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Publicidade

Sintracomos amplia debate sobre 
Fundo de Desenvolvimento

Guarujá vai de Uber

O acidente marítimo 
que causou uma série de 
transtornos para o porto 
de Santos, cujo canal ficou 
fechado por mais de 12 horas, 
ainda é o centro das atenções 
das autoridades regionais, por 
causa do, ainda incalculável, 
prejuízo ambiental.
A Prefeitura de Guarujá, 
que já multou a empresa 
responsável, reúne os 
secretários municipais de 
Meio Ambiente da região, 
nesta sexta. Objetivo é 
estimular o enfrentamento ao 
problema causado e definir 
estratégias de prevenção, de 
forma conjunta. 02

Sindicato convocou 
presidente do 
Condesb, prefeito 

Alberto Mourão, 
para reunião sobre 
a criação do Fundo 

e implantação de 
políticas de geração de 
emprego e renda. 

Será na próxima 
terça, 9h, na sede do 
Sindicato. 02

Qual 
tamanho do 
prejuízo?

A professora Eliana 
Tavares lança o 'Tuiá e 
Xerimbabo' (foto) e a 
psicóloga Maria Antonia 
da Silva: 'Pais drogrados, 
filhos desesperados'. 
04 e 05

Escritoras 
cubatenses 
lançam livros

Comerciantes debatem 
projeto dos cartões 07

Mostra de cursos e 
profissões dia 26 05

Divulgação PMG

Sai este ano? 
Pedido de 
impugnação pode 
atrasar ainda mais 
reabertura do Hospital 

02

Coluna do Cido Barbosa 

Literatura EDUCAÇÃONa Acic

A Câmara de 
vereadores aprovou  
em votação única 
e por unanimidade 
a revogação da lei 
que proibia o uso de 

carros particulares 
para transporte 
remunerado de 
passageiros por meio 
de aplicativos de 
celular. 03

Novos rumos: 
Wagner Moura deve 
deixar o PMDB e 
Wanderley Mange 
vai presidir o PEN

Prefeito reativa 
Condepac e recebe 
demandas da 
comissão de defesa 
das vilas operárias

Cléber do Cavaco 
busca apoio do 
Estado para reabrir 
Banco de Alimentos 
em Cubatão
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Nesta quinta (17), Dia 
Nacional do Patrimônio 
Histórico, o prefeito Ade-
mário assinou o decreto 
10.633, que reativa o Con-
selho Municipal de Defesa 
do Patrimônio Cultural 
(Condepac), reiterando o 
compromisso de garantir 
verbas para criação, em 
médio prazo, de um rotei-
ro de turismo histórico na 

Habemus Condepac

cidade.
A comissão em defesa 

das vilas operárias, tirada 
de recente audiência pú-
blica (matéria completa na 
edição anterior - 931, dispo-
nível no site de Acontece) 
proposta pelo Condepac 
apresentou as propostas da 
salvaguarda da Vila Fabril 
e da Vila Light; inclusão 
da história da Cidade na 

rede municipal de ensino; 
convênio com uma univer-
sidade pública para inven-
tário de bens tombados e 
a criação de uma diretoria 
municipal exclusiva para o 
patrimônio histórico.

O secretário de Turismo, 
Toninho Ribeiro, anunciou 
que, em breve, o Parque 
Anilinas ganhará um es-
paço museológico sobre 

a história da indústria 
na Cidade. Ainda parti-
ciparam do encontro o 
ouvidor público muni-
cipal Dogival Vieira, o 
secretário de Educação e 
Cultura Raul Christiano, 
a secretária de Comuni-
cação Renata Rocha; de 
Assuntos Jurídicos Fábia 
Margarido; e os vereado-
res Marcinho e Lalá.

Nesta semana, o ve-
reador Cleber do Cavaco 
apresentou junto ao Legis-
lativo requerimento solici-
tando ao poder Executivo 
a reabertura do Banco de 
Alimentos, órgão ligado à 
secretária de Assistência 

Cleber do Cavaco pede reabertura 
do Banco de Alimentos na Cidade

Social, que distribui ali-
mentos à população caren-
te da Cidade, cadastrada 
nos programas assisten-
ciais da Prefeitura.

A pauta já rendeu algu-
mas visitas do vereador à 
Conab (Companhia Na-

cional de Abastecimento) 
em São Paulo, para auxiliar 
nesse processo de reaber-
tura. “Desde o início de 
março eu e o secretário de 
Assistência Social, Sebas-
tião Zumbi’, estamos traba-
lhando nesta pauta juntos, 
na busca de reabrir o Banco 
de Alimentos. Em tempos 
de crise e com tantas pes-
soas na cidade precisando 
de auxílio, seria um passo 
importante para a popula-
ção ter esse órgão auxilian-
do aos que mais precisam” 
comentou o vereador Cle-
ber do Cavaco.

O Banco de Alimentos 
é um programa do Conab 
que recebe doações de ali-
mentos de empresas do se-
tor e os repassa aos bancos 
de cada município após 
cuidadosa triagem. O mu-
nicípio, por sua vez, enca-
minha os alimentos para 
as pessoas cadastradas em 

seus programas sociais.
Segundo o vereador, 

as conversas estão cami-
nhando para uma defi ni-
ção. “Nos encontramos 
com o representante do 
Conab no estado de São 
Paulo, Ari Santos, que 
sugeriu uma mudança de 
local. Então, uma visita 
técnica foi marcada para 
conhecer o almoxarifa-
do, um dos possíveis lo-
cais para receber o ban-
co”, afi rmou o vereador.

A visita ainda será 
marcada pelos represen-
tantes da Conab, e um 
relatório será produzi-
do para pontuar os pro-
cessos para a reabertura 
do Banco de Alimentos 
na Cidade. “Com isso, 
vamos poder ampliar o 
número de pessoas aten-
didas por programas so-
ciais na cidade”, fi nalizou 
o vereador.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Limpando o nome
Com a árdua missão de 

limpar o nome da Cidade, 
o Procurador Geral do 
Município, Rogério Molina 
de Oliveira começa a avançar. 
A Vara da Fazenda Pública do 
Estado de São Paulo acatou 
pedido da Procuradoria 
Geral do Municipio e deferiu 
liminar retirando a Prefeitura 
do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estaduais, o Cadin estadual. 

A Prefeitura continua negativada no Cadin federal. 
Molina informa que continuam os estudos para, nos 
próximos dias, impetrar ação com pedido de liminar 
objetivando retirar a Prefeitura do Cadin federal.

A Administração Municipal também precisa 
solucionar a dívida com a Caixa de Previdência para 
obter o Certifi cado de Regularidade Previdenciária 
(CRP). A saída agora é aderir ao Refi s federal em vigor 
- RPPS,  lançado pelo Ministério da  Previdência Social.

MDB sem P
Com a reputação ‘mais suja que pau de galinheiro’, os 

partidos políticos, correm para se reinventar ou trocar 
de nome. Alguns de forma mais objetiva, escondem 
o termo Partido. Os que nascem agora evitam a letra 
P de ‘pejorativo’: é o caso do Novo, Rede, SDD. Já os 
antigos tentam esconder o termo. Depois do PTN que 
virou Podemos, agora o PMDB quer rebatizar seu nome 
original: MDB. Em nota ofi cial o presidente justifi ca que 
o objetivo é “resgatar a história democrática da sigla”

Agora só falta o Dem (antigo PFL) virar Arena.

Moura fora
Por falar em PMDB, o partido está tendo uma 

mudança radical de postura política em Cubatão. A 
sigla, então protagonista da disputa eleitoral contra o 
PSDB de Ademário agora é governo, emplacando seu 
principal cacique na cidade, o vereador Roxinho, como 
líder governista.

Diante do novo quadro, o segundo colocado nas 
eleições Wagner Moura já estaria de malas prontas 
para deixar a sigla. A saída seria uma resposta rápida 
do empresário antes que aumentem os boatos, que 
correram na cidade, de uma eventual composição sua 
com o governo tucano. 

Mange no PEN
O PEN de Cubatão deve ter avanços signifi cativos 

nos próximos dias. O delegado Wanderley Mange vai 
assumir a presidência municipal da legenda, que se 

estrutura para receber  a 
fi liação do presidenciável 
Bolsonaro. Já é certo 
afi rmar que Mange está 
afi nado com o projeto 
de reeleição estadual de 
Paulo Corrêa Junior e de 
Bolsonaro à presidência.

O partido tem interesse 
de lançar a candidatura de 
Mange a deputado federal 
e já estaria trabalhando 
para tentar convencer o 
delegado da empreitada.

Hospital atrasado
Acabou nesta quinta-feira (17) o prazo para a 

Procuradoria-Geral do Município se pronunciar, ao 
Tribunal de Contas do Estado, sobre o processo de 
licitação do Hospital, marcada para o dia 19 de setembro. 
A manifestação do TCE foi motivada por representação 
do consultor Orlando Augusto, pedindo a suspenção 
do pleito, ao apontar possíveis falhas no instrumento 
convocatório.

De setembro para 2018
Na eventualidade da licitação ser suspensa pelo 

TCE, o prazo para a reabertura do Hospital, certamente 
será transferido para 2018. Ainda que a licitação siga 
normalmente, a possibilidade do Hospital reabrir, neste 
ano, vai fi cando cada vez mais remota pois, mesmo asim, 
a nova gestora só seria conhecida no fi m de setembro  
e assumiria tendo que reverter um quadro evidente de 
sucateamento de toda a estrutura do Hospital.

Cleber do Cavaco e o secretário de Assistência Social 
Sebastião Zumbi na sede da Conab em São Paulo após 
uma das reuniões com os representantes do órgão. 
Tratativas seguem fi rmes para a reabertura do Banco 
de Alimentos na Cidade.

Sambanejo
O eterno Rei Momo 

Rochinha, agora vai 
para o rádio. A estreia é 
neste sábado 12 as 14h, 
com o Programa Sam-
baNejo na Rádio Visão, 
92,5mhz.

Já em franca divul-
gação do programa, 
Rochinha foi levar o 
abraço ao futuro ou-
vinte: o chefe de gabi-
nete César Nascimen-
to, que aniversariou 
esta semana.
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MEIO AMBIENTE

Guarujá discute prevenção a 
acidentes marítimos na região

Nesta sexta (18), os se-
cretários de meio ambiente 
das nove cidades da Baixada 
Santista se reúnem no gabi-
nete do prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, para debater 
medidas preventivas a aci-
dentes como o que ocorreu 
no último dia 11, em alto-
-mar, quando 47 contêine-
res caíram do navio Log-in 
Pantanal.

O acidente causou uma 
série de transtornos para o 
porto de Santos, cujo canal 
� cou fechado por mais de 
12 horas, afetando a movi-
mentação dos navios. Mer-
cadorias que saíram dos 
contêineres foram encon-
tradas no canal do porto e 
próximo a orla da praia de 
Santos.

Em São Vicente, dois 
contêineres foram encon-
trados na praia dos Milio-
nários e Ilha Porchat, en-

calhados. Já no Guarujá, 
foram três, entre a Ilha das 
Palmas e a praia Saco do 
Major.

Carta Aberta
Na segunda (14), os se-

cretários de meio ambiente 
das cidades já tinham ma-
nifestado sua insatisfação 
por conta da falta de infor-
mações das autoridades em 
relação ao acidente.

Assinada por oito se-
cretários, a Carta Aberta 
criticou principalmente a 
Codesp, pelo silêncio a res-
peito do ocorrido.

Multa
Também na segunda, 

o secretário de Meio Am-
biente do Guarujá, Sidnei 
Aranha, anunciou que uma 
multa de R$ 150 mil foi apli-
cada à empresa Log In, por 
conta do acidente. Além da 

multa, foi exigido da em-
presa que faça a limpeza dos 
resíduos nas praias da cida-
de em até sete dias, a contar 
da data da noti� cação.

Bandeira Azul
A Secretaria de Meio 

Ambiente (Semam) de 
Guarujá, em conjunto com 
o Instituto Ambientes em 
Redes determinaram o des-
cerramento, por precaução, 
da Bandeira Azul, na Praia 
do Tombo, por 10 dias ou 
até o recebimento da nega-

A Câmara do Guarujá aprovou na sessão da última ter-
ça (15) em votação única e por unanimidade a revogação 
da lei Municipal 4262/2015, que proibia o uso de carros 
particulares para transporte remunerado de passageiros 
por meio de aplicativos de celular.

A medida atende reivindicações de trabalhadores deste 
segmento, que � zeram questão de acompanhar a votação 
da matéria.  Na ocasião, um novo projeto de lei foi apresen-
tado autorizando o Poder Executivo regulamentar esse tipo 
de serviço. Trata-se do PL 101/2017, que agora segue para 
análise do prefeito. Se sancionado, o novo texto entra em 
vigor a partir da sua data de publicação no Diário O� cial, 
tendo prazo de 180 dias para sua regulamentação.

Uber de volta
Na mesma sessão, os vereadores do Guarujá decidi-

ram adiar, por 15 dias, a votação da proposta de emenda 
à Lei Orgânica do Município que amplia de 17 para 21 o 
número de cadeiras no Legislativo guarujaense.

O projeto é de autoria do vereador Pastor Mauro Tei-
xeira (PRB). Segundo o parlamentar, a Constituição pre-
vê que municípios que possuem mais de 300 mil habitan-
tes podem abrigar 21 parlamentares.

O texto será reavaliado pelos vereadores e deve voltar 
ao plenário no início de setembro. A decisão pela amplia-
ção do número de cadeiras deverá ser feita em dois tur-
nos. Caso seja aprovada, a partir de 2021, a Câmara do 
Guarujá terá 21 vereadores.

Votação adiada

R$ 465 MIL

Verba estadual para Santos
Alckmin assinou convênios com municípios durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes

O governador Geraldo 
Alckmin autorizou nessa 
terça (15), a assinatura de 
177 convênios com 146 
municípios do Estado, 
num total de R$ 33 mi-
lhões de reais em verbas. 
Santos foi contemplada 
com quase R$ 500 mil em 
verbas para as áreas de 
cultura, esporte e obras de 
revitalização.

“Com a assinatura des-
tes convênios, estamos 
praticando dois princí-
pios importantes: a des-
centralização, passando 
o recurso para a ponta, 
mais perto da população; 

e a participação, inves-
tindo na parceria com os 
governos locais”, a� rmou 
o governador Geraldo Al-
ckmin.

Santos: 
obras e cultura  

Dos valores que são 
destinados a cidade de 
Santos, R$ 250 mil reais 
vão para a pasta de obras, 
mais especi� camente para 
a reforma total do posto 
de salvamento do Canal 6.

Já na área da cultu-
ra, a Cidade recebe cerca 
de R$ 215 mil reais para 
a realização de o� cinas 

culturais. Parte do valor 
é para que o município 
adquira equipamentos 
para a realização das ati-
vidades, como computa-
dores e retroprojetores. 
Serão realizadas o� cinas 
de diversas linguagens ar-
tísticas, envolvendo artes 
visuais, dança, fotogra� a, 
circo, literatura e gestão 
cultural.

Na Baixada,  as cida-
des de Mongaguá, Gua-
rujá (quadro acima) e 
Itanhaém também foram 
contempladas com os 
convênios com o governo 
estadual.

Para os santistas, as verbas são para as áreas de cultura, esporte e obras para revitalização 

SINTRACOMOS

A sede do Sintracomos em 
Cubatão vai receber um gran-
de debate sobre desenvolvi-
mento tecnológico e geração 
de empregos.

A convite do vice-presi-
dente do Sintracomos e um 
dos líderes do movimento 
Cresce Baixada, Luiz Carlos 
de Andrade, o prefeito de 
Praia Grande e presidente 
do Condesb, Alberto Mou-
rão, vem ao Sindicato ouvir 
as propostas do ‘Cresce Bai-
xada’ sobre desenvolvimento 
econômico, tecnológico e ge-
ração de empregos.

“Esse debate é uma opor-
tunidade de mostrar que a 
região precisa de um plano 
de desenvolvimento a longo 
prazo. Queremos esse tema na 
pauta de todas as prefeituras e 
do Condesb”, comentou Luiz 
Carlos.

Uma das pautas será a 
criação do Conselho de De-
senvolvimento Econonomi-
co, Tecnológico e de Gera-
ção de Emprego em todas 
as cidades da Baixada. Além 
do Conselho, também será 
proposta a criação de um 
Fundo de mesmo nome. Se-
gundo Luiz Carlos, a criação 
do Conselho e do Fundo nos 

municípios vai possibilitar a 
chegada de  parques tecno-
lógicos na região, auxiliando 
na geração de empregos a 
longo prazo. “Esses parques 
funcionam como local para 
pesquisa cientí� ca e também 
como incubadora de empre-
sas. Pensando regionalmente, 
a Baixada poderia ter alguns 
parques: um voltado para a 
indústria, outro para o porto, 
outro para turismo, e tantas 
outras áreas que podem ser 
exploradas. Mas é algo que 
precisa ser trabalhado a longo 
prazo. Só quem ganha com 
isso é a população”, � naliza.

Sindicato debate
Fundo de 
Desenvolvimento 

tiva do parecer técnico das 
análises laboratoriais ou 
laudos periciais.

O descerramento provi-
sório teve como considera-
ção o lançamento acidental 
dos 47 contêineres que tra-
zia diversas mercadorias e o 

desconhecimento dos im-
pactos ambientais que pro-
vocou ao bioma local.

A Semam fez a coleta 
para avaliação da qualidade 
da água e balneabilidade da 
praia que será divulgada em 
até sete dias.

Divulgação PMG

Prefeitura já multou empresa e quer estimular ação conjunta de enfrentamento ao problema

Um total de R$ 192 mil será investido na quali� cação 
dos professores da rede de ensino de Guarujá. O prefeito 
Válter Suman esteve na quarta (16), na Secretaria de Sa-
neamento e Recursos Hídricos do Estado, assinando a libe-
ração do crédito para a Secretaria Municipal de Educação. 

O valor integra o convênio do Fundo Estadual de Re-
cursos Hídricos (Fehidro) e visa promover o aprimoramen-
to pro� ssional dos professores da rede pública, para desen-
volver atividades e projetos sobre questões ambientais.

Nesta semana, a cidade também assinou convênio com 
o Estado para a construção de uma academia ao livre na 
Praça da Fraternidade em Vicente de Carvalho. O valor do 
repasse é de R$ 30 mil.

Verbas do Estado

“Queremos parceria 
com o poder público 
para preparar a região 
para o futuro”

Luiz Carlos de Andrade
vice-presidente do 

Sintracomos

Mourão participa de encontro no 
Sintracomos na próxima terça-feira, 22, as 9h

Divulgação 

Entrada de Santos
Nesta semana a Cetesb 

concedeu à prefeitura de 
Santos, Licença Ambien-
tal de Instalação de um 
sistema de mobilidade ur-
bana, que inclui instalação 
de corredores de ônibus e 
construção de um viaduto  
na entrada da Cidade. É o 
sinal verde para que a re-
modelação total da entra-
da comece.

A licença obtida nesta 
semana trata apenas da 
parte que cabe ao Municí-
pio. As licenças das obras 
de responsabilidade dos 
governos estadual e fede-
ral ainda estão em análise.
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Cortavino tem 
nova data

Em virtude de re-
forma no local, a 
tradicional festa do 
Cortavino foi adia-
da para o dia 16 de 
setembro.
Os convites custam 
R$ 60,00 unissex 
(incluso bebida e 
churrasco) e são 
limitados. A festa 
será animada pela 
banda Os Fabrícios e 
pelo pagode do Bom 
a Beça com palinha 
do Samuca.  
Acontece no Espaço 
Vem Ver (Rua Al-
bertina Couto, 80) a 
partir das 23h. Info 
98870-4762

por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Linnda Rosa: Av. Nove de Abril, 2423

No último sábado, 12, o centro da Cidade es-
banjou moda e estilo com a inauguração da Love 
Pink, a loja de moda feminina que está atrelada 
a já mega conhecida Linnda Rosa. Com um estilo 
mais despojado e atual, a Love Pink promete ser a 
nova tendência deste ramo, com preços acessíveis 
e bom gosto de tirar o fôlego.

Ao lado da Linnda Rosa, que já é tradicional pelo 
look mais formal sem dispensar a modernidade e 
estilo, as duas lojas se completam e é possível en-
contrar de tudo no que se diz respeito a moda femi-
nina. A proprietária da Linnda Rosa, Daniela Rubia, 

Love Pink: Av. Nove de Abril, 2425

Roda de conversa debate sobre uso de drogas e 
álcool e suas consequências 

Comandado pela psicóloga e autora do livro ‘Pais 
Drogados, Filhos Desesperados’ Maria Antonia da 
Silva, roda debate os impactos nos fi lhos por conta 
do uso de álcool e drogas pelos seus pais

“As pessoas precisam entender que o uso de dro-
gas não é um problema que afeta só a eles, mas a 
todos ao seu redor”, afi rmou a psicóloga Maria An-
tônia da Silva, que esteve na redação do Acontece, 
falando sobre o seu livro ‘Pais Drogados, Filhos De-
sesperados’ e a roda de conversa sobre o tema que 
será realizada na próxima quinta (24), na Biblioteca 
Municipal de Cubatão (Avenida 09 de Abril, 1.977, 
Centro), a partir das 19 horas.

A roda de conversa quer colocar em debate os 
problemas causados aos fi lhos de pais viciados em 
drogas e álcool. “Nos meus 25 anos trabalhando 
como psicóloga forense nas cidades da Baixada, vi 
muitos casos de crianças que acabam sendo levadas 
a abrigos por conta do vício de seus pais. Isso causa 
muito transtorno na vida das crianças e a sociedade 
precisa conversar sobre isso”, comentou a psicóloga.

A roda de conversa já foi realizada em diversas ci-
dades da Região, como São Vicente e Santos, e vem 
sendo realizadas desde o lançamento do livro, em 
2013. Em ‘Pais Drogados, Filhos Desesperados’, a 
psicóloga Maria Antônia da Silva conta relatos que 
acompanhou durante todos os anos de trabalho na 
área. “Nessa roda de conversa quero colocar a temá-
tica do livro em debate, para apontar caminhos a se-
rem seguidos” fi naliza.

As drogas e a familia

A equipe da unidade da Consigas de Cubatão posa para uma foto durante a inau-
guração da unidade, que fi ca na rua Armando Sales de Oliveira, 507, na Vila Couto 
e aconteceu no último dia 12. Da esquerda para a direita: Marcelo (Funcionário), 
Ryan e seu pai Carlos (responsável pela unidade de Cubatão), Ricardo (gerente da 
Consigas) Celso (supervisor) e Fabiano (funcionário). A coluna deseja todo suces-
so na empreitada!

comemorou o já imaginado sucesso no sabadão de 
inauguração da nova loja, ao lado do fi lho e tam-
bém gerente da Love Pink Kevin Freitas e das inú-
meras clientes que movimentaram a loja durante a 
abertura. Para o look casual, o endereço certo é Av. 
Nove de Abril, 2425 e o telefone 3379-0929, mas 
se a pedida é aquele modelo mais formal e chique, 
só dar um pulinho ao lado, no número 2423, tele-
fone 3361-6567. O whats 13 98225-0035 atende 
as duas lojas e envia para todo Brasil. No instagram 
você também encontra os modelos: @linndarosa_ 
e @lovepinkofi cial. Em breve tem novidade! 

Linnda Rosa e Love Pink, uma parceria de sucesso
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Parabéns!

Edmar Souza 

- assessor do 

vereador Lalá 

Popular Fundo Garantia Barbosa 

Pádua, presi-

dente da ACCEC

Vereador Sérgio Calçados

Em alto estilo e numa organiza-
ção impecável, a biomédica Dra. 

Juliana Camargo do Instituto Julia-
na Camargo, celebrou mais um ano 

de vida. Animada como anfi triã, 
a festa contou com brinquedos 

para adultos e crianças, gulosei-
mas variadas, música boa e muita 

diversão.  Os adultos voltaram a 
ser criança em brincadeiras como 

touro mecânico, watter ball, tiro ao 
alvo entre outros. Que sucesso Ju, 
parabéns! Na foto, com os pais Ida 

e Antonio Camargo (ele também 
celebra aniversário essa semana e 

recebe o carinho da coluna) 

Livro da escritora Eliana Tavares será lançado no 
dia 05 de setembro, no Rotary Club de Cubatão

Ressaltar a importância do respeito entre as 
pessoas, da relação entre seres humanos e animais 
e do respeito ao meio ambiente. Com essa temá-
tica, a escritora cubatense Eliana Tavares lança no 
próximo dia 05 de setembro o livro infantil ‘Tuiá e 
Xerimbabo’. 

O lançamento, que acontece na sede do Rotary 
de Cubatão (Rua XV de novembro, 90, Vila Nova) a 
partir das 19 horas e terá apresentações especiais 
do Coral Canto Mágico e da contadora de histórias 
Nalva.

O livro conta a história do pequeno indiozinho 
Tuiá que, ao lado de seu avô Xerimbabo, descobre 
a importância fl oresta e de se cuidar, amar e res-
peitar a vontade dos animais. Segundo as tradições 
indígenas, é o animal de estimação que escolhe o 
seu dono e não o contrário, e Tuiá é apresentado à 
fl oresta para entender essa relação.

A autora - Eliana é professora, atriz, diretora de 
teatro, diretora de coral, poetisa e contadora de 
histórias e há muito tempo vinha se preparando 
para contar uma história de autoria própria. Ela 
atua ativamente na cidade na direção cênica do 
Coral Canto Mágico, há mais de 20 anos, e dirigiu o 
grupo de arte-terapia Artistas da Saúde.

"Escrever para crianças foi consequência de 
atuar como contadora de histórias, esse público é 
muito doce e aprende com muita facilidade, a lite-
ratura infantil é muito importante para a formação 
das crianças. Procuro resgatar a curiosidade pelas 
lendas indígenas e trazer um pouco desta cultura 
para o dia a dia da criança pós-moderna, é um res-
gate de valores indígenas tão mais próximos da na-
tureza", conta a escritora.

Tuiá e o Xerimbabo é publicado pela artesanal 
Editora Costelas Felinas, com papel reciclado, e 
será vendido no lançamento a R$20,00. E a partir 
de outubro na Livraria Virtual sob encomenda: ht-
tps://tmp.storebits.com.br/livrariavirtual

‘Tuiá e Xerimbabo’ ensinam sobre 
respeito ao próximo e ao meio ambiente

O youtuber Vitor 
Tavares recebeu o 

carinho de amigos, 
familiares e parcei-
ros, pela passagem 
de mais um aniver-
sário. Na foto, com 

os pais, Donizete 
Tavares e Julia

Final do ano chegan-
do, os vestibulares ba-
tendo na porta e você 
ainda está indeciso so-
bre a sua carreira profi s-
sional?

6ª Mostra de Cursos e Profissões de Cubatão
Essa é a grande dúvida 

de muitos adolescentes 
que estão terminando o 
ensino médio e prestes a 
ingressar na universida-
de. Foi pensando em dar 
uma clareada nas ideias 
dos jovens da cidade, que 
o Instituto Pallasatena 
promove no próximo dia 
26 de agosto, a 6ª edi-
ção da Mostra de Cursos 
e Profi ssões de Cubatão.

Organizada pelo edu-
cador Zeta Maciel, a mos-
tra vai dar ao estudante 
a chance de conhecer 

mais sobre as profi ssões, 
desde as tradicionais até 
as novidades que o mer-
cado de trabalho traz. 
As universidades parti-
cipantes terão estandes 
montados para tirar dúvi-
das dos alunos.

Além disso, o estudan-
te terá a chance de ter 
uma orientação vocacio-
nal e profi ssional, para 
descobrir em qual área 
ele se encaixa melhor.

A mostra traz também 
uma série de atrações 
como: Palestras, Teatros, 

Coaching, Danças, 
Inscrições para vesti-
bulares, Exposições, 
Plantão de Dúvidas, 
Café das Profi ssões, 
Workshops, etc.

Para participar, 
basta levar um quilo 
de alimento não pere-
cível. 

A mostra acontece 
no CEU - Centro de 
Educação Unifi cada 
(Rua Assembleia de 
Deus, 10) das 09 às 21 
horas. Informações: 
(13) 3379-0114.
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Cortavino tem 
nova data

Em virtude de re-
forma no local, a 
tradicional festa do 
Cortavino foi adia-
da para o dia 16 de 
setembro.
Os convites custam 
R$ 60,00 unissex 
(incluso bebida e 
churrasco) e são 
limitados. A festa 
será animada pela 
banda Os Fabrícios e 
pelo pagode do Bom 
a Beça com palinha 
do Samuca.  
Acontece no Espaço 
Vem Ver (Rua Al-
bertina Couto, 80) a 
partir das 23h. Info 
98870-4762

por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Linnda Rosa: Av. Nove de Abril, 2423
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a já mega conhecida Linnda Rosa. Com um estilo 
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nina. A proprietária da Linnda Rosa, Daniela Rubia, 

Love Pink: Av. Nove de Abril, 2425
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problemas causados aos fi lhos de pais viciados em 
drogas e álcool. “Nos meus 25 anos trabalhando 
como psicóloga forense nas cidades da Baixada, vi 
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2013. Em ‘Pais Drogados, Filhos Desesperados’, a 
psicóloga Maria Antônia da Silva conta relatos que 
acompanhou durante todos os anos de trabalho na 
área. “Nessa roda de conversa quero colocar a temá-
tica do livro em debate, para apontar caminhos a se-
rem seguidos” fi naliza.

As drogas e a familia

A equipe da unidade da Consigas de Cubatão posa para uma foto durante a inau-
guração da unidade, que fi ca na rua Armando Sales de Oliveira, 507, na Vila Couto 
e aconteceu no último dia 12. Da esquerda para a direita: Marcelo (Funcionário), 
Ryan e seu pai Carlos (responsável pela unidade de Cubatão), Ricardo (gerente da 
Consigas) Celso (supervisor) e Fabiano (funcionário). A coluna deseja todo suces-
so na empreitada!

comemorou o já imaginado sucesso no sabadão de 
inauguração da nova loja, ao lado do fi lho e tam-
bém gerente da Love Pink Kevin Freitas e das inú-
meras clientes que movimentaram a loja durante a 
abertura. Para o look casual, o endereço certo é Av. 
Nove de Abril, 2425 e o telefone 3379-0929, mas 
se a pedida é aquele modelo mais formal e chique, 
só dar um pulinho ao lado, no número 2423, tele-
fone 3361-6567. O whats 13 98225-0035 atende 
as duas lojas e envia para todo Brasil. No instagram 
você também encontra os modelos: @linndarosa_ 
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vereador Lalá 

Popular Fundo Garantia Barbosa 

Pádua, presi-

dente da ACCEC

Vereador Sérgio Calçados

Em alto estilo e numa organiza-
ção impecável, a biomédica Dra. 

Juliana Camargo do Instituto Julia-
na Camargo, celebrou mais um ano 

de vida. Animada como anfi triã, 
a festa contou com brinquedos 

para adultos e crianças, gulosei-
mas variadas, música boa e muita 

diversão.  Os adultos voltaram a 
ser criança em brincadeiras como 

touro mecânico, watter ball, tiro ao 
alvo entre outros. Que sucesso Ju, 
parabéns! Na foto, com os pais Ida 

e Antonio Camargo (ele também 
celebra aniversário essa semana e 

recebe o carinho da coluna) 

Livro da escritora Eliana Tavares será lançado no 
dia 05 de setembro, no Rotary Club de Cubatão

Ressaltar a importância do respeito entre as 
pessoas, da relação entre seres humanos e animais 
e do respeito ao meio ambiente. Com essa temá-
tica, a escritora cubatense Eliana Tavares lança no 
próximo dia 05 de setembro o livro infantil ‘Tuiá e 
Xerimbabo’. 

O lançamento, que acontece na sede do Rotary 
de Cubatão (Rua XV de novembro, 90, Vila Nova) a 
partir das 19 horas e terá apresentações especiais 
do Coral Canto Mágico e da contadora de histórias 
Nalva.

O livro conta a história do pequeno indiozinho 
Tuiá que, ao lado de seu avô Xerimbabo, descobre 
a importância fl oresta e de se cuidar, amar e res-
peitar a vontade dos animais. Segundo as tradições 
indígenas, é o animal de estimação que escolhe o 
seu dono e não o contrário, e Tuiá é apresentado à 
fl oresta para entender essa relação.

A autora - Eliana é professora, atriz, diretora de 
teatro, diretora de coral, poetisa e contadora de 
histórias e há muito tempo vinha se preparando 
para contar uma história de autoria própria. Ela 
atua ativamente na cidade na direção cênica do 
Coral Canto Mágico, há mais de 20 anos, e dirigiu o 
grupo de arte-terapia Artistas da Saúde.

"Escrever para crianças foi consequência de 
atuar como contadora de histórias, esse público é 
muito doce e aprende com muita facilidade, a lite-
ratura infantil é muito importante para a formação 
das crianças. Procuro resgatar a curiosidade pelas 
lendas indígenas e trazer um pouco desta cultura 
para o dia a dia da criança pós-moderna, é um res-
gate de valores indígenas tão mais próximos da na-
tureza", conta a escritora.

Tuiá e o Xerimbabo é publicado pela artesanal 
Editora Costelas Felinas, com papel reciclado, e 
será vendido no lançamento a R$20,00. E a partir 
de outubro na Livraria Virtual sob encomenda: ht-
tps://tmp.storebits.com.br/livrariavirtual

‘Tuiá e Xerimbabo’ ensinam sobre 
respeito ao próximo e ao meio ambiente

O youtuber Vitor 
Tavares recebeu o 

carinho de amigos, 
familiares e parcei-
ros, pela passagem 
de mais um aniver-
sário. Na foto, com 

os pais, Donizete 
Tavares e Julia

Final do ano chegan-
do, os vestibulares ba-
tendo na porta e você 
ainda está indeciso so-
bre a sua carreira profi s-
sional?

6ª Mostra de Cursos e Profissões de Cubatão
Essa é a grande dúvida 

de muitos adolescentes 
que estão terminando o 
ensino médio e prestes a 
ingressar na universida-
de. Foi pensando em dar 
uma clareada nas ideias 
dos jovens da cidade, que 
o Instituto Pallasatena 
promove no próximo dia 
26 de agosto, a 6ª edi-
ção da Mostra de Cursos 
e Profi ssões de Cubatão.

Organizada pelo edu-
cador Zeta Maciel, a mos-
tra vai dar ao estudante 
a chance de conhecer 

mais sobre as profi ssões, 
desde as tradicionais até 
as novidades que o mer-
cado de trabalho traz. 
As universidades parti-
cipantes terão estandes 
montados para tirar dúvi-
das dos alunos.

Além disso, o estudan-
te terá a chance de ter 
uma orientação vocacio-
nal e profi ssional, para 
descobrir em qual área 
ele se encaixa melhor.

A mostra traz também 
uma série de atrações 
como: Palestras, Teatros, 

Coaching, Danças, 
Inscrições para vesti-
bulares, Exposições, 
Plantão de Dúvidas, 
Café das Profi ssões, 
Workshops, etc.

Para participar, 
basta levar um quilo 
de alimento não pere-
cível. 

A mostra acontece 
no CEU - Centro de 
Educação Unifi cada 
(Rua Assembleia de 
Deus, 10) das 09 às 21 
horas. Informações: 
(13) 3379-0114.
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

RODRIGO ALEMÃO PEDE CEI PARA INVESTIGAR RPBC
Na sessão do último dia 08, o vereador Rodrigo Alemão (PSDB), 

requereu junto a Mesa da Câmara a formação de uma CEI (Comissão 
Especial de Vereadores) para investigar as denúncias feitas pelo enge-
nheiro e mestre em segurança do trabalho Nildemar Ruella, sobre a 
Re� naria Presidente Bernardes.

Segundo a denúncia, não houve nenhuma mudança na política 
de segurança da empresa após a redução do quadro de funcionários, 
o que compromete a segurança das atividades e, em consequência, 
a segurança dos trabalhadores e da população de Cubatão e da Re-
gião. Aprovada, a CEI deve iniciar os trabalhos nos próximos dias.

SÉRGIO CALÇADOS PEDE REUNIÃO COM TRANSPORTADORAS

Nesta sexta (18), aconteceu no gabinete do Prefeito uma reu-
nião agendada pelo vereador Sérgio Calçados (PPS) com todas 
as empresas que estão instaladas no Jardim Casqueiro, na região 
do antigo depósito do Grupo Peralta. O principal objetivo é dis-
cutir a situaç ão de cada empresa em relação a sua regularida-

de e também o impacto do � uxo de caminhões para o bairro. 
“É muito importante abrirmos essa discussão pois a Prefeitura 
está fazendo uma revisão no Plano Diretor da cidade e preci-
samos de� nir as regras para que empresas e população possam 
conviver sem qualquer impacto negativo, destaca o vereador.

Quilombo. O encontro aconteceu na sala de reuniões da Câmara 
Municipal. O vereador quer saber com detalhes quais as contrapar-
tidas que a empresa pretende apresentar pela implantação do pátio 
para minimizar os seus impactos e colocou a comissão com um ca-
nal direto de diálogo entre o poder público, população e empresa.

RAFAEL TUCLA PRESIDE REUNIÃO DA CEV DA USIMINAS
Nesta quinta (17), o vereador Rafael Tucla (PT) presidiu a 

primeira reunião da Comissão Especial de Vereadores que inves-
tiga os impactos sociais, ambientais e de vizinhança que serão 
causados pela implantação de um pátio de caminhões e contêi-
neres pela Usiminas, na área do sítio do Morrão, Mantiqueira e 

WILSON PIO PEDE INSTALAÇÃO DE CEV
O vereador Wilson Pio (PSDB), encaminhou pedido 

junto à mesa da Câmara para a formação de uma CEV 
(Comissão Especial de Vereadores) para analisar e apon-
tar soluções para a melhoria da qualidade de vida dos 
portadores de necessidades especiais de Cubatão.

A CEV, que será presidida pelo vereador, ainda terá 
como membros os vereadores Aguinaldo Araújo e Sér-
gio Calçados, e terá 45 dias para apresentar os resul-
tados dos estudos e as soluções para os de� cientes da 
Cidade.

CLEBER DO CAVACO APRESENTA PL DO MÊS NORDESTINO

O vereador Cleber do Cavaco (PRB), apresentou junto ao 
plenário da Câmara um projeto de lei que visa instituir o Mês 
Nordestino em Cubatão. A homenagem ora pretendida, vem 
de encontro a real situação da cidade onde vive um grande 
número de nordestinos. Segundo o vereador, até o momento 

a cidade não dispunha de uma data em que a comunidade 
pudesse comemorar, mostrando o valor cultural e social dos 
diferentes do nordeste brasileiro, povo esse que muito contri-
buiu para o crescimento da Cidade. O projeto já foi aprovado 
pela Câmara e deve ser sancionado pelo prefeito em breve.

TONINHO VIEIRA: SOLUÇÕES PARA O ‘RUBENS PAIVA‘
Na última sexta (11), o vereador Toninho Vieira (PSDB) 

esteve na Secretaria Estadual de Logística e Transportes, 
em busca de soluções para o caso do Viaduto do Jardim 
Casqueiro, com a presença do superintendente e Diretor do 
DER, do prefeito Ademário, diretor de operações da ARTESP, 

Assessor do Secretário da pasta e do Subsecretário de Assuntos 
Metropolitanos. Após essa reunião, o vereador se encontrou com 
o Deputado Federal João Paulo Papa e o Presidente do Sindicato 
dos Químicos Hebert Passos, para pedir apoio na solução do 
problema junto ao Governador. o mais rápido possível.

AGUINALDO ARAÚJO PEDE LINHA SELETIVA METROPOLITANA
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT), solicitou junto a 

mesa da Câmara por meio de indicação, que seja solicitado 
junto a EMTU um estudo para implantação de uma linha de 
ônibus intermunicipal seletiva entre as cidades de Cubatão e 
Santos.

Segundo o vereador, a linha serviria como opção ao sistema 
de transporte coletivo tradicional, já que as linhas seletivas 
têm ônibus e tarifas diferenciadas. O pedido foi encaminhado 
ao setores competentes do poder executivo para que as 
providências sejam tomadas a respeito do assunto.

MARCINHO APRESENTA PROPOSTAS PARA AS VILAS OPERÁRIAS

O vereador Marcinho (PSB), em conjunto com a Comis-
são de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão, apresen-
tou ao Executivo Municipal nesta quinta (17) as propostas 
da audiência pública para debater meios para a preservação, 
restauração e tombamento das Vilas Operárias.

O vereador quer abrir o debate com toda a população 
cubatense para que a restauração e tombamento das vilas 
operárias (Fabril e Light) sejam bené� cos para todos os se-
tores da sociedade, trazendo investimentos e turistas para 
conhecer a história de Cubatão.

está com problemas sérios de iluminação, o que coloca em ris-
co a segurança de pedestres e motoristas que precisam trafegar 
por ali no período noturno. 

O pedido foi recebido pela secretaria e será encaminhado 
para que as providências sejam tomadas.

O vereador Roxinho (PMDB) encaminhou ofício à Se-
cretaria de Obras e Manutenção Pública no início de agosto 
solicitando que a iluminação da rua São Leopoldo, no Morro 
do índio, passe por reparos com urgência.

A rua, que � ca nas proximidades da EMEI Santa Catarina, 

LALÁ SOLICITA MANUTENÇÃO NA UBS PINHAL DO MIRANDA

Durante visita à Unidade Básica de Saúde do Pinhal do 
Miranda realizada recentemente, o vereador Lalá (SD) iden-
ti� cou diversos problemas que comprometem o atendimen-
to ao público por parte dos pro� ssionais que trabalham na 
unidade. 

Segundo o vereador, a situação é bastante preocupante com 
problemas que vão desde a estrutura física do local até os ma-
teriais e equipamentos de saúde. Após a visita, Lalá apresentou 
ofício à Prefeitura solicitando que sejam feitos reparos na es-
trutura e manutenção dos equipamentos.

ROXINHO COBRA MAIS ILUMINAÇÃO NO MORRO DO ÍNDIO
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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: LUCAS SALES DE ARAUJO e IDAIHONE MARIA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 392260207 - SSP/SP, CPF n.º 06917023140, com 19 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 189, fl s. nº 337, Termo nº 57655), nascido no dia vinte e oito de 
junho de mil novecentos e noventa e oito (28/06/1998), residente na Rua Waldemar do Nascimento, 181, casa 
04, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de VALDECI SALES DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FABIANA PEREIRA DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, 
domés� ca, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, atendente, RG n.º 40520304 - SSP/SP, CPF n.º 37860751828, com 29 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e oito (07/04/1988), residente na Rua 
Waldemar do Nascimento, 181, casa 04, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO LUIZ DO NASCIMENTO, 
de nacionalidade brasileira, construtor civil, com 57 anos de idade, residente em SÃO CAETANO DO SUL - SP e 
de MARIA ERMELINDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 43 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Divorciada de Phelipe Theobaldo da Silva, conforme sentença datada de 15/06/2017, proferida 
pela Juiza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1003102-71.2016.8.26.0157. 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, 10 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: ERNESTO GRIGORIO DOS SANTOS e MARIA DO SOCORRO DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 102502286 - SSP/SP, CPF n.º 78153840800, com 75 
anos de idade, natural de NOVA CANAÃ - BA, nascido no dia onze de dezembro de mil novecentos e quarenta e 
um (11/12/1941), residente na Avenida Principal, 2414, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO GRIGORIO 
DOS SANTOS, falecido há 30 anos e de MARIA ALEXANDRINA DE JESUS, falecida há 22 anosDivorciado de Maria 
Lina de Jesus, conforme sentença datada de 14/04/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível 
desta Comarca, nos autos de N°333/11. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 601443111 - SSP/SP, CPF n.º 69889732491, com 55 anos de idade, natural de VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE 
(Chã de Alegria-PE  Livro nº 19, fl s. nº 109, Termo nº 6124), nascida no dia dez de outubro de mil novecentos e 
sessenta e um (10/10/1961), residente na Avenida Principal, 2414, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de VICENTE 
LUIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de idade, residente em RECIFE - PE e de 
MARIA JOSÉ DA SILVA, falecida há 21 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, 10 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: VALERIO DA SILVA CRUZ e ARLETE SILVA PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, açougueiro, RG n.º 283008921 - SSP/SP, CPF n.º 38551612832, com 29 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (04/12/1987), residente 
na Avenida Principal, 4753, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO CARDOSO DA CRUZ, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CICERA EVARISTO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, diarista, RG n.º 340264317 - SSP/SP, CPF n.º 32132515859, com 34 anos de 
idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho-SP  Livro nº 42, fl s. nº 97, Termo nº 17664), nascida no dia 
doze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (12/02/1983), residente na Avenida Principal, 4753, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de HONORATO CUNHA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
70 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de ANTONIA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA, 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, 09 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: BENEDITO HONÓRIO DA SILVA e MARLY PAULINO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 385566633 - SSP/SP, CPF n.º 64773760400, com 55 anos de idade, natural 
de VIÇOSA - AL (Minador do Negrão-AL  Livro nº 13, fl s. nº 111, Termo nº 13278), nascido no dia quinze de janeiro 
de mil novecentos e sessenta e dois (15/01/1962), residente na Rua Marechal Deodoro, 410, Vila Elisabeth, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ HONÓRIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 88 anos de idade, 
residente em CAJUEIRO - AL e de MARIA NECY DA CONCEIÇÃO, falecida há 55 anosAssina à rogo do contraente 
que declarou não saber assinar, cuja impressão digital de seu polegar direito vai à margem: Acleones Diniz Santos, 
brasileiro, solteiro, ajudante, RG n°48571458-SSP/SP, CPF n°42537893824, residente e domiciliado na Rua São 
Leopoldo, n°1075, Vila Esperança, Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
domés� ca, RG n.º 553107574 - SSP/SP, CPF n.º 30914182862, com 54 anos de idade, natural de PALMEIRA 
DOS ÍNDIOS - AL (Minador do Negrão-AL  Livro nº 13, fl s. nº 134, Termo nº 13369), nascida no dia dezesseis 
de outubro de mil novecentos e sessenta e dois (16/10/1962), residente na Rua Marechal Deodoro, 410, Vila 
Elisabeth, Cubatão - SP, fi lha de SIQUEIRA LOURENÇO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
75 anos de idade, residente em PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL e de MARIA PAULINO DA SILVA, falecida há 10 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, 09 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: JEFFERSON MENDES DOS SANTOS e SILVANA SOUZA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 383253135 - SSP/SP, CPF n.º 34463504899, com 33 anos de idade, natural 
de ITABUNA - BA (Itabuna-BA  Livro nº 84, fl s. nº 251, Termo nº 94997), nascido no dia vinte e um de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e três (21/12/1983), residente na Rua Amaral Neto, 263, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lho de GERMANO GONÇALVES DOS SANTOS, falecido há 7 anos e de MARIA LÚCIA MENDES, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, RG n.º 379484511 - SSP/SP, CPF n.º 80949193100, com 39 
anos de idade, natural de CAMPO GRANDE - MS (Campo Grande-MS 2ª Circunscrição  Livro nº 18, fl s. nº 121, 
Termo nº 7051), nascida no dia dezoito de julho de mil novecentos e setenta e oito (18/07/1978), residente na 
Rua Amaral Neto, 263, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, falecido há 15 
anos e de IZABEL SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 61 anos de idade, residente em 
CAMPO GRANDE - MS. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de 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: RENATO VIDAL DA SILVA e ALINE DELLIS XAVIER BENVENUTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 45812638 - SSP/SP, CPF n.º 37137694861, com 29 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e oito (08/05/1988), residente na RUA 
Praça Santos Dumont, 46, Jd.Anchieta, Cubatão - SP, fi lho de RONALDO JOAQUIM DA SILVA, falecido há 10 anos 
e de MARIA HELENA VIDAL DA SILVA, falecida há 29 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, aux. administra� va, RG n.º 459170910 - SSP/SP, CPF n.º 42783811820, com 23 anos de idade, natural 
de PORTO CALVO - AL (Japara� nga-AL  Livro nº 10, fl s. nº 121, Termo nº 8643), nascida no dia vinte e quatro de 
janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (24/01/1994), residente na RUA Larissa Cockner, 391, Ilha Bela, 
Cubatão - SP, fi lha de PEDRO BENVENUTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ROSENILDA XAVIER, de nacionalidade brasileira, aux. de serviços gerais, 
com 45 anos de idade, residente em MACEIÓ - AL. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.                                               

Cubatão, 09 de 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: JOSÉ HÉLIO DO NASCIMENTO JÚNIOR e DEBORAH FERREIRA DE ASSIS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 507519103 - SSP/SP, CPF n.º 00868627402, com 38 anos de 
idade, natural de PENEDO - AL (Coruripe-AL  Livro nº 04, fl s. nº 235, Termo nº 4739), nascido no dia quatorze 
de maio de mil novecentos e setenta e nove (14/05/1979), residente na RUA 02, 63-G, Fabril, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ HÉLIO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, pescador, com 65 anos de idade, residente 
em CORURIPE - AL e de JERONI GOMES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de 
idade, residente em CORURIPE - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 
28014715 - SSP/SP, CPF n.º 26696674810, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta 
de abril de mil novecentos e setenta e oito (30/04/1978), residente na RUA 02, 63-G, Fabril, Cubatão - SP, fi lha 
de FRANCISCO ESTEVAM DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de NINFA FERREIRA DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 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: ANDRE LUIZ SILVERIO RIBEIRO e MARIANA BEZERRA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 28866212 - SSP/SP, CPF n.º 30712761845, com 35 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de maio de mil novecentos e oitenta e dois (02/05/1982), 
residente na RUA Pio XII, 45, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de PAULO ROBERTO ARAUJO RIBEIRO, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSELI SILVERIO 
RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. administra� va, RG n.º 351476088 - SSP/SP, CPF 
n.º 34429799865, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de dezembro de mil 
novecentos e noventa (20/12/1990), residente na RUA João Damaso, 235, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, 
fi lha de JURANDY MOREIRA DE OLIVEIRA, falecido há 16 anos e de SILVANA BEZERRA DO NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, aux. administra� va, 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, 09 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: MANOEL BATISTA DA SILVA e CATARINA GOMES CARNEIRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 87001251 - SSP/SP, CPF n.º 80136648800, com 63 anos de idade, natural 
de AMARAJI - PE, nascido no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e cinquenta e três (24/10/1953), 
residente na Rua Antonio José da Silva, 20, apt.32 G, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de MARIA ANTONIA DA 
CONCEIÇÃO, falecida há 7 anosDivorciado de Benedita Garcia de Azevedo, conforme Escritura Pública lavrada 
no 2º Tabelião de Notas desta Cidade, aos 03/04/2012, no livro n°127, fl s.174/178. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 172628416 - SSP/SP, CPF n.º 05531116802, 
com 53 anos de idade, natural de COIMBRA - MG (Coimbra-MG  Livro nº 29, fl s. nº 34, Termo nº 5118), nascida 
no dia dez de agosto de mil novecentos e sessenta e quatro (10/08/1964), residente na Rua Antonio José da 
Silva, 20, apt.32 G, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de GUALTER CARNEIRO, falecido há 21 anos e de TEREZINHA 
GOMES CARNEIRO, falecida há 11 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, 12 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: MARCOS VINICIUS DA SILVA e ANA MARIA DE SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, op. de produção, RG n.º 29408240 - SSP/SP, CPF n.º 25362806831, com 41 anos de idade, 
natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia quatorze de maio de mil novecentos e setenta e seis (14/05/1976), 
residente na RUA 25 de Dezembro, 666, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Jussara Alexandre da Cruz, 
conforme sentença datada aos 24/11/2016, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos 
autos de nº1004161-94.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 6979546 - SSP/PE, CPF n.º 35800648867, com 34 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE (Bom Jardim 
- PE  Livro nº 10, fl s. nº 281, Termo nº 13072), nascida no dia dezenove de julho de mil novecentos e oitenta e 
três (19/07/1983), residente na RUA 25 de Dezembro, 666, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO JOAQUIM DE 
SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente em BOM JARDIM - PE e de 
NEUSA MARIA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 73 anos de idade, residente em BOM 
JARDIM - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 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: MANOELITO NASCIMENTO BATISTA e EDINALVA TAVARES DE LIMA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 53769254X - SSP/SP, CPF n.º 57647771515, com 47 anos de 
idade, natural de SALVADOR - BA (Subdistrito de Brotas-Salvador-BA  Livro nº 110, fl s. nº 267, Termo nº 85452), 
nascido no dia quatorze de agosto de mil novecentos e setenta (14/08/1970), residente na Rua Bernardino de 
Pinho Gomes, 597, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL BATISTA DA CONCEIÇÃO, falecido há 
10 anos e de ROSALICE NASCIMENTO BATISTA, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúva, do lar, RG n.º 284855625 - SSP/SP, CPF n.º 32341074839, com 43 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia três de outubro de mil novecentos e setenta e três (03/10/1973), residente na Rua 
Bernardino de Pinho Gomes, 597, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de LOURENÇO BERNARDO DE LIMA, 
falecido há 17 anos e de INACIA TAVARES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 77 anos de idade, 
residente em LIMEIRA - SP. Viúva de Eudes da Silva Santos, falecido aos 27/09/2016, no Livro C-260, fl s.144, sob 
o N°164921, em Santos-SP, no 1º Subdistrito. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de 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: RONIVALDO FERREIRA DE LIMA e CRISTIANE FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 186499437 - SSP/SP, CPF n.º 07436898876, com 49 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e sessenta e sete (22/10/1967), residente 
na RUA Dom Pedro I, 636, Ap.16, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de EDVALDO FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 80 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DELCI MARIA DA CONCEIÇÃO, 
falecida há 07 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 305259337 - SSP/
SP, CPF n.º 30644484802, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de outubro de mil 
novecentos e oitenta (10/10/1980), residente na RUA Dom Pedro I, 636, Ap.16, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de 
ESPEDITA ROSA FERREIRA, desaparecida há 33 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, 10 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: MARCOS ROBERTO SANTOS e JULIANA RODRIGUES GRILLO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 334343343 - SSP/SP, CPF n.º 34442427860, com 31 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (27/09/1985), 
residente na Rua Dr. Julio Prestes de Albuquerque, 18, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ERMINIA JULIA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 421763358 - SSP/SP, CPF 
n.º 34586330813, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (04/12/1985), residente na Rua Dr. Julio Prestes de Albuquerque, 18, Jardim Costa 
e Silva, Cubatão - SP, fi lha de RONALDO GRILLO, falecido há 19 anos e de SANDRA RODRIGUES GRILLO, 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 Serven� a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 10 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: MATEUS DÓREA SILVA e BIANCA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de serviços gerais, RG n.º 1266869980 - SSP/BA, CPF n.º 44445999873, 
com 24 anos de idade, natural de ITABUNA - BA (Buerarema-BA  Livro nº 56, fl s. nº 208-v, Termo nº 56820), 
nascido no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e dois (08/10/1992), residente na RUA São José, 
64, fundos, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de HÉLIO SIMÕES SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ALIETE MARQUES DÓREA, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de serviços gerais, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, RG n.º 589684632 - SSP/SP, CPF n.º 50675352886, com 16 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de fevereiro de dois mil e um (23/02/2001), residente na AVENIDA 
Principal, 525, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de EDMILSON MOUZART DE OLIVEIRA, desaparecido há 1 
ano e de ANA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aj. de cozinha, com 40 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 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: ALISSON PEREIRA DOS SANTOS e TALITA SILVA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, instrutor, RG n.º 252495081 - SSP/SP, CPF n.º 21308350821, com 37 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP, nascido no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta (16/02/1980), 
residente na Avenida Principal, 3855, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CELIA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Luciana 
Parmagnani Rodrigues, conforme sentença datada de 16/09/2015, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0003442-37.2013.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, operadora de caixa, RG n.º 34961970 - SSP/SP, CPF n.º 33659824852, com 33 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(25/01/1984), residente na Avenida Principal, 3855, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JURACI MARTINS DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA 
MARIA OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP
Divorciada de Gustavo Alberto dos Santos, conforme sentença datada de 23/03/2017, proferida pela Juiza de 
Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0000760.75.2014.8.26.0157. 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, 09 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: DARIO ALEXANDRE SALVINO DOS SANTOS e PALOMA VIEIRA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor de segurança, RG n.º 306635823 - SSP/SP, CPF n.º 33311442822, com 
31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (16/02/1986), residente na Rua das Rosas, 673, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ SALVINO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VILMA ARAUJO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, RG n.º 44167193 - SSP/SP, CPF n.º 36348563863, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta 
e seis (21/08/1986), residente na Avenida Henry Borden, 485, casa 2, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lha de 
MANOEL DE OLIVEIRA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA, falecida há 27 anos. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 11 de agosto de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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, BANHEI-
RO 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

ERRATA: 

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 a pretendente, fi lha 
de JOSÉ EDMILSON DA SILVA, e de LINDALVA 
GOMES DE SOUZA.
Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 
  
      

Cubatão, 17 de 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: SIDNEI RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR e EMY LAINE CARDOSO DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor automo� vo, RG n.º 425496624 - SSP/SP, CPF n.º 45850975896, com 21 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e cinco 
(25/08/1995), residente na Rua dos Girassóis, 151, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de SIDNEI RIBEIRO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JANAINA MIRANDA 
DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 468490577 - SSP/SP, CPF n.º 44725059838, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de abril de mil novecentos e noventa e sete 
(11/04/1997), residente na Rua dos Girassóis, 151, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FRUTUOSO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, ajudante, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ANDRÉA 
CARDOSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 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: ALEX SANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS e MARÍLIA CRISTINA CLEMENTE HONORIO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de processos químicos, RG n.º 333725013 - SSP/SP, 
CPF n.º 30005656800, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 75, fl s. nº 300, Termo 
nº 12248), nascido no dia dez de novembro de mil novecentos e oitenta (10/11/1980), residente na Rua Antônio 
Teixeira, 52, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de EULALIO VIEIRA DOS SANTOS, falecido há 18 anos e de NILDA 
OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, babá, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente de serviços de saúde, RG n.º 46017334 - 
SSP/SP, CPF n.º 35470922804, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 134, fl s. nº 76, 
Termo nº 35504), nascida no dia doze de abril de mil novecentos e oitenta e nove (12/04/1989), residente na 
Rua Antônio Teixeira, 32, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ANTONIO CHAVES HONORIO, de nacionalidade 
brasileira, caminhoneiro, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SANDRA REGINA CLEMENTE 
HONORIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 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: AMAURI CONTE DA SILVA e QUERLI DE LIMA BADARÓ. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 40536352 - SSP/SP, CPF n.º 31395841802, com 33 anos de idade, 
natural de ASSIS CHATEAUBRIAND - PR, nascido no dia trinta de novembro de mil novecentos e oitenta e três 
(30/11/1983), residente na RUA Gigino Aldo Trombino, 349, Ap.23, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
ROSENDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 63 anos de idade, residente em TUPÃ - SP e de 
APARECIDA DE FATIMA CONTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de Franciele Carvalho, conforme Escritura Pública lavrada nas notas no 1ºTabelionato 
de Cubatão-SP, aos 09/02/2017, no livro 223, fl s.217/218. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, cuidadora, RG n.º 38325372X - SSP/SP, CPF n.º 90124634915, com 43 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e setenta e quatro (25/06/1974), residente na 
RUA Gigino Aldo Trombino, 349, Ap.23, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de ÁLVARO DE SOUZA BADARÓ, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em TELÊMACO BORBA - PR e de EUNICE 
DE LIMA BADARÓ, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de 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: MAIQUE DE SOUSA ROCHA e JOYCE DA SILVA LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecânico, RG n.º 52198558 - SSP/SP, CPF n.º 42861339829, com 24 anos de idade, natural de PAVÃO 
- MG (Novo Oriente de Minas-MG  Livro nº 13, fl s. nº 253, Termo nº 14337), nascido no dia dez de outubro de 
mil novecentos e noventa e dois (10/10/1992), residente na Rua Mario San� ni, 508, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho 
de MILTON FERREIRA DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em 
TEÓFILO OTONI - MG e de MARIA ALEIRTON SOUSA ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 55 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 424542213 - SSP/SP, CPF n.º 46117417888, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
nove de junho de mil novecentos e noventa e seis (09/06/1996), residente na Rua Arquiteto Djalma Fontes de 
Souza, 220, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JOSUÉ BARBOSA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LAUDICEA FLOR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de serviços gerais, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 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: WESLEY WERNER DA SILVA NUNES e MAYARA FELIX SENA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, professor, RG n.º 30663561 - SSP/SP, CPF n.º 34398365842, com 31 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 104, fl s. nº 178-v, Termo nº 63665), nascido no dia quinze de julho 
de mil novecentos e oitenta e seis (15/07/1986), residente na RUA Boa Vista, 50, Ap.12, Ponte Nova, Cubatão - SP, 
fi lho de ISLANEY WARNER FEIJÓ NUNES, de nacionalidade brasileira, contador, com 64 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CLEUSA NAZARA DA SILVA NUNES, de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG 
n.º 34449092 - SSP/SP, CPF n.º 35809619851, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e nove (22/04/1989), residente na RUA Boa Vista, 50, Ap.12, 
Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO CARLOS DA MATA SENA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROZALY FELIX DA SILVA SENA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 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: EVANDRO GOMES SOARES e MARGARETH PAIVA DA FONSECA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador, RG n.º 7622042 - SSP/PR, CPF n.º 03941646958, com 35 anos de idade, natural 
de TOMAZINA - PR (Tomazina-PR  Livro nº 4, fl s. nº 13, Termo nº 2439), nascido no dia seis de setembro de 
mil novecentos e oitenta e um (06/09/1981), residente na Rua Arthur Bernardes, 431, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ VITOR SOARES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, 
residente em TOMAZINA - PR e de TEREZINHA GOMES SOARES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
69 anos de idade, residente em TOMAZINA - PR . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
professora, RG n.º 16698618 - SSP/SP, CPF n.º 06634573867, com 52 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia doze de novembro de mil novecentos e sessenta e quatro (12/11/1964), residente na Rua Arthur 
Bernardes, 431, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de AGOSTINHO DA FONSECA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 81 anos de idade, residente em VIÇOSA - MG e de RAQUEL DE PAIVA DA FONSECA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em VIÇOSA - MG. Divorciada de Valdeci 
Vieira dos Santos, conforme sentença datada de 07/02/2011, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara Judicial 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº816/10, processo nº157.01.2010.005255-1. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local. 

Cubatão, 12 de agosto de 2017
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

almeidasimoveis.com.br 

INFORMA

A proposta dos cartões 
de crédito ACIC/Facesp 
voltou a ser pauta no en-
contro realizado com os 
comerciantes da Cidade, 
que aconteceu na sede da 
Associação na noite desta 
quarta (16). 

Durante a reunião, o 
presidente Geraldo Freitas 
falou da importância de 
manter o debate e da ne-
cessidade de acelerar o pro-
cesso de implantação dos 
cartões. “Eles são uma das 
formas que nós encontra-
mos de auxiliar o comércio 
nesses tempos de crise”, co-
mentou.

O presidente aproveitou 

ACIC e comerciantes debatem 
sobre implantação de cartões

Encontro ocorreu 
na sede da 
Associação, na 
noite da última 
quarta (16)
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para levar novidades sobre os 
cartões. “A Câmara e a Secre-
taria de Educação demons-
traram interesse e já estamos 
preparando toda a documen-
tação necessária e os projetos 
para que sejam implantados 
o quanto antes. Teremos boas 
notícias em breve”, comentou. 

A empresa UP, prestadora 
de serviços da antiga Planva-
le, será a operadora dos car-
tões. No caso dos cartões da 
Câmara, eles funcionarão em 
sistema pré-pago que podem 
comprometer até 30% do sa-
lário dos funcionários do Le-
gislativo.

Durante a reunião, a di-
retoria da ACIC aproveitou 

para falar sobre as inscrições 
para a promoção de � nal de 
ano, Natal Premiado e outros 
assuntos pertinentes. A pro-
moção será discutida mais 
detalhadamente em uma ou-
tra oportunidade.

Segmento de Eventos
No próximo dia 23, será 

a vez de uma reunião com 
os representantes de empre-
sas do segmento de eventos 
(bu� ett, decoração, salões de 
festa, fotogra� a e vídeo, som, 
etc). Na pauta está o evento 
Dia das Noivas. Acontece a 
partir da s19 horas, na sede 
da ACIC (Rua Bahia, 171, 
Vila Paulista). 
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Baile da OAB Guarujá no Iath Clube

Solenidade de 
posse da nova 
diretoria da 
ACEG gestão 
2017/2019, 
sendo o 
presidente o sr. 
Jairo Nobre

17º 
Caranguejada 
do amigo 
Carlito em 
prol da Casa 
do Menor de 
Guarujá

O Jornal Acontece está  
presente no 34º Congresso 
dos Jornalistas de Turismo 
(Abrajet), que acontece 
neste fi m de semana em 
Aracajú. Marcos França 
com o ministro do Turismo 
Marx Beltrão. Cobertura na 
próxima edição

A presidente Simone Agria, agradece sua familia, 
diretoria e amigos pelo sucesso do evento


