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pavimentação na 
Vila Esperança

Vizinhança 
em risco!

Já começou o processo 
de qualificação e 
chamamento para as 
entidades interessadas 
em administrar os 
equipamentos de Saúde 
de Cubatão. Para Upa 
Casqueiro e Programa 

Começa a disputa 
pelo controle da 
Saúde em Cubatão

(Foto manchete) 32 anos 
depois, o fantasma da 
tragédia da Vila Socó volta 
a assustar. Os petroleiros 
acusam a RPBC Petrobras 
de potencializar o risco 
de uma tragédia, de 
proporções ainda maiores, 
na cidade.  
O Sindipetro sustenta que 
Cubatão está contando 
com a sorte pois o recente 
histórico de acidentes 
na Refinaria é fruto do 

Saúde da Família, o 
processo licitatório 
começa dia 04. Para o 
Hospital Municipal e 
PS's Central e Infantil, 
chamamento das 
entidades está previsto 
para o mesmo mês. 03

evidente sucateamento 
dos equipamentos e falta 
de manutenção agravado, 
agora, pela pressão 
sobre os funcionários, 
diante da redução do 
quadro. Depois de entrar 
com ações na Justiça 
na tentativa de barrar a 
redução, o Sindipetro-
LP começa a alertar a 
sociedade sobre o risco 
que ronda  a refinaria de 
Cubatão. 02

Divulgação/Sindipetro
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CONSELHO MUNICIPAL 

“Nós queremos ajudar a Cidade a 
voltar a ser um exemplo no esporte”
Frase é do presidente do Conselho Municipal de Esportes, Serjão do karatê, que cobrou uma posição da Prefeitura em relação ao Conselho

Desenvolver e � scalizar projetos, 
auxiliar o contato da secretaria de 
esportes com a população e auxiliar 
os atletas da Cidade são algumas 
das prerrogativas do Conselho Mu-
nicipal de Esportes.

Mas nessa semana, o Conselho 
resolveu se manifestar sobre a di-
� culdade que está tendo em atuar. 
Em entrevista ao Acontece, o pre-
sidente do Conselho, o ex-vereador 
Serjão do Karatê, comentou a situa-
ção. “Os representantes da socie-
dade civil já estão eleitos, mas fal-
tam os do poder público. Sem eles, 
o conselho não está apto a exercer 
suas funções. Estamos a pouco mais 
de 6 meses cobrando uma posição 
da Prefeitura quanto a isso para po-
dermos iniciar os trabalhos do jeito 
correto”.

Uma das prioridades do conse-
lho é a criação de um fundo de de-
senvolvimento do esporte, que vai 
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Donizete dos Santos, Reinaldo Pimpolho, Edson Ferruge, Lula do karatê, Carlos Bacalhau, André Cravo, 
Edilson Pereira e Serjão do Karatê, membros do Conselho de Esporte, estiveram na redação do Acontece

O deputado estadual David Zaia 
e a deputada federal Pollyana Gama, 
ambos do PPS, estiveram em Cuba-
tão no último dia 21, a convite do 

Deputados do PPS visitam Cubatão
REFERÊNCIA DA MULHER

Pollyana Gama e David Zaia se reuniram com o prefeito Ademário para ouvir as demandas da Cidade

G��� L�����

Interesse internacional
O prefeito Ademário recebeu 

em seu gabinete o presidente da 
Associação Nacional de Empre-
sários Afrobrasileiros João Bosco, 
um dos responsáveis pela aber-
tura de relações com os países 
africanos e China. No próximo 
mês, João Bosco deve retornar à 
cidade acompanhado de um gru-
po de investidores chineses que 
teriam interesse em investir em 
dois setores: indústria e porto.

Nas últimas semanas países 
árabes e Itália acenaram a possi-
bilidade de reconhecer o municí-
pio como potencial receptor de 
investimentos pesados, princi-
palmente no Pólo Industrial.

113 milhões
A Prefeitura foi condenada a 

pagar R$ 113 milhões por não 
impedir a destruição da cerca 
que isolava o mangue do Rio Pa-
ranhos, na V. Esperança. A ação 
foi ajuizada pelo Gaema em 2015, 
quando foi constatada a inexis-
tência da cerca, construída em 
2000, mediante um TAC � rmado 
entre Prefeitura e Promotoria.

 A Prefeitura já recorreu.

Esperança na Vila
Começou nesta quinta, 27, o 

serviço de pavimentação no tre-
cho mais crítico da Vila Esperan-
ça. A expectativa do vereador Jair 
do Bar é de que a obra seja total-
mente � nalizada, em 15 dias.

Pagamento do Isama
O Isama fez mais de 80 

homologações na sede do 
Sintracomos. O pagamento das 
recisões � cou para o dia 15 de 
setembro. Já o FGTS e seguro 
desemprego foram liberados.

Merendeiras Sintercub
No último dia 14, o Sintercub 
realizou assembleia com os 
trabalhadores da empresa Che�  
Grill  que presta serviço para as 
escolas de Cubatão. Na pauta 
estavam o dissídio salarial, que 
já estava sendo negociado desde 
o início de junho.

O presidente Abenésio dos San-
tos explicou durante a assembleia 
como ocorreram as negociações e 
qual o acordo oferecido pela empre-
sa e colocou em votação. O reajuste 
� cou em 6,03% (não 6.0%, como 
informamos na edição anterior). 

Já a cesta básica ou vale ali-
mentação manteve o valor de R$ 
137,00.

RPBC coloca vizinhança em risco
33 anos depois, o fantasma da  

Vila Socó volta a assustar. Os pe-
troleiros acusam a RPBC Petrobras 
de reduzir o quadro de funcioná-
rios potencializando o risco de 
tragédia, com proporções ainda 
maiores do que a de 1984.  Eles 
apresentam indicativos de que o 
recente histórico de acidentes na 

Re� naria é fruto do evidente suca-
teamento dos equipamentos e falta 
de manutenção, agravado agora pela 
redução do número de funcionários. 

Depois de entrar com ações na 
Justiça na tentativa de barrar a redu-
ção do quadro, o Sindipetro-LP vem 
alertando à sociedade sobre o que 
ocorre atualmente na Re� naria. 

Denúncia
O Sindicato também encami-

nhou denúncia a diversos órgãos 
de � scalização, incluindo a CE-
TESB, IBAMA, Agência Nacio-
nal do Petróleo, Ministério Pú-
blico do Trabalho e a Comissão 
de Defesa Civil da Prefeitura de 
Cubatão. 

Câmara e Prefeitura
Prefeitura e Câmara já estão 

o� cialmente alertadas. Esta sema-
na, os sindicalistas Adaedson Cos-
ta, Marcelo Juvenal, Péricles Au-
gusto e Fábio Mello formalizaram  
denúncia ao presidente da Câmara 
Municipal, Rodrigo Ramos Soares, 
que estuda a criação de uma CEV 

para apurar as denúncias e en-
caminhou o assunto para as co-
missões permanentes da Casa: de 
Meio Ambiente e de Segurança. 

Em seguida protocolaram na 
Prefeitura, ao chefe de gabinete, 
César  Nascimento, denúncia que 
explica os efeitos da possível re-
dução de funcionários.

 Vazamento de gás ácido na unidade de hidrotratamen-
to durante o uso de uma tubulação de drenagem que 
estava furada há muito tempo. Este furo, responsável 
por impedir a drenagem por esta tubulação, seria do co-
nhecimento da gerência. O forte odor chegou ao centro 
de Cubatão, provocando mal estar em várias pessoas. 

DENÚNCIA

2013 2015

 Durante a parti da do Reator da UFCC houve descontrole 
operacional - consequência direta da péssima parada de 
manutenção. O reator que converte gasóleo em gasolina 
e GLP quase explodiu durante a emergência, jogando 
uma nuvem de gasóleo aquecido no céu de Cubatão.

Segundo apurado junto aos sindicalistas, já ocorreram 
novos vazamentos neste ano, que teriam sido pronta-
mente controlados. Porém não é possível relatar pois 
não houve registro ofi cial das eventuais ocorrências.

2016 2017

Vazamento de GLP no parque de esferas da RPBC quase provocou o maior acidente 
ampliado da Baixada. O equipamento, sem manutenção e deteriorado pela ação do 
tempo, apresentou vazamento de GLP, formando uma nuvem de 2 metros de altura 
altamente explosiva com mais de 100 metros de diâmetro ao lado de oito esferas de 
gases infl amáveis pressurizados. Os operadores conseguiram identi fi car o vazamento e 
exti nguir a fonte antes da nuvem encontrar uma fonte de ignição, que geraria explosão.

Bomba 

Relógio 

vereador Sérgio Calçados (também 
PPS) para conhecer as demandas da 
Cidade. Durante a visita, os depu-
tados foram recebidos pelo prefeito 

Ademário, que aproveitou a oportu-
nidade para expor os problemas que 
a Cidade enfrenta. 

Após a reunião, os deputados fo-

ram conhecer o Centro de Referên-
cia da Mulher de Cubatão. O local 
se encontra fechado e é reabri-lo é 
uma das pautas encabeçadas pelo 
vereador Sergio Calçados e pelo PPS 
Mulher.

Na visita, foram coletadas infor-
mações de tudo o que precisa ser fei-
to no local para a sua reabertura em 
termos de obras e equipamentos. Os 
deputados se comprometeram a au-
xiliar o vereador a reabrir o espaço o 
mais rápido possível. 

AMEIC
Na visita, a deputada Pollyana 

Gama conversou com as mães da 
AMEIC (Associação de Mães Es-
peciais Itinerantes Cristãs) sobre os 
projetos da entidade e aceitou o con-
vite para ser madrinha da entidade.

auxiliar nos projetos de formação 
de atletas e outras pautas esportivas. 
“A criação de um fundo é essencial 
para que as verbas destinadas ao 
esporte, � quem no esporte. Quere-

mos um projeto nos moldes da Fu-
pes (Fundação Pró-Esporte de San-
tos), que vai desenvolver todas as 
modalidades desde a base. Esse fun-
do pode auxiliar diversos projetos a 

saírem do papel para desenvolver 
o esporte tanto na parte competi-
tiva quanto na parte social, com o 
esporte sendo um meio de inclu-
são”, � naliza Serjão do Karatê.
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De olho nos contratos 
para prestação de serviços, 
14 operadoras da ramo já 
demonstraram interesse em 
gerir as unidades de saúde da 
Cidade, até o fechamento des-
ta edição.

No momento estão aber-
tos dois editais de licitação, 

Saúde

Começam as licitações
Até o momento, 14 entidades demonstraram interesse na administração dos equipamentos de saúde da Cidade, que tem 
dois editais de licitação abertos, para UPA e PSF, e mais dois por abrir em agosto para PSs e Hospital

que contam com sete entida-
des cadastradas. O primeiro é 
para a gestão da UPA do Par-
que São Luiz,  que tem pra-
zo de entrega das propostas 
agendada para as 14 horas do 
dia 09 de agosto e a abertura 
dos envelopes no mesmo dia. 
O segundo é para a prestação 

do serviço do Programa Saú-
de da Família - PSF, Saúde 
Básica e Caps AD. Os envelo-
pes devem ser entregues até o 
dia 04, às 10 horas, com aber-
tura na sequência.

Hospital e PS’s
Já as licitações do Hospi-

tal Municipal e do PS Central 
e PS infantil estão previstas 
para o mesmo mês. Até o mo-
mento, cerca de sete entidades 
mostraram interesse em gerir 
as unidades. Três nomes já fo-
ram divulgados para o certa-
me do Hospital: Instituto Na-
cional de Desenvolvimento 

Social e Humano (INDSH), 
Fundação São Francisco Xa-
vier e Sociedade Bene� cente 
Caminho de Damasco.

Emergenciais
Em janeiro, com diversos 

problemas, o prefeito assinou 
contratos emergenciais para 

evitar a paralisação  da UPA, 
PS Central e Infantil.

Em outra frente, trabalha 
para tirar do papel o Quar-
teirão da Saúde, que, além do 
Hospital, terá a Policlínica, 
Faculdade de Medicina e a 
transformação do Teatro em 
Centro de Referência.

EM TEMPO

Transporte de pacientes
Nesta semana, Cubatão recebeu o repasse de R$ 100 

mil reais para serem investidos na área da saúde. O re-
passe veio por meio de emenda parlamentar e será usado 
para compra de um veículo tipo van, mais adequado para 
o serviço de transporte de pacientes da cidade para os 
Centros de referência. 

De acordo com o prefeito Ademário, a iniciativa aten-
de uma carência do município e ajuda na humanização 
do atendimento. "A atual frota da Saúde, além de não 
conseguir atender a demanda, é antiga e vive quebrando,” 
disse.

Agora, após receber a emenda, a Prefeitura inicia o 
processo licitatório para a aquisição do veículo, que será 
incorporado ao patrimônio da Secretaria de Saúde.

Conferência de Vigilância
Cubatão realiza, no próximo dia 8, a 1ª Conferência 

Municipal de Vigilância em Saúde, organizada pelo Con-
selho Municipal de Saúde Pública. O regimento interno 
do encontro foi aprovado no último dia 13 pelo Conselho 
de Saúde, em reunião extraordinária.

O objetivo da Conferência é incentivar e ampliar a 
participação dos pro� ssionais que atuam nas áreas da vi-
gilância em saúde nos debates e propostas para a Política 
Nacional de Vigilância em Saúde.

A reunião preparatória, realizada na Câmara Munici-
pal, foi coordenada pelo presidente do Conselho, Ales-
sandro Donizete de Oliveira. Ele informou, na opor-
tunidade, que o tema da conferência será "A vigilância 
sanitária em nosso dia a dia".

Vacinação Antirrábica
A partir do dia 1º de agosto, começa a campanha de 

vacinação antirrábica em Cubatão. A vacina será aplicada 
gratuitamente em cães e gatos em diversos postos espa-
lhados por toda a cidade.

A raiva é uma doença infecciosa aguda e mortal, 
transmitida por meio de mordida, arranhão ou lambe-
dura de animais contaminados pelo vírus. Para que evite 
uma eventual contaminação é necessário levar seu ani-
mal para ser vacinado o quanto antes.

O cronograma dos postos de vacinação estão dispo-
niveis no site do Acontece (acontecedigital.com.br). A 
vacinação também será realizada na Sede do Serviço de 
Controle de Zoonoses, na Rua Papa João Paulo I, 100.
Para mais informações ligue: 3361-2166 / 3375-2259.  

CAPS-AD

Prefeitura entrega novas instalações
Com capacidade para 

atender 50 pessoas diaria-
mente, a Prefeitura de Cuba-
tão entregou nesta semana 
as novas instalações do Cen-
tro de Atenção Psicossocial 
para tratamento de depen-
dentes químicos em álcool 
e drogas (CAPS-AD).

O novo prédio, localiza-
do na Rua Armando Sales 
de Oliveira, no Jardim São 
Francisco, segue as diretri-
zes do Ministério da Saúde 
em relação à acessibilidade 
e oferece áreas de sociabili-
dade. "A área de entrada é 
um espaço de convivência 
e a área administrativa � ca 
à parte. São formas de ofe-
recermos um bom acolhi-
mento", conta a secretária 
de Saúde Sandra Furquim 
para quem o envolvimen-
to entre equipe de saúde 

e usuários do CAPS-AD é 
a chave de sucesso para o 
tratamento.

O prefeito Ademário 
Oliveira aproveitou para 
elogiar a qualidade do ser-

viço: "Temos um prédio 
físico sendo entregue, que 
vai melhorar as condições 
de trabalho, mas o que in-
teressa é a realização, pois 
temos um corpo técnico de 
excelência".

O CAPS-AD conta 
com uma equipe multi-
disciplinar composta por 
psiquiatria, clínica geral, 
psicólogos, terapeutas ocu-
pacionais, enfermeiros e 
auxiliares de enfermagem, 
além dos gestores e funcio-
nários administrativos. 

O local oferece acolhi-
mento a dependentes e 
familiares, triagem, hospi-
tal-dia, acompanhamento 
psiquiátrico e psicossocial 
individual ou em grupo, 
grupos terapêuticos, o� ci-
nas com terapia ocupacio-
nal (incluindo musicotera-
pia), terapia de grupo para 
familiares e terapia de gru-
po para mulheres.

Autoridades
Além do prefeito e se-

cretários, a inauguração 

contou com a presença 
da articuladora de Saúde 
Mental do Departamento 
Regional de Saúde, Janete 

M����� N������

Novo CAPS-AD fica na Armando Sales, no Jardim São Francisco

UPA PARQUE SÃO LUIZ
Última Gestora - OSS Revolução
Término Contrato - Julho/2017 – 
Prorrogado por 30 dias (até 26/08)
Valor - R$ 1,4 milhões – reduzido para 
R$ 1,15 milhões em fevereiro
Licitação - Aberta
Valor - R$ 1.163.622,21 mensal 
(Total: R$ 13.963.466,52)
Para 2017 - R$ 5.818.111,05
Tempo de contrato - 12 meses, 
prorrogáveis até 60 meses.

HOSPITAL MUNICIPAL
Última Gestora -  AHBB
Valor - R$ 3,5 milhões mensais
Término Contrato - Fevereiro/2017
Licitação - Prevista para agosto

PS CENTRAL E INFANTIL
Última Gestora - Instituto Alpha
Valor - R$ 1,18 milhões mensais
Término Contrato - julho/2017
Licitação - Prevista para agosto

SAÚDE DA FAMILIA - PSF
Últimas Gestoras - Isama e OSS Revolução
Término contrato - Julho/2017
Valor - R$ 943 mil mensais - Reduzido para 
R$ 800 mil em fevereiro
Licitação - Aberta
Valor - R$ 908.813,16 mensais
(Anual: R$ 10.905.757,92)
Para 2017- R$ 4.544.065,80
Tempo de contrato – 12 meses, 
prorrogáveis até 60 meses

Veja detalhes dos contratos das unidades

Araújo Edington Santos, 
do presidente do Conse-
lho Municipal de Saúde de 
Cubatão, Alessandro Oli-

veira, e dos vereadores Ro-
drigo Alemão, presidente 
da Câmara, Erika Verçosa 
e Anderson Andrade.

Local oferece acolhimento 
aos dependentes químicos 
e seus familiares, hospital-
dia e acompanhamento 
psiquiátrico e psicossocial 
e terapias de grupo
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Parabéns!

Cláudia Baamonde, 

da Pa Ca Rê Presentes

Fábio Capraro, Ofi cial do Registro Civil de Cubatão

Daniela Souza,salão Dani Coiff eur 

Diego Dias,

Rainha das Serras 

Gastronomia

Helena Fonseca,

Floricultura Central 

Ronaldo, da Translíder 

83 anos de Roxy
O empresário e proprietário do Cine Roxy, 

Toninho Santos, recebeu homenagem no último 
sábado (22), durante o 1º Festival Geek, realizado 
em Santos. O empresário recebeu das mãos do 
secretário de Turismo de Santos, Rafael Leal, placa 
homenageando os 83 anos de atuação do Cine Roxy, 
pelo trabalho empreendedor e por estimular o 
cinema na região, inclusive a produção audiovisual 
local, e promover eventos especialmente voltados 
para a cultura geek, como intervenções especiais 
nas pré-estreias de Star Wars, Cavaleiros do 
Zodíaco, Dragon Ball, Power Rangers, entre outros 
fi lmes do segmento.

Durante a terceira edição do Encontro Afro, o colaborador do Acontece, Ader-
bau Gama (ao centro), ladeado por algumas participantes do evento:  Ingrid 
Gomes, Leonizia, Mayara Magalhães, Yasmin Gomes, Marilia, Carolina Martins, 
Juliana Moura, Jessica Paiva, Ingrid Gonçalves.

Há seis anos no ramo, a loja de Calçados e 
Acessórios Belíssima está expandindo o leque 
de novidades e não é de se admirar, afi nal com 
tanta excelência no atendimento e uma gama 
de modelos confortáveis e cheios de beleza, as 
clientes pediram mais. A loja aguarda a chegada 
da linha exclusiva de festas, para noivas e 
debutantes esbanjarem ainda mais glamour. 

Marcas sofi sticadas e renomadas como 
Mariotta, Ceconello, Giulia Domma, Coratta e 

B��ís��m�: ��n��n�i� � b�� gost�
Cravo e Canela conitnuam tomando conta das 
vitrines com elegância, conforto e bom preço. 

Para dar espaço à coleção de verão, que promete 
muita cor e estilo, a loja está com grande queima 
de inverno com tudo pela metade do preço, super 
vale dar uma conferida.

Em breve mais novidades estarão ganhando 
as prateleiras e os olhares das clientes. Se você 
ainda não conhece, aproveita e dá uma passada 
por lá. 

Fica na Av. Joaquim 
Miguel Couto, 807 
- lj. 15 - Galeria 
Center Lopes 
em Cubatão. 
Telefones: 3379-
0398 / 99131-4339
Facebook: Belissima 
Adriana

A proprietária 
Adriana Dias 
(direita) com 
Ane Caroline Pequeno Heytor
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INFORMA

A grande Família
Já morava em Cubatão, 

e trabalhava na Prefeitura, 
Fernando de Souza, quando 
veio pra cidade seu irmão 
Elias, para trabalhar tam-
bém na Prefeitura.

Em um domingo de sol, 
Fernando convidou o Elias 
para conhecer as praias de 
Santos. Pegaram o ônibus 
Canal 6 e seguiram via-
gem. Na entrada de Santos, 
ao atingir o Cemitério do 
Saboó, o ônibus parou no 
ponto. Ônibus lotado, os 
dois em pé, quando Elias 
comentou:

- Fernando, como é 

grande essa família enterra-
da aqui!!!

- Que família, Mano???
- Essa família Perpétua...

A morte do cão
Junto com o avô Júlio 

Cunha, moravam Sílvia e 
seus dois � lhos, Fernando 
Cezar e Darcy Jr., o Mani-
nho. Na casa ao lado, um 
cachorro bravo ameaçava 
morder todo mundo e com 
mais perigo os dois garotos. 
Tonico Ribeiro, tio dos garo-
tos e dono de um bar na es-
quina, observava o fato.

Certo dia, falando para o 
dono do cachorro, ameaçou:

TUNEL DO TEMPO

por Arlindo 
Ferreira

Historiador

- Se meus sobrinhos fo-
rem mordidos pelo seu ca-
chorro, eu mato esse bicho...

O vizinho não acreditou, 
e ainda por cima não tomou 
nenhuma providência para 
prender o cão.

Um dia, Darcy não con-
seguiu se safar do cachor-
ro, levando uma tremenda 
mordida no braço. Tonico, 
cumprindo sua palavra, pu-
xou o revólver e matou o 
animal.

- Tonico... você matou 
meu cachorro???

- Matei, e se ele ressusci-
tar e morder meu outro so-
brinho, mato ele de novo

Formatura quarto ano primario - Grupo Escolar da Fa-
bril (1948). 
Acima, da esq. p/ dir: Diretor Prof. Jarbas Godoy, Ame-
lia, Ronaldo, Ismenia, Miguel, Jeanette, Nelson, Lour-
des, Aldomiro e Olivia. Abaixo, da esq. p/ dir: Arlindo, 
Celia, Itacy, Arlette, Ester, Alice e Arnaldo.

A parceria entre a Acic 
e o aplicativo Fonejá está 
prestes a começar os seus 
trabalhos. A partir do dia 
1º de agosto, os represen-
tantes da Acic percorrem 
o comércio da Cidade para 
efetuar o cadastro dos esta-
belecimentos que querem 
participar do app.

A equipe da Associação 
vai realizar os cadastros 
para enviar à empresa que 

ACIC inicia cadastro para o app Fonejá
cuida do banco de dados do 
aplicativo, que em breve es-
tará à disposição de todos, 
comerciantes, consumidores 
da cidade e de fora também.

“É mais uma maneira de 
colocar o comércio de Cuba-
tão no meio digital. O aplica-
tivo vai ajudar o consumidor 
a consultar informações so-
bre onde comprar determi-
nado produto e outras infor-
mações necessárias na palma 

da mão. E como hoje vive-
mos conectados pelos smar-
tphones, por quê não colocar 
o comércio da Cidade nele 
também?”, comenta o presi-
dente da Acic, Geraldo Tia Jô.

Porém, se o comerciante 
não quer esperar a visita dos 
representantes da Acic e quer 
adiantar o seu cadastro, é só 
ir até a sede da Associação 
(Rua Bahia, 171, Vila Paulis-
ta) e realizar o seu cadastro. 

Para mais informações, basta 
ligar na Acic: 3361-1519, em 
horário comercial.

Fonejá
O aplicativo funciona 

como um 
guia do 
comércio 
no smar-
t p h o n e , 
colocan-
do todas 

as informações básicas de 
contato do comércio. Além 
do aplicativo, todos os da-
dos do comércio de Cubatão 
também estarão disponíveis 
no site do Fonejá (www.fo-
neja.com). O aplicativo está 
disponível para celulares com 
Android e iOS (iphones).

Cartões de 
desconto

Junto com o aplicativo, 

vem os cartões de descon-
to Fonejá. Com eles, os co-
merciantes poderão fazer 
promoções especiais para o 
consumidor. Para participar 
do programa dos cartões, 
é necessário que o comer-
ciante faça um cadastro da 
sua loja. Já o consumidor 
precisa solicitar o cartão 
na própria Acic. Para mais 
informações, basta ligar na 
Associação: 3361-1519.

Que tal participar de 
uma festa cheia de comi-
das típicas, dança, muita 
música e ainda ajudar ao 
próximo?

Nesta sexta (28), 
acontece na Acic a ‘Festa 
Julina’ que vem rechea-
da de atrações e em prol 
da Casa da Esperança de 
Cubatão, que começa às 
20 horas e segue noite 
adentro. Quadrilha, co-
midas típicas, aulas de 
dança e muita música 

Festa Julina arrecada para Casa da Esperança
com a dupla Marcia & Jo-
nas animaram a galera que 
estiver lá.

Durante a ‘Festa Julina’, 
também haverá sorteio de 
diversos brindes, entre eles 
uma bicicleta novinha. 

Solidariedade
A renda da ‘Festa Julina’ 

será revertida para a Casa 
da Esperança, que cuida 
de diversas crianças com 
de� ciência física e mental 
em Cubatão. 

Ingressos
Para participar da festa, 

é só garantir o seu ingresso 
que estão à venda na Canti-
na da Tia Jô e no Chaveiro 
Balula. A entrada custa R$ 
20,00 por pessoa ou R$ 30,00 
na compra de dois ingressos.

A ‘Festa Julina’ é uma 
realização da Academia 
Flexion, com apoio da Acic 
e da Casa da Esperança de 
Cubatão. Para mais informa-
ções, basta ligar na Acic (13) 
3361-1519. 

D���������
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

MARCINHO PEDE PROVIDÊNCIAS NO BOLSÃO 9
Nesta semana, o vereador Marcinho (PSB), recebeu em seu 

gabinete a visita de moradores do Bolsão 09, que trouxeram 
várias demandas do bairro. O vereador foi até o local e cons-
tatou os problemas apontados pelos moradores como esgoto 
a céu aberto, falta de manutenção na quadra de esportes, o 

playground dani� cado e diversas reclamações referentes as 
moradias.

Com os dados e fotos em mão, o vereador solicitou jun-
to aos órgãos competentes da Prefeitura e Estado as devidas 
providências para os problemas que foram apresentados.

RODRIGO ALEMÃO APRESENTA PROJETOS DE LEI

Nesta terça (25), o vereador Rodrigo Alemão (PSDB) proto-
colou dois projetos de lei junto a mesa da Câmara para aprecia-
ção. Os dois projetos também são solicitações da OAB Cubatão.

O primeiro projeto institui o Programa de Vigilância Ami-
ga nas residências, empresas e comércios, com a � nalidade de 

uma parceria entre Secretaria de Segurança, população e Pre-
feitura, para que o acesso a imagens de câmeras de segurança 
seja mais rápido. O segundo trata das férias forenses de � nal 
de ano. Ambos os projetos serão avaliados pelas comissões da 
Casa para ir a votação. 

Hospitais privados do município e região.
O requerimento tem como foco principal o agendamen-

to e realização de consultas e exames, a exemplo do que 
acontece em outras cidades. O pedido do vereador foi enca-
minhado ao Poder Executivo para análise.

LALÁ PROPÕE PARCERIAS COM HOSPITAIS PARTICULARES

Visando atender a necessidade da população que, de-
vido ao fechamento do Hospital Municipal, não dispõe de 
um hospital público na Cidade para atendimento, o ve-
reador Lalá (SD) apresentou requerimento no plenário da 
Câmara para que a Prefeitura possa buscar parcerias com 

SÉRGIO CALÇADOS VISTORIA OBRAS NO CASQUEIRO

A Empresa RGLOG realizou nesta semana o reparo necessário 
na Rua José Maria Ruivo que foi dani� cado devido ao � uxo de 
caminhões. O vereador Sérgio Calçados (PPS) realizou uma visita 
no local na manhã desta segunda-feira para avaliar a situação. 

“A população vinha cobrando uma solução para essa situação 

que causava um grande transtorno para quem precisava sair do 
bairro. “Fizemos uma indicação na Câmara cobrando providên-
cias da Empresa e da Secretaria de Obras do Município. Minha 
função como vereador é � scalizar e vou continuar atento aos 
problemas não só do bairro, mas de toda Cidade”.

WILSON PIO PEDE AMPLIAÇÃO DAS LINHAS NA FABRIL

Por solicitação do vereador Wilson Pio (PSDB) junto a 
CMT, a viação Translíder alterou o trajeto da linha 11. Ago-
ra, a linha tem o seu ponto de partida no Conjunto Rubens 
Lara seguindo até o seu ponto � nal, no bairro da Fabril.

A alteração do trajeto é um pedido antigo dos morado-

res dos bairros, que precisavam pegar mais de uma con-
dução para ir de um bairro ao outro. 

Após ouvir inúmeras reclamações, o vereador entrou 
no diálogo com a empresa e poder público para ajudar a 
população a resolver o problema.

ROXINHO QUER MAIS ESPAÇOS CULTURAIS NA CIDADE
Por meio de ofício, o vereador Roxinho (PMDB), entrou 

em contato com o grupo Ecorodovias, que administra o 
sistema Anchieta Imigrantes, para que o mesmo auxilie o 
munícipio no projeto de ocupação de espaços ociosos na 
Cidade, lançado recentemente pela Prefeitura.

No ofício, o vereador solicita a empresa que sejam  feitas 
as melhorias necessárias no vãos dos viadutos que � cam as 
margens das rodovias, a � m de dar uma utilidade cultural e/
ou esportiva para os espaços. O vereador também colocou 
seu gabinete à disposição da empresa. 

TONINHO VIEIRA COBRA CPFL NO V VERDE E V NOVA

Visando a melhoria no sistema de iluminação pública do 
município, o vereador Toninho Vieira (PSDB), encaminhou 
ofícios solicitando gestões da CPFL.

Assim, em atenção aos pedidos do vereador, a CPFL designou 
equipe para efetuar a troca de poste que se encontrava com 

a estrutura dani� cada apresentado risco de queda na Rua das 
Mangueiras, na altura do nº 463, no bairro do Vale Verde e a 
instalação de dispositivo de iluminação na Rua Monte Castelo, na 
proximidade da UME Bernardo José Maria de Lorena, na Vila nova, 
uma vez que o local encontrava-se com iluminação de� ciente.

CLEBER DO CAVACO PEDE PROJETO DE RECICLAGEM 
O vereador Cléber do Cavaco (PRB) solicitou junto a 

ABC Marbas, entidade de Cubatão que tem projetos na área 
ambiental, para que implante seu projeto “Reciclando para 
Mudar” na Vila dos Pescadores. 

A limpeza e reciclagem no bairro é um desejo antigo 

do vereador e desde janeiro começou um estudo sobre a 
viabilização. Agora o projeto começa a ser apresentado 
no bairro em parceria com a MRS e apoio da prefeitura, 
esperamos que o mesmo dê frutos e expanda para toda 
Cubatão.

A outra indicação foi a reforma da rua José Maria Ruivo, no 
Jardim Casqueiro, próximo ao fórum trabalhista, que sofria com 
buracos que atrapalhavam o trânsito de veículos e pedestres no lo-
cal. Nos dois casos, os pedidos foram feitos em caráter de urgência 
por munícipes.

RAFAEL TUCLA: MELHORIAS PARA VILA NATAL E CASQUEIRO

As indicações de melhorias do vereador Rafael Tucla (PT) 
estão sendo atendidas pela administração. Nesta semana, duas 
demandas: uma pela Sabesp para colocar � m no vazamento de 
água na rua das Begônias na Vila Natal, cujo problema vinha sen-
do alvo de reclamações dos moradores do bairro a algum tempo. 

IVAN HILDEBRANDO COBRA OPERAÇÃO TAPA BURACO

No � nal do mês de abril, o vereador Ivan Hildebrando 
(PSB), fez indicação à Mesa da Câmara solicitando ao 
poder Executivo que se inicie a operação Tapa Buraco 
na Avenida dos Metalúrgico Ricardo Reis, na Ilha Cara-
guatá.

Segundo o vereador, o local sofre com a quantidade 
de buracos que existem no percurso e precisa de re-
paros com urgência, para que o trânsito no local seja 
melhorado. O pedido foi encaminhado para o poder 
Executivo para que as providências sejam tomadas.

AGUINALDO ARAÚJO PEDE MELHORIAS NAS PRAÇAS

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT), encaminhou indica-
ção à Mesa da Câmara para instalação de contentores de lixo 
nas praças e locais públicos, para o depósito de lixo doméstico.

Segundo o vereador, em muitos locais o lixo � ca exposto às 
condições climáticas, podendo causar mau cheiro e atrair inse-

tos e outros animais de pequeno porte, como ratos. Os contento-
res auxiliariam o serviço de limpeza pública, facilitando sua coleta 
e mantendo as calçadas e praças da Cidade mais limpas. A indica-
ção foi encaminhada aos setores competentes da Prefeitura, para 
que sejam tomadas as providências necessárias.
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COMUNICADO DE EXTRAVIO
WILLIANS ELIAS DOS SANTOS
INSTALAÇÃO – ME, sede à Av.
Marti ns Fontes, 261 - Vl.Nova
- Cubatão/SP, inscrito no CNPJ
08.359.565/0001-71 e Insc.
Estadual 283.114.525.1128,
comunica o extravio dos talões
Mod 1 de 001 à 050, Mod 2
série D-1 de 1001 à 1500 e série
A (prestação de serviços) de
001 à 500, todos parcialmente
usados e em branco.

almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro

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.

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

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ISRAEL NOBRE OLIVEIRA DA SILVA 
e CAMILLA DE AZEVEDO OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrati vo, RG n.º 42827822 - SSP/SP, CPF n.º 
41633895807, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 178, fl s. nº 73, Termo nº 107512), nascido no dia oito de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (08/02/1994), residente na 
Rua Frei Caneca, 95, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO 
CÉLIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de NEUMA NOBRE OLIVEIRA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administrati va, RG n.º 52997796 - SSP/SP, CPF n.º 44994421846, 
com 20 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 182, 
fl s. nº 54, Termo nº 54586), nascida no dia treze de maio de mil novecentos 
e noventa e sete (13/05/1997), residente na Rua Dom Pedro II, 1037, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de LÁZARO SILVANO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de VANILDE GONÇALVES DE AZEVEDO OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 51 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCIO KENJI TUTUHI e RAQUEL 
MELLO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, guia 
de pesca, RG n.º 29637947 - SSP/SP, CPF n.º 31883220890, com 34 anos de 
idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 18º Subdistrito - Ipiranga  Livro 
nº 77, fl s. nº 168, Termo nº 45828), nascido no dia dezoito de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e três (18/01/1983), residente na RUA Professora 
Terezinha Silva, 89, Vila São Benedito, Cubatão - SP, fi lho de TAKESHI TUTUHI, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em 
SÃO PAULO - SP e de IZABEL HIROKO TUTUHI, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 69 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, gerente, RG n.º 52491649 - 
SSP/SP, CPF n.º 05548056930, com 28 anos de idade, natural de IRINEÓPOLIS 
- SC (Irineópolis-SC  Livro nº 04, fl s. nº 178, Termo nº 3507), nascida no dia 
quinze de maio de mil novecentos e oitenta e nove (15/05/1989), residente 
na RUA Professora Terezinha Silva, 89, Vila São Benedito, Cubatão - SP, fi lha de 
ROSANE MELLO, do lar, com 50 anos de idade, residente em IRINEÓPOLIS - SC. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: RENATO JOSÉ MARQUES BEZERRA e 
BIANCA FONSECA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, moto boy, RG n.º 48975416 - SSP/SP, CPF n.º 33600199897, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 157, fl s. nº 
39, Termo nº 44621), nascido no dia nove de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e três (09/02/1993), residente na Avenida Ferroviária I, 112, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ EUFRASIO BEZERRA, falecido há 16 anos 
e de ELIUDE MARIA MARQUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, comerciante, RG n.º 469280475 - SSP/SP, CPF n.º 
48997418807, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 181, fl s. nº 89, Termo nº 54223), nascida no dia vinte e quatro de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e sete (24/02/1997), residente na Avenida 
Ferroviária I, 112, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO PEDRO DA 
SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA CRISTINA FONSECA, de nacionalidade 
brasileira, comerciante, com 35 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: MANOEL MESSIAS SANTANA 
NOVAES e NILZETE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, montador, RG n.º 981030327 - SSP/BA, CPF n.º 
01485429560, com 35 anos de idade, natural de MARACÁS - BA (Maracás-
BA  Livro nº 11, fl s. nº 85, Termo nº 11149), nascido no dia treze de julho de 
mil novecentos e oitenta e dois (13/07/1982), residente na Rua Belarmino 
Amaral, 645, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de SALVADOR DE 
SOUZA NOVAES, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ELEDITE ALVES DE SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, lavradora, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, RG 
n.º 56006331 - SSP/SP, CPF n.º 61933511591, com 44 anos de idade, natural 
de SENHOR DO BONFIM - BA (Senhor do Bonfi m-BA  Livro nº 14, fl s. nº 
274, Termo nº 16695), nascida no dia três de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e três (03/02/1973), residente na Rua Belarmino Amaral, 645, Jardim 
São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO EMIDIO DOS SANTOS, falecido 
há 8 anos e de MARIA DA GLÓRIA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, 
lavradora, com 68 anos de idade, residente em CAMPO FORMOSO - BA. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUIZ CLAUDIO CONSTANCIA 
PEDRO e MARCIA CONCEIÇÃO DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 98365228 - SSP/SP, 
CPF n.º 01176172883, com 59 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP 
(São Paulo), nascido no dia vinte de setembro de mil novecentos e cinquenta 
e sete (20/09/1957), residente na RUA João Pessoa, 298, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de ALONSO PEDRO, falecido há 50 anos e de SEBASTIANA 
CONSTANCIA PEDRO, falecida há 35 anosDivorciado de Maria Madalena 
Noronha, conforme sentença datada de 17/04/2008, proferida pelo Juíz 
de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pinheiros, São Paulo-SP, nos autos de 
nº:11.2008.017141-9.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.º 20586443 - SSP/SP, CPF n.º 13378739851, com 48 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia sete de março de mil 
novecentos e sessenta e nove (07/03/1969), residente na RUA João Pessoa, 
298, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ AMERICO DA SILVA, falecido há 
40 anos e de MARILDA SANTOS DA SILVA, com 70 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP. Divorciada de Jorge dos Santos Rodrigues, conforme 
sentença datada de 11/12/2008, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara 
da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de nº:590.01.2008.022399-9. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: CLAUDEVAN VIEIRA DOS SANTOS 
e SILVÉRIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, montador de andaime, RG n.º 25485547 - SSP/SE, CPF n.º 09329362451, 
com 27 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL (São José da 
Tapera - AL  Livro nº 19, fl s. nº 107v, Termo nº 17089), nascido no dia quatorze 
de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (14/11/1989), residente na 
Rua Santa Filomena, 458, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ INACIO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, 
residente em SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL e de MARIA VIEIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 37611232 - SSP/AL, CPF n.º 
12784912442, com 21 anos de idade, natural de Pão de Açúcar - AL (São José 
da Tapera-AL  Livro nº 01, fl s. nº 176, Termo nº 352), nascida no dia quatorze 
de julho de mil novecentos e noventa e seis (14/07/1996), residente na Rua 
Santa Filomena, 458, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ DE JESUS, de 
nacionalidade brasileira, lavrador, com 48 anos de idade, residente em SÃO 
JOSÉ DA TAPERA - AL e de VERÔNICA ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JEFFERSON CARLOS SOUZA DE SANTANA 
e JOSEANE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de escritório, RG n.º 48581894 - SSP/SP, CPF n.º 40385873808, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e um (12/12/1991), residente na Rua João Carlos 
Campos, 25, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de LUIS CARLOS DE SANTANA, de 
nacionalidade brasileira, vigilante, com 44 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de VALDENICE SOUZA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
limpeza, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 
351471546 - SSP/SP, CPF n.º 31855344840, com 34 anos de idade, natural de 
LAGOA DOS GATOS - PE, nascida no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e três (19/02/1983), residente na Rua João Carlos Campos, 25, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lha de ARNALDO SALUSTIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO 
SOCORRO DA SILVA, falecida há 25 anos. Divorciada de Dalmo Pereira Filho, 
conforme sentença datada de 08/07/2016, proferida pela MM. Juiza de Direito 
da 3ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°0006024-39.2015.8.26.0157. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ERIVELTON MESSIAS DA SILVA e LUANA 
SILVA DA COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrati vo, RG n.º 489113011 - SSP/SP, CPF n.º 40655144870, com 
24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 167, fl s. 
nº 25, Termo nº 101003), nascido no dia quinze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e dois (15/12/1992), residente na Rua Caminho São Cristovão, 1884, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA MESSIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 599104533 - SSP/SP, CPF n.º 70105691429, com 
24 anos de idade, natural de CANGUARETAMA - RN (Goianinha-RN  Livro nº 45, 
fl s. nº 264, Termo nº 16600), nascida no dia três de maio de mil novecentos e 
noventa e três (03/05/1993), residente na Rua Caminho São Cristovão, 1884, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSENILDO ROGACIANO DA COSTA, de 
nacionalidade brasileira, agricultora, com 50 anos de idade, residente em 
GOIANINHA - RN e de MARIA TERESINHA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
agricultora, com 68 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DE MIPIBU - RN. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCELO CAVICHIOLI e JANE 
CRISTINY PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 26888578 - SSP/SP, CPF n.º 19757503819, com 
42 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 47, fl s. nº 01, 
Termo nº 36045), nascido no dia trinta e um de outubro de mil novecentos 
e setenta e quatro (31/10/1974), residente na RUA Estados Unidos, 480, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de VITOR CAVICHIOLI, falecido há 23 anos 
e de ANTONIA NARDES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, farmacêuti ca n.º 32378689 - SSP/SP n.º 29332507805, 
com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 66, fl s. 
nº 275, Termo nº 8641), nascida no dia dez de julho de mil novecentos 
e setenta e nove (10/07/1979), residente na RUA Estados Unidos, 480, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, 
falecido há 17 anos e de VERONICA BRITO DE FRANÇA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDVALDO ALVES DA 
SILVA e JOSEFA SEVERINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 56669539X - SSP/SP, CPF n.º 
07710219411, com 28 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Bom Jardim 
- PE  Livro nº 12, fl s. nº 188, Termo nº 15101), nascido no dia vinte e nove 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (29/01/1989), residente na 
AVENIDA Fernando Santos de Oliveira, 360, Casa 12, Jd.Nova República, 
Cubatão - SP, fi lho de ERASME CORDEIRO DA SILVA, falecido há 16 anos e 
de BERNADETE SEVERINA ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 72 anos de idade, residente em RECIFE - PE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 52198614X - SSP/SP, 
CPF n.º 04035944483, com 42 anos de idade, natural de JOÃO ALFREDO - 
PE (João Alfredo-PE  Livro nº 08, fl s. nº 179, Termo nº 8028), nascida no 
dia dezenove de julho de mil novecentos e setenta e cinco (19/07/1975), 
residente na AVENIDA Fernando Santos de Oliveira, 360, Casa 12, Jd.Nova 
República, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL RAMOS DA SILVA, falecido há 
08 anos e de SEVERINA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, falecida há 28 anos. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANGELO CREMASCO 
NETO e REGINA MADALENA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 13627514 - SSP/SP, 
CPF n.º 01843353881, com 57 anos de idade, natural de SOROCABA - SP 
(Sorocaba - 1º Subdistrito  Livro nº 42, fl s. nº 283, Termo nº 19779), nascido 
no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e sessenta (26/02/1960), 
residente na Rua Vereador Wilson Alves Pereira, 411, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, fi lho de MARIO CREMASCO, falecido há 20 anos e de MARIA 
DE LURDES ZANDONA CREMASCO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 87 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 33372615 
- SSP/SP, CPF n.º 30051561840, com 38 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e setenta e 
nove (22/05/1979), residente na Rua Vereador Wilson Alves Pereira, 411, 
Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de RAIMUNDA GONÇALVES DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 67 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: FELIPE DA SILVA 
SOARES e NATHÁLIA SILVA DA PURIFICAÇÃO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, liberador de caminhão, RG n.º 48979170 
- SSP/SP, CPF n.º 40722979843, com 24 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e três 
(13/01/1993), residente na Rua 7, 56, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de PAULO 
JOSÉ SOARES FILHO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ALAIDE DA SILVA SOARES, de 
nacionalidade brasileira, faxineira, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administrati va, RG n.º 421533213 - SSP/SP, CPF n.º 42343139806, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de abril 
de mil novecentos e noventa e seis (10/04/1996), residente na Rua 7, 
56, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de JAILSON BARRETO DA PURIFICAÇÃO, de 
nacionalidade brasileira, vigilante, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARINALVA MESSIAS SILVA, de nacionalidade brasileira, 
comerciante, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: AMR SALAHELDIN MOHAMED 
EHSAN e GARDENIA TATIAN LEITE MOURA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade Egípcia, solteiro, fi sioterapeuta, PASSAPORTE n.º A20245805, 
com 38 anos de idade, natural de Giza, Egito , nascido no dia dois de abril de 
mil novecentos e setenta e nove (02/04/1979), residente na Rua Maria do 
Carmo, 488, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de SALAHELDIN MOHAMED 
EHSAN, de nacionalidade Egípcia, engenheiro, com 76 anos de idade, 
residente em Cairo, Egito e de HORYA MOHAMED HASSAN ABDALLAH, de 
nacionalidade Egípcia, professora, com 70 anos de idade, residente em Cairo, 
Egito. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 599535957 - SSP/SP, CPF n.º 00419679502, com 39 anos de idade, natural 
de ITABAIANA - SE, nascida no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e 
setenta e sete (29/07/1977), residente na Rua Maria do Carmo, 488, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de MANUEL AGNALDO MOURA, falecido há 10 
anos e de MARIA JOSÉ LEITE MOURA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
65 anos de idade, residente em RIBEIRÓPOLIS - SE. Divorciada de Genivaldo 
dos Santos, conforme sentença datada de 19/01/2017, proferida pela MM. 
Juiza de Direito da Comarca de Ribeirópolis-SE, sob o N°201682000824. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: WAGNER RIBEIRO DE 
SANTANA e DANIELE CARDOSO MARCONDES SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 38868052 - SSP/SP, CPF 
n.º 31306210836, com 34 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São 
Vicente-SP  Livro nº 135, fl s. nº 106, Termo nº 106226), nascido no dia quinze 
de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (15/11/1982), residente 
na Rua Dom Pedro II, 873, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de TEREZINHA 
RIBEIRO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, caseira, com 52 anos de 
idade, residente em ILHABELA - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, analista de sistemas, RG n.º 42176298 - SSP/SP, CPF n.º 
33234539804, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
sete de maio de mil novecentos e oitenta e seis (07/05/1986), residente na Rua 
Dom Pedro II, 873, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JONILSON MAIA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 56 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ELIZABETE CARDOSO MARCONDES SILVA, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: DILSON GOMES e LAURILENE 
CRISTINA CHAGAS SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, supervisor de solda, RG n.º 264604222 - SSP/SP, CPF n.º 
24904921879, com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia primeiro de junho de mil novecentos e setenta e cinco (01/06/1975), 
residente na Rua Avelina Couto, 115, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho 
de ADIVALDO GOMES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 82 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de SEBASTIANA ROSA CAIRES GOMES, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
técnica de radiologia, RG n.º 571784963 - SSP/SP, CPF n.º 00321332350, 
com 30 anos de idade, natural de SÃO LUÍS - MA (São Luís-MA  Livro nº 
246, fl s. nº 46, Termo nº 227739), nascida no dia treze de junho de mil 
novecentos e oitenta e sete (13/06/1987), residente na Rua Avelina Couto, 
115, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ PAULO SOUSA FILHO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente 
em SÃO LUÍS - MA e de CELIA MARIA CHAGAS SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em SÃO LUÍS - MA. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANGELO CREMASCO 
NETO e REGINA MADALENA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 13627514 - SSP/SP, 
CPF n.º 01843353881, com 57 anos de idade, natural de SOROCABA - SP 
(Sorocaba - 1º Subdistrito  Livro nº 42, fl s. nº 283, Termo nº 19779), nascido 
no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e sessenta (26/02/1960), 
residente na Rua Vereador Wilson Alves Pereira, 411, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, fi lho de MARIO CREMASCO, falecido há 20 anos e de MARIA 
DE LURDES ZANDONA CREMASCO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 87 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 33372615 
- SSP/SP, CPF n.º 30051561840, com 38 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e setenta e 
nove (22/05/1979), residente na Rua Vereador Wilson Alves Pereira, 411, 
Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de RAIMUNDA GONÇALVES DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 67 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCOS ANTONIO DE PAIVA e JUCILEIDE 
MARIA DE JESUS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, RG n.º 19296684 - SSP/SP, CPF n.º 08734900888, com 50 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de dezembro de mil novecentos e 
sessenta e seis (11/12/1966), residente na AVENIDA Nadir Tereza Esteves, 197, 
Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de JOAQUIM SOBREIRO DE PAIVA, falecido há 
16 anos e de FAUSTA ASSIS DA SILVA PAIVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de KATIA BENICIO DE 
MELO, conforme sentança datada de 14/03/2017, proferida pela Jíz de Direito da 
2ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº 1003772-12.2016.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, motorista, RG 
n.º 13884828 - SSP/SP, CPF n.º 05007393827, com 52 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP, nascida no dia quinze de janeiro de mil novecentos e sessenta 
e cinco (15/01/1965), residente na AVENIDA Nadir Tereza Esteves, 197, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ANTONIO DE JESUS, desaparecido há 40 
anos e de MARIA DE LOURDES SANTOS, do lar, com 77 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Divorciada de JOSE RAIMUNDO SOUZA NERIS, conforme 
sentença datada de 0409/2009, proferida pelo Juíz de Direito da 2ª Vara da 
Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº 157.01.2009.006138-5/000000-000. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: WELLINGTON DA SILVA ROSA e ELISABETH 
COSTA ALVES GUIMARÃES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, borracheiro, RG n.º 372775512 - SSP/SP, CPF n.º 34978049830, com 32 
anos de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ (Rio de Janeiro-RJ - 6º Registro 
Civil  Livro nº 82, fl s. nº 52, Termo nº 12252), nascido no dia vinte e sete de maio 
de mil novecentos e oitenta e cinco (27/05/1985), residente na Rua Caminho São 
Marcos, 2232, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JADIR ROSA, falecido 
há 15 anos e de MARIA JOSÉ PAULO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 443995758 - SSP/
SP, CPF n.º 36005233840, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
- 1º Subdistrito  Livro nº 59078, fl s. nº 275, Termo nº 96), nascida no dia três de 
outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (03/10/1985), residente na Rua 
Caminho São Marcos, 2232, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de CLAUDIO 
DA SILVA GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, encarregado de obras, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SIMONE COSTA ALVES, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 51 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: THIAGO DANTAS DOS SANTOS 
SILVA e ANGRA MELO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista, com 33 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascido no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(31/01/1984), residente na Rua Gaspar Viana, 53, apt.306, Canto do Forte, 
PRAIA GRANDE - SP, fi lho de JOÃO PEDRO DA SILVA e de VERALUCIA DANTAS 
DOS SANTOS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, com 32 anos de idade, natural de PRESIDENTE DUTRA - MA, nascida no 
dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e cinco (16/03/1985), 
residente na Rua Jonas de Souza, 20, bl.A-3, apt.309, Jardim Real, Cubatão - SP, 
fi lha de MANOEL FERNANDES DOS SANTOS e de MARIANA MELO DOS SANTOS. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: CAYKE HENRIQUE 
BRITO e KEROLLYN DOS SANTOS CAMPOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 430630542 - SSP/SP, CPF 
n.º 39866031829, com 25 anos de idade, natural de PESQUEIRA - PE (Alto 
da Moca-SP  Livro nº 121, fl s. nº 224, Termo nº 13149), nascido no dia 
quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (14/02/1992), 
residente na Caminho Santa Maria, 50, Vila dos Pescadores, Cubatão - 
SP, fi lho de MARIA APARECIDA HENRIQUE DE BRITO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
551850619 - SSP/SP, CPF n.º 46768323890, com 19 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 188, fl s. nº 109, Termo nº 57029), 
nascida no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e oito 
(23/04/1998), residente na Caminho Santa Maria, 50, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de ERINALDO AMORIM CAMPOS, de nacionalidade 
brasileira, operador de ponte rolante, com 36 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP e de JAQUELINE DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 34 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DOS 
SANTOS e VANESSA CRISTINA DA SILVA FERNANDEZ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 43527140 - SSP/SP, CPF n.º 
25871570801, com 42 anos de idade, natural de IRAJUBA - BA (Irajuba-BA  Livro 
nº 10, fl s. nº 239-v, Termo nº 7166), nascido no dia sete de setembro de mil 
novecentos e setenta e quatro (07/09/1974), residente na RUA José de Pinho, 
117, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em 
INDAIATUBA - SP e de NEIDE MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 65 anos de idade, residente em INDAIATUBA - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 342492007 - SSP/SP, 
CPF n.º 29133147833, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia seis de junho de mil novecentos e oitenta (06/06/1980), residente 
na RUA José de Pinho, 117, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de RICARDO 
SABORIDO FERNANDEZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DA SILVA FERNANDEZ, de 
nacionalidade brasileira , do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Divorciada de José Roberto Rocha da Silva, conforme sentença datada aos 
05/02/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara Judicial da Comarca de 
Cubatão-SP, nos autos de nº107/2010, processo nº157.01.2009.009628-0/000000-
000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANDERSON DE SOUZA RESENDE e 
NOEMI OLIVEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecânico, RG n.º 489204776 - SSP/SP, CPF n.º 42999861800, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 156, fl s. nº 250, Termo 
nº 414434), nascido no dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa e três 
(07/01/1993), residente na AVENIDA Principal, 809, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lho de EMANOEL DE LIMA RESENDE, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, 
com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSIMEIRE FERREIRA DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 412301088 - SSP/SP, CPF n.º 46020736890, com 21 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (São Vicente  Livro nº 226, fl s. nº 73, Termo nº 160338), nascida 
no dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e seis (04/05/1996), residente 
na AVENIDA Principal, 809, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MILTON JOSÉ 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 63 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ADRIANA APARECIDA JESUS DE OLIVEIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileiro, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: RIVANIO FRANCISCO 
DOS SANTOS e GABRIELA MENDES DE LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 450548892 - SSP/SP, CPF 
n.º 38095198803, com 28 anos de idade, natural de IGARASSU - PE (Igarassu-
PE  Livro nº 70, fl s. nº 141, Termo nº 28164), nascido no dia oito de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (08/12/1988), residente na Rua Silvestre 
Peres Esteves, 92, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de DULCINEIA 
FRANCISCA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de 
idade, residente em IGARASSU - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 360080789 - SSP/SP, CPF n.º 
42014717800, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 162, fl s. nº 28, Termo nº 46600), nascida no dia quinze de outubro 
de mil novecentos e noventa e três (15/10/1993), residente na Rua Silvestre 
Peres Esteves, 92, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de SILVIO FABIAN 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 42 anos de idade, 
residente em CANOAS - RS e de ELIANE MENDES DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar geral, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: WESLEY DOS SANTOS e CLAUDIA 
DE JESUS ARAUJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, montador de andaime, RG n.º 444000525 - SSP/SP, CPF n.º 
35286565816, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e seis (14/07/1986), residente 
na RUA Santa Julia, 96, Caminho São Benedito, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lho de JOÃO BISPO DOS SANTOS FILHO, falecido há 31 anos e de 
IVANILDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 28362842X - SSP/SP, CPF n.º 32441354809, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove 
de novembro de mil novecentos e oitenta e um (19/11/1981), residente na 
RUA Santa Julia, 96, Caminho São Benedito, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lha de ADELIA DE JESUS ARAUJO, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: EROM VYCTOR GOULARTE DE LIMA 
e PRISCILA FAZOLINO ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, engenheiro civil, RG n.º 37065317 - SSP/SP, CPF n.º 33909110819, com 
26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 269, 
fl s. nº 48, Termo nº 94792), nascido no dia seis de julho de mil novecentos e 
noventa e um (06/07/1991), residente na Rua Dom Pedro II, 983, apt.34, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lho de GENIVALDO FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, engenheiro mecânico, com 51 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de JOELMA SILVEIRA GOULARTE DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
diretora de escola, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, arquiteta, RG n.º 48986994 
- SSP/SP, CPF n.º 41781122873, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 279, fl s. nº 241, Termo nº 101151), nascida 
no dia três de abril de mil novecentos e noventa e três (03/04/1993), residente 
na Rua Dom Pedro II, 983, apt.34, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de SILVIO DE 
SÁ ALVES, de nacionalidade brasileira, empresário, com 51 anos de idade, 
residente em SANTOS - SP e de FATIMA APARECIDA FAZOLINO E SILVA ALVES, de 
nacionalidade brasileira, contadora, com 46 anos de idade, residente em SANTOS 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: DIOGO TRINDADE 
DOS SANTOS e JOYCE ARAUJO BALDOINO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, bilheteiro, RG n.º 48956402 - SSP/SP, CPF 
n.º 42528553811, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e três (22/03/1993), 
residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 32, fundos, Vila São José, Cubatão 
- SP, fi lho de MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
supervisor de vigilante, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de CATIA CRISTINA DA TRINDADE, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 43 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, técnica contabil, RG n.º 37153866X - SSP/SP, CPF n.º 40818751894, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de 
maio de mil novecentos e noventa e quatro (18/05/1994), residente na Rua 
Sete de Setembro, 1040, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOAQUIM  SILVA 
BALDOINO, de nacionalidade brasileira, encanador, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de EDVALDA SOUZA ARAUJO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
JOSÉ BRASILIANO DE ARRUDA e ZELIA 
ALVES DE LIRA. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, fi lha de NATANAEL 
ALVES DE LIRA,e de MARIA JOAQUINA DA 
ANUNCIAÇÃO. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Informativo

Em primeiro lugar, como 
já é habitual, deixamos mar-
cado que estamos do mesmo 
lado, somos todos trabalha-
dores do serviço público e o 
SindPMC, representado pela 
sua diretoria, trata como sa-
lutar a existência de uma 
oposição forte e valorosa. 
Não obstante, é bom lembrar 
que o SindPMC é o repre-
sentante legal da categoria. 
Portanto a oposição precisa 
compreender que não pode 
substituir o sindicato, por 
mais que queira. Pode sim 
cobrar ações dele, mas não 
pode obrigá-lo a seguir suas 
ordens, por mais que supos-
tamente sejam justas. Além 
disso as informações que 
circulam não-o� cialmente 
podem facilmente levar a er-
ros de interpretação ou servir 
apenas como argumento po-
lítico no pior sentido, ao des-
compor a imagem da direto-
ria e do sindicato. Apesar da 
recente reforma trabalhista, 
os sindicatos ainda são repre-
sentantes o� ciais dos traba-
lhadores perante o patronato 

Sobre as ações da oposição sindical 
e a suposta apatia do SindPMC:

e não � ca elegante grupos de 
oposição se apropriarem da 
nova legislação, que é antipo-
pular ao retirar direitos, para 
disputar espaço com o repre-
sentante o� cial.

Foram já muitas as vezes 
que a oposição e seus simpa-
tizantes cobraram a abertura 
de assembleias, por exemplo. 
É preciso ponderar que não é 
sábio conclamar assembleias a 
cada cinco minutos e, o mais 
importante, elas não são o 
vetor principal daquela orga-
nização de base que todos de-
sejamos. Aliás, como foi mui-
to claramente veri� cado nessa 
última greve, muitas decisões 
foram tomadas por uma par-
cela ín� ma da categoria que 
ia às assembleias, enquanto a 
grande maioria já tinha deci-
dido individualmente o que 
fazer. Esse fato nos faz re� etir 
sobre quanto e até que ponto 
as assembleias são representa-
tivas da vontade da categoria.

Parece-nos que antes de 
atribuir a elas um papel or-
ganizador da base, é preciso 
reconhecer que podem ser ou 
acabar sendo o palco de deci-
sões tomadas por uma mino-
ria superestimulada. Portanto, 
é preciso discutir os limites 
dessa forma tradicional de 
luta, já que por uma centena 
de motivos e razões a maioria 
da categoria não consegue ou 
não quer participar das as-
sembleias. E não se sustenta a 
tese de que a ausência nas as-
sembleias é resultado da ina-
bilidade do sindicato. A� nal, 
uma vez atendidos os anseios 

da categoria não faria senti-
do que ela se negasse ao que 
reivindica, ainda mais consi-
derando que ao longo da gre-
ve não foi apenas o sindicato 
que chamou a categoria para o 
movimento.

Isso posto, convidamos to-
dos a participar do sindicato a 
� m de procurar soluções para 
essa situação, inclusive porque 
a promoção de eleições para 
delegados em local de traba-
lho, que consideramos facili-
tadora do diálogo direto com 
a base e é prerrogativa da di-
retoria executiva, sofreu rejei-
ção da oposição, em aparente 
tentativa de barrar qualquer 
avanço na organização e capi-
laridade do SindPMC. 

Precisamos tratar mais 
atentamente a questão da de-
mocracia sindical, não só nos 
pautando nos métodos e ins-
tância reconhecidos e histó-
ricos, mas avançando na sua 
renovação e inovação. Com 
isso a� rmamos que é impor-
tante aproximar as reivindi-
cações do professorado de 
outras lutas e questões sociais, 
fortalecendo o feixe dos mo-
vimentos populares, de modo 
que o apoio seja mútuo e per-
manente. É preciso também 
considerar a dura realidade do 
serviço público: a greve para o 
governo pode signi� car custo 
político, mas nada de custo 
econômico. É importante criar 
alternativas para superar essa 
inconveniência. Também per-
manece em aberto a maneira 
como o sindicato pode vir a 
aumentar sua capacidade de 

ação dentro da categoria, uma 
vez que não temos o apoio 
de qualquer central sindical, 
o que di� culta consideravel-
mente a articulação nos locais 
de trabalho.

Sobre evolução 
funcional e plano de 
carreira: 
o processo movido
pelo Sispuc

Os advogados do Sin-
dPMC estão estudando um 
caminho para incluir os pro-
fessores no resultado da ação 
feita pelo Sispuc, relativa à 
progressão funcional, que a 
princípio foi vedada pela pre-
feitura sob a alegação de que 
os professores têm um plano 
de carreira próprio. Como o 
referido plano jamais foi apli-
cado, o que de fato equivale a 
não tê-lo, o SindPMC está de-
fendendo que o professorado 
também seja bene� ciado pela 
ação movida pelo Sispuc. 

Os docentes que são can-
didatos a algum cargo nas 
eleições dos conselhos � scal 
e administrativo da Caixa 
de Previdência dos Funcio-
nários públicos de Cubatão 
estão dispensados de suas 
funções no dia do pleito. A 
conquista veio após solici-
tação do SindPMC junto ao 
secretário de educação Raul 
Christiano, que também ga-
rantiu a saída antecipada 
em 45 minutos de todos os 
docentes, para que eles pos-

Eleições da Caixa de Previdência
sam votar. A autorização 
do secretário se deu através 
do Ofício n°161/2017/SE-
DUC/GAB/canb

É uma conquista im-
portante, uma vez que ga-
rante uma participação 
mais efetiva e democrática. 
Agradecemos ao secretário 
pela compreensão e enten-
dimento de que a participa-
ção dos servidores garante 
o resgate desse patrimônio 
inalienável que é a Caixa de 
Previdência.

Veja abaixo alguns dos candidatos nas 
eleições da Caixa de Previdência e para 

qual vaga estão concorrendo:

As eleições acontecem dia 03/08, quinta-feira 
no Bloco Cultural das 9 as 17 h

Elza Dias
Conselho Fiscal

Maykon Rodrigues
Cpnselho Administrativo

Lais Eliane
Conselho Fiscal

José Lazaro
Conselho Administrativo

PROPOSTA DOS CO-
LEGAS DA UME JOÃO 
RAMALHO: 
Nos dias 28, todos usando 
roupa preta!
Em memória do 28 de 
março de 2017, a terça-
-feira sangrenta, vamos 
deixar claro que nunca 
esqueceremos.


