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Aberta 
licitação do 
Hospital

Gás e energia limpa cruzando a Baixada

Capacitação 
pro� ssional 
com excelência

Divulgação CMG Edilson Dias faz a maior 
devolução da história da Câmara
Presidente da Câmara do 
Guarujá economiza 25% 
e devolve o dinheiro para 

a Prefeitura investir na 
área de Saúde e Social. A 
economia, sem precedentes 

na história do Guarujá, é 
fruto de renegociação de 
contratos e eliminação de 

desperdícios: todos os 
serviços foram mantidos 
normalmente. 02

Acic discute cartão 
da Câmara

A Acic convida todos os 
comerciantes (associados ou 
não) para reunião no dia 16 

de agosto às 19 horas na sede 
(Rua Bahia, 171). Está em 

pauta a proposta de criação 
do cartão de crédito municipal 

Acic/Facesp, para a Câmara 
Municipal de Vereadores. 

Também será discuti do 
a promoção Final de 

Ano Premiado.

Série de audiências públicas 
debate relatório de impacto 
ambiental do 'Projeto Verde 

Atlântico Energias', que preve 
construção de termoelétrica em 
Peruíbe e linhas de transmissão 

de energia e gasoduto cruzando 
a Baixada. Primeira audiência 
acontece nesta segunda (07) em 

Cubatão. Projeto pode gerar 
mais de 6 mil empregos na 
região. 03

Zenika tem centro especializado 
para treinamento e capacitação 
pro� ssional em diversas áreas com 
certi� cação completa. 04

Ademário já assinou 
edital de abertura da 
licitação para concessão 
do complexo hospitalar, 
incluindo o Hospital 
Municipal e o anexo de 
alta complexidade que 
será no prédio do antigo 
Teatro. Entidades de 
renome nacional estão 
na disputa, dispostas 
a investir 5 milhões 
no prédio, como 
contrapartida. 03

Acic pede auxílio do poder 
público para que políticas de 
fomento ao comércio sejam 
implantadas com urgência 
para que os comerciantes não 
baixem as portas. Implantação 
dos cartões Facesp/Acic é 
uma das ações propostas pela 
Associação. 05

Comércio 
pede socorro

SindPMC recebe deputado 
Carlos Zarattini 04
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Edilson Dias gera maior 
economia da história do Guarujá
Ao eliminar desperdícios e renegociar contratos, o presidente da Câmara Edilson Dias (PT) conseguiu protagonizar a maior 
economia da história da Câmara do Guarujá, mantendo os mesmos serviços e ainda elevando a qualidade do atendimento. 
Agora 25% do orçamento disponível da Casa vão atender demandas do contribuinte: prioridade é a Saúde.

Com gestão e� caz focada na 
excelência e otimização de recur-
sos, o novo presidente da Câmara 
de Guarujá gerou uma economia 
de 25% no custeio da Casa, man-
tendo os mesmos serviços e até 
elevando a qualidade. No caso do 
contrato de telefonia móvel e in-

ternet, por exemplo, além da redu-
ção de 37% no valor do contrato, 
a nova licitação aumentou em 10 
vezes a capacidade dos links IPs, 
passando de 5 para 50 Mbps, cada.

A Câmara tem orçamento anual 
de R$ 43 milhões, dos quais 60% 
é comprometido com a folha de 
pagamento: sobram 17,5 milhões 

para investimento e custeio. Deste 
valor, Edilson Dias já cortou mais 
de 4 milhões, o equivalente a 25% 
do orçamento disponível da Casa. 
A economia é a maior da histó-
ria da Câmara guarujaense e um 
exemplo de gestão pública e� caz. 

“Trata-se de uma gestão res-
ponsável e consciente. É o suor 
do munícipe que paga impos-
to que está sendo respeitado. 
Esta verba veio num momento 
de grande necessidade, prin-
cipalmente na área da Saúde, 
meu maior desafi o”. 

Válter Suman, prefeito

Primeiro cheque de dois milhões já foi devolvido. Restante virá em parcelas mensais: Saúde e Social agradecem

D��������� CMG

Para onde vai o dinheiro (R$ 4milhões)
Conselho Municipal de Saúde: 
1 veículo, 1 computador e 1 notebook;

APAE, APAAG E CRPI: 
Aumento de 10% no valor de repasse das entidades

Conselho Tutelar de Vicente de Carvalho: 
1 veículo, 6 computadores de mesa, 1 bebedouro, 2 impressoras a laser 
e 5 mesas em 'L';

Conselho Tutelar de Guarujá: 
1 veículo, 6 computadores de mesa, 1 bebedouro, 2 impressoras a laser 
e 5 mesas em 'L';

Samu e PS de Vicente de Carvalho; 
UPAs: Enseada, Perequê, Santa Cruz e Professor Matheus Santa Maria: 
18 monitores multiparâmetros; 12 desfi briladores cardioversores;
15 oxímetros portáteis; 9 respiradores portáteis; 13 respiradores;
8 eletrocardiógrafos; 8 focos cirúrgicos; 12 otoscópios; 
14 laringoscópios; 19 aparelhos de pressão de mesa; 41 estetoscópios; 
8 carros de emergência; 8 macas para obesos; 19 macas; 10 berços; 
65 esfi gnomanômetros; 19 cadeiras de rodas; 8 cadeiras de rodas para 
obesos; 9 cadeiras de banho; 2 ambulâncias tipo B;
2 grupos Gerador de 101 a 300 KVA; 5 compressores de 200 litros
2 aparelhos de Raio-X digital.

Edilson Dias mos-
trou à reportagem 
os documentos 
detalhando as 
renegociações de 
contratos, medi-
das de impacto 
na gestão da Casa 
e otimização de 
recursos.

As medidas administrativas 
também tiveram impacto signi� -
cativo no orçamento da Casa. O 
� m das verbas de representação, 
corte nas grati� cações e o contro-
le rigoroso de horas extras, estão 
entre as medidas consideradas de 
maior relevância.

Nos primeiros seis meses, a 
nova gestão detectou e eliminou 
desperdício no uso de materiais, 
carros e demais recursos colocados 

à disposição dos gabinetes, tornan-
do a máquina administrativa mais 
e� ciente, sem prejuízo ao atendi-
mento da população. “Ao contrá-
rio, investimos em acessibilidade 
e abrimos a Casa para encontros e 
discussões de interesse público. O 
objetivo é melhorar o atendimento 
e aproximar a população, fortale-
cendo no Legislativo o verdadeiro 
sentido de Casa do Povo”, sacra-
mentou o presidente.

Gestão

E o dinheiro que já está sendo de-
volvido para a Prefeitura tem destino 
certo (veja quadro abaixo), fruto de 
acordo político dos vereadores com 
o prefeito, de quem é a competên-
cia para aplicação dos recursos. Os 
primeiros R$ 2 milhões, referentes à 

economia do primeiro semestre fo-
ram devolvidos no último dia 26. Os 
outros 2  serão devolvidos em parce-
las até o � m do ano. Porém há expec-
tativa de economia e posterior devo-
lução ainda maior, principalmente 
no ano que vem. É que as medidas 

foram implantadas no decorrer do 
primeiro semestre e terão impacto 
maior daqui para frente. Além disso, 
outras medidas de economia, como 
a substituição da entrega de água mi-
neral em copinho por galões, ainda 
estão sendo implantadas.

Prestação de serviços de informática                    R$ 2.449.562,38                                      R$ 1.440.000,00   41,21%
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Termoelétrica pode gerar 
até 6 mil empregos na região
Audiências públicas sobre a instalação da Usina em Peruíbe começam 
na próxima segunda (7). Gasoduto e linhas de transmissão de energia 
vão passar por seis cidades da Baixada Santista

A Baixada está prestes 
a ganhar um investimento 
bilionário e a sociedade vai 
poder opinar sobre a sua im-
plantação. A partir da próxi-
ma segunda (7), cinco cidades 
da região recebem audiências 
públicas para debater o es-
tudo de impacto ambiental 
e o relatório de impacto ao 
meio ambiente (EIA/RIMA) 
do empreendimento “Proje-
to Verde Atlântico Energias” 
de responsabilidade da Gas-
trading Comercializadora de 
energias S/A.

O projeto prevê a cons-
trução de uma termoelétrica, 

que � cará situada às margens 
da Rodovia Padre Manoel 
da Nobrega, em Peruíbe, um 
terminal o� shore, que rece-
berá navios transportando 
Gás Natural Veicular (GNV), 
gasodutos que levarão o 
GNV do terminal para a usi-
na e da usina para a Com-
gas em Cubatão e linhas de 
transmissão de energia que 
passarão pelas cidades de Pe-
ruíbe, Itanhaém, Mongaguá, 
Praia Grande, São Vicente e 
Cubatão.

Também estão previstas 
uma série de compensações 
e projetos ambientais, que 

serão avaliados junto com 
o EIA/RIMA durante as au-
diências para avaliar a via-
bilidade do projeto e, após 
essa etapa, cedidas as licenças 
para o início das obras, que 
tem previsão para começar 
em 2019.

Caso seja concretizado, 
a termoelétrica de Peruíbe 
seria a segunda na Baixada 
Santista. A primeira é a Eu-
zébio Rocha, operada pela 
Petrobras, em Cubatão que 
tem capacidade de produção 
de 216 megawatts, podendo 
abastecer um município com 
cerca de 800 mil habitantes.

ENERGIA

Veja abaixo quando e onde serão as audiências públicas:

07/08 – Cubatão
     Onde: ACIC (Rua Bahia, 171, Vila Paulista), as 17 horas.

08/08 – Praia Grande
    Onde: Palácio das Artes (Av. Presidente Costa e Silva, 1600,   
    Boqueirão), as 17 horas

09/08 – Itanhaém
    Onde: Câmara Municipal de Itanhaem (Rua João Mariano Ferreira,  
    229, Vila São Paulo) as 17 horas

16/08 – Mongaguá
    Onde: Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM/SP (Avenida  
    São Paulo, 2146, Centro) as 17 horas.

17/08 – Peruíbe
    Onde: Auditório Afi nidades (Avenida Padre Anchieta, 4973,   
    Balneário Três Marias), as 17 horas.

Aberta licitação do hospital de Cubatão
SAÚDE

Marcel Nobrega O prefeito de Cubatão 
Ademário Oliveira (PSDB) 
assinou nesta quinta (03) 
os editais de abertura da 
licitação e formação da 
comissão licitante para 
concessão do Hospital 
Municipal, incluindo o 
maior ‘elefante branco’ da 
cidade, o antigo prédio do 
Teatro, que agora abrigará 
um centro de alta comple-
xidade incluindo câmara 
hiperbárica, hemodiálise e 
tratamento de câncer.

Ademário assina abertura de licitação para o Complexo 
Hospitalar, incluindo o prédio do ‘ex-futuro’ Teatro, que agora 
oferecerá serviços de saúde de alta complexidade

Audacioso
O novo modelo de con-

cessão proposto pelo prefei-
to, além de pioneiro, é auda-
cioso. O vencedor terá que 
investir de imediato, ao me-
nos R$ 5,5 milhões nos pré-
dios; manter o hospital sem 
dinheiro da Prefeitura depois 
de dois anos; e garantir aten-
dimento de, no mínimo, 60% 
aos pacientes SUS. A propos-
ta gerou descon� ança, prin-
cipalmente de oposicionistas 
e técnicos menos otimistas, 
de que não pareciam interes-
sados na disputa.

Concorrência
Mas nesta semana, o 

prefeito e sua equipe co-
memoraram: sete concei-
tuadas entidades já estão 
credenciadas para a dis-
puta, entre elas grandes 
nomes como: Instituto 
Nacional de Desenvolvi-
mento Social e Humano 
– INDSH (que administra 
hospitais como o de Arau-
cária/MG, Ponta Grossa/
PR e hospitais estaduais 
no Pará), Fundação São 
Francisco Xavier (Hospi-
tal da Usiminas em Ipatin-

ga) e a Sociedade Cami-
nhos de Damasco (Upas, 
PSFs e Ame, todos no in-
terior SP)

PSF e UPA 
Conforme Acontece 

noticiou na edição passa-
da, nesta sexta (04), serão 
abertos os envelopes para 
a escolha da nova gestora 
do Programa de Saúde da 
Família – PSF. Já na quarta 
(09) serão abertos os enve-
lopes na disputa pela nova 
gestão da UPA do Parque 
São Luiz.

A TERMOELÉTRICA EM NÚMEROS
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Zenika forma 
profissionais 
para o mercado

Foco em segurança do trabalho, 
treinamento para as NR’s são realizados 
em centro especializado

Segurança no trabalho 
é coisa séria. E por isso é 
preciso buscar pelo melhor 
treinamento para os seus 
funcionários. Desde as aulas 
teóricas até as aulas práticas, 
com reprodução de situa-
ções reais para dar ao traba-
lhador a vivência necessária 
para encarar os desa� os do 
dia a dia.

Com 20 anos de expe-
riência no mercado de Se-
gurança, a Zenika dispõe 
de sede própria com espaço 
dedicado ao treinamento 

de diversas normas regula-
mentadoras exigidas por lei 
para os diferentes tipos de 
área de atuação, com certi� -
cação completa para os tra-
balhadores ao � nal de cada 
treinamento realizado pela 
Zenika.

Para simular todas essas 
situações que podem ocorrer 
no dia a dia de uma indús-
tria, por exemplo, a empresa 
desenvolveu um centro de 
treinamento de alto padrão, 
com os equipamentos de úl-
tima geração e pro� ssionais 

quali� cados e com vasta 
experiência no mercado de 
trabalho.

Nas aulas teóricas, os alu-
nos recebem todas as infor-
mações necessárias a respei-
to da NR e tem os primeiros 
contatos com os equipamen-
tos, aprendendo a maneira 
correta para sua colocação e 
utilização.

No CT da Zenika, os alunos vivenciam situações reais. Na foto acima, 
treinamento em altura, e à esq. treinamento em espaços confinados

F����: M����� N������

Depois seguem para 
o CT da Zenika, onde vi-
venciam todos os tipos de 
situações possíveis para 
entender os procedimen-
tos corretos do trabalho, 
os riscos envolvidos e o 
que fazer em caso de aci-
dentes e necessidade de 
resgate imediato.

Vendas, locação e 
assistência técnica

Além de atuar na área de 
formação de pro� ssionais, a 
Zenika também atua na área 
de vendas, locação e assistên-
cia de equipamentos com o 
que há de melhor e mais atual 
neste mercado. A Zenika � ca 
na Rua Fernando Costa, 241, 
na Vila Couto em Cubatão. 

Na última sexta (28), a sede 
do SindPMC abriu espaço para 
receber o deputado federal 
Carlos Zarattini (PT). Estive-
ram na pauta assuntos como a 
reforma trabalhista, aprovada 
recentemente no congresso na-
cional, a reforma da previdên-
cia e outras reformas que estão 
na pauta da política nacional. 

O deputado foi recebido 
pelo vice-presidente Berenildo 
Melo, que aproveitou para a� r-
mar que esta é a primeira de 

SindPMC recebe deputado 
Carlos Zarattini

uma série de atividades do gê-
nero que acontecerão no sindi-
cato. “Nós queremos debater a 
nossa sociedade, a democracia 
e o nosso futuro com pessoas 
que pensam o futuro. Por isso 
convidamos o deputado para 
essa primeira roda de conver-
sa. Teremos outros bate papos 
para falar não só de reformas 
políticas, mas de tudo o que for 
pertinente em busca de uma 
melhoria da sociedade”, � nali-
zou o vice-presidente.

Quinta no Café com Flores

Na próxima quinta (10), o espaço Café 
com Flores, da Floricultura Central promove 
a sua “Quinta no Café com Flores”, com um 
cardápio especial e feito com muito carinho 
para os clientes e amigos.

Em um ambiente rústico e criativo, você 
poderá aproveitar uma diversidade de caldos 
e cremes, além de antepastos, que serão ser-
vidos de entrada e diversas sobremesas ca-
seiras.

Quem quiser aproveitar a ‘Quinta no Café 
com Flores’, basta adquirir o convite, que cus-
ta R$ 30,00 por pessoa na Floricultura Cen-
tral (Rua Cidade de Pinhal, 130, Cubatão). 
Informações e reservas: (13) 3361-2703.

J���� B������

VISITA

CAPACITAÇÃO
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INFORMA

Comércio pede socorro!

Já se tornou rotina em 
Cubatão. Toda semana al-
gum estabelecimento co-
mercial fecha as portas ou 
coloca estoque em promo-
ção antes de fechar de vez.

A situação vem se inten-
sificando desde 2015, com a 
redução dos postos de tra-
balho no Pólo Industrial e 
prestadoras de serviço. Este 
ano, com o fechamento do 
hospital, Cursan e a saída 
de mais empresas do Polo, a 
situação se agravou. “Todos 
os dias  ouvimos relato de 
comerciantes programan-
do o fechamento. A cidade 
perde em diversos sentidos”, 
comentou o presidente da 
ACIC, Geraldo Freitas.

Aluguel caro
Uma questão que tem 

gerado debate entre os co-
merciantes é o valor dos alu-
gueis, considerado elevado 
diante do giro no comércio 
e que, em alguns casos, che-
ga a inviabilizar a continua-
ção da atividade comercial. 
Atenta a esta realidade a 

Fotos Aderbal Gama

Acic está pautando o assun-
to que, inclusive, foi aborda-
do na última reunião geral, 
dia 19. “Precisamos sentar à 
mesa em busca de uma saída 
razoável para todos. É rele-
vante o convencimento dos 
proprietários de  que em al-
guns casos é melhor flexibili-
zar os valores, do que correr 
o risco de ficar com o imóvel 
fechado. Por exemplo, quan-
do o comercio está com o 
movimento fraco, é possível 
fazer o aditamento do con-
trato de aluguel com redução 
por um período determina-
do”, argumenta Geraldo.

Cartão 
Comércio
O presidente cobra tam-

bém uma atuação mais ob-
jetiva da Prefeitura, para que 
entre definitivamente no en-
frentamento contra o fecha-
mento dos comércios. Uma 
das propostas da ACIC, é a 
criação dos cartões de crédi-
to municipal (Facesp/ACIC). 
“Já está nas mãos dos go-
vernantes e os comerciantes 

aguardam, com ansiedade, 
uma posição da Prefeitura 
que já acenou positivamente 
para a ideia. “Os cartões vão 
gerar economia para a Pre-
feitura, fazendo o dinheiro 
voltar a circular na cidade. 
Precisamos nos unir para que  
nenhum comerciante baixe 
mais as portas e que outros se 
animem a investir na cidade”, 
diz Geraldo Freitas, lembran-
do que, somente este ano, 
46 comércios já fecharam as 
portas e, se nada for feito o 
número deve dobrar até o fim 
do ano. 

Marisa não fecha
Com a onda de boatos so-

bre o possível fechamento da 
Loja Marisa, o Jornal Acon-
tece entrou em contato com 
a assessoria de imprensa da 
rede, que garantiu: “A Marisa 
de Cubatão não vai fechar”. A 
loja desmente o boato, lem-
brando que as promoções na 
unidade de Cubatão são as 
mesmas que estão presentes 
em todas as unidades da rede.

46 comércios já fecharam as portas até aqui, número pode dobrar até 
dezembro. Para evitar isso, Acic quer adesão da Prefeitura em políticas 
de enfrentamento à crise e entrou no diálogo com os proprietários de 
imóveis, na renogociação dos aluguéis. 
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

MARCINHO PRESIDE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE

Nesta semana, o vereador Marcinho (PSB) presidiu mais 
uma reunião da Comissão Permanente de Saúde da Câmara. Na 
pauta da reunião, estiveram o Sistema de Regulação de Vagas, 
o CROSS, os contratos das unidades básicas de saúde, pronto 
socorro e UPA, assuntos recorrentes da cidade e que continuam 

sem resposta. Na reunião estiveram presentes a secretária de 
saúde, Sandra Furquim, o vice-prefeito e secretário de plane-
jamento Pedro de Sá, representantes do Conselho de Saúde e 
outros vereadores, que cobraram uma posição da Prefeitura 
sobre o tema.

RODRIGO ALEMÃO APRESENTA MOÇÃO À CIA DE DANÇA

Na última sessão, realizada no dia 01, o vereador Rodri-
go Alemão (PSDB), apresentou uma moção de aplausos aos 
membros da Cia de Dança de Cubatão, pela formação e a ex-
celência técnica de seus artistas, bem como por levar o nome 
do nosso município em suas apresentações. 

Com o sonho do mais alto lugar ao pódio em Joinville, 
agora concretizado, resultado de um trabalho desenvol-
vido com seriedade e pro� ssionalismo pela equipe da Cia. 
que está sempre vislumbrando o presente e o futuro, dando 
oportunidade a novos talentos regionais.

realizada no PAT Cubatão. 
O vereador, que fez questão de parabenizar a todos que 

completaram o curso e a� rmou que está trabalhando para que 
novas modalidades das formações pro� ssionais sejam ofereci-
das à população da Cidade.

LALÁ ENTREGA CERTIFICADOS DE QUALIFICAÇÃO 
Durante ato realizado no an� teatro da Câmara, o ve-

reador Lalá (SD) participou da entrega dos certi� cados de 
conclusão de curso do Programa Estadual de Quali� cação 
Pro� ssional. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Se-
cretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho, e foi 

SÉRGIO CALÇADOS BUSCA SOLUÇÃO HABITACIONAL 
No último dia 27, o vereador Sérgio Calçados (PPS) reali-

zou uma reunião com moradores do Conjunto Padre Manoel 
da Nobrega, CMT e representantes da secretaria de obras, para 
debater os problemas do local.

Os moradores reclamam do excesso de caminhões parados 

no � nal da Avenida Henry Borden, que di� culta o acesso ao 
conjunto e ainda estão carregados de produtos perigosos, o 
que aumenta o risco de acidentes. O vereador encaminhou 
diversas solicitações ao poder Executivo para que as provi-
dências sejam tomadas.

WILSON PIO CONSEGUE REPAROS NA AV. DAS AMÉRICAS

Por solicitação do vereador Wilson Pio (PSDB) junto a 
CMT, a viação Translíder alterou o trajeto da linha 11. Agora, 
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 moradores 

dos bairros, que precisavam pegar mais de uma condução 
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 popu-
lação a resolver o problema.

ROXINHO E CONSELHO DO ESPORTE SE REÚNEM

Nesta sexta (04), o vereador Roxinho (PMDB), 
presidente da Comissão permanente de esportes da 
Câmara, recebe os representantes do Conselho Municipal 
de Esportes para debater os caminhos do esporte 
cubatense.

O vereador vai aproveitar a oportunidade para ouvir 
dos conselheiros os problemas que são enfrentados pelas 
modalidades esportivas na cidade e começar a esboçar um 
plano de ação para que o esporte de Cubatão volte a ser 
referência para o Estado de São Paulo.

TONINHO VIEIRA: TRABALHOS DA CEV DO RUBENS PAIVA
Em reunião na última sexta (28), o vereador Toninho Vieira 

(PSDB) conduziu os trabalhos de instalação da Comissão 
Especial de Vereadores com o objetivo de apurar as causas que 
têm di� cultado o acesso direto às pistas Norte e Sul da Anchieta e 
buscar soluções para resolver os problemas nas proximidades do 

Viaduto Rubens Paiva.  Como presidente da Comissão, Toninho 
Vieira esclarece que a função do viaduto seria facilitar o acesso e 
melhorar o trânsito, no entanto acabou se tornando um grande 
problema para cerca de 30 mil moradores, que correm o risco de 
� carem ilhados em caso de acidente.

CLEBER DO CAVACO CONSEGUE MELHORIAS NO CASQUEIRO

O vereador Cléber do Cavaco (PRB) encaminhou ofício 
junto a CMT para manutenção da sinalização do leito carro-
çável da entrada do Jardim Casqueiro, na Avenida Joaquim 
Jorge Peralta, que se desgastou com o tempo podendo assim 
causar acidentes.

Recentemente, o vereador acompanhou de perto o tra-
balho dos funcionários da CMT que realizaram a manu-
tenção da sinalização do local num domingo pela manhã, 
data escolhida por conta do menor tráfego de carros na-
quele local.

cidade e evitar acidentes.
Atualmente, os semáforos da Rua Dr. Fernando Costa en-

contram-se com defeito e já foram objeto de pedido de subs-
tituição pelo vereador, assim como o semáforo da Rua Abel 
Tenório de Oliveira, no Jd. 31 de Março.

RAFAEL TUCLA QUER MODERNIZAÇÃO DOS SEMÁFOROS

O Vereador Rafael Tucla (PT) tem apresentado indica-
ções solicitando providências da Companhia Municipal de 
Trânsito-CMT para que a substituição dos semáforos atuais 
da cidade por semáforos com lâmpadas de LED e tempori-
zador. A medida é importante para organizar o trânsito da 

AGUINALDO ARAÚJO COBRA MELHORIAS NO CENTRO
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT), encaminhou na 

última semana uma indicação cobrando o poder Executivo, 
através dos órgãos responsáveis, que se faça a manutenção da 
Avenida 09 de abril, no trecho entre a Rua Santo Antonio e a 
Avenida Martins Fontes.

Segundo o vereador, o trecho encontra-se em más condi-
ções de conservação e pode trazer risco de acidente aos mo-
toristas que trafegam por ali diariamente. O pedido foi en-
caminho aos setores competentes da Prefeitura para que as 
providências sejam tomadas
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COMUNICADO DE EXTRAVIO

WILLIANS ELIAS DOS SANTOS INSTALAÇÃO – 
ME, sede à Av. Mar� 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.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOÃO BOSCO HOLANDA DA SILVA e MIRIAM 
ROSA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
líder de obras, RG n.º 33433572 - SSP/SP, CPF n.º 26413320869, com 37 anos de 
idade, natural de Várzea da Serra-Beberibe - CE, nascido no dia vinte e dois de 
julho de mil novecentos e setenta e nove (22/07/1979), residente na Avenida 
Fernando Santos Oliveira, 351, bl. H04, apt.11, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de 
MANOEL BEZERRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 75 anos 
de idade, residente em PALMEIRA - CE e de MARIA DO CARMO DE HOLANDA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 73 anos de idade, residente 
em PALMEIRA - CEDivorciado de Débora Costa dos Santos, conforme sentença 
datada de 12/08/2015, proferida pelo Juíz de Direito da 1ªVara do Foro desta 
Comarca, nos autos de nº0002742.95.2012.8.26.0157.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, RG n.º 342489628 - SSP/SP, CPF n.º 
22798717850, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (23/02/1981), residente 
na Avenida Fernando Santos Oliveira, 351, bl. H04, apt.11, Bolsão 7, Cubatão 
- SP, fi lha de PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, falecido há 30 anos e de CLAUDIA 
VITORINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, falecida há 1 ano. Divorciada de Jorge Carlos 
Henrique Silva, conforme sentença datada de 23/09/2010, proferida pela Juíza de 
Direito da 3ªVara Cível desta Comarca, nos autos de nº937/10. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   
                                                  
  Cubatão, 21 de 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: EDIVALDO DOS SANTOS JÚNIOR e 
ANA PAULA DE SOUSA RODRIGUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, aux. de topografi a, RG n.º 48589757X - SSP/SP, CPF n.º 
41636768806, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa e um (28/05/1991), 
residente na AVENIDA Marginal Imigrantes, 578, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lho de EDIVALDO DOS SANTOS, falecido há 18 anos e de ROSIMEIRE 
APARECIDA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 430125021 - SSP/SP, CPF n.º 46585500830, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis 
de novembro de mil novecentos e noventa e três (26/11/1993), residente 
na AVENIDA Marginal Imigrantes, 578, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha 
de JAIR MARTINS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, pintor, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADELVANY RIBEIRO 
DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aux. de serviços gerais, com 42 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 26 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: ANTONIO RUBENS PEREIRA ALVES e 
MARISTELA MATOS DE SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ofi cial de eletricista, RG n.º 567876470 - SSP/SP, CPF n.º 45155070520, 
com 49 anos de idade, natural de MIGUEL CALMON - BA (Itapura, Miguel Calmon-
BA  Livro nº 12, fl s. nº 281, Termo nº 4771), nascido no dia doze de novembro 
de mil novecentos e sessenta e sete (12/11/1967), residente na Rua Vereador 
Doutor Josafá Balbino dos Santos, 45 BL D2, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO 
FRANCISCO ALVES, falecido há 39 anos e de MARIA PEREIRA ALVES, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 72 anos de idade, residente em ANTÔNIO GONÇALVES 
- BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 52378286X - SSP/SP, CPF n.º 31009588885, com 56 anos de idade, natural de 
ANTÔNIO GONÇALVES - BA, nascida no dia primeiro de abril de mil novecentos e 
sessenta e um (01/04/1961), residente na Rua Vereador Doutor Josafá Balbino dos 
Santos, 45 BL D2, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de DEUSDETE BRAZ DE SANTANA, de 
nacionalidade brasileira, agricultor, com 83 anos de idade, residente em ANTÔNIO 
GONÇALVES - BA e de ARLINDA BATISTA MATOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 85 anos de idade, residente em ANTÔNIO GONÇALVES - BA. Divorciada 
de Manoel de Souza, conforme sentença datada de 07/08/02, proferido pelo 
Juiz de Direito do 2ºOfi cio da desta Comarca, nos autos de nº357/01. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.  

Cubatão, 26 de 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: EDER DEL PESO POSO e STEFANY 
TABATA ELIAS DE SOUZA LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administra� vo, RG n.º 339147052 - SSP/SP, CPF 
n.º 32012202802, com 32 anos de idade, natural de CERQUEIRA CÉSAR - 
SP (Cerqueira César-SP  Livro nº 4, fl s. nº 92, Termo nº 2817), nascido no 
dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e cinco (30/03/1985), 
residente na Rua México, 234, apt.33, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
fi lho de NEDIR REIS POSO, falecido há 15 anos e de ROSANGELA DEL PESO 
CORTEZ GUERREIRO POSO, de nacionalidade brasileira, corretora, residente 
em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, cartorária, RG n.º 33085798 - SSP/SP, CPF n.º 36093350843, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 131, 
fl s. nº 326, Termo nº 34560), nascida no dia dezoito de outubro de mil 
novecentos e oitenta e oito (18/10/1988), residente na Rua México, 234, 
apt.33, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de CEZAR DE SOUZA LIMA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em 
ITANHAÉM - SP e de MARIA MÁRCIA DE ELIAS, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 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: VALTER TENÓRIO DA SILVA MUNIZ 
e NATÁLIA ROBERTA RODRIGUES GONÇALVES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de mecânica, RG n.º 36500676 - SSP/
SP, CPF n.º 41124176837, com 25 anos de idade, natural de LIMOEIRO - PE 
(Limoeiro-PE  Livro nº 35, fl s. nº 16, Termo nº 39976), nascido no dia vinte 
e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e um (24/11/1991), 
residente na Rua Principal, 38, Vila Noel, Cubatão - SP, fi lho de ERONILDO 
DOMINGOS MUNIZ, de nacionalidade brasileira, motoboy, com 52 anos 
de idade, residente em LIMOEIRO - PE e de EDITE TENORIO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG 
n.º 47582347 - SSP/SP, CPF n.º 39307385890, com 27 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (29/09/1989), residente na Rua João Veiga, 361, bl.1, 
apt.24, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ROBERTO GONÇALVES, 
de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de APARECIDA LILIAM RODRIGUES GONÇALVES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 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: KAYO HENRIQUE ALVES DE ANDRADE 
e ARIANE ROBERTA AGUIAR DOS SANTOS LOPES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 268425917 - SSP/SP, CPF n.º 
36555811811, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia cinco 
de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (05/11/1987), residente na RUA 
Bernadino de Pinho Gomes, 507, Fundos, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho 
de CARLOS ROBERTO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FÁTIMA ALVES DE 
ANDRADE, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de 
Ariana Roberta da Silva, conforme sentença datada de 08/10/2014, proferida pelo 
Juíz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº 0005037-
37.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
manicure, RG n.º 420915825 - SSP/SP, CPF n.º 34732937845, com 30 anos de 
idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 167, fl s. nº 70, Termo 
nº 125261), nascida no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e 
sete (29/04/1987), residente na RUA Bernadino de Pinho Gomes, 507, Fundos, 
Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de AGUINALDO DE OLIVEIRA LOPES, de 
nacionalidade brasileira, eletricista, com 52 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP e de ROSEMEIRE AGUIAR DOS SANTOS LOPES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 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: OLIMPIO ANTENOR DE SOUZA e 
MARILONE DE MELO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, instrumen� sta, RG n.º 99180662 - SSP/SP, CPF 
n.º 00241831806, com 65 anos de idade, natural de JUNQUEIRÓPOLIS - 
SP, nascido no dia cinco de julho de mil novecentos e cinquenta e dois 
(05/07/1952), residente na Rua Santa Julia, 41, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lho de ANTENOR OLIMPIO DE SOUZA, falecido há 12 anos e de MARIA 
CUSTÓDIA DE SOUZA, falecida há 12 anosDivorciado de Indaquim de Jesus 
Silva, conforme sentença datada de 11/09/2001, proferida pelo MM. Juiz 
de Direito da 4ª Vara desta Comarca, nos autos de N°527/01.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 
460822172 - SSP/SP, CPF n.º 34415140840, com 30 anos de idade, natural de 
PORTO CALVO - AL (Porto Calvo-AL  Livro nº 22, fl s. nº 161, Termo nº 21499), 
nascida no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(29/08/1986), residente na Rua Santa Julia, 41, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lha de MANOEL FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, desaparecido 
há 30 anos e de MARIA DA APRESENTAÇÃO DE MELO NASCIMENTO. 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, 31 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: LEANDRO DE JESUS NERIS e MARIA 
JOYCE DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
caldeireiro, RG n.º 33877863 - SSP/SP, CPF n.º 35051734871, com 31 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (15/12/1985), residente na Rua Cubatão, 
72, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ RAIMUNDO SOUZA NERIS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 59 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JUCILEIDE MARIA DE JESUS NERIS, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 
42120046 - SSP/SP, CPF n.º 33396318838, com 32 anos de idade, natural de 
SÃO PAULO - SP (São Miguel Paulista-São Paulo-SP  Livro nº 183, fl s. nº 19, 
Termo nº 113603), nascida no dia quatorze de março de mil novecentos e 
oitenta e cinco (14/03/1985), residente na Rua Cubatão, 72, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, fi lha de MARIA JOSIANE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar, com 42 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 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, 31 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: RODRIGO SILVA ROCHA e MICHELLE 
SILVA SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de pedreiro, RG n.º 2050764324 - SSP/BA, CPF n.º 06941159596, 
com 23 anos de idade, natural de ITABUNA - BA (Itabuna-BA 2º Ofi cio  
Livro nº 102, fl s. nº 17, Termo nº 114829), nascido no dia vinte e quatro de 
novembro de mil novecentos e noventa e três (24/11/1993), residente na 
Rua Beira Mar, 101, casa 2, fundos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho 
de VALDEMAR BATISTA ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
71 anos de idade, residente em ITABUNA - BA e de MARIA ALICE PEREIRA DA 
SILVA, falecida há 22 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 1392849748 - SSP/BA, CPF n.º 04443642501, com 
25 anos de idade, natural de ILHÉUS - BA (Ilhéus-BA  Livro nº 7, fl s. nº 147, 
Termo nº 3255), nascida no dia dez de janeiro de mil novecentos e noventa 
e dois (10/01/1992), residente na Rua Beira Mar, 101, casa 2, fundos, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de HENES CASTRO DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 55 anos de idade, residente em 
ITABUNA - BA e de MARIA DENISE DEUS DARÁ SILVA SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em ITABUNA - BA. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 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: VINÍCIUS MIRANDA PAIVA e 
ESTELA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, lancheiro, RG n.º 595969665 - SSP/SP, CPF n.º 05984594560, com 
28 anos de idade, natural de IBIPEBA - BA (Ibipeba -Ba  Livro nº 22, fl s. nº 
165, Termo nº 7634), nascido no dia primeiro de maio de mil novecentos 
e oitenta e nove (01/05/1989), residente na Rua das Acácias, 486, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lho de ADERBAL ROCHA PAIVA, falecido há 09 anos e 
de GERALCINA PEREIRA PAIVA, falecida há 06 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, ajudante de serviços gerais, RG n.º 
531756865 - SSP/SP, CPF n.º 31526091836, com 41 anos de idade, natural 
de JAPARATUBA - SE, nascida no dia quinze de outubro de mil novecentos 
e setenta e cinco (15/10/1975), residente na Rua das Acácias, 486, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ DOS SANTOS, falecido há 07 anos e de 
ELIZABETE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
74 anos de idade, residente em JAPARATUBA - SE. Divorciada de Lourival 
dos Santos, conforme sentença datada de 13/10/16, proferida pela 
Juiza de Direito do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania 
CEJUSC da Comarca de São Vicente, nos autos de nº671/16. 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 agosto 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: ANDERSON OLIVEIRA SOUZA e 
CELITA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, carreteiro, RG n.º 30975863 - SSP/SP, CPF n.º 29246915836, com 36 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 76, fl s. nº 168, 
Termo nº 12514), nascido no dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta 
(10/12/1980), residente na Rua das Violetas, 366, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ AFONSO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, operador de 
máquinas, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS 
DORES OLIVEIRA SOUZA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 60 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, analista fi nanceira, RG n.º 485699722 - SSP/SP, CPF n.º 
40734746857, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 151, fl s. nº 276, Termo nº 42470), nascida no dia dezenove de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e dois (19/02/1992), residente na Rua Caminho 
São Geronimo, 10, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO TORRES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES FERREIRA LEITE, de nacionalidade 
brasileira, diarista, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 01 de agosto 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: WELLINGTON GOMES 
DOS SANTOS e LUANA ALVES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 344488305 - SSP/SP, CPF 
n.º 37617799845, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa (02/02/1990), residente 
na Rua Nossa Senhora Aparecida, 41, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de 
ADERALDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 51 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, 
de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente de faturamento, RG n.º 48565483 - SSP/SP, CPF n.º 40215031881, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de março 
de mil novecentos e noventa e dois (20/03/1992), residente na Rua Nossa 
Senhora Aparecida, 41, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de SÉRGIO TEIXEIRA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARILUCE ALVES DO PRADO, de nacionalidade 
brasileira, enfermeira, 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, 01 de agosto 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: FLÁVIO AUGUSTO MATIELLO 
e GENILDA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, diretor fi nanceiro, RG n.º 19381258 - SSP/SP, CPF n.º 
12121423818, com 47 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 445, fl s. nº 062, Termo nº 187858), nascido no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e setenta (12/02/1970), residente na RUA Antonio 
Lemos, 149, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de EDGARD MATIELLO, falecido 
há 09 anos e de ZULMA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 629138333 - SSP/SP, CPF n.º 
97374482434, com 42 anos de idade, natural de CATENDE - PE (Catende - PE  
Livro nº 04, fl s. nº 225, Termo nº 1212), nascida no dia trinta de abril de mil 
novecentos e setenta e cinco (30/04/1975), residente na RUA Antonio Lemos, 
149, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FERREIRA DA SILVA, falecido 
há 05 anos e de CICERA DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 75 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, 26 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: HOSANITO CÂNDIDO 
ELIAS e SAMANTHA DA SILVA ROSA BAENA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 607713409 - SSP/
SP, CPF n.º 36365880871, com 34 anos de idade, natural de OLIVENÇA - AL 
(Olivença -  AL  Livro nº 10, fl s. nº 267, Termo nº 10135), nascido no dia 
dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (16/11/1982), 
residente na Avenida Ferroviária I, 3075, Caminho Coronel Villar, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO ELIAS, falecido há 1 mês e 
de CICERA CÂNDIDO ELIAS, falecida há 4 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, ambulante, RG n.º 443997378 - SSP/SP, 
CPF n.º 35146231800, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
(2º Subdistrito)  Livro nº 221, fl s. nº 59, Termo nº 66108), nascida no dia 
seis de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (06/08/1985), residente 
na Avenida Ferroviária I, 3075, Caminho Coronel Villar, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de GUALBERTO RODRIGUES BAENA, falecido há 06 
anos e de ROSIMEIRE LOURDES DA SILVA ROSA BAENA, de nacionalidade 
brasileira, domés� ca, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 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: VINICIOS LIMA DAS NEVES e 
NATÁLIA MENEZES PAIXÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, tace, RG n.º 35147615 - SSP/SP, CPF n.º 23047181837, com 28 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 133, fl s. nº 331, Termo 
nº 35361), nascido no dia vinte e dois de março de mil novecentos e oitenta 
e nove (22/03/1989), residente na Avenida Principal, 135, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO MIGUEL DAS NEVES, falecido há 7 anos e 
de EDILEUSA MARIA LIMA DAS NEVES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de pedágio, RG n.º 429699979 - 
SSP/SP, CPF n.º 45005225811, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 168, fl s. nº 397, Termo nº 49357), nascida no dia quinze de 
janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (15/01/1995), residente na Rua 
Paulo César do Nascimento, 64, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de DOUGLAS 
FARIAS PAIXÃO, falecido há 18 anos e de JUSSARA MENEZES DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 37 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, 31 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: JOSÉ ALESSANDRO SANTOS CORREA 
e CAROLINA DE SIQUEIRA COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, progamador de frota, RG n.º 385567182 - SSP/SP, CPF n.º 
00655345574, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (15/02/1982), 
residente na Rua Maria Mercedes Fea, 192, apt.58, Saboó, SANTOS - SP, fi lho 
de JOSÉ CARLOS CORREA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ANTONIA SANTOS 
CORREA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 56 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, fotógrafa, RG n.º 354879832 - SSP/SP, CPF n.º 32419148878, com 
32 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 
212, fl s. nº 34, Termo nº 60695), nascida no dia seis de setembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (06/09/1984), residente na Rua Cubatão, 71, 
Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de BENEDITO GERALDO COSTA FILHO, 
falecido há 5 anos e de RUBENEIDE DE SIQUEIRA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de agosto 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 ROBERTO DA SILVA 
SIQUEIRA e CICLEIDE GOMES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de equipamentos, RG n.º 30525817 - SSP/SP, CPF 
n.º 30291911846, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 96, fl s. nº 56, Termo nº  ), nascido no dia vinte e quatro de junho de 
mil novecentos e oitenta e três (24/06/1983), residente na RUA Santo Antonio, 
371, Ilha Bela, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO NUNES 
SIQUEIRA, falecido há 20 anos e de MARIA DO CEO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, secretária, RG 
n.º 42283804 - SSP/SP, CPF n.º 22763238840, com 31 anos de idade, natural 
de RECIFE - PE (São Lourenço da Mata-PE  Livro nº 116, fl s. nº 99, Termo nº 
33916), nascida no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(01/01/1986), residente na RUA Santo Antonio, 371, Ilha Bela, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ EDMILSON DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de serviços gerais, com 50 anos de idade, residente em SÃO LOURENÇO 
DA MATA - PE e de LINDINALVA GOMES DE SOUZA, desaparecida há 31 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, 26 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: UANDERSON MOURA DA SILVA 
e ALINE MARIANA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, lavador de veículos, RG n.º 42460291X - SSP/SP, CPF n.º 
44898491847, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e quatro (17/06/1994), 
residente na RUA Caminho da paz, 850, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de SEVERINO PEREIRA DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, 
com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EVANICE ROZENDO DE 
MOURA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
aux. de serviços gerais, RG n.º 556100153 - SSP/SP, CPF n.º 47340531890, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco 
de março de mil novecentos e noventa e sete (25/03/1997), residente na 
RUA Caminho da paz, 850, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ LUIZ DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico montador, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ADRIANA MARIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, copeira, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 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: MARLON DA SILVA CAVALCANTI e MARIA DE 
CASSIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, RG n.º 358611507 - SSP/SP, CPF n.º 80920667449, com 44 anos de idade, 
natural de RECIFE - PE, nascido no dia três de dezembro de mil novecentos e setenta 
e dois (03/12/1972), residente na RUA Caminho São Jorge, 130, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de CARLOS AFONSO BEZERRA CAVALCANTI, falecido há 2 anos e 
meio e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de 
idade, residente em RECIFE - PEDivrociado de Sandra dos Prazeres da Silva, conforme 
sentença datada aos 29/06/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro 
de Cubatão-SP, nos autos de nº1000442-41.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 344483320 - SSP/SP, CPF 
n.º 31306184819, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
quatro de maio de mil novecentos e oitenta e dois (04/05/1982), residente na RUA 
das Acácias, 453, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em LAGARTO 
- SE e de ALTIVA ANDAIA SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Edimilson Pereira 
Cesar, conforme sentença datada aos 01/11/2016, proferida pela Juíza de Direito 
da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1004678-02.2016.8.26.0157. 
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, 31 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: 
ANGELO CREMASCO NETO e REGINA MADALENA DE SOUZA. 
Sendo o pretendente, fi lho de MARIO CREMASCO, falecido 
há 20 anos e de MARIA DE LURDES ZANDONÁ CREMASCO, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 87 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, 31 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: REGINALDO MOURA DA SILVA 
JÚNIOR e BEATRIZ MONIQUE DA SILVA FORTUNATO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, moto boy, RG n.º 525842408 - SSP/SP, CPF 
n.º 48253909861, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
SP  Livro nº 183, fl s. nº 90, Termo nº 55020), nascido no dia quatorze de 
junho de mil novecentos e noventa e sete (14/06/1997), residente na Rua 
Paraíba, 628, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de REGINALDO MOURA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 40 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANA CLAUDIA GUEDES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, comerciante, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
506737767 - SSP/SP, CPF n.º 52727588895, com 18 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Itanhaém  Livro nº 47, fl s. nº 291, Termo nº 24982), nascida no 
dia onze de abril de mil novecentos e noventa e nove (11/04/1999), residente 
na Rua Paraíba, 628, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JONAS FORTUNATO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 39 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CINTIA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, diarista, com 37 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, 01 de agosto de 2017
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

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 GARA-
GEM 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 BANHEI-
ROS 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 ELEVA-
DOR 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, BANHEI-
RO E GARAGEM PARA 1 CARRO. VALOR DA VENDA: R$290.000,00.

3361-4894 
3372-7409

COMUNICADO DE EXTRAVIO
AUREA MOREIRA DOS SANTOS DOCERIA – ME, sede 
à Rua Francisco Alves, 32- Vicente de Carvalho - 
Guarujá/SP, inscrito no CNPJ 06.977.636/0001-74 e 
Insc. Estadual 335.006.684.116, comunica o extra-
vio dos talão 1 Mod 1 de 001 à 050, sem número de 
série, parcialmente usados e em branco.
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Baile de 55 anos do Hospital Santo Amaro

DR. URBANO BAHAMONDE MANSO COM SUA ESPOSA 
DRA KÁTIA LANFREDI, FELIZES COM O SUCESSO DA FESTA.

ALEX MONTEIRO EM MOMENTO DE ALEGRIA ACOMPANHADO DE CONVIDADOS.

ROBSON GADY (OUVIDOR DO HSA), COM 
O SR. WILSON POLARA.

 O PRESIDENTE DO HSA, DR. 
URBANO, FELIZ COM A CAMISA 
OFICIAL DO CORINTHIANS.

Novas tendências 
na Via Pauli

Abusando das cores e da criatividade, 
a Via Pauli Calçados & Acessórios 
traz muita novidade em couro e lona. 
Os sapatos da linha MZQ e as bolsas 
da Corium, trazem uma proposta 
mais despojada, sem deixar de lado a 
elegância. Fica na Rua Maria Cristina, 
121, Jardim Casqueiro

Parabéns!

Dr. Edson Cambauva

Nosso leitorAquinoel Simões

Tião do Minimercado Nações Unidas

Vereador cubatense

Marcinho

Feijoada do Cadeq
O Cadeq promove no próximo dia 20 

de agosto, a partir do meio dia, uma gran-
de feijoada bene� cente, para angariar fun-
dos que serão direcionados aos trabalhos 
da entidade. O ingresso custa R$ 30,00 e 
dá direito a feijoada completa. As bebidas 
e sobremesas são compradas a parte.

Acontece no salão da Igreja Vida em 
Cristo, que � ca na Avenida 09 de abril, 
3506, na Vila Nova (ao lado da agência 
dos Correios), em Cubatão. Informações 
e reservas ligue (13) 99762-4594 ou (13) 
99701-1075.


