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Publicidade

Proposta dos cartões do comércio 
é apresentada na Câmara

Modelo de gestão pública

Sintracomos define 
campanha salarial

Almoço Caipira da TV Polo

A Acic apresentou à 
Câmara de Cubatão, a 
proposta de criação dos 
cartões de crédito muni-

Modelo inovador de gestão 
pública otimiza recursos e 
pessoal, gerando eficiência 
e economia aos cofres da 
Câmara de Santos.
Meta da nova administração 
é gerar economia anual de 3 
milhões, ainda este ano. 

cipal que podem alavan-
car o comércio local.
A ideia conquistou a 
simpatia do presidente 

A Casa também está 
criando mecanismo para 
melhorar a interação com 
os munícipes e atualizar os 
canais de comunicação.
Veja entrevista com o 
presidente do legislativo 
Adilson Júnior. 03

da Casa que se com-
prometeu a estudar a 
viabilidade da implan-
tação. 02

Depois do aumento acima 
da inflação para 3 mil 
trabalhadores do Polo, 

Muita animação, comida 
caipira e moda de viola 
animaram a festa.

Sindicato inicia campanha 
salarial nas empreiteiras 
da Usiminas. 03

Veja como foi a edição 
desse ano do Almoço 
Caipira da TV Polo. 02

Divulgação PMCAtenção

Atletas sem apoio, nos 
semáforos. Culpa 
de quem?

Coluna do Cido Barbosa  02

Arlindo Ferreira será 
orador na semana 
Afonso Schmidt

Lucidalva e Aparecido:
Novas peças no governo 
cubatense

Acabou a paixão: Deu 
ruim para a 'Vidente do 
Amor' em Santos

Pontilhão interditado
O pontilhão da Vila Fabril, principal acesso aos 
bairros da Fabril, Água Fria, Pinheiro do Miranda e 
também Vila Light, foi interditado para a passagem 
de veículos. A Comdec constatou uma trinca bem 
acentuada, formando um degrau de abatimento na 
cabeceira da ponte.
 No local passa um gasoduto de responsabilidade da 
Comgás, o que motivou a interdição.

ROTAS ALTERNATIVAS  
Quem vive na Vila Fabril, Pinheiro do Miranda e Água 
Fria deve utilizar as pistas da Via Anchieta.
Os moradores da Vila Light, só poderão acessar o bairro  
pelo Cruzeiro Quinhentista. 
Um agente da CMT deve permanecer próximo ao 
Cruzeiro Quinhentista para controlar o tráfego de 
veículos e orientar os motoristas. 02
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Na segunda-feira (19), a 
ACIC apresentou aos verea-
dores a proposta da criação 
de cartões de créditos muni-
cipais, para uso exclusivo no 
comércio local, fazendo com 
que parte do dinheiro da arre-
cadação municipal fique na ci-
dade, gerando emprego e ren-
da. Anteriormente, no dia 25 
de maio, a ideia foi apresenta-
da ao prefeito Ademário, que 
também viu com bons olhos 
a iniciativa que demandaria 
o envio de um projeto de lei à 
Câmara.

A boa notícia para os co-
merciantes é que a proposta 
agradou o presidente da Câ-
mara Rodrigo Alemão. Em sua 
fala oficial, ele elogiou a inicia-
tiva, defendendo a necessidade 
de ‘ideias novas que gerem no-
vas oportunidades de emprego 
na cidade’. Alemão se propôs a 
estudar a viabilidade do proje-
to junto a assessoria jurídica e 
os demais vereadores. Existe, 
inclusive, a possibilidade da 
implantação começar pela Câ-
mara.

Participaram da reunião 
Wilson Pio (PSDB), Lala (SD), 
Sérgio Calçados (PPS), Rafael 
Tucla (PT), Ivan Hildebran-
do (PSB), Ricardo Queixão 
(PDT), Érika Verçosa (PSDB) 
e Cleber do Cavaco (PRB). Os 
SindPMC e o Sispuc também 
estiveram representados no 
evento.

O coordenador de produ-

ACCredito

Projeto de cartões da 
Acic ganha força

Acic intermedia negociação para entendimento do comércio com a Prefeitura 

Presidente da Câmara de Cubatão manifestou interesse na implantação dos cartões de 
crédito municipal, animando ainda mais os comerciantes da cidade, que estão esperançosos 
com o avanço das negociações.

tos da Federação das Associa-
ções Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp) Ronaldo 
de Abreu detalhou o grupo de 
cartões de benefício Accredito 
que, desenvolvido pela Facesp 
desde 2010, já é realidade em 
muitos municípios do Estado, 
sendo operado pelas respecti-
vas associações comerciais.

Sem custo 
A operação dos cartões 

apresentados pela Acic, não 
vai gerar custo para a Câma-
ra ou Prefeitura, servidores 
ou beneficiados, pois será ad-

ministrado por entidade sem 
fins lucrativos. Exemplo: Se o 
poder público repassa R$ 200 
num cartão alimentação para 
o servidor; o mesmo terá o 
crédito disponível total; não 
há nenhum tipo de taxas ou 
custo adicional de recarga etc 
para nenhuma das partes. O 
custo operacional é arcado 
pelo comerciante que fez a 
venda, com taxa abaixo das 
praticadas no mercado de car-
tões.

Como funciona
Seria firmado um convênio 
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entre a Acic e o poder público 
que definiria quais seriam os 
beneficiados com o cartão, e 
tipos de produtos que podem 
ser adquiridos. A Facesp im-
prime os cartões magnéticos 
com senha e a Acic credencia 
as empresas do ramo (lojas e 
prestadores de serviços) para 
operarem com o cartão, que 
será entregue aos beneficia-
dos.

Iniciativa privada
Quaisquer empresas, enti-

dades, comércios e até o Polo 
industrial de Cubatão podem 
aderir ao cartão, que não é de 
uso exclusivo do setor público. 

Arlindo Ferreira
Autor da coluna semanal ‘Causos Cubatenses’ do Jornal 

Acontece, Arlindo Ferreira, será o orador oficial da Sessão 
Solene Comemorativa à 42ª Semana 
Afonso Schmidt. O colunista recebeu o 
convite devido a sua grande contribui-
ção cultural à cidade, incluindo o livro 
‘Causos Cubatenses’, onde são conta-
das diversas histórias da cidade desde 
o tempo em que Cubatão ainda era um 
distrito de Santos.

A Sessão acontece na Câmara na 
próxima quinta (29), a partir das 19h.

 Tá amarrado!
A Prefeitura de Santos aplicou multa de R$ 4 mil contra 

uma vidente por publicidade ilegal em postes. A autuação 
ocorreu na última terça-feira (20), na Rua Manoel Tourinho, 
307, no Macuco, após denúncias de munícipes recebidas nos 
últimos dois meses sobre cartazes com os anúncios “Traga o 
seu amor de volta” e “Amarração do amor” por R$ 200.

Além da multa, a mulher de 86 anos também foi orien-
tada a recolher o material espalhado pela Cidade, principal-
mente nos bairros Aparecida e Chico de Paula.

  
União faz a Força
Centrais sindicais divulgaram nota oficial, parabenizando 

os senadores que votaram contra o relatório da proposta de 
reforma trabalhista, na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) 
do Senado. A surpreendente derrota por 10 a 9 fragilizou o 
governo Temer em sua ofensiva pra aprovação das reformas.

Receberam o louvor dos sindicalistas: Ângela Portela 
(PDT), Humberto Costa (PT-PE), Paulo Paim (PT-RS), Pau-
lo Rocha (PT), Regina Sousa (PT), Otto Alencar (PSD), Hé-
lio José (PMDB), Eduardo Amorim (PSDB), Lídice da Mata 
(PSB), Randolfe Rodrigues (Rede). 

Reforma da Reforma
Já aprovado. Os servidores públicos municipais de Cuba-

tão terão reajuste de 3% sobre o vencimento-padrão. O au-
mento é retroativo a 1º de maio deste ano e vale a partir do 
próximo pagamento, que cairá na conta no fim deste mês. A 
lei também atualiza em R$5 diários o valor do vale-refeição 
para servidores da administração direta, funcionários da Câ-
mara, Caixa de Previdência e CMT. 

Lucidalva e Aparecido
Lucidalva Oliveira Almeida Santos é a nova secretária de 

Gestão da Prefeitura de Cubatão e Aparecido Amaral de Car-
valho, o novo superintendente da Caixa de Previdência.

Funcionária de carreira da Prefeitura há 29 anos Lucidal-
va, que ocupava, desde janeiro, a superintendência da Caixa, 
substitui Ivani Maria Bassoti, protagonista da recente guerra 
com os servidores. O advogado Aparecido Amaral, que ficará 
no lugar de Lucidalva, é funcionário público há 32 anos; 26 
na Câmara.

Os dois elevam para cinco o número de servidores de car-
reira no primeiro escalão: Planejamento (Pedro de Sá), Audit 
(Andrea Pinheiro) e Procuradoria Geral (Rogério Molina). 

 
Denúncia ao MP
A atual administração deve apresentar nos próximos dias 

denúncia contra a administração anterior da Cursan. Há 
suspeita de cargos fantasmas e também de favorecimento a 
80 apadrinhados políticos em detrimento dos demais traba-
lhadores.

Pelas Mulheres
O vereador Sérgio Calçados e a coordenadora do PPS 

Mulher de Cubatão Cristina Oliveira, visitaram nesta quinta 
(22), o Centro de Referência da Mulher de Cubatão, onde es-
tão os serviços e atendimento do CREAS, CMDCA e CMAS.

Foi constatado, que o prédio que deveria ser exclusivo 
para atendimento à mulher, atualmente não tem nenhum 
atendimento voltado especificamente para elas. O vereador 
constatou ainda a grande deterioração do prédio, com vaza-
mentos, infiltrações, pinturas entre outros. 

No último dia 30, o vereador apresentou um requeri-
mento de reabertura do CRM - Centro de Referência da 
Mulher, após conhecimento de demanda feminina através 
da AMEIC - Associação de Mães de Especiais Itinerantes 
Cristãs.

“Acredito que tem muita coisa boa para acontecer e mui-
tas pessoas querendo este bem. Parabenizo os profissionais 
que hoje atendem a comunidade no prédio executando um 
ótimo trabalho”. Sérgio busca apoio da iniciativa privada, e 
recurso federal para manutenção deste prédio.

Nesta quinta (22) comer-
ciantes da avenida Nove de 
Abril foram notificados pela 
Fiscalização de Comércio da 
Prefeitura, com prazo de 24 

Comerciantes do centro 
recebem notificações

horas, por utilização indevida 
das calçadas do centro. Como 
há precedentes de uso inde-
vido na avenida, por outros 
atores, incluindo ambulantes 

cadastrados e até sem licença, 
alguns comerciantes se senti-
ram perseguidos e se exalta-
ram.

A polêmica chegou à As-

sociação Comercial – Acic 
que, ainda na tarde de ontem 
(22), intermediou negociação 
com a Prefeitura para buscar 
uma solução para o imbró-
glio.

O diretor da Secretaria de 
Finanças Genaldo Santos re-
cebeu a comissão de comer-
ciantes presidida por Geraldo 
Tia Jô: “ficou acertado que 
vamos analisar o código de 
posturas para disciplinar o 
uso das calçadas da avenida 9 
de abril, buscando solução em 
conjunto”, disse Genaldo.

AVANÇO -  O dia estres-
sante, acabou com saldo po-
sitivo. Resultou no início do 
entendimento entre comer-
ciantes e fiscalização da Pre-
feitura, para reorganização 
do comércio na região central 
que tem indicado sinais de 
desorganização, nos último 
anos.

“O objetivo é trabalhar-
mos em conjunto, em bus-
ca das melhores alternativas 
para melhorar o comércio e a 
cidade”, sintetizou o presiden-
te da Acic.Genaldo Santos recebe comissão de comerciantes do centro, presidida 

por Geraldo Tia Jô, da Acic
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Moedas para atletas
Esta carta é um desabafo do presidente do 
Lar Fraterno Rubens Marino, enviado à redação 
 “É como muita tristeza  que assisti nos cruzamentos da 

avenida  nove abril,adolescentes vestidos de quimonos pe-
dindo moedas ,para custear alguma competição por falta de 
atenção das autoridades competentes.

Fui secretário de esportes de nossa querida Cubatão e me 
desdobrei para não faltar condução e  custeio para todas as 
modalidades que procurava a secretaria.

Não sei quem é o responsável por colocar os jovens nos 
semáfaros para pedir essas doações, mas quero me colocar à 
disposição para ajudar quando necessário com a devida an-
tecedência.

A perua do Lar Fraterno já foi cedida  para levar atletas do 
Mestre Cabrito e também do professor Carlos Cruz.

Espero que a Secretaria de Esportes tenha o domínio da 
situação  e não deixe  mais  nossos jovens  nos cruzamentos 
pedindo moedas.
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“

eNtreViStA

Além dos cidadãos santistas, a nova gestão da Câmara Munici-
pal de Santos começa a atrair olhares das demais cidades vizi-
nhas, pela efi cácia na gestão. Por este motivo, a reportagem de 
Acontece visitou o presidente Adilson Júnior (PTB) para conhe-
cer de perto o trabalho que começa a gerar economia expressiva 

e aumentar a efi ciência no atendimento da Casa. 
Ao observar as ações implantadas fi ca evidente que o expressivo 
resultado, é fruto da otimização de recursos humanos e mate-
riais e a implantação de arrojado e moderno conceito de gestão 
pública, que pode servir de referência para outras instituições.   

Escola recebe 
treinamento para 
emergências
O objetivo é de ensinar como os alunos e a equipe 
escolar devem agir em situações de emergência

Pela primeira vez, cerca de 
150 alunos, de 4 a 6 anos, e a 
equipe escolar da UME São 
Paulo, em Cubatão, receberão 
treinamento para situações 
de emergência. O objetivo do 
projeto é ensinar como os es-
tudantes e os funcionários de-
vem agir nas ocorrências em 
que a escola necessite ser eva-
cuada. 

O simulado,  que acontece 
nesta sexta (23), e busca cons-
cientizar sobre a importância 
do comportamento correto em 
diferentes situações. 

O corpo de  Bombeiros, 
representantes do Plano de 
Auxílio Mútuo (PAM),  Defesa 
Civil, da CMT, funcionários da 
Unipar Carbocloro e membros 
do Conselho Comunitário 
Consultivo (CCC) darão apoio 
a ação, que acontece na UME 

São Paulo, localizada na Rua 
Marechal Rondon, 201, Parque 
Fernando Jorge.

Com a iniciativa da Unipar 
Carbocloro em parceria com o 
CCC, esse simulado segue os 
procedimentos escritos no Pla-
no de Emergência da Escola, 
produzido pela área de Segu-
rança da empresa em 2013, e 
revisado periodicamente. 

No exercício, a diretora da 
UME sinaliza a necessidade de 
evacuação, por meio de uma 
corneta, e professores e funcio-
nários organizam e orientam 
as crianças para a saída do pré-
dio. Todos dão uma volta no 
quarteirão e retornam ao pon-
to inicial no pátio da escola. 

Cada sala é identifi cada por 
uma cor, o que facilita a visua-
lização durante o processo de 
evacuação.

UNiPAr SiNtrACoMoS

Terceirizados definem pauta 
de campanha salarial
Em maio, operários de montagem e manutenção industrial conquistaram 5%

Depois de uma verdadei-
ra batalha, nas negociações, 
o Sintracomos arrancou das 
empreiteiras o aumento de 
5%, conseguindo aumento 
real de 1,1%, acima do acu-
mulado da infl ação que foi de 
3,9%.

O acordo, para 3 mil ope-
rários, assinado no começo 
do mês, estabelece reajuste sa-
larial de 5% sobre os salários 
de abril de 2017, a partir de 1º 
de maio. O retroativo será efe-
tuado na folha de pagamento 
de junho e as particularidades 
de cada empresa serão trata-
das na assinatura do acordo 
coletivo de trabalho.

Macaé lembra que, de 
início, “as empresas queriam 
um reajuste mesquinho de 
1%, prontamente rejeitado 

pela diretoria do Sindicato na 
mesa de negociação. O índice 
desprezível nem foi levado à 
assembleia. As negociações 
continuaram, aos trancos e 
barrancos, até que as empre-
sas ofereceram 4% de uma só 
vez, em maio. Ou 5% em duas 
vezes, em maio e outubro.”

Segundo ele, a assembleia 
de 30 de maio “bateu o pé em 
5% de uma só vez, na data-ba-
se, e as empresas, mesmo com 
a choraminga de sempre, aca-
baram aceitando”, desabafou.

Empreiteiras
As empresas que partici-

param do acordo são: Alvarez 
& Muniz, Comau, Elfe Óleo, 
Espiral, GRN, HR, IMC, Sas-
te, Infraner, JPA, LA Falcão 
Bauer, Manserv, Marte En-

genharia, Método, Potencial, 
Montcalm, Niplan, Perfecta, 
Reframax, Rip, Terracom, 
Terrestre e Walb.

Usiminas
Com data-base em agos-

to, os cerca de 300 traba-
lhadores das 20 empreitei-
ras que prestam serviços de 

PERFIL
Adílson dos Santos Júnior é radialista e morador da 
Zona Noroeste. É casado, tem um fi lho. 
Jovem e experiente, está em seu terceiro mandato. 
Foi eleito pela primeira vez aos 27 anos, na eleição 
de 2008, iniciando seu primeiro mandato em 2009. 
Em 2017, assumiu a presidência da Câmara para o 
biênio 2017-2018 e desde então vem aplicando mo-
dernos conceitos de gestão pública e aprimorando os 
canais de relacionamento com a comunidade.

Foi difícil, nessa crise política, econô-
mica e social que afl ige o país, mas 
conseguimos de novo um resultado 
positivo na campanha salarial para a 
data-base de maio.” 

Macaé, presidente do Sintracomos

Redes sociais
Presente no DNA do 

presidente, que é radialis-
ta, a comunicação também 
é prioridade. Para Adilson, 
é imprescindível que a re-
lação com o munícipe seja 
aprimorada, a começar 
pela interação nas redes 
sociais, de forma ofi cial. 
Além disso, o Legislativo 
já realiza transmissões ao 
vivo de suas sessões via 
facebook e youtube. Se-
gundo medição feita pela 
equipe do presidente, as 

Casa do Povo
Depois de dedicar os 

primeiros meses a ‘arru-
mar a Casa’, Adilson quer 
promover, agora, uma 
maior aproximação entre 
população e Câmara. 

O presidente já tem re-
cebido membros da socie-
dade e os conselhos muni-
cipais para criar planos de 
aproveitamento do espaço 
da Casa legislativa para 
atividades de todos os seg-
mentos. “Estamos em um 
prédio do início do século 
passado, com pinturas de 
grandes nomes das artes 
plásticas do país e diver-
sas histórias que se cruzam 
com a história do Brasil. 

E temos o bonde que 
passa aqui na frente: então 
devemos explorar este po-
tencial”, argumentou.

O turismo é só uma das 
vertentes que o presidente 
espera aproveitar. Acredi-
tando na interação da Casa 
com a sociedade, Adilson 
salienta que o espaço físico 
da Câmara deve ser apro-
veitado através de movi-
mentos culturais, palestras 
e outras iniciativas sociais. 

Voz na comunidade
transmissões já bateram 
a casa das 30 mil visuali-
zações.  As transmissões 
acontecem também no ca-
nal 9 da Net.

TV e Rádio 
Legislativa
“Precisamos moderni-

zar o que já temos aqui: 
melhorar os equipamen-
tos de captação e edição, a 
equipe de jornalismo que 
vai produzir material para 
a TV e tudo o que envolve 
esta demanda. Os equipa-

Economia 
Primeiras ações do presidente 
já representam economia anual
 de  R$ 1, 3 milhão devendo 
chegar a 3 milhões até o fi m do ano

mentos que temos hoje 
são antigos e carecem de 
modernização. Vamos ini-
ciar os estudos para a im-
plantação em breve.

 Esse planejamento está 
sendo feito com agilidade 
e efi ciência, para que a TV 
inicie os trabalhos com so-
lidez, oferecendo a qualida-
de que o munícipe espera. 

A rádio demanda 
quantidade menor de 
equipamentos e já esta-
mos adiantando. Em bre-
ve, teremos novidades”.

649 mil
Economia com o 

adequado gerencia-
mento de pessoal, na 
escala noturna. 

A Câmara de Santos 
tem sessões às segun-
das e quintas e, até o fi -
nal do ano passado, 88 
funcionários recebiam 
a gratifi cação notur-
na de R$ 1.040,00 por 
mês, cada: agora são 
apenas 40, na escala. 

Esta readequação 
gerou uma economia 
de aproximadamente 
R$ 649 mil reais por 
ano, sem prejuízo a 
qualidade do trabalho 
e produtividade, que 
foram mantidas nor-
malmente. 

250mil
Fruto de tratativas 

com a empresa respon-
sável pelas obras, a Casa 
vai economizar R$ 250 
mil com a reforma do 
edifício, incluindo o te-
lhado. Todos os reparos 
e manutenção serão fei-
tos dentro da garantia 
da construtora.

190 mil
Economia gerada 

com o aluguel do ar-
quivo da Câmara que 
custava R$ 17 mil por 
mês e não foi reno-
vado. Só neste ano, a 
economia será de 190 
mil reais, já desconta-
dos os R$ 14 mil gastos 
com as adequações.  

Agora, o arqui-
vo está no prédio do 
próprio Legislativo. 
Além da evidente 
economia, a mudança 
também traz mais ce-
leridade no processo 
de arquivamento ou 
na pesquisa de docu-
mentos.

143 mil
Foi a economia com  

a redução do valor do 
contrato de transcrição 
de atas do conteúdo au-
diovisual, que caiu de 
R$ 2.190 para R$ 780 
por sessão. Serão eco-
nomizados R$ 1.410, 
em cada uma das cerca 
de 102 sessões do ano, 
numa estimativa total 
de 143 mil a menos.

Congelamento de contratos
Os reajustes nos contratos em 2017 que, pela 

média girariam em torno de 4%, foram barrados.  
Embora previstos em Lei, o presidente articulou de 
forma que as empresas contratadas desistissem de 
aplicar o reajuste mantendo a mesma prestação de 
serviços.

O presidente Adilson Jr (PTB) recebeu a equipe do Acontece em seu gabinete

montagem e manutenção in-
dustrial à Usiminas Cubatão, 
defi niram a pauta de reivin-
dicações da campanha sala-
rial. Embalada pelo sucesso 
no acordo de maio, a direto-
ria do Sindicato vai reivindi-
car a reposição infl acionaria, 
mais aumento real, além de 
outros benefícios.
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por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Desde o início deste mês, quem passa pelo centro de 
Cubatão tem uma boa opção para adoçar um pouco a 
vida. É a ‘Brigaderia das Comadres’, que fi ca na Galeria 
Angelina, loja 06, e tem no cardápio uma diversidade de 
sabores de brigadeiros, bombons, bolos, cafés e salga-
dos. As comadres Sandra, Fernanda e Patrícia, sempre 
muito simpáticas, comemoram o sucesso do início dessa 
doce trajetória. Parabéns meninas!

Nesta quinta (22), o pessoal do Sebrae desembarcou na ACIC para um café da manhã 
diferente. Foi o ‘Café com Crédito’, que começou com o palestrante Rodrigo Martins, 
do Sebrae, falando sobre o dia a dia de uma empresa, dando dicas para não entrar em 
dívidas, e como sair delas e como organizar melhor a sua empresa para que mesmo 
em tempos de crise ela gere lucros. Após a palestra, os comerciantes puderam sentar 
e conversar com empresas de crédito, como a Cielo e o Banco do Povo Paulista, para 
entender qual é a melhor solução para cada empresa. O Café com Crédito é o primei-
ro  de uma série de eventos que a ACIC realiza neste ano em parceria com o Sebrae.

SINTERCUB EM FESTA! A sempre simpática Daniele Sarabando celebrou mais um 
ano de vida na semana passada, entre as comemorações, a equipe do Sintercub 
encerrou o expediente cantando parabéns. Felicidades, Dani!

Vem aí a 
Festa Julina
da ACIC

Que tal participar de uma 
grande festa ‘julina’, re-
cheada de comidas típicas 
da época, quadrilha, mui-
ta música e ainda ajudar 
aqueles que mais preci-
sam?
No próximo dia 28 de ju-
lho, a Academia Flexion 
realiza uma grande festa 
em prol da Casa da Es-
perança de Cubatão. A 
‘Festa Julina’ acontecerá 
na sede da ACIC e terá 
o show da dupla Marcia 
e Jonas, que vai animar a 
festa com muita música. 
Além da dupla, também 
terá uma série de apresen-
tações de grupos de dan-
ça, para animar a galera e 
colocar todo mundo para 
mexer o esqueleto.
Para garantir o seu ingres-
so, basta entrar em conta-
to com a Academia Fle-
xion (Rua São Paulo, 564. 
Telefone 3361-5203) ou 
com a ACIC (Rua Bahia, 
171. Telefone 3361-1519).
A ‘Festa Julina’ é uma rea-
lização da Academia Fle-
xion e conta com o apoio 
da ACIC e da Casa da Es-
perança de Cubatão.

Em defesa da vida

A Associação em Defesa 
da Vida Nascente e da 
Família promove neste 

domingo (25) a “Confe-
rência em Defesa da Vida”, 
que acontece no auditório 
da Paróquia São Francisco 
de Assis, em Cubatão, das 

14h às 17h.
Durante a tarde, a farma-
cêutica e mestre em Ciên-
cias Renata Gusson fará 
duas apresentações. As 

14h, ela abordará o tema 
“Histórico da Formação da 
Cultura da Morte” e a par-
tir das 15h45 a palestrante 

fala sobre “Como cons-
truir a Cultura da Vida”.

Para participar, basta ir até 
ao auditório da Paróquia 
São Francisco de Assis no 
horário das palestras e se 

inscrever na hora. A entra-
da é gratuita. O auditório 

� ca na Rua Dom Idílio 
José Soares, 441, no bairro 
da Vila Nova, em Cubatão. 

Para mais informações 
ligue (13) 3361-3706.
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Parabéns!

Fatima Santos

Fatus Academia

Elder Melo, da Acic 

João CarlosMillenium Car

Cabelereira, Katia 

Tudo de Bom 

Nivea Nunes - Asses-sora da Vereadora Érika Verçosa 

Sidnei 

da Ótica Sidnei 

Pelo segundo ano consecu-
tivo, a Escola ABC Master 
trouxe medalhas para a cida-
de no concurso Canguru de 
Matemática. Foram quatro 
medalhas entre ouro, prata e 
bronze para os alunos da ins-
tituição. 
O Concurso reúne alunos de 
todo o país e aqueles com me-
lhores notas recebem premia-
ções. Em 2017, foram mais de 
6 milhões de alunos partici-

Medalhas 
no Canguru

pantes em todo o Brasil. 
Parabéns aos alunos e aos 
professores por mais essa 

Durante todo o dia, foram rea-
lizados cortes de cabelo, massa-
gens, serviços de cuidado com 
a pele e uma série de atividades 
culturais na praça da Cidadania. 
Junto com esses serviços, tam-
bém teve o atendimento da ótica 
Azucar, que realizou exames of-
talmológicos gratuitamente no 
local. Os cortes de cabelo e bar-
ba � caram por conta da equipe 
Binho Hair design e Instituto 
Mix Cubatão cuidou da pele, ca-
belos e massagens aos presentes.
Nas atividades culturais, a equi-
pe Dinamite Black agitou os 
presentes com muita música e 
dança
Organizado pelos amigos Rafael, 
Lucas, Tiago e Maiko, a ação 
contou com apoio da Sociedade 
de Melhoramentos do bairro. O 
grupo agradece ao presidente 
Edilson, e aos vereadores Jair do 
Bar e Marcinho, por todo apoio 
prestado ao grupo para a reali-
zação do evento.

Vila São José recebe ação solidária
No último dia (04), a Vila São José recebeu um grupo de amigos
que realizou uma grande ação solidária no Bairro.

importante conquista para a 
ABC Master e para a Cidade.
#SomosMasterSomosAnglo”

E se você procura um Spinner, 
o brinquedo da moda que 
está fazendo a cabeça das 

crianças e adolescentes de 
todo o mundo, você já tem 

onde achar. Na banca do Rati-
nho, que fi ca no cruzamento 
da Avenida 9 de abril com a 
Joaquim Miguel Couto, você 
encontra diversos modelos 
do Spinner. Com luzes, em 

diversas cores e tamanhos. É 
só escolher o seu.
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linha 917, que sai da Usiminas e segue até a Ponta da Praia, e 
as linhas, 936, 938-A e 938-B, 911 e 912. O vereador solicitou 
também que se faça com urgência uma série de estudos para 
melhorar o funcionamento delas. A EMTU já recebeu o o� cio 
e deve dar retorno sobre o assunto em breve.

RICARDO QUEIXÃO PROPÕE MUDANÇAS NAS LINHAS DA EMTU
O vereador Ricardo Queixão (PDT) propôs nessa semana 

à EMTU, por meio de o� cio encaminhado ao órgão, algumas 
mudanças em diversas linhas que passam pela Cidade.

Dentre as linhas que o vereador pediu alteração estão a 
954, que saí do Vale Verde e segue até o centro de Santos, a 

RODRIGO ALEMÃO PEDE CONVENIO COM A OAB DA CIDADE

O vereador Rodrigo Alemão (PSDB), fez um requerimento à Mesa 
da Câmara na última sessão ordinária, realizada no dia 20, para que se 
façam gestões junto aos setores competentes a � m de celebrar/efetivar 
um convênio com a OAB de Cubatão, com o intuito de proporcionar 
maior acesso à justiça para os cidadãos da Cidade.

O convênio é permitido pela Lei Ordinário nº 3327 de 27 de agos-
to de 2009, que autoriza o poder executivo a celebrar convênio com a 
Ordem dos Advogados de Cubatão, com a � nalidade descrita acima. O 
pedido do vereador foi encaminhado ao Executivopara que se tome as 
devidas providências.

SÉRGIO CALÇADOS COBRA SOLUÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR                      
Na sessão da última terça (20), o vereador Sérgio Calçados 

(PPS) cobrou do Secretário de Educação Raul Cristiano e 
também do Diretor da Delegacia de Ensino de Santos, Sr João 
Bosco, uma solução para os alunos da rede estadual de ensino 
que estão sem a devida carga no cartão de transporte escolar.

Esse atraso se deve a um impasse no contrato de prestação 
de serviço entre o Estado e a Empresa de Transporte. “A 
situação é grave e precisamos resolver isso, pois os alunos não 
podem � car sem aula. Solicitei ao Secretário de Educação uma 
reunião entre as partes para que o problema seja resolvido”

rou, segundo o que foi relatado pelos funcionários das escolas, porém, 
ainda há muitas di� culdades para que a educação da cidade avance.

O vereador aproveitou para coletar as demandas de manutenção 
e de melhorias para as escolas, que foram encaminhadas à mesa da 
Câmara em forma de indicações e requerimentos.

RAFAEL TUCLA FISCALIZA MERENDA ESCOLAR

O vereador Rafael Tucla (PT), na qualidade de presidente da co-
missão permanente de educação visitou as unidades de ensino do 
Casqueiro para � scalizar a merenda e dialogar com os pro� ssionais 
da educação.

Na visita, pode-se constatar que a qualidade da merenda melho-

AGUINALDO ARAÚJO PEDE MANUTENÇÃO NA VILA NOVA

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT), encaminhou 
indicação à mesa da Câmara para que se faça a manuten-
ção da Praça Miquelina Domingues, localizada no bairro 
Vila Nova.

A praça vem sendo alvo da reclamação dos munícipes, 
que deixaram de utilizar o local no período noturno por 

conta da falta de iluminação. 
O pedido do vereador é para que se troque todas as 

lâmpadas da praça, para dar condições de uso em perío-
dos noturnos e com isso, ajudando a melhorar a seguran-
ça do local. O pedido foi encaminhado ao setor compe-
tente da Prefeitura.

LALÁ QUESTIONA SOBRE INAUGURAÇÃO DE UBS NA VILA NATAL

Durante a última Audiência Pública de Saúde, o 
vereador Lalá (SD) solicitou uma posição da Secretária 
de Saúde Sandra Furquim sobre a abertura da UBS do 
Conjunto Mário Covas, na Vila Natal, cuja abertura é um 
pedido dos moradores do bairro há bastante tempo.

Na oportunidade, o vereador ouviu da secretária que 
há uma previsão de inauguração entre os dia 30 de junho 
e 10 de julho próximo. 

Ainda segundo a titular da pasta de saúde, a data exata 
será divulgada em breve.

WILSON PIO SOLICITA MUDANÇAS NO RUBENS LARA
O vereador Wilson Pio (PSDB), apresentou na sessão 

do último dia 06, um requerimento solicitando ao 
poder Executivo Municipal que se faça gestões junto ao 
Governo do Estado para a transferência do Centro de 
Convivência para a administração Municipal.

Com isso, seria possível disponibilizar o espaço para 

a população local utilize o mesmo em ações culturais e 
sociais naquele bairro. 

Segundo o vereador, esse é um desejo antigo dos 
moradores do bairro, que gostariam de utilizar melhor 
o espaço. O requerimento foi encaminhado aos setores 
comptentes do Executivo.

TONINHO VIEIRA APRESENTA REQUERIMENTOS NA CÂMARA

O vereador Toninho Vieira (PSDB)  apresentou quatro 
requerimentos na sessão plenária do último dia 13, os quais foram 
aprovados, solicitando gestões da Prefeitura Municipal visando (1) 
instituir assistente social e Psicólogo na Rede Municipal de Ensino, 
com o intuito de melhorar o desenvolvimento dos alunos; (2) instituir 

o prêmio de incentivo ao cumprimento de metas no serviço público 
municipal, a � m de valorizar o servidor público; (3) implantar a Casa 
do Adolescente no município, um serviço do Governo do Estado que 
busca o atendimento integral à saúde do adolescente; e, (4) implantar 
a ala de queimados, assim que o Hospital Municipal for reaberto.

atrair novas empresas, incentivar empreendedorismo e os arranjos 
produtivos locais, além das ações de pesquisa e desenvolvimento”.

O vereador está apresentando também uma minuta de dois 
projetos de lei, o primeiro objetiva da criação à implantação do 
Parque Tecnológico, e o outro, complementar, que implanta uma 
política de incentivos � scais.

ROXINHO PEDE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO 
Na última sessão da Câmara, realizada no dia 20, o vereador 

Roxinho (PMDB) apresentou Requerimento para que o Prefeito 
Municipal crie um órgão municipal responsável para a implanta-
ção de Parque Tecnológico na Cidade. 

O complexo tem como � nalidade o desenvolvimento socioe-
conômico, maximizar condições para criação de emprego e renda, 

MARCINHO COBRA MANUTENÇÃO DA UME DOM PEDRO I
O vereador Marcinho (PSB), apresentou nesta 

semana indicação à Mesa da Câmara pedindo a reforma 
completa das instalações da UME Dom Pedro I, situada 
na Vila Natal.

Segundo o vereador, a escola precisa urgentemente de 

reparos em todo o prédio para proporcionar um ambiente 
adequado de trabalho para os professores e funcionários 
e um local com qualidade para o aprendizado dos alunos 
da unidade. O pedido do vereador foi encaminhado ao 
poder Executivo. 

ABANDONO DE EMPREGO

A Organização Social Social Saúde REVOLUÇÃO. CNPJ nº 07.106.879/0002-
80, situado à Avenida Henry Borden, 400 - casa 4 – Vila Santa Rosa – 
Cubatão/SP convoca a Sra. SIDNEIA GUIMARÃES PEREIRA DA SILVA, Carteira 
Profi ssional nº 00066424 e série 00404/SP a retornar ao trabalho no prazo 
de 72 (setenta e duas) horas, estando sujeito a ABANDONO DE EMPREGO. 
E o seu não comparecimento ou falta de jus� fi ca� vas implicará em rescisão 
contratual por Abandono de Emprego, conforme o Ar�  go 482 letra I da CLT.

Cubatão, 14 de Junho de 2017

ANUNCIE 
AQUI

3361-5212
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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.

EXCELENTE PONTO COMERCIAL 
Alugo Excelente ponto comercial, salão c/ 
800 metros ou 400 metros, av: nove de abril 
2534, Cubatão, prox: Mc Donald’s, Banco, 
Mercados Extra e Dia %, ( Oportunidade única 
comece a pagar a Locação após 06 meses). 
Cel:(19) 9981-92196 - Leonardo.

A fidelidade do
presidente
Na campanha eleitoral 

municipal de 2004, o presi-
dente do PPS era o Adalberto 
Ferreira da Silva. Certo dia, 
Adalberto precisava sair mais 
cedo da sede do partido, pois 
tinha consulta médica marca-
da para aquele dia, em Santos.

Quando ligou seu carro, 
deparou com a carreata do 
candidato Nei Serra, que pas-
sava na Avenida Martins Fon-
tes, no sentido da Vila Natal, 
o mesmo trajeto que seria 
usado pelo Adal.

Para não se comprometer 
politicamente, mudou seu ca-

minho para a Avenida Tira-
dentes. Só que a carreata não 
seguiu para a Vila Natal e, 
retornando, estava no mesmo 
trajeto do presidente.

Adalberto retornou e se-
guiu pela Avenida Martins 
Fontes até a Nove de Abril, 
prosseguindo sua viagem 
pela Tancredo Neves. Ao che-
gar à Escola João Ramalho, 
deparou novamente com os 
carros da carreata do Nei, que 
estavam seguindo para o Cas-
queiro.

Desanimado, pegou o ce-
lular, ligou para o médico e 
cancelou a consulta, mas não 
se comprometeu.

Posse do primeiro Prefeito Armando Cunha e 
Vereadores da Camara Minicipal, 1949

TUNEL DO TEMPO

por Arlindo 
Ferreira

Historiador

A morte da
minha tia
Recebi recado do jornal 

Acontece sobre a necessi-
dade do Cido falar comi-
go. Liguei no dia seguinte. 
Quem atendeu foi a Jaque-
line.

- Jaque, quero falar com 
teu irmão...

- Ele não está, Arlindo. 
Daqui a alguns minutos, 
quando ele chegar, eu falo 
pra ele entrar em contato.

- Hoje não, porque es-
tou saindo para Santo An-
dré, para o enterro de uma 
tia.

- E ela morreu ...???

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DANILO SOARES DE SOUZA e GILMARA DA SILVA PEREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 466343073 - SSP/SP, CPF n.º 39854030822, com 27 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 137, fl s. nº 226, Termo nº 36848), nascido no dia 
cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (05/10/1989), residente na RUA Manoel Mar� ns 
de  Souza, 351, BL.01 AP.24, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ANANIAS ALVES DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, falecido há 28 anos e de THEREZINHA MARISE SOARES DE SOUZA, falecida há 
16 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 283631144 - SSP/
SP, CPF n.º 30142125806, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 76, fl s. nº 
203, Termo nº 12549), nascida no dia quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta (04/12/1980), 
residente na RUA Manoel Mar� ns de  Souza, 351, BL.01 AP.24, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
fi lha de DANIEL ARAUJO PEREIRA, desaparecido há 36 anos e de HELENA DA SILVA PEREIRA, com 
69 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de junho 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: WAGNER DOS SANTOS SILVA e GLEICIANE CHAGAS DE LIMA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 47848408 - SSP/SP, CPF n.º 30562658866, com 
32 anos de idade, natural de MACEIÓ - AL (Barra de São Miguel-AL  Livro nº 4, fl s. nº 63, Termo nº 
3041), nascido no dia seis de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (06/07/1984), residente na 
AVENIDA 9 de Abril, 1713, Centro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ PAULINO DA SILVA NETO, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIDALVA ALBERTINA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em BARRA DE SÃO 
MIGUEL - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 56745392 
- SSP/SP, CPF n.º 04138419527, com 26 anos de idade, natural de SÃO DOMINGOS - SE (Campo do 
Brito-SE  Livro nº 14, fl s. nº 94, Termo nº 11625), nascida no dia quinze de março de mil novecentos 
e noventa e um (15/03/1991), residente na AVENIDA 9 de Abril, 1713, Centro, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ MILTON LIMA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 70 anos de idade, residente em SÃO 
DOMINGOS - SE e de JOSELINA DE SOUZA CHAGAS LIMA, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 60 
anos de idade, residente em SÃO DOMINGOS - SE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
 

Cubatão, 17 de junho 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: LUIS VIANA DE OLIVEIRA e LUANDA CONCEIÇÃO PEREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de almoxarifado, RG n.º 1677003 - SSP/PI, CPF n.º 
77894650315, com 41 anos de idade, natural de MATÕES - MA (Parnarama-MA  Livro nº 55, fl s. nº 
155, Termo nº 43625), nascido no dia vinte de abril de mil novecentos e setenta e seis (20/04/1976), 
residente na RUA Benedito Moreira Cesar, 252, apt.42, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de 
VALDIVINO QUIRINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, 
residente em MATÕES - MA e de MARIA SOARES VIANA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
68 anos de idade, residente em MATÕES - MA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, copeira, RG n.º 349615184 - SSP/SP, CPF n.º 23171645807, com 29 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e oito (03/06/1988), 
residente na RUA Benedito Moreira Cesar, 252, apt.42, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
SOARES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARINETE BRASILINA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, cuidadora, com 
65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de junho 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: MARCOS VINÍCIUS DO NASCIMENTO SANTOS e PRISCILA CAROLINE CASARIM. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tec. de manutenção elétrica, RG n.º 352697283 - SSP/
SP, CPF n.º 39083793850, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove 
de abril de mil novecentos e noventa e um (19/04/1991), residente na RUA Brasílio Mar� ns Fontes, 
106, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
secretária do serviço militar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZULEIKA MARTINS 
DO NASCIMENTO SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, engenheira civil, RG n.º 
48982074 - SSP/SP, CPF n.º 43044591805, com 23 anos de idade, natural de JUNDIAÍ - SP (Jundiaí - 1º 
Subdistrito  Livro nº 374, fl s. nº 118, Termo nº 127933), nascida no dia vinte e quatro de novembro 
de mil novecentos e noventa e três (24/11/1993), residente na RUA José Wechsler, 115, Jd.Tannus, 
JUNDIAÍ - SP, fi lha de CELSO CASARIM, de nacionalidade brasileira, marceneiro, com 54 anos de idade, 
residente em JUNDIAÍ - SP e de ANDREA LISBOA CASARIM, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
43 anos de idade, residente em JUNDIAÍ - 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 junho 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: ALEX FERNANDES DAS NEVES e AMANDA SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, bilheteiro, RG n.º 344485535 - SSP/SP, CPF n.º 23054863832, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de novembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (19/11/1987), residente na RUA das Papoulas, 407, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de RUTH 
APARECIDA DAS NEVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 428774088 - SSP/SP, 
CPF n.º 45059298841, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de março de 
mil novecentos e noventa e cinco (02/03/1995), residente na RUA dos Girassóis, 321, Vila Natal, Cubatão 
- SP, fi lha de ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ALVANI MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de junho 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: FERNANDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MARIZA GUILHERME 
LOURENÇO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 342491738 - 
SSP/SP, CPF n.º 28312103805, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte 
e um de abril de mil novecentos e setenta e nove (21/04/1979), residente na RUA Santo Antonio de 
Pádua, 39, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de MARIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, falecida 
há 20 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de limpeza, RG n.º 
225469856 - SSP/SP, CPF n.º 32126313840, com 47 anos de idade, natural de CAPELA - AL (Capela-
AL  Livro nº 31, fl s. nº 175, Termo nº 23385), nascida no dia quinze de maio de mil novecentos 
e setenta (15/05/1970), residente na RUA Santo Antonio de Pádua, 39, Vila São José, Cubatão - 
SP, fi lha de FAUSTO GUILHERME DO NASCIMENTO, falecido há 22 anos e de ALAIDE LOURENÇO 
DOS SANTOS, falecida há 32 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de junho 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: ANTONIO SOUZA DE LIMA e ELIZABETE CARDOSO MARCONDES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, operador de guindaste, RG n.º 26636568 - SSP/SP, CPF n.º 
46325956400, com 49 anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascido no dia três de julho de mil 
novecentos e sessenta e sete (03/07/1967), residente na RUA 08, 97, Pinheiro do Miranda, Cubatão - 
SP, fi lho de JOÃO MATIAS DE LIMA, falecido há 31 anos e de JOSEFA SOUZA DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 82 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Jarlene Santos 
da Silva, conforme sentença datada aos 20/08/2012, proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de 
Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.002039-6/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 26636149 - SSP/SP, CPF n.º 12144796858, com 51 anos de idade, 
natural de Engenheiro Passos - RJ, nascida no dia vinte de setembro de mil novecentos e sessenta e 
cinco (20/09/1965), residente na RUA Dom Pedro II, 1057, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de VERSONIL 
MARCONDES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de ROSA MARIA CARDOSO MARCONDES, falecida há 5 anos. Divorciada de Jonilson Maia da Silva, 
conforme sentença datada aos 29/05/2017, proferida pela Juíza de Direito da 3ªvara do Foro de Cubatão-
SP, nos autos de nº1000442-70.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de junho 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: MARDEN WAGNER DOS SANTOS e ELIZANGELA SOUZA LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, professor, RG n.º 22545692 - SSP/SP, CPF n.º 60550279920, com 
50 anos de idade, natural de RIFAINA - SP, nascido no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e sete (27/02/1967), residente na Rua Brasília, 367, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de 
MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, falecido há 04 anos e de ANAIDES FURTADO DOS SANTOS, falecida 
há 16 anosDivorciado de: Elizangela Souza Lima, conforme sentença de 11/03/2016, proferida pela Juiza 
de Direito da 3ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1000539-07.2016.8.26.0157.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 25816993X - SSP/SP, CPF n.º 
27499298817, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de dezembro de 
mil novecentos e setenta e sete (29/12/1977), residente na Rua Brasília, 367, Jardim Casqueiro, Cubatão - 
SP, fi lha de JOSÉ ALMEIDA LIMA, falecido há 04 anos e de EUNICE SOUZA LIMA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de: Marden Wagner dos 
Santos, conforme sentença de 11/03/2016, proferida pela Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro de Cubatão-
SP, nos autos de nº1000539-07.2016.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de junho 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: LUÍS HENRIQUE MIRANDA DA SILVA e KAROLINA EMILIA DE SOUZA REIS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista de suporte, RG n.º 48593814 - SSP/
SP, CPF n.º 40769785875, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de 
janeiro de mil novecentos e noventa e dois (30/01/1992), residente na RUA 15 de Novembro, 904, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SARA MIRANDA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente de sala, RG n.º 360079982 - SSP/SP, CPF n.º 45596892882, com 21 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 299, fl s. nº 123, Termo nº 
112809), nascida no dia dezessete de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (17/11/1995), 
residente na RUA Manoel Ventura da Silva, 102, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de CLAUDIO REIS, 
de nacionalidade brasileira, supervisor de manutenção, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de KEILA NUNES DE SOUZA REIS, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 12 de junho 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: MARCOS ALFREDO BATISTA SANTOS e ADRIANA BORGES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, fren� sta, RG n.º 557862620 - SSP/SP, CPF n.º 33255829828, com 
32 anos de idade, natural de ENCRUZILHADA - BA (Encruzilhada-BA  Livro nº 42, fl s. nº 279, Termo 
nº 6291), nascido no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (16/11/1984), 
residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 561, bl.3, apt.52, Conjunto Rubens Lara, Cubatão - SP, fi lho 
de FRANCISCO BATISTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, 
residente em ENCRUZILHADA - BA e de ODENILZA DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 59 anos de idade, residente em ENCRUZILHADA - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 433907034 - SSP/SP, CPF n.º 30944607802, com 36 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (07/02/1981), 
residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 561, bl.3, apt.52, Conjunto Rubens Lara, Cubatão - SP, fi lha 
de ARNALDO SAMPAIO BORGES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA BORGES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
62 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DA SILVA e MIRIANE MARIANO DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, consultor saip, RG n.º 22681736 - SSP/
SP, CPF n.º 13363841825, com 45 anos de idade, natural de ITABERABA - BA, nascido no dia doze 
de outubro de mil novecentos e setenta e um (12/10/1971), residente na AVENIDA das Naçoes 
Unidas, 240, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de HELENA OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Marilúsia Alves de 
Siqueira, conforme sentença datada de 24/09/2010, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Judicial desta Comarca, nos autos de N°157.01.2009.007110-1/000000-000. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 34155317 - SSP/SP, CPF n.º 30807039870, com 34 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de julho de mil novecentos e oitenta e 
dois (02/07/1982), residente na AVENIDA das Naçoes Unidas, 240, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
fi lha de JORGE MARIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 66 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LEONILDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de junho 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: CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA e FABIANA PAIVA FERREIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, com 35 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de julho de mil novecentos e oitenta e um (01/07/1981), 
residente na AVENIDA Mar� ns Fontes, 640, casa 2, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS 
JORGE DA SILVA e de ANA LUCIA GOMES DA SILVA . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, com 41 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no dia 
oito de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (08/10/1975), residente na RUA Ponta 
Grossa, 223, Jardim Luciana, ITAQUAQUECETUBA - SP, fi lha de PAULO LOPES FERREIRA e de 
ANGELA MARIA PAIVA FERREIRA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

editais de casamento
CARTÓRIO 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: MARCELO DOS SANTOS ROCHA e THAÍS CRISTINA MARQUES DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, promotor, RG n.º 452606767 - SSP/SP, CPF 
n.º 36085201800, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
119, fl s. nº 117, Termo nº 72508), nascido no dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(11/01/1988), residente na RUA Arthur Bernardes, 288, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSÉ CARLOS ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente 
em MACEIÓ - AL e de MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, domés� ca, 
com 52 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 474773176 - SSP/SP, CPF n.º 40989092860, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de junho de mil novecentos e noventa (08/06/1990), 
residente na RUA Arthur Bernardes, 288, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de MARCELO 
FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 46 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARCIA CRISTINA MARQUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de junho 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: ELIAS OLIVEIRA LIMA e POLIANA CORREIA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 609479209 - SSP/SP, CPF n.º 09514288700, com 36 
anos de idade, natural de TRAIPU - AL (Traipu-AL  Livro nº 11, fl s. nº 114, Termo nº 9325), nascido no dia 
vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e um (25/03/1981), residente na AVENIDA Ferroviária 
I, 75, Casa 2, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de MOISÉS FERREIRA LIMA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 85 anos de idade, residente em TRAIPU - AL e de LINDAURA OLIVEIRA LIMA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 79 anos de idade, residente em TRAIPU - AL . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de serviços gerais, RG n.º 603221907 - SSP/SP, CPF 
n.º 37474826860, com 31 anos de idade, natural de TRAIPU - AL (Traipu-AL  Livro nº 16, fl s. nº 81, Termo 
nº 13995), nascida no dia dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (17/09/1985), 
residente na AVENIDA Ferroviária I, 75, Casa 2, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em TRAIPU - AL e 
de IRENE CORREIA DE OLIVEIRA, falecida há 1 ano. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de junho 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: LUIZ CARLOS FERNANDES COSTA e RENATA KELLY DE LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, dede� zador, RG n.º 482718092 - SSP/SP, CPF n.º 42219148823, com 
25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 270, fl s. nº 251, Termo 
nº 95791), nascido no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e noventa e um (27/08/1991), 
residente na RUA Lourenço Ba� sta de Araujo, 36, fundos, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ CARLOS COSTA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 40 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ROSANGELA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, passadeira, com 47 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, op. de 
caixa, RG n.º 347464622 - SSP/SP, CPF n.º 41967253846, com 24 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e dois (27/10/1992), 
residente na RUA Lourenço Ba� sta de Araujo, 36, fundos, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de 
NILTON CESAR DE LIMA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 49 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de IVONETE SIMÃO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de junho 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 DE OLIVEIRA GOMES e MARCELA REGINA COSTA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar operacional, RG n.º 404430570 - SSP/SP, CPF n.º 
40885934806, com 23 anos de idade, natural de ARARAQUARA - SP (Araraquara - 2º Subdistrito  Livro 
nº 003, fl s. nº 145, Termo nº 1487), nascido no dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e 
três (06/10/1993), residente na RUA Estados Unidos, 458, ap.01, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
fi lho de LUCIO HELENO VIRGINIO GOMES, de nacionalidade brasileira, armador, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de REGINA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 458599505 - SSP/SP, CPF n.º 42402787830, 
com 22 anos de idade, natural de ARARAQUARA - SP (Araraquara - 1º Subdistrito  Livro nº 75, 
fl s. nº 159, Termo nº 69044), nascida no dia dez de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(10/05/1995), residente na RUA Estados Unidos, 458, ap.01, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de 
MARCOS ROBERTO COSTA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente 
em ARARAQUARA - SP e de ROSANGELA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos 
de idade, residente em ARARAQUARA - 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 junho 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: ADILSON OLIVEIRA DE LIMA e EDIVALDA DE JESUS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 43922976 - SSP/SP, CPF n.º 31456198882, com 
34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de março de mil novecentos 
e oitenta e três (28/03/1983), residente na Rua Professor Djalma Ortega, 29, Jardim Nova Republica, 
Cubatão - SP, fi lho de DANIEL ONOFRE DE LIMA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 63 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de VANDETE DE OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de: Raquel Ferreira Nascimento 
Silva, conforme sentença de 03/11/2016, proferida pela Juiza de Direito da 4ª Vara do Foro de 
Cubatão-SP, nos autos de nº1002414-12.2016.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, cobradora, RG n.º 408267069 - SSP/SP, CPF n.º 33023865833, com 33 anos de 
idade, natural de UMBAÚBA - SE (Umbaúba-SE  Livro nº 11, fl s. nº 12, Termo nº 8029), nascida no dia 
vinte e seis de outubro de mil novecentos e oitenta e três (26/10/1983), residente na Rua Professor 
Djalma Ortega, 29, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, fi lha de NEI RUBENS SIMÕES DOS SANTOS, 
falecido há 20 anos e de LENILZA DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, diárista, com 57 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de junho 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: EDSON LUIZ DOS SANTOS e AMANDA RAMOS DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 467189018 - SSP/SP, CPF n.º 35988080898, com 
28 anos de idade, natural de PALMARES - PE (Ber� oga  Livro nº 401, fl s. nº 80, Termo nº 45853), 
nascido no dia dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (18/09/1988), residente 
na AVENIDA Henry Borden, 253, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lho de MARGARIDA MARIA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, costureira, com 48 anos de idade, residente em FORTALEZA 
- CE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 42426616 - SSP/SP, 
CPF n.º 36652092859, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 120, fl s. 
nº 155, Termo nº 30012), nascida no dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta e sete 
(26/03/1987), residente na AVENIDA Henry Borden, 253, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lha de 
ARGENTINO GABRIEL DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de IVONETE RAMOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, manicure, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de junho 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: JONATHAN MICHEL VALENTE e BRUNA ALBRECHT DE SOUZA OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de instrumentação, RG n.º 34154790 - SSP/
SP, CPF n.º 37690198813, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
126, fl s. nº 85, Termo nº 76625), nascido no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (29/11/1988), residente na Rua Ana Maria, 116, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
VALENTE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de CLEUSA MARIA DA ENCARNAÇÃO VALENTE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG 
n.º 483303409 - SSP/SP, CPF n.º 42063056846, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
SP  Livro nº 153, fl s. nº 277, Termo nº 43267), nascida no dia seis de julho de mil novecentos e noventa 
e dois (06/07/1992), residente na Rua Maria Graziela, 650, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de 
ENEIAS VALENTIM NOVO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nivelador, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SONIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de junho 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: VALDEVINO SOUZA DE SANTANA JUNIOR e RAQUEL RAMOS MENDES DOS SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de manutenção, RG n.º 48935810 - SSP/
SP, CPF n.º 40356333809, com 23 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro 
nº 208, fl s. nº 62, Termo nº 149644), nascido no dia dezesseis de junho de mil novecentos e noventa e 
três (16/06/1993), residente na RUA Amaro Manoel dos Santos, 100, Jd.Nova República, Cubatão - SP, 
fi lho de VALDEVINO SOUZA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA HENRIQUE SOARES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, cabeleireira, RG n.º 370652447 - SSP/SP, CPF n.º 45688881828, com 18 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP, nascida no dia três de julho de mil novecentos e noventa e oito (03/07/1998), 
residente na RUA Comendador Rubens Roncari, 395, Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lha de ARI MENDES 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, engenheiro eletrônico, com 49 anos de idade, residente em 
SÃO PAULO - SP e de LUCIENE RAMOS MENDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de junho 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: CRISTIANO DA SILVA e LUDLEY XAVIER DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 441669682 - SSP/SP, CPF n.º 38673616816, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 124, fl s. nº 201, Termo nº 31650), 
nascido no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (18/10/1987), residente 
na Rua Arthur Bernardes, 322, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de ELISABETH MARIA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 35397366X - SSP/
SP, CPF n.º 40995124876, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
139, fl s. nº 325, Termo nº 37743), nascida no dia primeiro de março de mil novecentos e noventa 
(01/03/1990), residente na Rua Arthur Bernardes, 322, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha 
de LUIZ CARLOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente 
em LINS - SP e de SIRLEY XAVIER DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante de cozinha, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ ANGELO IRMÃO e MARIA DA CONCEIÇÃO 
APARECIDA BARBOSA. 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 junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ANUNCIE AQUI
3361-5212
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Quem passou pela ACIC 
no último dia 11, pode apre-
ciar um cardápio especial e te-
mático, em um almoço que já 
é tradicional em Cubatão: O 
Almoço Caipira, da TV Polo.

Galinhada, feijão tropeiro, 
vinhos artesanais e muitas ou-
tras delícias foram apreciadas 
pelas centenas de pessoas que 
participaram do evento. 

Foi uma tarde especial, que 
contou também com muita 
moda de viola. Das mais an-

ALMOÇO CAIPIRA DA TV POLO

Sertanejo raíz, comida boa e muita animação
tigas às mais atuais, teve mú-
sica para todos os gostos e 
gerações. Apresentadas pelo 
caipira Eri Costa, que tam-
bém cantou ao lado do seu 
irmão Dinho, as duplas Den-
ner e Katherine, , Anderson e 
Marquinhos e o Trio Caipira 
colocaram todo mundo para 
dançar.

Artesanato e 
Produtos Caseiros

Entre uma dança e ou-

tra, era possível comprar um 
presente ou uma guloseima 
para levar para casa. Vinhos 
e cervejas artesanais, quei-
jos e doces caseiros e outras 
gostosuras estavam à dispo-
sição na feira de produtos 
caseiros.

Já no artesanato, era pos-
sível adquirir bordados, por-
ta-retratos personalizados e 
uma série de outros produ-
tos produzidos pelas o� ci-
nas dos Rotary’s de Cubatão. 

Toda a renda obtida da ven-
da desses produtos foi rever-
tida para os projetos realiza-
dos pelo Rotary Cubatão e 
Rotary Casqueiro.

Rifa do Objetivo
E ainda foi possível ga-

nhar vários prêmios no Al-
moço Caipira. Os alunos do 
9º ano do Ensino Funda-
mental do Colégio Objetivo 
realizaram uma rifa duran-
te o evento, para arrecadar 

dinheiro para a viagem de 
formatura no � nal do ano. 
Foram sorteadas três cestas 
de produtos. Uma de cosmé-
ticos, uma de chocolates e a 
terceira continha diversos 
produtos como biscoitos, 
chocolate e outros artigos. 

Agradecimentos
A TV Polo aproveita 

para agradecer a todos os 
seus parceiros que ajuda-
ram a fazer mais uma edi-

ção do Almoço Caipira. São 
eles: ACIC, os clubes Rotary 
Cubatão e Casqueiro, o car-
tunista Andre HQ, Rádio 
Visão FM, os programas 
Moita Show e Jornal da Ci-
dade, o fotografo Aderbau 
Gama, CNA Escola de Idio-
mas, Alfa Segurança, Cer-
veja Porto, Silas Perfumes, 
Floricultura Central, Bu� ett 
Tia Jô, Via Pauli Calçados,  
Jornal Acontece e a todos os 
voluntários da TV Polo.

1. A dupla Denner e Katherine anima o publico do Almoço Caipira. 2. Marcelo André, da TV Polo, Antonio Araújo Jr, Antoney Araújo, Jonas do Colegio Objetivo 
e Toninho da Perfecta durante o evento. 3. A dupla Eri Costa e Dinho, apresentadores do Almoço. 4. Marcelo, da TV Polo e Geraldo Tia Jô, presidente da ACIC
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