
CRISTIANE DE OLIVEIRA DANTAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente operacional, RG n.º 48600733 - SSP/SP, CPF n.º 
41176268848, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 147, fl s. nº 57, Termo nº 40659), nascido no dia vinte e sete de maio de mil 
novecentos e noventa e um (27/05/1991), residente na Avenida Ferroviária 
II, 376, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de REGINALDO DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 45 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP e de LUCIENE FREITAS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
domés� ca, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de produção, 
RG n.º 48921134 - SSP/SP, CPF n.º 41222098890, com 24 anos de idade, 
natural de IRECÊ - BA (Irecê-BA  Livro nº 29, fl s. nº 52, Termo nº 33519), nascida 
no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e três (09/01/1993), 
residente na Avenida Ferroviária II, 376, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lha de FRANCISCO COELHO DANTAS, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSEMEIRE 
FRANCISCA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, falecida há 6 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, 11 de maio 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: JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA 
FILHO e FATIMA TEREZINHA PINHEIRO BERNARDES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 234655823 - SSP/
SP, CPF n.º 97288969800, com 62 anos de idade, natural de SERRA PRETA 
- BA, nascido no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e cinquenta 
e cinco (28/01/1955), residente na Avenida Mar� ns Fontes, 680, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA, falecido há 
05 anos e de PEROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, falecida há 13 anosViúvo 
de: Terezinha Silva de Oliveira, falecida aos 15/09/2014, no livro C-119, 
fLS.239, sob nº54737 no cartório do 2º Subdistrito de Santos-SP.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, pencionista, RG n.º 
177885543 - SSP/SP, CPF n.º 05680294885, com 58 anos de idade, natural 
de SERTÃOZINHO - SP, nascida no dia dois de dezembro de mil novecentos 
e cinquenta e oito (02/12/1958), residente na Rua 07 de Setembro, 930, 
casa 02, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de BENEDICTO PINHEIRO, falecido 
há 50 anos e de VICTORIA DE ASSIS PINHEIRO, falecida há 14 anos
Viúva de José da Silva Bernardes, falecido aos 09/04/2014, no livro C242, 
fl s.115, sob nº154102 no cartório do 1º Subdistrito de Santos/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 maio de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: SAMIR DE ARAUJO AMORIM e 
NATHALY CAMILO BASTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 48588652 - SSP/SP, CPF n.º 41675391874, com 
26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 150, fl s. nº 17, Termo nº 90829), nascido no dia dezoito de abril de mil 
novecentos e noventa e um (18/04/1991), residente na Rua Estados Unidos, 
250, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de ERONALDO DAS NEVES AMORIM, 
de nacionalidade brasileira, comerciante, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARILUCIA DE ARAUJO AMORIM, de nacionalidade 
brasileira, empresária, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de Cartório, 
RG n.º 479996118 - SSP/SP, CPF n.º 42760012859, com 25 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 273, fl s. nº 148, Termo 
nº 97379), nascida no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa 
e dois (23/03/1992), residente na Rua 07 de Setembro, 41, casa 03, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de RODRIGO BASTOS, de nacionalidade brasileira, agente 
penitenciário, com 44 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de 
CHEILA SIMONE CAMILO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, técnica de 
segurança do trabalho, com 45 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 maio 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: ANDRÉ LUIZ MENDES ROCHA e 
RAYANNE NOGUEIRA SILVA DE AMORIM. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 33085956 - 
SSP/SP, CPF n.º 32823917810, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia seis de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (06/07/1984), 
residente na Rua João Damaso, 154, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho 
de LUIS FEITOZA ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LUISA MENDES ROCHA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão 
- SPDivorciado de Jaqueline Aparecida Alves, conforme sentença datada de 
07/10/2015, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-
SP, nos autos de nº0006618-53.2015.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 296342959 - SSP/RJ, CPF n.º 
10451933729, com 22 anos de idade, natural de PIRAÍ - RJ (Paracambi - RJ  Livro 
nº 4, fl s. nº 28, Termo nº 1854), nascida no dia dez de junho de mil novecentos 
e noventa e quatro (10/06/1994), residente na Rua João Damaso, 154, Parque 
Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de ROBERVAL RAMOS DE AMORIM, de 
nacionalidade brasileira, engenheiro, com 50 anos de idade, residente em 
RIO DE JANEIRO - RJ e de MARILÉA NOGUEIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, domés� ca, com 43 anos de idade, residente em SEROPÉDICA - RJ. 
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 maio 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 MARCELO DA SILVA e ELIANE 
FERNANDES MARTINS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, cabeleireiro, RG n.º 548559910 - SSP/SP, CPF n.º 23447978821, 
com 35 anos de idade, natural de ÁGUA PRETA - PE (Xexéu - PE  Livro nº 
11, fl s. nº 117, Termo nº 12609), nascido no dia quatro de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e um (04/12/1981), residente na Rua Caminho 
Paraíba, 762, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS BELO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CICERA DA CONCEIÇÃO BRASILIANO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, costureira, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar geral, RG n.º 46014537X - SSP/SP, CPF n.º 36403566830, com 28 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 131, fl s. nº 010, Termo 
nº 34244), nascida no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (05/09/1988), residente na Rua Caminho Paraíba, 762, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSEFA FERNANDES MARTINS, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar geral, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de maio 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: LÚCIO PAULO DA SILVA e KATIA 
SIMONE TAVARES DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, fren� sta, RG n.º 263046060 - SSP/SP, CPF n.º 15919946830, com 
43 anos de idade, natural de RECIFE - PE (São Lourenço da Mata-PE  Livro 
nº 86, fl s. nº 18, Termo nº 60748), nascido no dia dezoito de maio de 
mil novecentos e setenta e três (18/05/1973), residente na Rua Márcio 
Mar� ns da Conceição, 11, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ PAULO 
DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA MARIA SANTANA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 55994147x - SSP/SP, CPF n.º 04477084498, com 34 anos de idade, 
natural de RECIFE - PE (Recife-11ºZona -PE  Livro nº 23, fl s. nº 267, Termo 
nº 26819), nascida no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta e 
dois (15/06/1982), residente na Rua Márcio Mar� ns da Conceição, 11, Vila 
São José, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO MARIANO TAVARES, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 6 anos e de ALAIDE BELO DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 85 anos de idade, residente em RECIFE - 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, 15 de maio 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: ÍTALO TELES LEITÃO e LAÍS LAPA OLIVEIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, controlador de 
tráfego, RG n.º 488970556 - SSP/SP, CPF n.º 40584268882, com 24 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de novembro de mil novecentos 
e noventa e dois (23/11/1992), residente na AVENIDA Principal, 1615, Caminho 
Frei Damião, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de VALMIR FERREIRA LEITÃO, de 
nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JOSELITA TELES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Sara Silva de 
Santana, conforme sentença datada aos 24/06/2014, proferida pela Juíza de Direito 
da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0005864-48.2014.8.26.0157. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. operacional, RG 
n.º 354882259 - SSP/SP, CPF n.º 34525749890, com 30 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 108, fl s. nº 01, Termo nº 65703), 
nascida no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(23/11/1986), residente na AVENIDA Principal, 1615, Caminho Frei Damião, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 74 anos de idade, residente em ITABAIANA - SE e de MARIA LAPA 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 77 anos de idade, residente em 
SANTOS - 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 maio 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: VITOR FERNANDO 
LIMA DE CARVALHO e THAYNÁ REGINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 42944986 - 
SSP/SP, CPF n.º 43716888885, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascido no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(08/02/1994), residente na RUA Maria Cris� na, 104, Fundos, Jd.Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ FERNANDO DE CARVALHO, de nacionalidade 
brasileira, jornalista, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de DENISE DO CARMO LIMA, de nacionalidade brasileira, professora, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 459432175 - SSP/
SP, CPF n.º 45013610850, com 19 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 309, fl s. nº 84, Termo nº 118696), nascida 
no dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa e sete (17/05/1997), 
residente na RUA Maria Cris� na, 104, Fundos, Jd.Casqueiro, Cubatão - 
SP, fi lha de LAERCIO LOURENÇO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
técnico em instrumentação, com 42 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP e de ADRIANA REGINA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
vigilante, com 42 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - 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 maio 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: TIAGO FELIPE MANOEL DA SILVA 
e DANIELLE CAROLINA GONÇALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administra� vo, RG n.º 363517030 - SSP/SP, CPF 
n.º 39797292819, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
SP  Livro nº 160, fl s. nº 284, Termo nº 46060), nascido no dia trinta e um de 
agosto de mil novecentos e noventa e três (31/08/1993), residente na Rua 
São José, 197, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de GIVANILDO MANOEL 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARTA BENEDITA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, vigilante, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar adimistra� va, RG 
n.º 489964801 - SSP/SP, CPF n.º 42208503848, com 24 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 153, fl s. nº 317, Termo nº 43307), 
nascida no dia onze de julho de mil novecentos e noventa e dois (11/07/1992), 
residente na Rua Josefa Araujo de Oliveira, 55, bl.02, apt.32, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, fi lha de EZEQUIEL DA SILVA GONÇALVES, de nacionalidade 
brasileira, mecânico, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de SELMA FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 41 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 maio 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: CLAUDIO RIBEIRO e ENERCILA DOS 
SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
eletricista, RG n.º 27668011X - SSP/SP, CPF n.º 26153795854, com 42 anos 
de idade, natural de CORONEL FABRICIANO - MG (Perpétuo Socorro, Belo 
Oriente - MG  Livro nº 03, fl s. nº 102, Termo nº 2164), nascido no dia doze 
de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (12/12/1974), residente 
na Rua Julio Amaro Ribeiro, 81, apto.22C, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho 
de VALDIVINO JOSÉ RIBEIRO, falecido há 10 anos e de MARIA APARECIDA 
RIBEIRO, falecida há 41 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, técnica de enfermagem, RG n.º 557435316 - SSP/SP, CPF 
n.º 07023122826, com 51 anos de idade, natural de NEÓPOLIS - SE, nascida 
no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e sessenta e seis (20/02/1966), 
residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 81, apto.22C, Vila Natal, Cubatão - 
SP, fi lha de MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
NECILA DOS SANTOS, falecida há 05 anos. Divorciada de: Uziel Gonçalves da 
Silva, conforme sentença de 11/12/2007, proferida pela Juiza de Direito da 
3ª Vara Judicial da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº847/2007. 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 maio 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: DANIEL DO MONTE e CLEIDE MEIRA 
MATIAS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, RG n.º 43390415 - SSP/SP, CPF n.º 30931965829, com 35 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de abril de mil novecentos 
e oitenta e dois (08/04/1982), residente na RUA Alberto Pinto de Carvalho, 
378, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO JOSE DO MONTE, 
de nacionalidade brasileira, maçariqueiro, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de VILMA SELMA DO MONTE, falecida há 12 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 447304562 
- SSP/SP, CPF n.º 32375848861, com 33 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(20/01/1984), residente na RUA Alberto Pinto de Carvalho, 378, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, fi lha de CATARINO MATIAS SANTOS, falecido há 6 
anos e de VALDECI FLORENTINA DOS SANTOS MEIRA, 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, 15 de maio 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: DENILSON DO NASCIMENTO 
SILVA e KARINE PEREIRA DO CARMO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 39142869X - SSP/SP, CPF n.º 47433998829, 
com 19 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Cubatão  Livro nº 187, fl s. 
nº 25, Termo nº 56547), nascido no dia treze de agosto de mil novecentos 
e noventa e sete (13/08/1997), residente na Rua João Veiga, 361, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MANOEL DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, caminhoneiro, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARILENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 379475972 - SSP/SP, 
CPF n.º 33642201822, com 19 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  
Livro nº 182, fl s. nº 97, Termo nº 54629), nascida no dia vinte e três de maio 
de mil novecentos e noventa e sete (23/05/1997), residente na Rua Josefa 
Araújo de Oliveira, 55, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOEL JOSÉ DO 
CARMO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 44 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de LISLENE PEREIRA COÊLHO DO CARMO, de nacionalidade 
brasileira, vigilante, com 43 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 maio 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: NELSON FERREIRA SOBRAL e 
KEILA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnico de refrigeração, RG n.º 24401652 - SSP/SP, CPF 
n.º 13364961859, com 45 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no 
dia quatro de novembro de mil novecentos e setenta e um (04/11/1971), 
residente na RUA Sergipe, 179, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ANTUNES 
SOBRAL, de nacionalidade brasileira, falecido há 27 anos e de MARLENA 
FERREIRA SOBRAL, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 anos de idade, 
residente em Cubatão - SPDivorciado de Elaine dos Santos, conforme escritura 
pública lavrada em 05/05/2017 pelo 1º Tabelião de Notas de Cubatão-SP, no 
livro nº 225, fl s. 105/106.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, administradora, RG n.º 28485504 - SSP/SP, CPF n.º 31747358827, 
com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 91, fl s. 
nº 284, Termo nº 18600), nascida no dia dezoito de novembro de mil 
novecentos e oitenta e dois (18/11/1982), residente na RUA Frei Caneca, 
15, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO PEREIRA DE SOUSA, 
falecido há 05 anos e de DELSINA PEREIRA DE SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 66 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, 16 de maio 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 FERREIRA LIMA e 
TERCILIA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
soldador, RG n.º 7289214 - SSP/SP, CPF n.º 04962813803, com 63 anos de 
idade, natural de MATA GRANDE - AL, nascido no dia vinte e dois de abril de 
mil novecentos e cinquenta e quatro (22/04/1954), residente na Rua João 
Damaso, 246, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de MARCIONILIA ROSA 
DA CONCEIÇÃO, falecida há 06 anosDivorciado de Sandra Nascimento dos 
Santos, conforme sentença de 22/09/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 
4ªVara desta Comarca, nos autos de nº0002427.96.2014.8.26.0157. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, RG n.º 
397048166 - SSP/SP, CPF n.º 64826848900, com 62 anos de idade, natural de 
CARLÓPOLIS - PR, nascida no dia quinze de julho de mil novecentos e cinquenta 
e quatro (15/07/1954), residente na Rua João Damaso, 246, Pq.Fernando 
Jorge, Cubatão - SP, fi lha de PLACIDINO SILVA, falecido há 25 anos e de 
ANGELINA INHANI, falecida há 29 anos. Divorciada de Floren� no Moreira 
da Silva, conforme sentença de 17/12/1993, proferida pelo Juiz de Direito 
da 4ªVara da Família da Comarca de Curi� ba-PR, nos autos de nº1612/93. 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 maio 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: SERGIO DA COSTA PEREIRA e ROSELAINE 
SANTOS VIEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, RG n.º 30861500 - SSP/SP, CPF n.º 37421808868, com 71 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e dois de janeiro de mil 
novecentos e quarenta e seis (22/01/1946), residente na RUA Ana Maria, 492, 
Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de BELARMINO DA COSTA PEREIRA, falecido há 
18 anos e de EMILIA RODRIGUES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 90 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Izabel Jupira 
Leopoldo dos Santos, conforme sentença datada aos 27/04/1993, proferida 
pelo Juiz de Direito da 5ªVara da Comarca de Santos-SP, nos autos do processo 
de nº927/92. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, RG n.º 221169659 - SSP/SP, CPF n.º 04822496848, com 54 anos de idade, 
natural de SOROCABA - SP, nascida no dia quatorze de julho de mil novecentos 
e sessenta e dois (14/07/1962), residente na RUA Nicolau Cuqui, 37, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ GONZAGA VIEIRA, falecido há 9 anos e de 
DIRCE SANTOS VIEIRA, falecida há 2 anos. Divorciada de Humberto Evangelista 
de Carvalho, conforme sentença datada aos 08/03/2004,  proferida pelo Juiz 
de Direito da 1ªVara Civel da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº472/02. 
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 maio de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

A atenção do fã
No baile do Grito de 

Carnaval do Esporte Clube 
Cubatão de 1956, o famo-
so cantor Jorge Goulart foi 
convidado, como atração, 
para abrilhantar o evento. 
Terminado o show, ele se 
mandou em seu carrão, jun-
to com uma linda menina 
santista.

Para fazer média com a 
garota, parou no Bar São 
Paulo para um rápido lan-
che. O bar já estava fechan-
do, não tinha mais nada 
para comer. Mas, ao deparar 
com o cantor, Edson, o co-
peiro do bar, que era seu fã, 

correu ao bar vizinho, bus-
cando comida. Encontrou 
só restos e migalhas de pão 
velho. Mesmo assim, impro-
visou dois lanches e foi ser-
vir o distinto casal.

Apesar de enganado, 
Jorge Goulart pagou bem 
e, além do autógrafo, pre-
senteou o copeiro com uma 
bela gorjeta. 

A bronca do Cuca
Escalaram o Evanir Gro-

ppi (Alemão), motorista da 
Prefeitura, para trabalhar 
com o caminhão de lixo 
apelidado de Cuca. Era um 
caminhão horrível, cheio de 

manivelas que não funcio-
navam e, para piorar, o lixo 
depositado era todo em-
purrado para fora do carro, 
sujando toda a rua, dando o 
maior trabalho para recor-
rer de novo.

Certo dia, com o cami-
nhão todo sujo, espirrando 
lixo pra todo lado, Alemão 
entrou no estacionamento 
do Paço Municipal, jogou o 
caminhão em frente à porta 
de entrada do prefeito Pas-
sarelli, para fazer o protesto.

Avisaram o secretário de 
Obras sobre o ocorrido e 
Pedro Hildebrando, puto da 
vida, desceu as escadas, ex-

Apuração do Plebicito - 17 de outubro 
de 1948

TUNEL DO TEMPO

por Arlindo 
Ferreira

Historiador

pulsando o motorista Ale-
mão e seu ajudante Luís Sil-
veira, que saíram correndo.
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       ACONTECE NO LEGISLATIVO

LALÁ PARTICIPA DE AÇÕES DE APOIO AOS DESEMPREGADOS

RAFAEL TUCLA QUER INVESTIGAR CONCESSÃO DO ECOPÁTIO

SÉRGIO CALÇADOS PRESIDE REUNIÃO DA CEV DA ULTRACARGO

WILSON PIO COBRA SOLUÇÕES PARA ESCOLA DA COTA 200

AGUINALDO ARAUJO QUER ÔNIBUS NA VILA PAULISTA

MARCINHO COBRA SEGURANÇA NA PRAÇA DA CIDADANIA

RODRIGO ALEMÃO PEDE FRENTES DE TRABALHO NA CIDADE

TONINHO VIEIRA RECEBE LIDERANÇAS SINDICAIS

Além de participar da Comissão Especial de 
Vereadores criada para auxiliar os desempregados 
da Cidade no contato com as empresas do Polo, o 
vereador Lalá (SD) tem visitado o PAT e conversado 
com sindicalistas, representantes e desempregados 

O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou na última 
sessão um requerimento para a instalação de uma Comissão 
Especial de investigação para análise do cumprimento 
das contrapartidas exigidas da concessionária da área do 
Ecopátio, área da antiga Vila Parisi. 

Na última sexta (12) ocorreu a primeira reunião da CEV, 
presidida pelo vereador Sérgio Calçados (PPS), que visa inserir 
Cubatão nas tratativas sobre os danos causados pelo incêndio 
da Ultracargo. Participaram da reunião os secretários Mauro 
Haddad  (Meio Ambiente) e Sandra Furquim (Saúde); o gerente 

O vereador Wilson Pio (PSDB) visitou a UME 
Estado do Acre, na Cota 200, onde pode constatar in 
loco, o estado precário em que se encontra a unidade.

Como resultado da visita, o vereador já encaminhou 
vários ofícios aos setores competentes do poder 

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) solicitou junto 
ao setor competente do Poder Executivo para que se 
faça estudos com o intuito de implantar linhas de 
ônibus que passem pela Rua Bernardo Pinto, no trecho 
entre a Praça da Bíblia e a Rua Fernando Costa. 

O vereador Marcinho (PSB), encaminhou indicação à 
mesa da Câmara pedindo para que se faça a instalação de 
equipamentos de segurança na pista de skate da Praça da 
Cidadania, na Vila São José. O vereador ouviu dos jovens 
que frequentam o local que falta um equipamento de 

O vereador Rodrigo Alemão (PSDB), requereu junto 
à Câmara, que fosse expedido um ofício endereçado 
ao Prefeito Ademário Oliveira em caráter emergencial 
solicitando que  sejam retomadas as frentes de trabalho 
em Cubatão. 

As frentes de trabalho estão garantidas pela lei nº 

O vereador Toninho Vieira (PSDB), recebeu na última 
terça (16) em seu gabinete os diretores do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Industrias Químicas, Farmacêuticas e 
de Fertilizantes da Baixada Santista Hebert Passos, Apipe 
e Maraca, para tratar da reabertura do Hospital Municipal, 
visto que a situação que se encontra causa impactos negativos 

para dialogar e encontrar alternativas para essa grave 
crise enfrentada pela população. 

O vereador também mantém conversas frequentes 
com o Governo do Estado na busca de soluções e 
novas oportunidades de formação para o município.

Segundo o vereador, com a concessão da área, a 
empresa se comprometeu a construir um centro de 
pesquisas ambientais, um pólo industrial metal-mecânico, 
além de vagas para estacionamentos. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade.

da Cetesb, Marcos Cipriano e o presidente da AEAC, Célio La-
cerda. Os secretários a� rmaram que a Prefeitura está realizando 
um estudo sobre o impactos causados pelo incêndio na época, 
indicando projetos deverão receber os valores correspondentes 
ao pedido de indenização e compensação para o município. 

Executivo, solicitando a manutenção e reparo do 
prédio e dos equipamentos utilizados na escola, para 
que ele possa dar toda a infraestrutura necessária para 
que os alunos e professores possam desenvolver suas 
atividades com excelência.

Segundo o vereador, no trecho existem empresas 
instaladas como a agência da Sabesp e órgãos municipais 
como a Garagem e o PAT. A linha de ônibus facilitaria 
a vida dos moradores da cidade e trabalhadores das 
empresas do local a se deslocarem com mais rapidez.

segurança importante. O equipamento em questão se chama 
‘banks’, que são grades de proteção nas laterais da pista, a 
� m de dar mais proteção aos praticantes de skate, patins e 
outras modalidades. O pedido foi encaminhado ao setor 
competente do Poder Executivo para encaminhamento.

2.419 de 03 de setembro de 1997,  e que posteriormente 
foi alterada pela Lei Ordinária  2564/1999, que alterou a 
redação da Lei nº 2.419, e autorizou o Poder Executivo 
a criar Frentes de Trabalho com o intuito de amenizar 
a situação do desemprego em nossa cidade e viabilizar 
a instalação de novas empresas para nosso município.

na vida da população. Na oportunidade, aproveitaram para 
salientar a importância da criação de uma ala de queimados, 
bem como sobre o plano de geração de atividades econômicas.

Para isso, � zeram contato com os setores competentes, 
com intuito de fomentar as proposituras apresentadas no 
encontro. 

A ordem de publicação dos vereadores é feita de forma rota� va, para que todos tenham o mesmo espaço. Na primeira edição desta editoria, a publicação foi feita em ordem alfabé� ca. 
Na sequência das publicações, o úl� mo da semana anterior abre a editoria na semana seguinte.

VENDA
- CASA GEMINADA NO 
BAIRRO 31 DE MARÇO.  
CÓDIGO DO SITE: 1244.
2 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$220.000,00;

- APARTAMENTO NO BAIRRO 
VILA NOVA.  CÓDIGO DO 
SITE: 1274.
3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$240.000,00;

- SOBREPOSTA BAIXA NO 
BAIRRO JARDIM CASQUEIRO.  
CÓDIGO DO SITE: 1271.
3 DORMITÓRIOS, 1 SUÍTE, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$290.000,00.

3361-4894 / 3372-7409 
almeidasimoveis.com.br 

R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro-Cubatão

LOCAÇÃO
- CASA ISOLADA NO BAIRRO JARDIM 
SÃO FRANCISCO.  CÓDIGO DO 
SITE: 1157. 3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM 
PARA 2 CARROS. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$1.600,00; 

- CASA DE ESQUINA NO BAIRRO VILA 
PONTE NOVA.  CÓDIGO DO SITE: 1189.
3 DORMITÓRIOS, 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, 2 BANHEIROS E GARAGEM 
PARA 2 CARROS. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$2.000,00;

- SALA COMERCIAL NO BAIRRO 
JARDIM SÃO FRANCISCO.  CÓDIGO 
DO SITE: 1192. SALA MUITO BEM 
ACABADA. PRÉDIO COM ELEVADOR 
E RECEPÇÃO. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$1.200,00.

ASSOCIAÇÃO ATLETICA DESPORTIVA CUBATENSE
CNPJ: 11016221/0001-74

Rua Paulo Cesar do Nascimento, 88 - Vila Natal - Cubatão - SP
Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Venda bruta operacional
 Vendas de serviços   0,01
  Total--------------------   0,01
Receita líquida operacional
 Receita líquida de serviços  0,01
  Total--------------------   0,01
Lucro bruto operacional
 Lucro bruto de serviços  0,01
  Total--------------------   0,01
Despesas/receitas operacionais
 Despesas gerais   (0,01)
  Total--------------------   0,01

Heloisa Amorim Barrada
Contador    CRC 1SP228400/O-5
CPF 084030138-33  RG 18903652

Associação Atlética Esportiva Cubatense
Paulo José dos Santos - Presidente
CPF: 084698838-01 RG 19480085-4

Heloisa Amorim Barrada
Contador    CRC 1SP228400/O-5
CPF 084030138-33  RG 18903652

Associação Atlética Esportiva Cubatense
Paulo José dos Santos - Presidente
CPF: 084698838-01 RG 19480085-4
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ANUNCIE 
AQUI

3361-5212  
99653-2902

DIA DOS NAMORADOS

Denner e Katherine animam o Almoço Caipira
Realizado pela TV POLO, almoço vai levar você para degustar a comida típica do interior do país. Evento também terá feira de produtos feitos 
em casa e muita música sertaneja para colocar todo mundo para dançar.

Anote aí na sua agenda. 
No próximo dia 11 de junho 
a dupla “Denner e Katherine” 
marca presença e promete 
colocar todo mundo para 
dançar ao som de boas 
modas de viola durante o 
tradicional Almoço Caipira, 
da TV Polo, que acontecerá 
na sede da ACIC, a partir do 
meio dia.

A dupla começou em 
2008 e desde então vem 
crescendo. Os vicentinos já 
participaram de programas 
de televisão, como o do Raul 
Gil, quando foram � nalistas 
do concurso de calouros 

D���������promovido pelo programa. 
Já estiveram também no 
Programa do Ratinho e da 
Xuxa.

Eles também vem cheio 
de novidades em 2017. A 
primeira delas é o novo 
clipe, da música Trem Bala, 
gravado às margens do Rio 
Pilões, em Cubatão. A outra 
são os novos vídeos no canal 
do youtube da dupla, fazendo 
covers de músicas famosas 
nacionais e internacionais.

Almoço Caipira
Realizado pela TV Polo e 

com apresentação do grande 

Eri Costa, da dupla Eri Costa 
e Dinho, o Almoço Caipira 
traz um cardápio especial, 
feito com todo o carinho para 
que os sabores da fazenda 
sejam apreciados por todo 
mundo. No cardápio desse 
ano, teremos tutu de feijão, 
vaca atolada e outros pratos 
tipicamente caipiras, além 
de uma sobremesa caseira 
especial. Na parte musical, 
teremos o Trio Caipira e a 
dupla Dario e João Mineiro, 
além da dupla Denner e 
Katherine.

Junto ao almoço, 
acontece uma feira com 

produtos tradicionais 
caipiras. Queijos caseiros, 
vinhos, doces, bolos e uma 
série de outros produtos. O 
artesanato � ca por conta do 
Rotary Clube de Cubatão 
e do Casqueiro, que usarão 
tudo o que for arrecadado 
nos trabalhos sociais das 
entidades.

Os convites custam R$ 50 
reais e podem ser comprados 
no Chaveiro Balula e com 
os membros do Rotary. 
O Almoço Caipira é uma 
realização da TV Polo, com 
apoio do Jornal Acontece e 
da ACIC.

Dupla Denner e Katherine, que está de clipe novo, se 
apresenta no Almoço Caipira da TV Polo.


