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Publicidade

Felpudíssima! DESENVOLVIMENTO SEBRAE MÓVEL

Nesta semana, o Jornal da Cidade, comandado pela raposa 
felpuda Luiz Roberto, estreou na sua nova casa. Com trans-
missões ao vivo via Facebook e Youtube, programa tem 
novidades para a nova fase. 05

Vice presidente esteve na redação do Acontece explicando 
o projeto que tem apresentado nas cidades da região. Cria-
ção do Fundo de Desenvolvimento visa trazer crescimento e 
empregos para a Baixada. 03

Na próxima quarta e quinta, os comerciantes de Cubatão 
poderão conhecer e aproveitar todas as possibilidades que 
chegam junto com o Sebrae Móvel, que estaciona na cidade 
para auxiliar os empreendedores do município. 04

Marcel Nobrega

Mais um episódio envolvendo polícia, gás de 
pimenta, início de pancadaria e confusão no 
conturbado início de governo do prefeito Ademário, 
em Cubatão.  A revolta que beira ao ódio, inclusive 
de ex-correligionários, é motivada pelo fato de o 
prefeito estar fazendo exatamente o que prometeu que 

Roberto Sander/PMG

Válter Suman assina 
convênios com o Estado
O prefeito do Guarujá, 
Válter Suman partici-
pou de ampla progra-

mação durante o ani-
versário da Cidade. Na 
principal delas assinou 

cinco convênios com 
o governo do Estado, 
através do DADE, con-

templando a cidade em 
R$ 13 milhões em obras 
de infraestrutura.  03

Olha o gaaas!
não faria durante a campanha, como o fechamento 
da Cursan, do hospital e corte nos direitos dos 
servidores.
Entre os manifestantes estavam servidores revoltados; 
funcionários demitidos de terceirazadas e da Cursan, 
sem receber rescisões; além de moradores das vilas 

Esperança e Pescadores com notificações de despejo 
do programa Municipal Invasão Zero.
Sob fortes vaias e xingamentos o prefeito foi impedido 
de falar e teve que sair pelos fundos. O evento de 
prestação de contas dos 180 dias de Governo foi 
adiado, sem data definida. 02

Raposa está de toca nova 
e mais interativa

Sintracomos quer Fundo de 
Desenvolvimento na Baixada

Bolsão recebe van do Sebrae 
na próxima semana
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Sintercub

O vexame por qual o prefeito 
Ademário e a cidade de Cubatão 
passaram na noite desta quarta-
-feira foi desnecessário. Diante do 
clima de ódio instalado na cidade, 
organizar um evento o� cial com 
pompas e circunstâncias, com di-
reito a banda e apresentação co-
reográ� ca é, no mínimo, um ato 
inocente. O embate, era extrema-
mente previsível, diante da anun-
ciada presença do prefeito com 
seu sta�  e aliados de um governo 
que está numa explícita guerra 
com grupos que compreendem 
milhares de pessoas, na cidade. A 
di� culdade do prefeito de apare-
cer o� cialmente, em público, � cou 
evidente com o cancelamento do 
ato que celebraria o convênio para 
quali� cação de trabalhadores com 
a VLI nesta quinta, no Bloco, com 
sua presença: foi cancelado sob a 
justi� cativa de ‘problemas de agen-
da do prefeito’, sem nova data.

Ontem, o prefeito também des-
marcou a reedição da Prestação de 
Contas que seria nesta sexta, sob a 
justi� cativa de que ‘o governo es-
tuda medidas de segurança para 
realizar o evento’.
 
‘Coragem para Mudar’

Ademário precisa se apropriar, 
literalmente, do slogan que criou 
para o evento e ‘ter coragem para 
mudar’.  O real problema de Cuba-
tão é que o governo não se entende 
com os servidores e não consegue 
se comunicar com a comunidade; 
a máquina pública está emperra-
da; pessoas estão morrendo por 
falta de hospital; o comércio está 
quebrando, diante do desemprego 
que atinge patamares assombro-
sos. E, por � m, a cidade tem um 
governante que não consegue par-
ticipar de ato público o� cial, nem 
com ajuda da polícia. Se estes ele-

mentos não forem su� cientes para 
Ademário supor que sua política 
de governo possa estar equivoca-
da, o que mais precisa acontecer?

O fato é que, com mais de meio 
ano, o novo governo não conse-
guiu dar respostas aos problemas 
da sociedade, ao contrário, 
agravou-os. A administração 
não conseguiu impor sua mar-
ca e não criou uma identidade.

Admitir as falhas e corrigir 
a rota é uma atitude digna de 
qualquer ser humano. O pre-
feito é novo, inteligente, aliado 
do Estado, tem legitimidade ju-
rídica e, no mínimo, um man-
dato inteiro pela frente. Só não 
corrige a rota se não quiser.

Aos nobres vereadores que, 
literalmente apanham na rua, 
está na hora de tomarem uma 
posição e� caz. Ajudem o go-
verno, exigindo uma mudança 
de postura: nem é preciso dei-
xar de ser governista para fazê-
-lo, ao contrário, é de vocês o 
poder político para mudar este 
quadro, sob o risco de compro-
meterem a legitimidade represen-
tativa, decorrente do esforço de 
toda uma vida, na cidade.
 
Fora de tempo

Fazer um evento mostrando as 
mazelas do governo anterior para 
justi� car as duras medidas de en-
frentamento do atual governo, se-
ria, de fato, importante, antes da 
implementação destas medidas. 
Mas o governo evitou este diálo-
go, que seria difícil, e optou por 
resolver tudo às portas fechadas, 
em acordo político com a Câma-
ra, instalando um clima de guerra 
na cidade. Esta foi uma opção do 
próprio governo que precisa en-
tender que agora é, no mínimo, 
pretensioso, resolver de uma hora 

para outra, se explicar para o tra-
balhador que perdeu o emprego e 
está sem receber a rescisão, ou para 
o servidor que perdeu direitos ad-
quiridos.

Não cabe aqui entrar no mérito 
dos cortes e reformas promovidas 

por Ademário. Mas a forma como 
elas foram conduzidas deixarão, 
no mínimo, traumas irreparáveis 
na vida de milhares de pessoas.

É sofrível que, a esta altura, o 
governo não tenha de� nida uma 
política de interlocução com a co-
munidade e, sequer uma estraté-
gia de comunicação institucional. 
De forma infantil e pretenciosa, 
confunde política pública de co-
municação com posts equivocadas 
e provocações nas redes sociais, a 
estilo Donald Trump. 

É urgente estabelecer canais 
efetivos de comunicação e interlo-
cução com os diversos setores da 
sociedade, calcados numa estraté-
gia sincera de diálogo institucional 
e falando a verdade.

Passional
O fato do prefeito usar as redes 

sociais para desquali� car os mani-
festantes rotulando-os como ‘um 
pequeno grupo de manifestantes 
querendo esconder os erros da ad-
ministração anterior’, além de não 

corresponder à verdade, chega 
a ser desumano. Todos os que 
estavam no evento sabem que 
os manifestantes eram bem 
mais que meia dúzia: entre eles 
estavam servidores revolta-
dos com a perda de direitos na 
Reforma Administrativa, mo-
radores das vilas Esperança e 
dos Pescadores com ordem de 
despejo nas mãos, desempre-
gados sem receber rescisão em 
virtude de cortes de postos de 
trabalho desta administração, 
inclusive os da Cursan e, por 
� m, gente que está mais preo-
cupada em levar o que comer 
para casa do que com a tal ‘cai-
xa de pandora’.

Antes de me criticarem, di-
zendo que estou defendendo 
os manifestantes transcrevo 

minha opinião e posição o� cial 
do Jornal sobre o assunto: “A ma-
nifestação durante a Prestação de 
Contas de quarta-feira, foi des-
respeitosa e afrontou princípios 
democráticos ao impedir a reali-
zação de um ato republicano, pre-
judicando, inclusive, pessoas que 
estavam ali interessadas na apre-
sentação”. Isto é fato! Porém é de 
conhecimento público que o refe-
rido grupo, parte dele vítima de re-
cente repressão policial na Câma-
ra, se sente ferido em seus direitos  
e não perderia a oportunidade de 
se manifestar num ato público do 
prefeito. Ignorando esta realidade, 
a administração montou uma ‘ara-
puca’, colocando todo mundo num 
ambiente fechado, num clima de 

Santos e Corinthians. Um verda-
deiro atentado à integridade física 
das pessoas, inclusive dos próprios 
aliados governistas que, natural-
mente, se exaltariam contra os ma-
nifestantes.
 
Caixa de Pandora

Ah sim! Isso é outra coisa. É 
legítimo o prefeito mostrar à po-
pulação eventuais mazelas da ad-
ministração anterior. Parabéns 
Ademário! se descobriu roubos, 
desvios etc, tem mesmo que dar 
esta satisfação à sociedade, jogan-
do luz aos fatos.  E se o prefeito 
quer faturar politicamente com 
isso, também é legítimo: chame a 
imprensa, mostre o que tem para 
mostrar, encaminhe ao Ministério 
Público e nomeie um representan-
te do governo para dar total cola-
boração à Justiça; sem � rulas!

O que a sociedade não vai admi-
tir é o uso político deste tema como 
justi� cativa para eventual fracasso 
do novo governo, caso não atenda 
às demandas da sociedade.

Não é preciso ir longe na geo-
gra� a ou história para constatar o 
risco desta postura. Ao lado, São 
Vicente acabou de se despedir 
do Bili, na minha opinião, o pior 
prefeito da recente história políti-
ca da região.  Ao invés de resolver 
os problemas da cidade ele passou 
os quatro anos atirando pedras no 
antecessor, como forma de escon-
der as de� ciências do seu próprio 
governo e quase destruiu a cidade.  
Mas o novo prefeito de São Vicen-
te, que assumiu junto com Ademá-
rio nem fala no Bili: já colocou a 
máquina para andar, tirando da 
cidade o título de patinho feio da 
Baixada. Cubatão rejeita este título 
e torce para que Ademário desista 
de seguir por este caminho e en-
frente, sim, os problemas da cidade.

O Sindicato convoca todos os trabalhadores  da 
Cheff Grill Refeições Express LTDA - Cubatão 
para reunião a ser realizada: 
Dia 14/07/2017, sexta-feira ás 18.00h.
Local: Sintercub - Sede
Rua Bernardinho de Pinho Gomes, 741 - Jardim 
São Francisco - Cubatão, SP
Ponto de Referência: Parque Anilinas - Linha da 
Máquina
Pauta: Dissisio e Assuntos Diversos

A diretoria
06/2017

CONFRONTO
Em tom ameaçador, o prefeito 
foi às redes sociais e subiu 
o tom desquali� cando os 
manifestantes. 
Na foto, ao lado, momento em 
que correligionários acalmam 
o vereador Sérgio Calçados 
depois de desentendimento 
com um dos manifestantes, na 
frente do Paço. 

Organização demorou para 
perceber que não havia 
clima para encerrar o evento, 
mantendo centenas de pessoas 
com ânimos exaltados, no 
ambiente fechado, por mais 
de meia hora. Na foto, ao lado, 
momento em que o gás de 
pimenta dispersou  a mutidão

Manifestantes:
Servidores revoltados 
com a retirada de 
direitos e atraso de 
férias, demitidos da 
Cursan sem receber 
recisão e famílias com 
ordem de despejo do 
Invasão Zero

Sindicato dos Trabalhadores 
nas Empresas de Refeições 

Coletivas de Cubatão e Região

COMUNICADOSindPMC protesta
A prefeitura não cumpriu o 
acordo de pagamento da pri-
meira parcela das férias em 
atraso. Os valores deveriam ser 
creditados no dia 30/06. Como 
não ocorreu, o sindicato dos 
professores convocou uma ma-
nifestação no dia 03/07 dando 
um alerta ao governo munici-
pal. O descontentamento dos 
servidores foi generalizado. 
Havia um grupo pequeno por-
que a maioria está cumprindo 
o acordo de reposição de au-
las, o qual é feito em horários 
intermediários e a mobilização 
foi em horário de almoço, mo-
mento em que muitos profes-
sores continuam trabalhando.

Nesta quinta (06), moradores das vilas Esperança e Pescadores foram até a prefeitura 
para cobrar explicações sobre as ordens de despejo que receberam no dia anterior por 
conta do programa Invasão Zero. Moradores alegam que a PM agiu com truculência, 
inclusive quebrando objetos pessoais de alguns moradores. Já a prefeitura alega 
desconhecer os fatos e que vai averiguar quem recebeu as ordens erroneamente.
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Sintracomos quer criação de Fundo
para viabilizar Parque Tecnológico

“Fundo de Desenvolvi-
mento vai trazer investimen-
to e empregos para a Cidade 
de forma Perene”, a� rma o 
vice-presidente do Sintraco-
mos, Luiz Carlos de Andra-
de, em entrevista na redação 
do Acontece.

O sindicalista aproveitou 
para explicar os motivos que 
o mantém na luta pela cria-
ção desse fundo em todas as 
cidades da Baixada, princi-
palmente em Cubatão, por 
conta do Polo Industrial.

O propósito do Fundo de 
Desenvolvimento, Ciência 
e Tecnologia é criar meios 
para incentivar a instalação 
de empresas de pesquisa e 
desenvolvimento tecnoló-
gico na Cidade, juntamente 
com o estímulo à pesquisa 
cientí� ca na área. “O fundo, 
ou conselho ou órgão simi-
lar, vai buscar essas empresas 
e instituições de pesquisa, 

principalmente as universi-
dades, para que elas desen-
volvam seus trabalhos aqui. 
A criação desse órgão é o pri-
meiro passo para conseguir 
verbas do governo estadual 
e federal, que tem esse órgão 
em suas esferas”, comenta o 
sindicalista.

Outro ponto ressaltado 
por Andrade sobre o assunto 
é a geração de empregos de 
forma perene. “Todas essas 
iniciativas vão ajudar no de-
senvolvimento a curto, mé-
dio e longo prazo, gerando 
empregos de forma perene 
na região”.

A luta para a criação do 
Fundo é antiga. Em 2007, 
Luiz Carlos de Andrade en-
tregou o primeiro ofício na 
Câmara Municipal, com um 
estudo realizado pelos sin-
dicatos ressaltando a impor-
tância da criação do Fundo e 
do Parque Tecnológico. Des-

de então, o sindicalista vem 
tentando conseguir o apoio 
dos políticos da cidade. “Essa 
bandeira é antiga, mas é um 
sonho que eu espero con-
seguir concretizar. Isso vai 
gerar um desenvolvimento 
em todos os aspectos para a 
Cidade de forma duradoura”, 
a� rma.

Parque Tecnológico
Uma das bandeiras de-

fendidas pelo sindicalista e 
que necessita da criação do 
fundo para sair do papel é o 
Parque Tecnológico.

Esse parque reúne empre-
sas que focam seus esforços 
em criações de novas tecno-
logias, que facilitam o siste-
ma de produção e diminuem 
custos.

“Já existem diversos Par-
ques Tecnológicos no Estado, 
que desenvolvem trabalhos 
voltados para o potencial de 

cada região. Para a Baixada, 
em especial para Cubatão, se-
ria de vital importância tem 
um na Cidade para abastecer 
o Polo Industrial com novas 

ideias”, a� rma Andrade.
O sindicalista rea� rma, 

que para que a cidade possa 
pleitear a criação do Parque, 
é necessária a criação do 

Fundo de Desenvolvimen-
to, Ciência e Tecnologia. “O 
fundo é o primeiro passo 
para tornar o Parque uma 
realidade”, � naliza.

Contribuintes em débito com a 
Prefeitura de Cubatão vencidos até o dia 
31 de dezembro de 2016 tem uma chance 
de quita-los.

A Prefeitura anunciou nesta semana o 
Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) 
da cidade. São duas opções de pagamento: 
em cota única, sem a cobrança de multas 
e juros, ou então parcelando o débito. 
O contribuinte pode parcelar em até 60 
vezes e, os descontos podem chegar a 
80%, variando de acordo para acordo.

O prazo para o contribuinte aderir 
ao Re� s é de 90 dias após a publicação 
da lei, segundo estabelece o projeto de 
lei complementar, de autoria do prefeito 
Ademário de Oliveira, que foi aprovado 
em primeira e segunda votação na 
Câmara, na última sessão ordinária, 
realizada na terça (03).

Refi s Cubatão

A Câmara do Guarujá aprovou nesta semana o projeto de lei 
complementar (PLC) 011/2017, de autoria do vereador Edilson 
Dias (PT), que garante aos professores da rede municipal 
isonomia de direitos no que se refere a folga abonada concedida 
no mês em que fazem aniversário. 

De acordo com o texto, os pro� ssionais que completam 
ano em janeiro ou julho (quando obrigatoriamente estão de 
recesso, por força do calendário escolar), agora também podem 
usufruir do mesmo direito, em outro mês - a ser de� nido junto 
à Secretaria Municipal de Educação. "Trata-se de uma questão 
de igualdade, que precisava ser observada. Se existe o benefício, 
ele não pode ser direcionado a uns em detrimento de outros. 
Isso fere os princípios constitucionais", enfatiza o autor da 
proposta.

Segundo ele, há casos de pro� ssionais em atividade há 20 
anos que nunca gozaram da folga abonada, ao passo que, outros, 
como o mesmo período de atividade, gozaram de todas.  O PLC 
agora segue para análise do chefe do Executivo, a quem caberá 
sancioná-la ou vetá-la. Se sancionada, já entrará em vigor a 
partir da data de publicação no Diário O� cial do Município.

Professores Guarujá

Na semana passada, a vereadora santista Audrey Kleys assumiu 
a presidência do PP Mulher do Estado de São Paulo e já arregaçou as 
mangas para começar a trabalhar. Eleita para o seu primeiro mandato 
com 4375 votos, o trabalho da vereadora já chamou atenção da direção 
estadual do Partido Progressista que a indicou para o cargo.

Nesta semana, a progressista esteve em Brasília conversando com 
deputados, deputadas e senadoras de seu partido no Congresso, a � m de 
viabilizar verbas para diversos projetos da cidade de Santos

Levando a bandeira da educação e do empoderamento feminino, suas 

PP Mulher Estadual

principais bandeiras de campanha, para a 
capital do país, Audrey participou de uma 
audiência pública sobre o futuro das Com-
panhias Docas e as funções essenciais das 
Autoridades Portuárias para o desenvolvi-
mento do setor portuário nacional e apro-
veitou a passagem pelo congresso para 
apresentar alguns projetos de Santos nas 
áreas de Educação, Cultura e Cidadania. O 
objetivo é conseguir verbas para a implan-
tação das ações em nosso município.

INFRAESTRUTURA

Suman assina convênios e entrega 
nova base da Guarda Municipal
Convênios com o governo do Estado na ordem de R$ 13 milhões são para obras
 de infraestrutura da Cidade 

Durante as comemorações 
de 83 anos de Guarujá, o pre-
feito Válter Suman participou 
de ampla programação anun-
ciando conquistas. A principal 
delas foi a assinatura de con-
vênio com o governo do Esta-
do, através do Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento 
de Estâncias -DADE. A Cida-
de receberá verbas para obras 
de infraestrutura, bene� cian-

do moradores e turistas. Os 
convênios foram assinados na 
última sexta (30), conforme 
anunciado em Acontece.

“São recursos que conquis-
tamos no início do mandato, 
graças a nossa prestação de 
contas e um trabalho sério, 
que visa melhorar a qualida-
de de vida de quem mora aqui 
na nossa Pérola do Atlântico”, 
destacou Suman

Ao todo, foram cinco con-
vênios assinados, destinando 
verbas para para obras nas 
ruas Maranhão, Guilherme 
Backeuser, Marechal Floriano 
Peixoto, em Vicente de Car-
valho; reforma da edi� cação 
do Posto do Corpo de Bom-
beiros, na Pitangueiras; Ilumi-
nação da orla das Astúrias, re-
quali� cação e urbanização de 
ruas da Enseada, entre outras.

O prefeito Valter Suman e o secretário de Turismo do Estado, Laércio Benko 
assinaram convênio DADE fortalecendo a parceria do Guarujá, com o Estado

Convênios Ainda no dia 30, mas no período da tarde, o pre-
feito Válter Suman entregou a nova  base da Guarda 
Civil Municipal, que � ca no cruzamento das avenidas 
Leomil e Puglisi. O local foi totalmente reformado, 
recebendo nova pintura e todas as adequações neces-
sárias.

Além de base da GCM, o local funcionará como 
base de apoio para agentes de transito e posto de in-
formações turísticas. Antes da nova base da GCM, o 
local abrigava o famoso Carro Fúnebre de Santos Du-
mont, que agora � cará no Museu da Base Áerea.

“Tiramos algo que signi� cava morte para dar vida 
a este local. Fui muito criticado quando resolvemos 
tirar o carro fúnebre, mas destinamos ele a um local 
onde será realmente relembrada a história de Santos 
Dumont, no seu museu na Base Aérea, e aqui destina-
remos para algo que vai transmitir segurança e orien-
tação, num dos principais cruzamentos da Cidade”, 
pontuou Suman.

GCM ganha nova base

1º- R$ 1.450.000,00
 Pavimentação, drena-

gem e sinalização viária do 
binário de compras em Vi-
cente de Carvalho contem-
plando as ruas: Maranhão, 
Guilherme Backeuser e 
Marechal Floriano Peixoto. 

 
2º - R$ 2.950.000,00

Pavimentação, drena-
gem e sinalização viária na 
Rua Silvio Daige, no Jardim 
Tejereba.

3º - R$ 400.000,00
Reforma da Edifi cação 

do Posto de Salvamento 
do Corpo de Bombeiros, 
na Rua Quin� no Bocaiúva.

4º - R$ 2.499.412,37
Iluminação do calçadão 

da orla da praia das Astú-
rias, na Avenida General 
Monteiro de Barros.

5º - R$ 5.750.000,00
Requalifi cação e urba-

nização da orla da Praia da 
Enseada e demais vias de 
acesso.

Representantes do Sintracomos estivaram na redação do Acontece 
para explicar sobre o projeto da criação do Fundo de Desenvolvimento

F����: R������ S�����/PMG
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Brilhando 
nos Tatames

A karateca cubaten-
se Associação Unidos 
do Karatê, Sabrina de 
Paula, de 13 anos, con-
quistou a medalha de 
bronze no Campeonato 
Sul-americano de Ka-
ratê, realizado entre os 
dias 26 de junho e 01 
de julho, em Santa Cruz 
de la Sierra, na Bolivia. 
Parabéns Guerreira!

Arraía do Ateneu
Junho é o mês das guloseimas, da quadrilha, fogueira e muita diversão. Na 

escola Ateneu, não poderia ser diferente. Um domingão pra lá de especial 
reuniu professores, alunos e familiares para celebrar São João, com direito 
a apresentação dos alunos da aula de violão, tocando músicas juninas. Não 
faltou alegria na festa que aconteceu na sede da escola, na Rua Piauí, 141, no 
Vila Santa Rosa.

Sebrae Móvel estaciona em 
Cubatão nesta semana

Chegou a hora dos cubatenses ti-
rarem as dúvidas e aprender novas 
ideias para alavancar o seu negócio. 
Na próxima quarta e quinta (12 e 13), a 
van do Sebrae Móvel estaciona no Jar-
dim Nova República para atender aos 
comerciantes da cidade. A iniciativa 
é uma parceria da ACIC com o Sebrae. 
Durante todo o dia, os comerciantes 
vão poder saber mais sobre as novas 
ferramentas de divulgação e qual é a 
que mais se encaixa no perfi l do seu 
negócio; tirar dúvidas sobre legisla-
ção; saber qual é a melhor forma de re-
gularizar a situação da empresa, além 
de conhecer mais afundo toda a gama 
de cursos de capacitação e aperfeiçoa-
mento que o Sebrae oferece.

Reunião com o comércio
Já no dia 19, a partir das 18h30, a 

ACIC promove uma reunião com os co-
merciantes associados para falar sobre 
uma série de assuntos. Na pauta estão 
as ações de fomento ao comércio; alu-
guel comercial – inquilino x locador; as 
promoções das datas festivas do resto 
do ano; promoção de fi nal de ano; pro-
jeto do Cartão de Descontos Fonejá; a 
Semana de Descontos (SCVBS) e outros 
assuntos da associação. Para participar 
da reunião é preciso confi rmar presen-
ça pelo telefone (13) 3361-1519.

Para mais informações ou dúvidas 
sobre os eventos, basta entrar em 
contato com a ACIC pelo telefone (13) 
3361-1519 ou diretamente na secre-
taria da Associação (Rua Bahia, 171, 
Vila Paulista).

Rumo ao Brasileiro

Aos 21 anos, o cubatense Gustavo Vale, de 21 anos, 
conquistou o terceiro lugar na categoria fi siculturis-
mo clássico, durante a disputa do 7º Campeonato 
Paulista de Fisiculturismo, realizado em São Paulo 
no último dia 02. Além do pódio, Vale conseguiu 
uma vaga para o Campeonato Brasileiro da moda-
lidade, nos dias 15 e 16 de julho, em Ribeirão Pre-
to Agora o atleta se prepara para brilhar na disputa 
pelo título nacional.
Parabéns e boa sorte ao atleta!

Fotos: Aderbau Gama

INFORMA

Posse do Rotary Cubatão
O presidente da ACIC, Geraldo Tia Jô, juntamente com a 
diretoria da associação, parabenizam a nova presidente 
do Rotary Club de Cubatão, Marluce Rios Costa, que tomou 
posse na última quarta (05). Na foto, com o antecessor Her-
mes Balula. Muito sucesso à nova presidente e ao Rotary 
nessa nova fase.

Workshop
O gerente executivo 
do Santos e Região 
Convention e Visitors 
Bureau, Alexandre 
Nunes Aff onso, falou 
sobre técnicas para 
alcançar a excelência 
no atendimento, hos-
pitalidade e outros 
assuntos importantes 
durante o workshop 
promovido pela ACIC 
na noite desta quinta 
(06), na sua sede.
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Parabéns!

Fernanda, Campos - Sarah 

Campos Moda Plus Size 

Andre tavares Casa Nova Móveis 

Semana Afonso Schmidt
O colunista do Acontece Arlindo Ferreira (ao centro, de camisa branca), posa ao lado dos vereadores de Cubatão após a sessão solene de encerramento da 

42ª Semana Afonso Schmidt, que homenageia fi guras importantes da Cidade na área cultural. O contador de causos, como gosta de ser chamado, também 
recebeu homenagens por seu livro “Causos Cubatenses”, que relata um pouco da história da Cidade e que são contados semanalmente aqui no Acontece, na 
coluna que recebe o mesmo nome. 

Na foto, Arlindo Ferreira posa com os vereadores , Rodrigo Alemão (presidente da Casa – PSDB), Ivan Hildebrando (PSB), Marcinho (PSB);  Roxinho (PMDB); 
Cléber do Cavaco (PRB); Lalá  (SD); Jair do Bar (PT); Rafael Tucla (PT); Aguinaldo Araújo (PDT) e Érika Verçosa (PSDB).

Rosangela Andrade -Comunicação Petrobras 

A outra Ilha Bela
Com a criação da Re-

gional da Vila Esperança, 
Sebastião Nascimento, o 
Zumbi, chefe da Regional, 
solicitou do prefeito Cler-
mont a nomeação de um 
assessor para ajudá-lo. Foi 
então nomeado um cara 
que não sabia nada de 
Cubatão. No gabinete lhe 
informaram:

- Com esta portaria se 
apresente ao chefe da re-
gional lá na Ilha Bela.

Só que o “assessor”, 
como não conhecia nada 

de Cubatão, pegou seu car-
ro e se mandou pela Cuba-
tão-Guarujá.

- É do gabinete? - per-
guntou o Zumbi...- Cadê o 
assessor nomeado, ele não 
chegou ainda.

Ligaram para o celular 
do cara e reclamaram da 
sua demora.

- Calma, gente... já pas-
sei por Juquehy... estou 
chegando perto de São Se-
bastião (??? !!!)

Abonizete
No maior sufoco, ne-

TUNEL DO TEMPO

por Arlindo 
Ferreira

Historiador

cessitando de aumento de 
salário, os funcionários da 
Prefeitura Municipal de 
Cubatão, em alguns mo-
mentos, inventam coisas.

Na Biblioteca Muni-
cipal, após ouvir muitas 
reclamações dos funcio-
nários em geral, Donizete 
Carneiro orgulhosamente 
dizia ter a solução:

- Calma, Odete e Lina, a 
gente vai ter um abono...

De tanto falar no tal 
abono que nunca chegou a 
sair, começaram a chamar 
o Donizete de “Abonizete”.

Premio SABESP. Destaque para o Governador Franco 
Montoro e a menina cubatense Marcia Barreto Cruz

Encontro de presidentes
O presidente da OAB de Cubatão, André 

Izzi, esteve no gabinete do presidente da 
Câmara, Rodrigo Alemão (PSDB) em visi-
ta ofi cial para apresentar algumas ideias 
ao vereador. Os dois conversaram sobre o 
convênio que já existe entre Prefeitura e 
OAB, que prevê assistência jurídica gratui-
ta à população carente da Cidade. O presi-
dente da OAB reforçou o pedido para que 
essa parceria seja efetivada.

A nova toca do Raposa
Nesta semana, o programa coman-

dado pela famosa raposa felpuda, Luiz 
Roberto, estreou sua casa nova.  Agora 
nos estúdios da Rádio Visão FM 92,5, 
na Avenida Nove de Abril, ali pertinho 
do MC Donald’s. Além da casa nova, o 
programa ganhou mais uma hora de 
duração, começando as 8h da manhã e 
terminando às 11h. E junto com a casa 
nova, veio a interatividade. Pelo site 
www.raposacubatao.net, é possível ou-
vir o programa e, pelo youtube (youtu-
be.com/raposacubatao) você pode as-
sistir as entrevistas.

No último domingo (02), a 
popular Katia Tudo de Bom 
reuniu seus clientes, ami-
gos e familiares na rua João 
Oleia Aguilar, no Jardim 
31 de março, para celebrar 
mais um ano de vida em 
uma festa junina temática 
cheia de alegria. A festa já 
virou tradição, a enorme 
fogueira espantou o frio e 
os convidados se divertiram 
ao som de música ao vivo. 
Parabéns Katia! Muita luz!
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

LALÁ VISITA O HORTO MUNICIPAL

Acompanhado de pro� ssionais que atuam no local, o ve-
reador Lalá (SD) esteve no Horto Municipal Cotia-Pará para 
veri� car a atual condição do local. Durante a visita, o verea-
dor pode perceber uma necessidade urgente de manutenção 
e reparos no local. 

Para o vereador, um parque que já foi referência de lazer 
e estudos do Meio Ambiente não pode ser abandonado des-
sa forma. Buscando a recuperação do espaço, o vereador irá 
fazer cobranças junto à Prefeitura, para que a manutenção 
adequada seja feita o quanto antes.

RAFAEL TUCLA QUER INVESTIGAR USIMINAS

O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou na última sessão 
da Câmara, um requerimento solicitando a criação de uma co-
missão especial de vereadores para apurar o impacto social, am-
biental e de vizinhança que serão causados pela instalação de um 
pátio de caminhões e de containers pela Usiminas na área do 

sítio do Morrão, Mantiqueira e Quilombo. Segundo o verea-
dor, os trabalhos da comissão visam criar um canal de diálogo 
com a empresa, comunidade e o poder local para que se crie 
contrapartidas para o município e para os moradores daquela 
localidade. O requerimento foi aprovado por unanimidade.

o grande número de carros trafegando no local que não 
tem pavimentação de qualquer natureza, por esse moti-
vo, precisa de manutenção com frequência, para que con-
tinue trafegável. O requerimento foi encaminhado aos 
órgãos competentes.

IVAN HILDEBRANDO PEDE MANUTENÇÃO CONSTANTE NA ÁGUA FRIA

O vereador Ivan Hildebrando (PSB), solicitou à mesa 
da Câmara, por meio de requerimento, que a manuten-
ção da Rua Elias Zarzur, no bairro da Água Fria, seja 
feita de forma periódica, a cada 15 dias.

Segundo o vereador, a rua sofre com as chuvas, com 

ROXINHO PEDE AGILIDADE NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
O vereador Roxinho (PMDB), encaminhou ofício à Se-

cretaria de Habitação da Cidade com o intuito de acelerar 
o processo de entrega dos títulos de� nitivos de posse aos 
moradores da Vila São José e regularização do Conjunto 
Marechal Rondon.

O vereador a� rma no ofício que ambos os núcleos têm 

sua documentação em fase � nal de processo e que bastaria 
apenas um esforço da pasta para � nalizar os trâmites ne-
cessários para que os moradores tenham o título de posse 
dos seus terrenos. 

O ofício está na secretaria de Habitação para análise do 
titular da pasta, o secretário Benaldo Melo.

TONINHO VIEIRA VISITA O CAMP
O vereador Toninho Vieira (PSDB), que também é ex-

patrulheiro, recentemente visitou o CAMP de Cubatão, 
entidade que há quase 46 anos trabalha pelos jovens de 
Cubatão, com o intuito de tirar os jovens das ruas, dando-
lhes uma nova oportunidade de formação cidadã.

E nessa visita ele aproveitou para se associar a entidade 
e contribuir para que ela continue com o importantíssimo 
trabalho desenvolvido. Estendendo o convite a todos da 
cidade e aos ex-patrulheiros, que procure o setor � nanceiro 
da entidade e torne-se também um sócio.

RODRIGO ALEMÃO PEDE COBERTURA DO CANAL DA VILA NATAL

O vereador Rodrigo Alemão (PSDB), apresentou 
na última sessão do Legislativo, realizada no dia 04, 
uma indicação à mesa diretora da Casa com o objetivo 
de viabilizar um estudo para avaliar a possibilidade de 
se fazer a cobertura do canal construído ao longo de 

toda a rua das Palmas no bairro da Vila Natal. Segundo o 
vereador, o canal tem causado inúmeros transtornos para os 
moradores daquela região, tais como: animais peçonhentos, 
mal cheiro constante, risco de acidente, principalmente 
com crianças que brincam naquela região, entre outros.

SÉRGIO CALÇADOS COBRA SOLUÇÃO NA HENRY BORDEN

Atendendo as reivindicações de moradores dos 
bairros Vila Nova e Jardim 31 de março, o vereador Sérgio 
Calçados (PPS) busca soluções para o estado lastimável 
que se encontra a Av. Henry Borden, uma das principais 
vias de acesso para quem sai ou entra em Cubatão.

O vereador foi ao local para veri� car as condições 
da Avenida, especi� camente no trecho em que estão 
instaladas algumas transportadoras, fazendo com que o 
pavimento � que deteriorado em decorrência do tráfego 
dos caminhões no local. 

AGUINALDO ARAÚJO PEDE MELHORIAS NO TRÂNSITO DO CENTRO

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT), encaminhou re-
querimento à mesa da Câmara pedindo soluções para o 
trânsito de veículos em ruas do centro da Cidade.

No requerimento, o vereador pede para que se faça o au-
mento do ângulo da esquina da rua Embaixador Pedro de 
Toledo com a Avenida Pedro José Cardoso, que é considera-

do um cruzamento perigoso. 
Essa modi� cação vai ampliar o campo de visibilidade 

do motorista, fazendo com que os mesmos trafeguem no 
local com mais cautela e dará mais segurança não só aos 
motoristas como também aos pedestres que passam pelo 
local. O pedido foi encaminhado ao órgãos competentes.

e também sobre o número de pro� ssionais (servidores 
públicos ou contratados) que estão prestando esse aten-
dimento, especi� camente da parte de � sioterapia. O re-
querimento foi encaminhado aos setores competentes da 
Prefeitura.

MARCINHO COBRA SOLUÇÕES NA SAÚDE

O vereador Marcinho (PSB) encaminhou requeri-
mento no Legislativo para cobrar uma solução para a 
saúde da Cidade, onde as reclamações são constantes.

No requerimento, o vereador cobra explicações da 
secretaria de saúde sobre o número de pacientes na � la 

CLÉBER DO CAVACO HOMENAGEIA ARTISTA DA CIDADE

O vereador Cléber do Cavaco (PRB), entregou a 
medalha Afonso Schimdt à Marcos Tuim, artista da 
cidade, durante a sessão solene da 42ª edição da Semana 
Afonso Schimdt, realizada no último dia 29 de junho, 
no plenário da Câmara.

A homenagem aconteceu por indicação da bancada 
do partido do vereador, que reconhece o trabalho do 
artista, que vem realizando ao longo dos anos diversas 
ações em prol da cultura, educação e meio ambiente 
da Cidade.

WILSON PIO PEDE MAIS INCLUSÃO SOCIAL

Com o objetivo de fomentar a implementação de um 
programa esportivo voltado à portadores de Síndrome de 
Down, o vereador Wilson Pio (PSDB) efetuou gestão junto 
a secretaria de Esporte e de Educação, visando a designação 
de um pro� ssional de Educação Física, para promover o 

desenvolvimento de atividades esportivas para este público. A 
atuação do vereador, deu-se em atenção a solicitação de vários 
munícipes, os quais tem algum familiar portador da Síndrome 
de Down, e por entender que a disponibilidade por parte do 
poder público, ser de relevante importância social.
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R. Armando Sales de Oliveira, 
371-Centro-Cubatão

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.

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.

editais de casamento

imóveis

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: EVANIR APARECIDO PINHEIRO e JAQUELINE FERNANDES DOS SANTOS SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e seis (10/07/1986), residente na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 865, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO EUZIFREDO PINHEIRO e de FRANCISCA 
ANTONIA PINHEIRO . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, com 26 anos de idade, natural 
de SÃO PAULO - SP, nascida no dia nove de março de mil novecentos e noventa e um (09/03/1991), 
residente na Rua N, 7277, Jardim Glória, PRAIA GRANDE - SP, fi lha de ADILSON FERNANDES DA 
SILVA e de MADALENA SILVA DOS SANTOS. 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, 27 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 FREITAS DE NASCIMENTO e ESTELA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, carpinteiro, RG n.º 556239556 - SSP/SP, CPF n.º 05153901351, com 26 anos de idade, 
natural de CAMPO MAIOR - PI, nascido no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa (07/10/1990), 
residente na Rua Caminho São Geraldo, 21, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ FRANCISCO BEZERRA DO 
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 49 anos de idade, residente em JATOBÁ DO PIAUÍ - PI 
e de MARIA RIBEIRO FREITAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em JATOBÁ DO 
PIAUÍ - PIDivorciado de Estela dos Santos, conforme sentença datada de 16/06/2016, proferida pela MM. Juiza 
de Direito da 1ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1002475-67.2016.8.26.0157.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 565574188 - SSP/SP, CPF n.º 67624553520, com 42 anos de 
idade, natural de MALHADOR - SE, nascida no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e setenta e quatro 
(26/10/1974), residente na Rua Caminho São Geraldo, 21, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JULIA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em MALHADOR - SE. Divorciada de Antonio 
Freitas de Nascimento, conforme sentença datada de 16/06/2016, proferida pela MM. Juiza de Direito da 1ª Vara 
do Foro desta Comarca, nos autos de N°1002475-67.2016.8.26.0157. 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, 03 de julho 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: DAVID DOS SANTOS REZENDE e SARA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de mecânico, RG n.º 52710663X - SSP/SP, CPF 
n.º 47934790813, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de junho 
de mil novecentos e noventa e nove (25/06/1999), residente na RUA 06, 379, Pinheiro do Miranda, 
Fabril, Cubatão - SP, fi lho de GILMAR MORAIS DE REZENDE, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 36 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VALQUIRIA LESSA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, tec. de enfermagem, com 37 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 397057933 - SSP/SP, CPF n.º 47240331857, 
com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de junho de mil novecentos e 
noventa e nove (05/06/1999), residente na RUA 02, 319, Pinheiro do Miranda, Fabril, Cubatão - SP, 
fi lha de ISMAEL SARAIVA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA CECILIA DA SILVA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 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: BRUNO SERGIO CARDOSO GOMES e MIRELI DOS SANTOS FERREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, RG n.º 48971052 - SSP/SP, CPF n.º 40672644886, com 25 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 162, fl s. nº 275, Termo nº 98514), nascido no dia 
dezenove de junho de mil novecentos e noventa e dois (19/06/1992), residente na Rua João da Silva Doutor, 24, 
Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO SERGIO ALVES GOMES, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 
43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de INES RAMOS CARDOSO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 423270229 - SSP/SP, CPF n.º 23083269803, com 23 anos de idade, natural de ITABERABA - BA (Itaberaba-BA  
Livro nº 98, fl s. nº 196, Termo nº 60632), nascida no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e noventa e quatro 
(28/06/1994), residente na Rua João da Silva Doutor, 24, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de LEONIDIO FERREIRA 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 19 anos e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
domés� ca, com 46 anos de idade, residente em SÃO PAULO - 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, 03 de julho 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: WILLIAM ALVES DOS SANTOS e REGIANE FERREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, programador, RG n.º 47998337 - SSP/SP, CPF n.º 40480751870, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e 
um (17/10/1991), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 201, bl.2, apt.3, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho 
de RIVALDO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 50 anos de idade, residente em 
CAMPO GRANDE - MS e de MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 
anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Daiane Alves dos Santos, conforme sentença datada de 
07/01/2013, proferida pela MM. Juiza de Direiro da 3ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°0004995-
56.2012.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 562368292 - 
SSP/SP, CPF n.º 48684346831, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de junho 
de mil novecentos e noventa e nove (10/06/1999), residente na Rua Josafá Balbino dos Santos, 264, Bolsão 
9, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ AIRTON BEZERRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CELIA RODRIGUES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 40 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, 28 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: SIDNELSON PEREIRA DA SILVA e ROSILENE DE ARAUJO OLIVEIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 349616218 - SSP/SP, CPF 
n.º 37295550810, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (29/02/1988), residente na Rua São Luiz, 51, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de GREGORIO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 
anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de SALIENE PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 450554624 - SSP/SP, CPF n.º 35778831897, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e 
nove (30/06/1989), residente na Rua São Luiz, 51, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ERNANI DE SOUZA 
OLIVEIRA, falecido há 13 anos e de ROSA DE ARAUJO OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 03 de julho 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: LUCAS MARCILIO PEREIRA e JULIANA CASSIA MOURA DE SOUZA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, respositor, RG n.º 35118207X - SSP/SP, CPF n.º 
35303097889, com 29 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 17º Subdistrito - Bela 
Vista  Livro nº 160, fl s. nº 28, Termo nº 26010), nascido no dia quinze de outubro de mil novecentos 
e oitenta e sete (15/10/1987), residente na RUA Marechal Dedororo, 410, H, Vila Elizabeth, Cubatão - 
SP, fi lho de ERCILIO PEREIRA, falecido há 10 anos e de MARIA IVONE LIMA PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, controladora de acesso, RG n.º 409068615 - SSP/SP, CPF n.º 29875613851, com 
34 anos de idade, natural de LIMOEIRO - PE (Cubatão  Livro nº 118, fl s. nº 227, Termo nº 29288), 
nascida no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e três (25/03/1983), residente 
na RUA Marechal Dedororo, 410, H, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, fi lha de JOAQUIM LUIZ DE SOUZA, 
falecido há 16 anos e de GERCINA OLINDINA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, cuidadora, 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, 29 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: GENISON OLIVEIRA DOS SANTOS e TAMIRES CONCEIÇÃO DE SOUZA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 305897020 - SSP/SP, CPF 
n.º 30594148820, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de 
maio de mil novecentos e setenta e oito (24/05/1978), residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 500, 
Bloco 3, Ap.14, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lho de GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HELENA TEREZA 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, segurança patrimonial, RG n.º 
389140260 - SSP/SP, CPF n.º 37082976879, com 29 anos de idade, natural de SERRA TALHADA - PE 
(Jaboatão dos Guararapes - 2ºDistrito - PE  Livro nº 93, fl s. nº 26, Termo nº 107491), nascida no dia 
oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (08/12/1987), residente na RUA Rivaldo Alves 
Feitosa, 500, Bloco 3, Ap.14, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ULISSES DE SOUZA, falecido há 
18 anos e de MARIA GENOVEVA XAVIER DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 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, 03 de julho 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 OTÁVIO SILVA E SOUZA e MONISE MENEZES DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de logís� ca, RG n.º 364657431 - SSP/SP, CPF n.º 37846575830, com 25 anos de idade, 
natural de BARBACENA - MG (Desterro do Melo - MG  Livro nº 23, fl s. nº 107, Termo nº 1706), nascido no dia 
vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa e um (22/07/1991), residente na Rua José Carlos Menezes 
da Conceição, 300, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS DE SOUZA NETO, de nacionalidade brasileira, 
mecânico, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADRIANA DA SILVA LOPES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 360968703 - SSP/SP, CPF n.º 42058657837, com 23 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 160, fl s. nº 053, Termo nº 45829), nascida no dia seis de 
agosto de mil novecentos e noventa e três (06/08/1993), residente na Rua Quinze de  Novembro, 484, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, conferente, com 
61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DE MENEZES OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: GABRIEL DIAS COSTA RIBEIRO e BRUNA KAROLINE BRANDASSE PIRES CUNHA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, RG n.º 338771943 - SSP/SP, CPF n.º 
41792423896, com 24 anos de idade, natural de CERQUEIRA CÉSAR - SP (Cerqueira César-SP  Livro nº 
7, fl s. nº 276, Termo nº 5459), nascido no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e três 
(11/02/1993), residente na Rua 13 de Maio, 68, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de WALDIR DIAS COSTA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARA RIBEIRO 
DIAS COSTA, de nacionalidade brasileira, empresária, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, este� cista, RG n.º 489081903 - SSP/SP, CPF n.º 
41877441856, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de janeiro de mil 
novecentos e noventa e três (22/01/1993), residente na Rua 1º de Maio, 92, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ RUFINO DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, empresário, com 53 anos de idade, residente 
em MONGAGUÁ - SP e de MARIA MONTE SERRATE BRANDASSE PIRES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de julho 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: VALMER JANUÁRIO DOS SANTOS e FERNANDA PRESAS RIBEIRO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de escritório, RG n.º 29949968 - SSP/SP, CPF n.º 30336195842, 
com 38 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia trinta de abril de mil novecentos e setenta e 
nove (30/04/1979), residente na RUA Maria do Carmo, 1236, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de DJALMA 
JANUÁRIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ORALDA RESENDE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Luiza dos Santos Santana, conforme Escritura Pública lavrada no 2º Tabelião 
de Notas e Protesto de Letras e Títulos desta Comarca, no livro n°121, fl s.083/086, aos 28/06/2011.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 453400784 - SSP/SP, CPF n.º 28718783821, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e 
oitenta e um (27/10/1981), residente na RUA Maria Graziela, 1136, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de 
EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO, falecido há 15 anos e de SOLANGE PRESAS RODRIGUES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: MICHAEL RODRIGO DOS SANTOS e DAIANE ROSARIO SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, soldador industrial, RG n.º 441169272 - SSP/SP, CPF n.º 36800784800, com 30 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e sete (04/03/1987), 
residente na Rua Nossa Senhora da Aparecida, 35, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ANIZIO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIANE 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Poliana Pinto de Oliveira, conforme sentença datada de 28/09/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara 
desta Comarca, nos autos de nº0006246-07.2015.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, encarregada de loja, RG n.º 30458641 - SSP/SP, CPF n.º 38062403882, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (30/11/1989), 
residente na Rua João Maria Catarino, 48, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO DO ROSARIO SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em UMBAÚBA - SE e de MARIA 
VALDIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em UMBAÚBA - SE. 
Divorciada de Adriano Bispo dos Santos, conforme escritura pública lavrada em 13 de outubro de 2016 pelo 
2ºTabelião de Notas de Cubatão-SP, no Livro nº162, fl s.334/337. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de julho 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 LUZ e VANESSA LUCIA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 28014579 - SSP/SP, CPF n.º 26862281801, com 40 anos de idade, 
natural de ITANHAÉM - SP (Peruíbe  Livro nº 01, fl s. nº 210, Termo nº 550), nascido no dia quatorze 
de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (14/01/1977), residente na Rua Dez de Fevereiro, 75, 
Jd.Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de MARINALVA LUZ SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 48625806 - SSP/SP, CPF n.º 40088883817, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e um (29/12/1991), residente na Rua Dez 
de Fevereiro, 75, Jd.Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de JUAREZ CARLOS DOS SANTOS FILHO, falecido há 05 
anos e de VERA LUCIA DA SILVA, falecida há 17 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, 30 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: ELTON MARTINS MAIA e IARA JERONIMO SOUSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico industrial, RG n.º 26168443 - SSP/SP, CPF n.º 16949860803, 
com 40 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 6, fl s. nº 78, Termo 
nº 4883), nascido no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e setenta e seis (16/09/1976), 
residente na RUA Mar� m Afonso, 273, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DA SILVA CRUZ 
MAIA, falecido há 02 meses e de ESMERALDA MARTINS CRUZ MAIA, de nacionalidade brasileira, com 66 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
fi sioterapeuta, RG n.º 42424250 - SSP/SP, CPF n.º 23113034817, com 29 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 128, fl s. nº 11, Termo nº 33051), nascida no dia treze de maio de mil 
novecentos e oitenta e oito (13/05/1988), residente na RUA Mar� m Afonso, 273, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ JERONIMO SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de IVONETE CAETANO SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
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, 04 de julho 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: WESLEY CORREIA DA SILVA e KETHELYN ALVES DE PAULA SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireiro, RG n.º 537704528 - SSP/SP, CPF n.º 47628765858, com 
18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 194, fl s. nº 111, Termo nº 59419), nascido no 
dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (23/02/1999), residente na RUA Beira Mar, 
130, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO CORREIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
pintor, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ISABEL DA SILVA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de limpeza, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 360968594 - SSP/SP, CPF n.º 49923492850, com 
19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 186, fl s. nº 57, Termo nº 56181), nascida no dia 
seis de agosto de mil novecentos e noventa e sete (06/08/1997), residente na RUA Beira Mar, 130, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de LEONCIO ROBERTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 
39 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SABRINA FRANCISCA ALVES DE PAULA, de nacionalidade 
brasileira, vigilante, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de 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: PAULO HENRIQUE AZEVEDO ALMEIDA e LUCIANA DA ROCHA UMBELINO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 246815097 - SSP/SP, CPF n.º 
12145385843, com 46 anos de idade, natural de CANOAS - RS, nascido no dia quatorze de novembro de 
mil novecentos e setenta (14/11/1970), residente na Rua Caminho Paraíba, 732, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lho de WENCESLAU LESCANO ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ROILDA AZEVEDO ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Olenice dos Santos, conforme sentença 
datada de 03/05/2006, pela Juíza de Direito da 1ªVara Judicial desta Comarca, nos autos de nº380/2005.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 447303983 - SSP/SP, CPF n.º 
36561735838, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 104, fl s. nº 85, Termo 
nº 23575), nascida no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (26/08/1984), 
residente na Rua Caminho Paraíba, 732, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO MANOEL UMBELINO 
FILHO, desaparecido há 32 anos e de ESTER DA ROCHA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
55 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, 04 de julho 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: ALDOMAR FARIAS e EDNALVA DE SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, arquiteto, RG n.º 372678312 - SSP/SP, CPF n.º 64958868020, 
com 52 anos de idade, natural de VENÂNCIO AIRES - RS (Venâncio Aires-RS  Livro nº 61, fl s. nº 118, 
Termo nº 28971), nascido no dia trinta de abril de mil novecentos e sessenta e cinco (30/04/1965), 
residente na Avenida Ferroviária II, 580, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO NIL 
FARIAS, falecido há 10 anos e de LUCIA DIAS FARIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos 
de idade, residente em VENÂNCIO AIRES - RS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, vigilante, RG n.º 323784318 - SSP/SP, CPF n.º 32960776852, com 37 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta (22/04/1980), 
residente na Avenida Ferroviária II, 580, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de ADÁLIO GUILHERME 
SANTANA, falecido há 10 anos e de SINEZIA CONCEIÇÃO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Daniel Joaquim Ximenes, 
conforme sentença datada de 14/05/2007, proferida pela MM. Juiza de Direito da 4ª Vara Judicial 
desta Comarca, nos autos de N°1274/2005. 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, 01 de julho 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: GIVALDO ALEXANDRE SANTOS e SILVIA ANDRADE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ferroviário, RG n.º 166981953 - SSP/SP, CPF n.º 07025305812, 
com 50 anos de idade, natural de UBATÃ - BA (Ubatã-BA  Livro nº 19, fl s. nº 207, Termo nº 8247), 
nascido no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e sessenta e sete (24/05/1967), residente 
na RUA Armando de Salles Oliveira, 151, Casa 24, Centro, Cubatão - SP, fi lho de EDVALDO ALEXANDRE 
SANTOS, falecido há 10 anos e de JOANA FERREIRA LONGO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 60 anos de idade, residente em UBATÃ - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.º 225447277 - SSP/SP, CPF n.º 09782098850, com 50 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP, nascida no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e sessenta e seis (16/08/1966), 
residente na RUA Armando de Salles Oliveira, 151, Casa 24, Centro, Cubatão - SP, fi lha de NELSON 
CAETANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 79 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP e de LAURINDA DE JESUS ANDRADE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 77 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Divorciado de Duilio Neri de 
Paula, conforme sentença datada aos 05/07/1999, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Civel 
de Santos-SP, nos autos do proc.nº3034/98. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de julho 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: 
RAFAEL MARTINS DE LIMA e ÉRICA 
GABRIELA SILVA. SSendo a pretendente, 
fi lha de GINALDO EUFLAUSINO DA SILVA,  
de MARIA JACIRA DE OLIVEIRA SILVA. 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, 03 de junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Adeus ao Ivan
Figura importante da vida polí� ca e 
social de Cubatão, o professor Ivan 
Halajko deixa saudades, mas seu nome 
e legado fazem parte da vida e história 
da própria da cidade.
Amigos e familiares celebram missa 
em sua memória: 7º dia
Sexta-feira 07/07 as 17 horas na 
Matriz Nossa Senhora da Lapa, no 
centro de Cubatão
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AINDA NA POSSE, JORGE XODÓ E CILENE, LETICIA REIS E O DR. GUARACY REIS

(PRESIDENTE DO ROTARY 2017/2018).

NA INAUGURAÇÃO DO MARCO ROTÁRIO, EDUARDO

LONGARETTI, COM O PREFEITO VALTER SUMAN E O
DR. GUARACY REIS.

ALEX MONTEIRO, ROMILTON (EX-PRESIDENTE DO ROTARY), DR. GUARACY E LETICIA REIS 
(PRIMEIRA DAMA DO ROTARY GUARUJÁ).

Na Câmara de Santos...
...O PRESIDENTE DA CÂMARA DE SANTOS ADILSON JUNIOR 
(PTB), O VEREADOR PASTOR ROBERTO DE JESUS E O AS-
SESSOR DA PRESIDÊNCIA DONIZETE TAVARES, EM ENCONTRO 
NA CÂMARA

Posse Rotary Guarujá


