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ENCONTRO

Fórum busca ações contra 
exploração sexual infantil

‘Vamos 
parar o 
Polo’

Evento que acontece 
na próxima segunda 
(26), em Santos, coloca 

autoridades e sociedade 
civil na mesa em busca 
de soluções para o 

combate e erradicação 
da exploração sexual 
de menores na região e 

território nacional.
 Objetivo é produzir 
uma carta propondo 

ações de enfrentamento 
que serão levadas à 
Câmara Federal e As-

sembleia Legislativa. 
Encontro tem apoio do 
Jornal Acontece. 03

PROTESTO

Sindicatos protestaram 
na segunda (19) contra 
as condições de trabalho 
na Refinaria Presidente 
Bernardes, que são quase 
análogas à escravidão. 
Sindicato ameaça convo-
car greve geral no Polo 
para chamar atenção 
das autoridades quanto 
a situação dos trabalha-
dores diretos e indiretos 
da Petrobras.
Já na quarta (21) protesto 
aconteceu em frente ao 
PAT de Cubatão, contra 
a contratação de mão de 
obra de outros estados 
para trabalhar no Polo. 
Manifestação chegou a 
atrapalhar o trânsito na 
Rodovia Anchieta.   03

Divulgação

Coluna do Cido Barbosa  02

Dória e França: 
base dividida e 
dois palanques 
para Alckmin, em 
São Paulo

Podemos lança 
projeto regional 
com a presença de 
Álvaro Dias, no
Guarujá.

Mourão também 
quer ser candidato 
a governador de 
São Paulo pelo 
PSDB

Câmara cubatense
derruba veto 
do Executivo 
sobre tributação 
de cartório

Vigilantes da 
Prefeitura preocupados 
com possíveis mudanças 
de função e perdas 
salariais
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Podemos em Guarujá
Pré-candidato a presi-
dência pelo Podemos, 
o senador paranaense 
Alváro Dias estará na 
Baixada nesta sexta. O 
encontro regional será 
na Câmara de Guaru-
já as 19h. A presidente 
Renata Abreu e a es-
trela local do Partido 
na cidade, Haifa Madi, 
acompanham o presi-
denciável no anúncio 
do projeto político do 
Partido para a região.

Dois palanques
Tudo indica que o governador Alckmin terá dois palan-
ques em São Paulo, na disputa presidencial. O ex-pre-
feito de São Vicente e atual vice-governador Márcio 
França, vai assumir o comando do Estado até abril, já 
visando a reeleição.
França, que é do PSB, comporá o novo governo com 
partidos aliados nesta empreitada e a costura, a princí-
pio, indica que a coalização em torno de França dará 
palanque para Alckmin, presidente. 

PSB e os médios
Caso se con� rme, a coligação dos Partidos ‘apalavrados’ 
com França, até agora, já daria a ele o maior tempo de 
rádio e TV:  PSB 5minutos 32 segundos, PR 5.32, SDD 
2.41, PSC 2.23 e Prós 1.56. A estratégia é unir os parti-
dos de médios portes, isolando os grandes PT e PSDB.

Queimando largada
Mas parece que o PSDB não vai deixar barato e já contra 
ataca nas articulações de bastidores. Uma prova disso 
seria a recente antecipação da convenção tucana para 25 
de março, numa articulação que pode viabilizar a candi-
datura do prefeito Dória. Alguns analistas políticos con-
sideram que França teria ‘queimado a largada’.
Uma coalização de centro já está sendo costurada com 
a indicação de Kassab, do PSD, para ser vice de Dória, 
no PSDB. Neste cenário trariam consigo uma coligação 
de centro com Dem, PR, PP e PPS apoiando Alckmin 
no cenário nacional, em mais um palanque para o go-
vernador.

Mourão também quer
Ele já esteve de saída para ser o candidato a governa-
dor do Podemos, mas recuou e continuou no ninho. O 
prefeito de Praia Grande está registrando sua pré-can-
didatura a governador pelo PSDB. Também concorrem 
à indicação: João Dória, Floriano Pesaro, José Aníbal e 
Luiz Felipe D´ávila. 

Estilo Tucla
O polêmico vereador Rafael Tucla não para de dar suas 
al� netadas. Depois do ‘toco’ nos comandantes do Hos-
pital Municipal pelo atraso em reunião com os vereado-
res, deu um alerta: a possível abertura de CEI’s contra a 
Fundação São Francisco Xavier. Nos bastidores, um mal 
estar-estar político com a Fundação, se intensi� cou na 
semana do carnaval.
Já nesta quinta, os vereadores se reuniram com os dire-
tores da Fundação, numa reunião bastante tensa.

De saída
A secretária de Comunicação de Cubatão Renata Rocha 
vai deixar a pasta no � nal deste mês. O comando da se-
cretária foi marcado por rachas e disputas internas, des-
de o início do atual mandato. 

Veto na Câmara
 A Câmara de Cubatão derrubou por unanimidade o 
veto do prefeito à emenda do presidente Rodrigo Ale-
mão (PSDB), que entende que os valores recebidos pelo 
o� cial de registro civil não podem ser alvo de incidência 
de ISS.
Na justi� cativa do Poder Executivo a emenda tornaria 
o projeto inconstitucional, uma vez que a isenção seria 
considerada renúncia � scal. No entanto, o parecer da 
Comissão Justiça e Redação da Câmara faz referência 
ao entendimento do TJ/SP, considerando que os valo-
res recebidos pelos o� ciais de registro civil, a título de 
compensação pelos serviços praticados gratuitamente, 
não devem compor a base de cálculo do ISS, já que o 
recebimento dessa verba tem caráter indenizatório e não 
remuneratório.

Equívoco
Rodrigo Alemão se disse surpreso com o veto do Exe-
cutivo e completou “Antes de propor emenda � zemos 
reunião com os jurídicos da Prefeitura e da Câmara e 
com representantes dos cartórios da cidade”. Alemão 
disse que a própria legislação estadual impede a tribu-
tação desses serviços cartoriais. Ele ainda fez menção 
ao posicionamento do TJ, que reforça o entendimento 
dos vereadores. “Com todo respeito ao Executivo, mas o 
veto foi um equívoco”. 

Fazendo diferença...
Diferente no jeito de 

governar! Muitos dese-
jam ser; alguns necessi-
tam ser; vários precisam 
ser; mas poucos rompem 
as barreiras e se esforçam 
verdadeiramente para ser 
diferente!... Como fazer 
isso preso ao atendimento 
de legislação, exigências 
e protocolos às centenas? 
Quanto mais na Admi-
nistração Pública e nes-
se momento tão crítico e 
delicado em nosso País? 
Pior ainda! Como encarar 
heranças malditas, honrar 
compromissos anteriores, 
implementar Planos de 
Governo e conseguir real-
mente viabilizar condições 
para promover a melhoria 
da Qualidade de Vida?

Vencer esse grande de-
sa� o e cuidar das pessoas é 
o que estamos fazendo no 
Guarujá; mantendo foco 
no atendimento à popula-
ção e seguindo diretrizes 
de� nidas no Programa de 
Governo resolvemos en-
frentar, de verdade, os pro-
blemas que se repetem ano 
após ano, administração 
após administração! Tra-
balhando em equipe, jun-
tando os esforços de todas 
as Secretarias, em especial 
da Advocacia Geral do 
Município, da Secretaria 

de Finanças, Governo e Pla-
nejamento, estamos – agora 
em fevereiro – no segundo 
mês de aplicação de um ou-
sado projeto que permiti-
rá a quitação de� nitiva das 
dívidas existentes: o PAR-
CELAMENTO. A ação, ini-
cialmente, envolveu estudos 
detalhados e várias consul-
tas aos órgãos de � scalização 
da administração pública, 
resultou em Lei Municipal 
que dá respaldo, após muita 
negociação, a 51 contratos 
de parcelamento com pres-
tadores de serviços e abarca 
todas as dívidas em período 
que vai de 2012 a 2017. 

Devido a seriedade de 
comportamento da Admi-
nistração no decorrer de 
2017 houve a adesão de TO-
DOS os credores; os parcela-
mentos foram discutidos de 
maneira clara e franca, um 
a um, respeitando suas es-
peci� cidades e, também, as 
limitações impostas pelo re-
gime de arrecadação do mu-
nicípio. Dessa forma as dívi-
das existentes que atingiram 
o patamar de mais de R$ 
70.000.000,00 (Setenta Mi-
lhões de Reais) - lembrando 
que, além disso, já pagamos 
cerca de R$ 110.000.000,00 
(Cento e Dez Milhões de 
Reais) dos “Restos a Pagar” 
no ano passado - foram 

distribuídas não unifor-
memente ao longo de 36 
meses, respeitando os “pi-
cos” usuais de receitas. 

O fato de todos os 
credores aderirem ao 
parcelamento possibili-
tou a efetivação de nova 
Ordem Cronológica de 
Pagamentos, de sorte que 
estamos pagando, agora, 
os parcelamentos das dí-
vidas e mais as notas do 
corrente ano, ou seja: es-
tamos rigorosamente em 
dia, e temos um plano 
em cumprimento que nos 
permitirá atingir a adim-
plência total. 

Poucos podem aqui-
latar a importância desse 
acontecimento, mas com 
essa providência, aliada 
a outras que promoverão 
incremento de arrecada-
ção, estamos iniciando 
uma nova fase de desen-
volvimento do município, 
pois – � nalmente- temos 
condição de caminhar de 
forma planejada e (prin-
cipalmente), nos próxi-
mos anos poderemos li-
berar bem mais recursos 
para investimentos em 
programas e projetos.

Essa medida só foi 
possível a partir da cre-
dibilidade conquistada 
no curso de 2017 jun-

to aos credores; a con� ança 
tornou-se o elo que permi-
tiu con� gurar esse plano e a 
implementação do mesmo 
já mostra assertividade, uma 
vez que superamos os objeti-
vos traçados para o primeiro 
mês de sua vigência (o mais 
difícil), com sucesso!

A preocupação com o 
futuro e seu planejamento 
não impediu que déssemos 
atenção prioritária ao atendi-
mento da população e à recu-
peração da cidade, de tal for-
ma que o registro das ações 
do Governo se faz presente 
na manifestação positiva da 
grande maioria dos nossos 
moradores. Assim, vamos 
construindo uma nova reali-
dade, caminhando sem medo 
de enfrentar desa� os; sem 
lamentações e desculpas; se-
guindo princípios; buscando, 
sempre, melhores resultados 
e – sobretudo – procurando 
CUIDAR DAS PESSOAS:  
seguimos AVANTE!...

Válter Suman 
Prefeito do Guarujá 

Adalberto Ferreira da Silva 
Secretário de Finanças

Luciano Batista concorrerá em 2018 pelo PR
Com a presença de medalhões 

do Partido, o PR fez um grande 
evento no Ilha Porchat Clube, em 
São Vicente, na noite desta quinta 
(22), para anunciar a � liação do ex-
-deputado estadual Luciano Batista.  
“É um homem público já testado e 
aprovado, com forte atuação políti-
ca no Estado e principalmente na 
Baixada”, disse à mesa, o presidente 
estadual do PR José Tadeu Candelá-
ria.

Batista que, certamente será 
candidato a deputado pela legenda, 
falou de seu compromisso pessoal 
e político com a região. Presidente 
da Câmara vicentina por três man-
datos consecutivos e duas vezes de-
putado estadual, Batista deixou o 
PTB, onde era atualmente suplente 
de deputados estadual.

Vigilantes a postos
Na tarde desta quinta 

(22), uma comissão forma-
da por membros da divisão 
de vigilância patrimonial 
da Prefeitura esteve reunida 
com o presidente da Câma-
ra para falar sobre possíveis 
mudanças na categoria.

Membro da comissão, 
Paulo Chaves explicou que 
“servidores lotados na vigi-
lância há vários anos estão 
na iminência de retornar 
as suas funções de origem. 
Porém muitas delas estão 
extintas, como é o caso 
de técnicos em refrigera-
ção, cobradores da antiga 
ECTC, entre outras,  o que 
vem gerando muita insegu-
rança jurídica na categoria, 
além de enormes perdas sa-
lariais”.

O advogado Leandro 
Matsumota, que represen-
ta a comissão, a� rma que 
o grupo pretende debater 

uma solução legal para pos-
síveis mudanças. “A reunião 
foi produtiva e vamos levar 
ao prefeito algumas propos-
tas para que o servidor não 
sofra nenhum prejuízo caso 
exista alguma alteração na 
categoria”, comentou o ad-
vogado Matsumota.

O presidente da Câmara 
também se colocou a dis-

posição para auxiliar no 
entendimento com a ad-
miinstração municipal. 
“Os vigilantes reivindi-
cam algumas questões 
administrativas da ca-
tegoria, para que o im-
pacto em relação às suas 
funções seja o menor 
possível”, a� rmou. Ao 
� nal do encontro, uma 

nova reunião foi marcada 
para a próxima terça (27), 
quando a comissão deve 
apresentar uma pauta de rei-
vindicações que será levada 
ao prefeito Ademário, na se-
quencia.

Além do presidente, es-
tiveram presentes os verea-
dores Marcinho (PSB), Lalá 
(SD) e Jair do Bar (PT).
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EM PROL DAS CRIANÇAS

Fórum debate 
exploração sexual 
infanto-juvenil

No Brasil, a cada hora quatro 
menores de idade são vítimas de 
exploração sexual. Por ano, são 
cerca de 35 mil casos. Os nú-
meros fazem parte do balanço 
divulgado pelo Disque 100 (nú-
mero para denúncias de explo-
ração sexual infantil no país) em 
2017. Ainda segundo o órgão, 
entre 2012 e 2016 foram mais de 
175 mil casos de exploração se-
xual infanto-juvenil registrados 
no país.

Já a Unicef, em relatório di-
vulgado também em 2017, fala 
em mais de 250 mil casos. Os da-
dos da entidade levam em conta 
também os casos que não foram 
denunciados às autoridades. 

Os números assustam e pre-
cisam ser levado a um amplo 
debate que resulte em ações de 
combate. Com o objetivo de 
unir a sociedade civil em busca 
da erradicação da exploração se-
xual infanto–juvenil, o ‘Fórum 
de Discussão sobre a Exploração 
Sexual Infanto-Juvenil’ preten-
de jogar luz sobre a situação de 
medo e impotência que faz pe-
quenos inocentes sofrerem em 
silêncio, muitas vezes acuados 

“É nosso dever moral lutar em 
defesa das nossas crianças, e para 

isso devemos colocar esse prob-
lema na mesa, buscando soluções 

permanentes que acabem com 
o abuso sexual de menores em 

nosso país”

Roberto de Lucena 
Deputado Federal

“O debate é fundamental e 
necessário para entendermos 
onde e como precisamos agir 
e criar políticas públicas para 

mudarmos o rumo da vida 
das crianças. É nosso dever 
buscar a solução e investir 

para combater o problema”

Paulo Corrêa Jr
Deputado Estadual

Como participar

Os interessados devem se 
inscrever, antecipadamente, 
preenchendo formulário na 
internet. O link está dispo-
nível no portal do Acontece 
(acontecedigital.com.br).

Unipar Carbocloro entrega 
reforma da UME Rui Barbosa

Usiminas apresenta 
crescimento em 2017

EDUCAÇÃO

Neste sábado (24), a Unipar 
Carbocloro realiza cerimônia de 
entrega da UME Rui Barbosa de 
Oliveira, na Ilha Caraguatá, em 
Cubatão. A unidade passou por 
reforma completa, que durou 
pouco mais de dois meses e foi 
patrocinada pela empresa.

As melhorias na estrutura fí-
sica abrangeram pintura geral da 
unidade, renovação da quadra 
poliesportiva, adequação da co-
bertura com novas telhas, pin-
tura e limpeza. Também foram 
substituídas todas as lâmpadas 
da escola por LED’s e algumas 
lousas das salas de aula. Outro 
item oferecido foi o controle de 
pragas, incluindo limpeza dos 
resíduos de pombos e instalação 
de telas de proteção.  

“Ficamos muito felizes de po-
der contribuir com a renovação 
desta escola tão importante para 
a cidade em seus 27 anos de his-
tória. Os mais de 630 alunos do 
ensino fundamental merecem 
estudar com mais conforto e se-
gurança. A Unipar Carbocloro 

tem convicção da importância de 
se investir em ações de responsa-
bilidade socioambiental em prol 
da cidadania e do bem-estar da 
comunidade”, a� rma Airton An-
drade, diretor industrial da Uni-
par Carbocloro.

Reinauguração
A cerimônia de reinaugura-

ção da UME Rui Barbosa (Rua 
Vereador Luiz Pieruzzi Neto, 
50) acontece neste sábado (24) a 
partir das 10 horas. O prefeito de 
Cubatão, Ademário Oliveira, e o 
vice-prefeito e secretário de Edu-
cação, Pedro de Sá Filho, estão 
entre os con� rmados na soleni-
dade, que também contará com 
alunos e responsáveis, profes-
sores, integrantes do Conselho 
Comunitário Consultivo (CCC) 
da Unipar Carbocloro e demais 
convidados.

 No evento também haverá 
uma homenagem à professora 
Suely Aparecida Costa Marceli-
no, que foi diretora da UME Rui 
Barbosa entre 1994 e 2012.

Cerca de três mil desemprega-
dos se reuniram na última quarta 
(21) em frente ao PAT de Cubatão 
para protestar mais uma vez contra 
a política de contratação das em-
presas do Polo Industrial.

A manifestação chegou a atra-
palhar o trânsito na Rodovia An-
chieta, tamanha a quantidade de 
pessoas concentradas no local. Es-
sas manifestações são semanais e, 
neste ano, conseguiram abrir 130 
vagas para trabalhadores da região. 

“Infelizmente, o país vive um 
momento de completa submissão 
ao capital estrangeiro e aos dit-
ames norte-americanos, fatores 
de profunda recessão econômica e 
desindustrialização, o que gera de-
semprego, miséria, fome e violên-
cia como a do Rio de Janeiro”, diz 
Geraldino Nascimento, tesoureiro 
do Sintracomos, que acompanhou 
o protesto.

A grande motivação da mani-
festação é por conta da política 
de contratação das empresas, que 
preferem contratar gente de fora da 
Baixada. Segundo o presidente do 
Sintracomos, Macaé Marcos Braz 

Desempregados protestam contra empresas do Polo
Cerca de 3 mil manifestantes se reuniram em protesto que chegou ainterferir no trânsito da Rodovia Anchieta

de Oliveira, a estratégia se baseia no 
fato de que, legalmente, o assalari-
ado só pode impetrar ação judicial 
na cidade onde presta o serviço.

Com o operário de volta à ci-
dade de origem, ele encontrará 
di� culdades para retornar a Cu-
batão, a � m de procurar a justiça 
do trabalho. “Eles desrespeitavam 
o maior número de direitos trabal-
histas possíveis, mesmo com severa 
vigilância do sindicato, sabendo 
que depois de terminada a obra 
ou manutenção � cariam livres das 
ações”, a� rma Macaé.

Protestos na RPBC
“Será preciso paralisar todo o 

polo industrial de Cubatão para 
que os trabalhadores celetis-
tas e terceirizados não voltem à 
condição análoga à de escravos? Se 
preciso, pararemos”. A declaração 
é do presidente do Sintracomos, 
Macaé Marcos Braz de Oliveira du-
rante protesto em frente a Re� naria 
Presidente Bernardes, em Cubatão, 
na última segunda (19).

O protesto aconteceu por conta 
da recusa da gerência da RPBC em 

conversar com o sindicato a res-
peito de problemas que vem ocor-
rendo com trabalhadores diretos e 
indiretos da empresa.

Segundo ele, os emprega-
dos “vêm enfrentando péssimas 
condições de trabalho e de remu-
neração. A Petrobras e as contrata-

das não respeitam mais ninguém”. 
Macaé pondera que a direção do 
Sintracomos e do Sindipetro, que 
representam, respectivamente, os 
terceirizados e os empregados dire-
tos da re� naria, “praticamente não 
existem para a RPBC”.

“Estamos há semanas tentando 

Na última quarta (21), uma co-
mitiva da Usiminas esteve no ga-
binete do prefeito Ademário para 
contar boas novas. Liderada pelo 
diretor-presidente Sérgio Leite, a 
comitiva apresentou os números de 
2017, que apontam para um cresci-
mento da produção da unidade de 
Cubatão. 

Conforme o balanço divulgado, 
a empresa registrou Ebitda Ajustado 
Consolidado (lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e amortiza-
ção) positivo de R$ 450 milhões no 
último trimestre e de R$ 2,2 bilhões 
no acumulado de 2017. No resul-
tado acumulado de 2016, o Ebitda 
Ajustado foi de R$ 660,4 milhões.

Ainda segundo o presidente, a 
Usina de Cubatão, teve aumento  na 

por maiores criminosos, ou até 
membros da própria família.

O evento acontece no pró-
ximo dia 26, no Consistório 
da Universidade Santa Cecília, 
em Santos (Rua Oswaldo Cruz, 
277, Boqueirão), a partir das 19 
horas. A partir do Fórum, pro-
postas serão formuladas e enca-
minhas para a Câmara Federal, 
em Brasília e para a Assembleia 
Legislativa de São Paulo.

Esta é a primeira edição do 
Fórum, que pretende se tornar 
permanente até que os objetivos 
que serão traçados a partir deste 
primeiro encontro sejam alcan-
çados.

A mesa de discussão será 
composta da seguinte forma:  
deputado federal Roberto de 
Lucena; deputado estadual Pau-
lo Correa Jr; Dr Flavio Antas 
Correa, coordenador do Núcleo  
de Enfrentamento ao Trá� co de 
Pessoas - Comissão Estadual  
para Erradicação do Trabalho 
Escravo; inspetor Gondim, da 
Comissão de Direitos Humanos 
da Policia Rodoviária Federal; 
Idalina Galdino, conselheira tu-
telar e o representante da OAB, 

Dr Mário Henrique Gomes da 
Silva, presidente da Comissão de 
Direitos da Criança e Adolescen-
te  OAB Santos

Cine Roxy é destaque nacional
No início do mês, a rede Roxy Cinemas recebeu, pela 
terceira vez, o Prêmio ED, na categoria Exibidor 
(de 1 a 29 salas). O empresário Toninho Campos 
representou o grupo na premiação, que aconteceu na 
Cinemateca Brasileira, em São Paulo. “Com tantas 
empresas tradicionais de diversas partes do país e 
que realizam trabalhos competentes, me sinto hon-
rado e feliz ao receber este reconhecimento. É a prova 
de relevância do Cine Roxy, e o re� exo do amor da 
sociedade da Baixada Santista pelo cinema”.

produção de laminados a quente, 
passando de 30 mil toneladas/mês 
em abril de 2016 para 100 mil tone-
ladas/mês em 2017. “Estamos tra-
balhando para este ano atingirmos 
a marca de 150 mil toneladas/mês”.

O prefeito Ademário Oliveira  
destacou a importância do estrei-
tamento das relações institucionais 
entre o Polo e a cidade. “Cubatão 
ainda depende muito de suas indús-
trias e a relação harmônica entre a 
cidade e o polo industrial é funda-
mental para a retomada do cresci-
mento”, a� rmou.

Participaram do encontro o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo Alemão 
(PSDB), a secretária da Saúde, An-
drea Pinheiro e representantes da 
Usiminas

2017 POSITIVO

negociar sobre diversos problemas, 
mas somos simplesmente ignora-
dos”, reclama o dirigente.

Além do Sintracomos, participa-
ram do ato representantes do Sindi-
petro, Assojubs, Sindserv, Intersin-
dical, Frente sindical e comissão de 
desempregados de Cubatão.
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PAULO CORREIA DEPUTADO ESTADUAL , TONIHO VIEIRA VEREADOR DE CU-

BATÃO, ALFREDO MOURA VEREADOR DE SÃO VICENTE , DEPUTADO FEDERAL 

PAPA , JOÃO NERI E BRUNO ORLANDI, VEREADORES DE SANTOS
VICE PRESIDENTE DO SINTRACOMOS LUIS CARLOS, AO LADO DE FILHA, GENRO E NETA

RAMILSOM ELOI, DIRETOR DO SINTRACO-MOS E FAMÍLIA.

DR. FILLETE VETERINARIO VEREADORA JANAÍNA DA PRAIA 
GRANDE COM O MARIDO.

lideranças sindicais, políti-

cas e da sociedade civil orga-

nizada se reuniram para pres-

tigiar o aniversário de um dos 

principais líderes sindicais da 

história da região. 

Presidente do Sintracomos 

e coordenador da Força Sindi-

cal na Baixada, Macaé, chega 

aos 60, esbanjando vitalidade.

AMIGOS FORAM LEVAR O ABRAÇO 
AO ANIVERSARIANTE

CASTELO BRANCO, DA UGT, ANTO-
NIO COSTA, PRESIDENTE DA ATMAS



0523  de fevereiro de 2018digital.com.br

PAULO CORREIA DEPUTADO ESTADUAL , TONIHO VIEIRA VEREADOR DE CU-

BATÃO, ALFREDO MOURA VEREADOR DE SÃO VICENTE , DEPUTADO FEDERAL 

PAPA , JOÃO NERI E BRUNO ORLANDI, VEREADORES DE SANTOS
VICE PRESIDENTE DO SINTRACOMOS LUIS CARLOS, AO LADO DE FILHA, GENRO E NETA

RAMILSOM ELOI, DIRETOR DO SINTRACO-MOS E FAMÍLIA.

DR. FILLETE VETERINARIO VEREADORA JANAÍNA DA PRAIA 
GRANDE COM O MARIDO.

lideranças sindicais, políti-

cas e da sociedade civil orga-

nizada se reuniram para pres-

tigiar o aniversário de um dos 

principais líderes sindicais da 

história da região. 

Presidente do Sintracomos 

e coordenador da Força Sindi-

cal na Baixada, Macaé, chega 

aos 60, esbanjando vitalidade.

AMIGOS FORAM LEVAR O ABRAÇO 
AO ANIVERSARIANTE

CASTELO BRANCO, DA UGT, ANTO-
NIO COSTA, PRESIDENTE DA ATMAS



0623 de fevereiro de 2018digital.com.br

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANDERSON LUCAS DE LIMA SILVA e FRANCIELE GOMES DA PAIXÃO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mergulhador, RG n.º 428390183 - SSP/SP, 
CPF n.º 41994492805, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 162, fl s. 
nº 344, Termo nº 46916), nascido no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (23/01/1994), residente na Avenida Nove de Abril, 1713, Centro, Cubatão - SP, fi lho de 
MANOEL SEVERINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA FERREIRA DE LIMA SILVA, falecida há 17 anos . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente comercial, RG n.º 430030630 - SSP/
SP, CPF n.º 43890082858, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 163, 
fl s. nº 176, Termo nº 47146), nascida no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (03/02/1994), residente na Rua dos Cravos, 507, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ADEILDO 
FELICIANO DA PAIXÃO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de FABIANA GOMES DA LUZ, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: FELIPE MAIA DA SILVA e ALINE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de manutenção, RG n.º 35861444 - SSP/SP, CPF 
n.º 40869200852, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 148, fl s. nº 
33, Termo nº 41033), nascido no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e um 
(22/06/1991), residente na Praça Frei Damião, 150, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ARNALDO 
JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA LUCIENE FEITOSA MAIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, analista de contratos, RG n.º 42852690 - SSP/SP, CPF n.º 42359629816, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 163, fl s. nº 116, Termo nº 47086), 
nascida no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (25/02/1994), re-
sidente na RUA Caminho São Leopoldo, 1224, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de VALDECI RO-
GACIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DA SILVA, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: ESDRAS ESDRON SOUZA MALLEN BARBOSA e VANESSA MARIA DE 
SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletrotécnico, RG n.º 
283009044 - SSP/SP, CPF n.º 29888150898, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia trinta de julho de mil novecentos e oitenta e um (30/07/1981), residente na 
Rua Dom Pedro I, 256, apto.1, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ PAULO MALLEN BARBOSA, 
de nacionalidade brasileira, coordenador, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ELOIZA HELENA DE SOUZA MALLEN BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente fi nanceira, RG n.º 33433794X - SSP/SP, CPF n.º 30356161838, com 36 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 173, fl s. nº 97, Termo nº 
37582), nascida no dia dois de julho de mil novecentos e oitenta e um (02/07/1981), residente 
na Avenida Marti ns Fontes, 1110, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ AVELINO DE SANTANA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA AUXILIADORA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 17 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

Rafael Tucla busca investimentos para o Casqueiro
O vereador Rafael Tucla (PT) esteve reunido com o de-

putado estadual Caio França (PSB) e apresentou ao parla-
mentar as principais demandas do bairro Jardim Casqueiro 
em busca do compromisso do deputado em encaminhar 
parte de suas emendas parlamentares para as melhorias no 

bairro. Entre as demandas apresentadas pelo vereador, cons-
tam a revitalização das Avenida Beira Mar e Avenida Joaquim 
Jorge Peralta e da Praça da Independência. 

Além dessas, outras demandas foram apresentadas e serão 
analisadas pelo deputado.

para atender a demanda de exames, que chega a 200 por dia, 
considerando atendimento de internados, pronto socorro 
geral e infantil e agendamentos externos. O laboratório con-
ta com 3 pro� ssionais por plantão para atender a toda essa 
demanda. 

O vereador Sérgio Calçados (PPS) cobrou na última terça 
(20) durante a sessão da Câmara, uma maior e� ciência no 
atendimento por parte da FSFX. Segundo ele, há vários rela-
tos de munícipes em relação a demora no resultado de exa-
mes laboratoriais e que não haveria funcionários su� cientes 

Sérgio Calçados cobra eficiência no Hospital Municipal

Marcinho propõe ‘Passe Comunidade‘
O vereador Marcinho (PSB) apresentou nesta semana pro-

posta junto aos secretários de turismo e meio ambiente para 
a instalação do ‘Passe Comunidade’ para cubatenses que que-
rem fazer o passeio no Caminhos do Mar.

A proposta do vereador consiste em uma parceria com a 

iniciativa privada para que os cubatenses tenham desconto 
ou isenção no passeio pelo trajeto da Serra Velha, que será 
reaberta ao público neste sábado (24). O vereador também 
vai encaminhar ofício para a mesa da Câmara na próxima 
semana, a � m de dar mais celeridade a esse processo.

Roxinho cobra manutenção na Vila São José
O vereador Roxinho (PMDB) encaminhou ofício à secretaria 

de Manutenção Urbana e Serviços Públicos solicitando manuten-
ção na Rua Maria Conceição Batista de Souza (antiga rua 26), na 
Vila São José.

De acordo com o vereador, os moradores reclamam das fossas 

entupidas na rua que causam forte odor diariamente e que também 
traz grandes transtornos em dias de chuva. Os moradores também 
apontam que a água do esgoto tem voltado para dentro de suas ca-
sas, agravando ainda mais o problema. O o� cio já foi recebido pela 
secretaria para que as providências sejam tomadas.

Lalá solicita reparos no Caminho 2
O vereador Lalá (SD) esteve recentemente reunido com o pre-

feito Ademário solicitando reparos na pavimentação da entrada 
do Caminho 2. 

No ano passado, o vereador já havia apresentado indicação 
para manutenção do local, que precisa de reparos constantes e é 

alvo de reclamação dos moradores com grande frequência.
No encontro, o chefe do executivo comprometeu-se a acionar a 

Secretaria de Manutenção para a execução do serviço de reparo da 
pavimentação e outros que sejam necessários no local para dar mais 
segurança para pedestres e motoristas que passam por ali.

Rodrigo Alemão garante parceria na segurança
Na última sessão da Câmara, realizada dia 20, foi aprovado por 

unanimidade o “Projeto Vigilância Amiga”, de autoria do vereador 
Rodrigo Alemão (PSDB). A iniciativa, aprovada em segunda dis-
cussão, tem o objetivo de estabelecer uma parceria entre a socie-
dade civil e a Prefeitura, no que se refere ao compartilhamento de 

imagens gravadas nas câmeras de segurança, que pode contribuir 
com a investigação de delitos ocorridos na cidade. 

Todas as pessoas físicas ou jurídicas poderão contribuir, bas-
ta possuir monitoramento particular e se cadastrar ao projeto. O 
Projeto segue para a sanção do poder executivo.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: VINICIUS IOZSA LUIZ e ALINE SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrati vo, RG n.º 48263189 - SSP/SP, CPF 
n.º 41371317836, com 25 anos de idade, natural de GUARULHOS - SP (Guarulhos - SP (1ºsub-
distrito)  Livro nº 542, fl s. nº 76, Termo nº 298451), nascido no dia dezesseis de julho de mil 
novecentos e noventa e dois (16/07/1992), residente na Avenida Principal, 799, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO LUIZ NETO, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 54 anos 
de idade, residente em GUARULHOS - SP e de FLÁVIA GIANE IOZSA LUIZ, de nacionalidade brasi-
leira, vendedora, com 43 anos de idade, residente em GUARULHOS - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de logísti ca, RG n.º 48600921 - SSP/SP, CPF n.º 
39307382875, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 144, fl s. nº 
221, Termo nº 39629), nascida no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa 
(27/12/1990), residente na Avenida Principal, 799, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
LUIZ SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ROSITA SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 17 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: ELCIO DE OLIVEIRA CELESTINO e ANA PAULA SOUZA SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 35733420 - SSP/SP, 
CPF n.º 33343523828, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
104, fl s. nº 153, Termo nº 23643), nascido no dia quinze de agosto de mil novecentos e oiten-
ta e quatro (15/08/1984), residente na Rua das Rosas, 313, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de 
ELCIO CELESTINO LEITE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CELESTINO, falecida há 15 anos . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de enfermagem, RG n.º 
472309547 - SSP/SP, CPF n.º 38339728822, com 27 anos de idade, natural de ARACAJU - SE, 
nascida no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa (24/07/1990), residente 
na Rua das Rosas, 313, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ HUMBERTO DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, eletricista, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MA-
RILEIDE SOUZA CAMPOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP. Divorciada de: Flavio Ribeiro Proença, conforme escritura pública lavrada 
aos 06/12/2010, pelo 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Cubatão/SP, 
no Livro nº116, às Fls.288/290. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ CARLOS MARTINS JÚNIOR e GABRIELLE SANTOS PEREIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de logísti ca, RG n.º 471826029 - SSP/
SP, CPF n.º 23252249880, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
143, fl s. nº 310, Termo nº 39320), nascido no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos 
e noventa (24/08/1990), residente na Rua 07 de Setembro, 392, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSÉ CARLOS MARTINS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 55 anos de idade, residente 
na RUA, em Cubatão - SP e de LENITA LUIZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comercian-
te, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 42389993 - SSP/SP, CPF n.º 43043902874, 
com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 172, fl s. nº 169, Termo 
nº 50721), nascida no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (09/08/1995), 
residente na Rua 07 de Setembro, 392, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MICHEL LOPES PEREI-
RA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MICHELE COSTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, bancária, com 41 anos de idade, re-
sidente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: RAFAEL DOS SANTOS e JANAÍNA DA SILVA FIGUEREDO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de laboratório, RG n.º 34746331 - SSP/
SP, CPF n.º 36308033855, com 30 anos de idade, natural de SENHOR DO BONFIM - BA (Senhor 
do Bonfi m-BA  Livro nº 25, fl s. nº 237, Termo nº 29745), nascido no dia dez de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e oito (10/02/1988), residente na AVENIDA Principal, 769, Vila Es-
perança, Cubatão - SP, fi lho de BRAULINO JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vi-
gilante, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FÁTIMA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 323781913 - SSP/SP, CPF 
n.º 35925192800, com 29 anos de idade, natural de PALMARES - PE (Rio Formoso-PE 1ºDis-
trito  Livro nº 12, fl s. nº 262, Termo nº 13378), nascida no dia trinta de setembro de mil no-
vecentos e oitenta e oito (30/09/1988), residente na AVENIDA Principal, 769, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de AMARO BRAZ FIGUEREDO, falecido há 13 anos e de MARINALVA FER-
REIRA DA SILVA FIGUEREDO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 56 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA e BEATRIZ SANTOS OLIVEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, fi scal de prevenção, RG n.º 284862642 - SSP/SP, CPF n.º 
33233992858, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta e um de julho 
de mil novecentos e oitenta e quatro (31/07/1984), residente na Rua dos Girassóis, 449, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 
65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CECILIA DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Beatriz Santos Olivei-
ra, conforme sentença datada de 12/07/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro des-
ta Comarca, nos autos de nº1003079-91.2017.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, fi scal de prevenção, RG n.º 357710824 - SSP/SP, CPF n.º 41457107899, com 23 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão), nascida no dia dez de maio de mil novecentos e 
noventa e quatro (10/05/1994), residente na Rua dos Girassóis, 449, Vila Natal - SP, fi lha de CARLOS 
FERREIRA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, soldador, com 61 anos de idade, residente em CON-
TAGEM - MG e de MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Leonardo Oliveira da Silva, conforme sentença da-
tada de 12/07/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro desta Comarca, nos autos de 
nº1003079-91.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 19 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: EMERSON PEREIRA DOS ANJOS e MAYARA DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 457585894 - SSP/SP, 
CPF n.º 37078315820, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primei-
ro de maio de mil novecentos e oitenta e sete (01/05/1987), residente na Rua dos Girassóis, 
216, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de VERA LUCIA PEREIRA DOS ANJOS, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG 
n.º 429042796 - SSP/SP, CPF n.º 45721176830, com 22 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e cinco (12/07/1995), resi-
dente na Rua dos Girassóis, 216, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de MARCOS SOUZA DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, ajudante, residente em PRAIA GRANDE - SP e de MARIA 
MONICA SANTOS AQUINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 
Pelo presente, fi cam convocados (as) todos (as) artesão 
(as) associados na AAFA – Associação de Artesãos Fuxico 
da Arte a parti ciparem da Assembleia Geral Extraordiná-
ria, que se realizará no dia dezessete de março de 2018, 
na Rua Francisco Barbosa n 346, Vila Ponte Nova, CEP: 
11530-100, Cubatão/SP, São Paulo, em 1ª. (primeira) cha-
mada às 14 horas, em 2ª. (segunda) chamada, às 15 ho-
ras, para deliberar quanto à ELEIÇÃO E POSSE da Diretoria 
e CONSELHO FISCAL do exercício 2018/2022, Aprovação da 
alteração no Estatuto Social e Prestação de Contas/2017.
 

Cubatão, 23 de Fevereiro de 2018.

Raquel Reis Gonçalves Peralta
Presidente - AAFA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA DIRETORIA 
EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL 

BIÊNIO OUTUBRO 2017/2019 – COOPERTRANSP UNIÃO

 O diretor presidente Valdir Teles Ribeiro, no uso de suas atribuições estatutá-
rias convoca os cooperados  em dia com suas responsabilidades junto a Cooper-
transp União    para parti ciparem da eleição que defi nirá o conselho administra-
ti vo e o conselho fi scal no biênio outubro de 2017 até outubro de 2019. 
O processo eleitoral ocorrerá dia 05/03/2018 -  na sede da Coopertransp União,  
Av. Joaquim Miguel Couto nº 468 -  sala 2 . No período das 9h as 17h, com 
qualquer número de presentes para as seguintes deliberações: 
Ordem do Dia
1) Eleição e posse do Conselho de Administração para a gestão 
 Outubro 2017/2019.
2) Eleição e posse do Conselho Fiscal para gestão Outubro 2017/2019.
3) Alteração da Razão Social.

Cubatão, 23 de fevereiro de 2018
Valdir Teles Ribeiro

(Presidente – Coopertransp União)
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: CARLOS MICHAEL TÔRRES LUZ e MAYARA 
RAQUEL BEZERRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, operador, RG n.º 460188598 - SSP/SP, CPF n.º 36422365888, com 28 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 135, fl s. nº 325, Termo nº 
36151), nascido no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(26/06/1989), residente na Rua José Lopes da Silva, 99, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, fi lho de JOÃO CARLOS SILVA LUZ, falecido há 15 anos e de ROSÂNGELA 
SILVA TORRES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balco-
nista, RG n.º 36255562X - SSP/SP, CPF n.º 40020490860, com 25 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 155, fl s. nº 394, Termo nº 44180), nasci-
da no dia dezessete de novembro de mil novecentos e noventa e dois (17/11/1992), 
residente na Rua José Lopes da Silva, 99, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha 
de RAIMUNDO ERANDIR BEZERRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, montador 
de andaime, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ZILNAR 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em 
MAUÁ - 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 fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: RICARDO ALBERT QUEIROZ GRAVE e THAI-
SE APOLONIO DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de máquinas, RG n.º 46668751 - SSP/SP, CPF n.º 34548200819, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (26/12/1989), residente na Rua 
Benedito Aires, 53, casa 2, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS ALBER-
TO GRAVE, de nacionalidade brasileira, técnico administra� vo, com 54 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de NECY QUEIROZ GRAVE, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 47557331 
- SSP/SP, CPF n.º 37053600866, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e noventa (19/01/1990), 
residente na Rua Sergipe, 564, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JUSCELINO AVE-
LINO DE OLIVEIRA, falecido há 11 anos e de MAURICÉIA APOLONIO DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALEXANDRE ROGERIO RAMOS FARIA e FER-
NANDA RODRIGUES VICENTE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de vendas, RG n.º 27161160 - SSP/SP, CPF n.º 22575687888, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 88, fl s. nº 60, 
Termo nº 17182), nascido no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oiten-
ta e dois (28/05/1982), residente na Rua Dom Pedro I, 776, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lho de ADÃO DE OLIVEIRA FARIA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
do, com 66 anos de idade, residente em SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE e de 
MARIA DAS GRAÇAS RAMOS FARIA, falecida há 9 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 42630004 - SSP/SP, CPF 
n.º 23039873857, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 124, fl s. nº 211, Termo nº 75681), nascida no dia cinco de 
março de mil novecentos e oitenta e oito (05/03/1988), residente na Rua Dom 
Pedro I, 776, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JORGE MESSIAS VICENTE, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP e de ANA LUCIA RODRIGUES CORRÊA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 65 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, 01 de fevereiro de 2018
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 DONISETE DE JESUS e LUCIANA 
MAIA AZEVEDO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, motoris-
ta, RG n.º 53649906 - SSP/SP, CPF n.º 56684657991, com 52 anos de idade, natural 
de SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG, nascido no dia vinte e nove de janeiro de mil no-
vecentos e sessenta e seis (29/01/1966), residente na Rua Treze de Maio, 736, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lho de TEREZINA MARIA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, 
falecida há 35 anosViúvo de Marina da Silva de Jesus, falecida aos 12/09/2007, con-
forme termo lavrado às fl s.31, do livro C-47 sob Nº21392 em Apucarana-PR.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de enfermagem, RG 
n.º 25112017 - SSP/SP, CPF n.º 13386594808, com 45 anos de idade, natural de 
PATOS - PB, nascida no dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
dois (29/02/1972), residente na Praça Miquelina Domingues, 110, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, fi lha de INACIO ANTONIO DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 88 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOUR-
DES MAIA AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, falecida há 10 anos. Divorciada de 
Alessandro Alves conforme sentença datada de 13/10/2011, proferida pela Juiza de 
Direito da 2ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de proc. nº 699/11. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 14 de fevereiro de 2018
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: FABRÍCIO ARAÚJO DA SILVA e KAROLAINE 
CRISTINA DOS SANTOS SILVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, manobrista, RG n.º 42476765X - SSP/SP, CPF n.º 43772045804, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 169, fl s. nº 289, Termo 
nº 49647), nascido no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(12/02/1995), residente na Avenida Principal, 4005, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lho de ROGERIO CARNEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCISCLEIDE ARAÚJO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, com 43 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, vendedora, RG n.º 582391477 - SSP/SP, CPF n.º 47847684837, com 19 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 189, fl s. nº 396, Termo 
nº 57714), nascida no dia quatorze de julho de mil novecentos e noventa e oito 
(14/07/1998), residente na Avenida Principal, 4005, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSIAS SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA DOS SANTOS SILVEIRA, de na-
cionalidade brasileira, faxineira, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 08 de fevereiro de 2018
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 APARECIDO DO NASCIMENTO e JU-
LIANA NEVES ALVES SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, RG n.º 305258321 - SSP/SP, CPF n.º 30208249826, com 37 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 72, fl s. nº 180, Termo nº 
10934), nascido no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta (15/05/1980), 
residente na Rua Maria Graziela, 273, apto.12, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho 
de PEDRO CELESTRINO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, vendedor, 
com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUZIA DE SOUZA NASCIMEN-
TO, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 61 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedo-
ra, RG n.º 42782303 - SSP/SP, CPF n.º 34967269893, com 31 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 107, fl s. nº 160, Termo nº 65423), 
nascida no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (05/11/1986), 
residente na Rua Maria Graziela, 273, apto.12, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha 
de JORGE LUIZ ALVES SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 
anos de idade, residente em SANTOS - SP e de VALDINA MONTEIRO DAS NEVES, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em SÃO VI-
CENTE - 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, 05 de fevereiro de 2018
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: NÍCOLAS PAIXÃO DE ALMEIDA e PÂ-
MELLA CARVALHO ALVES BONFIM. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, estudante, RG n.º 382963118 - SSP/SP, CPF n.º 48561065893, com 
20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de outubro de mil 
novecentos e noventa e sete (10/10/1997), residente na RUA Paraíba, 399, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lho de VANDERLEY ARGÔLO DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 40 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de 
VALÉRIA ARAUJO PAIXÃO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, atendente, 
com 40 anos de idade, residente em ILHABELA - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 48887897 - SSP/SP, CPF n.º 
42130293875, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quin-
ze de julho de mil novecentos e noventa e três (15/07/1993), residente na RUA 
Paraíba, 399, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de CLAUDIO SERGIO ALVES BONFIM, 
de nacionalidade brasileira, operador de guindaste, com 47 anos de idade, resi-
dente em SÃO VICENTE - SP e de INES LAURA CARVALHO, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 42 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, 01 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: THIAGO SILVA DOS SANTOS e DAYANE DA 
SILVA MATOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aju-
dante, RG n.º 470114289 - SSP/SP, CPF n.º 32007184800, com 34 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e 
oitenta e três (29/06/1983), residente na Rua das Violetas, 398, Vila Natal, Cuba-
tão - SP, fi lho de ALMIRO SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ajudan-
te, com 43 anos de idade, residente em RECIFE - PE e de REGINA ANTONIA SILVA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SPDivorciado de Thamires Clemente da Silva, conforme sen-
tença datada de 29/10/12, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara de Familia e 
Sucessões desta Comarca, nos autos de proc. nº2693/12.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 443968494 - SSP/SP, CPF 
n.º 34157421809, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (18/06/1985), residente na 
Rua das Violetas, 398, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de MILTON VIEIRA MATOS, de 
nacionalidade brasileira, falecido há 12 anos e de OLIVIA FLORENCIO DA SILVA MA-
TOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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, 15 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDIMILSON BARRETO DE SOUZA e GIVALDA 
LIMA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pei-
xeiro, RG n.º 55632321X - SSP/SP, CPF n.º 36044479846, com 36 anos de idade, na-
tural de VIRGEM DA LAPA - MG (Virgem da Lapa-MG - Araçuaí  Livro nº 15, fl s. nº 15, 
Termo nº 4789), nascido no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta 
e um (23/08/1981), residente na Rua José Lopes da Silva, 295, Jardim Nova Repú-
blica, Cubatão - SP, fi lho de ANTÔNIO BARRETO DE SOUZA, de nacionalidade bra-
sileira, falecido há mais ou menos 6 anos e de DOMINGAS BATISTA DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, falecida há mais ou menos 10 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 43923125 - SSP/SP, CPF n.º 
33255503809, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte 
de julho de mil novecentos e oitenta e seis (20/07/1986), residente na Rua José 
Lopes da Silva, 295, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de GIVALDO NUNES 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, falecido há 3 meses e de JOSEFA MARIA 
DE LIMA, 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, 08 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUCAS DIAS BISPO e VITORIA CAROLINE 
PEREIRA RIBEIRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, es-
tudante, RG n.º 428268109 - SSP/SP, CPF n.º 42457383838, com 23 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 164, fl s. nº 243, Termo nº 47611), 
nascido no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e quatro (30/04/1994), 
residente na Rua Nossa Senhora da Aparecida, 184, A, Vila São José, Cubatão - SP, 
fi lho de MAURO JULIO GONÇALVES BISPO, de nacionalidade brasileira, seguran-
ça, com 44 anos de idade, residente em CAMPINAS - SP e de BERNADETE DIAS 
PEREIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 42 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, estudante, RG n.º 377087439 - SSP/SP, CPF n.º 06493226309, com 
18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 195, fl s. nº 394, Ter-
mo nº 60100), nascida no dia treze de junho de mil novecentos e noventa e nove 
(13/06/1999), residente na Rua 17, 108, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ DA 
SILVA RIBEIRO IRMÃO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA EDNEIDE JACINTO PEREIRA ALVES, 
de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 49 anos de idade, residente em Cuba-
tão - 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, 05 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: GILSON CIPRIANO e DAYSE PAVELSKI. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 23465489 
- SSP/SP, CPF n.º 13363111851, com 47 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascido no dia cinco de agosto de mil novecentos e setenta (05/08/1970), resi-
dente na Rua Maurino Oliveira Moura, 106, Jardim Nova República, Cubatão 
- SP, fi lho de SEBASTIÃO CIPRIANO, falecido há 16 anos e de MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 75 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, auxiliar de escritório, RG n.º 352695900 - SSP/SP, CPF n.º 33200420847, 
com 33 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 
205, fl s. nº 231, Termo nº 56921), nascida no dia onze de fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (11/02/1984), residente na Rua Maurino Oliveira 
Moura, 106, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO PAVELSKI, de 
nacionalidade brasileira, torneiro mecânico, com 69 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de MARIA MADALENA DOS SANTOS, falecida há 3 meses. 
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 fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JULIO CESAR DE SOUZA CHAVES e ANA MARIA 
DOMINGUES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
jornalista, RG n.º 217832751 - SSP/SP, CPF n.º 25772888838, com 39 anos de idade, 
natural de Ouro Fino Paulista - SP, nascido no dia dezoito de março de mil novecen-
tos e setenta e oito (18/03/1978), residente na Rua Rio de Janeiro, 1049, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO COSTA CHAVES, de nacionalidade brasileira, comer-
ciante, com 67 anos de idade, residente em GOVERNADOR VALADARES - MG e de 
ALAIDE SOARES DE SOUZA CHAVES, de nacionalidade brasileira, falecida há 20 anos-
Divorciado de Bryane dos Reis Siqueira, conforme sentença datada de 23/08/2017, 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de 
N°1003503-36.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciada, acessora, RG n.º 264602584 - SSP/SP, CPF n.º 27559498809, com 39 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de junho de mil 
novecentos e setenta e oito (22/06/1978), residente na Rua Rio de Janeiro, 1049, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOAQUIM DOMINGUES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de 
DULCINEIA NASCIMENTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos 
de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Divorciada de Edson Cavalcante de Olivei-
ra, conforme sentença datada de 29/02/2016, proferida pela MM. Juíza de Direito da 
2ª Vara da Família e Sucessões do Foro de São Vicente-SP, nos autos de N°1005312-
91.2015.8.26.0590. 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, 15 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ELIAS SILVA DE OLIVEIRA e CYNTIA SUELLEN 
FONSECA SOARES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
operador de máquinas, RG n.º 44167241 - SSP/SP, CPF n.º 34751077830, com 32 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de setembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (18/09/1985), residente na Praça Januário Estevam de 
Lara Dante, 186, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ABILIO NERIS DE OLIVEIRA, de na-
cionalidade brasileira, barbeiro, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA DA GLORIA SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, falecida há 9 
mesesDivorciado de Patricia de Souza, conforme sentença datada de 21/11/2016, 
proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº1004197-39.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de creche, RG n.º 431290593 - SSP/SP, CPF n.º 37069526881, com 
32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia treze de março de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (13/03/1985), residente na Rua Marcilio Dias Hornaux, 
871, Parque das Bandeiras, SÃO VICENTE - SP, fi lha de VILSON ONOFRE SOARES, 
de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP e de OZANILDA OLIVEIRA DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de enfermagem, com 53 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presen-
te para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 06 de fevereiro de 2018
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCELO APARECIDO DI SOUZA e ELAINE 
LUCAS DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
técnico em segurança do trabalho, RG n.º 44396803 - SSP/SP, CPF n.º 33909099823, 
com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de março 
de mil novecentos e oitenta e seis (23/03/1986), residente na Rua dos Girassóis, 
452, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de AGOSTINHO APARECIDO DI SOUZA, de na-
cionalidade brasileira, operador de máquinas, com 51 anos de idade, residente em 
GUARULHOS - SP e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS DI SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, vigilante, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de 
Ká� a Diniz Benazzi, conforme sentença datada de 19/04/2017, proferida pela Juíza 
de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro da Comarca de Osasco-SP, nos 
autos de nº1001485-74.2017.8.26.0405. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 460145861 - SSP/SP, CPF n.º 33806131856, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de novembro de 
mil novecentos e oitenta e oito (18/11/1988), residente na Rua Maria José de Men-
donça Correia, 39, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha de VALDECY LUCAS DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, falecido há 15 anos e de EDNA FELIPE DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, vigilante, com 46 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de fevereiro de 2018
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 e ELIZETE MARIA 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico 
montador, RG n.º 41589219 - SSP/SP, CPF n.º 35228264850, com 32 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 108, fl s. nº 207, Termo nº 25288), nas-
cido no dia vinte e três de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (23/05/1985), 
residente na Avenida Principal, Caminho da Paz, 855, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lho de MARIA ELIZABETE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, auxiliar de cabeleireiro, RG n.º 305260261 - SSP/SP, CPF 
n.º 26178951817, com 41 anos de idade, natural de TEÓFILO OTONI - MG (Novo 
Oriente de Minas-MG  Livro nº 2, fl s. nº 155, Termo nº 1144), nascida no dia primei-
ro de agosto de mil novecentos e setenta e seis (01/08/1976), residente na Avenida 
Principal, Caminho da Paz, 855, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ARLINDO JOSÉ 
DOS SANTOS, falecido há 20 anos e de MARCELINA MARIA DOS SANTOS, falecida 
há 40 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, 01 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DOUGLAS DOS PASSOS 
SANTOS e BRUNA CAROLINA MAFA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, supervisor de manutenção - SSP/
SP, com 37 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia treze 
de agosto de mil novecentos e oitenta (13/08/1980), residente na AVE-
NIDA Marechal Humberto de Alencar, 250, Ponte Nova, Cubatão - SP, fi -
lho de DEGINAL DOS SANTOS e de MARIA DOS PASSOS SANTOS . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, Radiologista - SSP/
SP, com 29 anos de idade, natural de PRAIA GRANDE - SP, nascida no 
dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (18/08/1988), 
residente na RUA Xixová, 531, Canto do Forte, PRAIA GRANDE - SP, fi lha 
de AMAURICIO LARA SANTOS e de KELLY CRISTINA MAFA. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de fevereiro de 2018
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 SILVA DE SÁ e ELAINE CRISTINA OLIVEI-
RA DO VALE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeirei-
ro, RG n.º 42173089 - SSP/SP, CPF n.º 36759974808, com 31 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta e 
seis (08/09/1986), residente na Rua Caminho dos Pilões, 999, Pilões, Cubatão - SP, 
fi lho de SINESIO PEREIRA DE SÁ, de nacionalidade brasileira, pintor, com 63 anos 
de idade, residente em LAGARTO - SE e de APARECIDA FRANCISCA SILVA DE SÁ, de 
nacionalidade brasileira, cuidadora de idosos, com 52 anos de idade, residente em 
Itú - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG 
n.º 35771129 - SSP/SP, CPF n.º 39363219810, com 28 anos de idade, natural de 
NATAL - RN, nascida no dia trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e nove 
(30/10/1989), residente na Rua Hebert José de Souza, 64, Ilha Caraguatá, Cubatão 
- SP, fi lha de JOÃO MARIA DO VALE, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DA LUZ OLIVEIRA DO VALE, 
de nacionalidade brasileira, costureira, com 52 anos de idade, residente em Cuba-
tão - 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, 06 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MANUEL GOMES DA SILVA e HELENICE MA-
RIA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pe-
dreiro, RG n.º 326758082 - SSP/SP, CPF n.º 26542835857, com 62 anos de idade, 
natural de TRAIPU - AL, nascido no dia primeiro de março de mil novecentos e cin-
quenta e cinco (01/03/1955), residente na Rua Coronel Vilar, 3113, Vila dos Pesca-
dores, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO SIMEÃO GOMES DA SILVA, falecido há 40 anos e 
de MARIA BENEDITA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
86 anos de idade, residente em PIAÇABUÇU - ALDivorciado de Maria Eva Santos 
Coêlho, conforme sentença datada de 26/08/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 
1ªVara desta Comarca.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorcia-
da, aposentada, RG n.º 117339106 - SSP/SP, CPF n.º 01782596836, com 70 anos de 
idade, natural de JACOBINA - BA, nascida no dia seis de agosto de mil novecentos e 
quarenta e sete (06/08/1947), residente na Rua Coronel Vilar, 3113, Vila dos Pesca-
dores, Cubatão - SP, fi lha de SEMIRAMIS MARIA DE SOUZA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentado, com 85 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Divorciada de 
Nelson Claudio Monteiro, conforme sentença datada de 07/03/1997, proferida pelo 
Juiz de Direito da 6ªVara Civel de Santos-SP, nos autos de processo de nº881/96. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presen-
te para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 03 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: FILIPE BATISTA DOS SANTOS e ARIA-
NE DA SILVA FREITAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, ajudante, RG n.º 529978222 - SSP/SP, CPF n.º 46740746818, com 21 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de maio de mil no-
vecentos e noventa e seis (14/05/1996), residente na RUA Santa Terezinha, 51, 
Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de ERIVALDO BATISTA DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de IVANETE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, falecida há 10 anos . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 375392403 - SSP/
SP, CPF n.º 48693657828, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia quinze de novembro de mil novecentos e noventa e nove (15/11/1999), 
residente na RUA Santa Terezinha, 51, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de MAR-
CO AURELIO DOS SANTOS FREITAS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA PAULA DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em PAULÍNIA - 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 janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: OSVALDO PEDRO DA SILVA JÚNIOR e TAÍS 
SOUZA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
controlador de acesso, RG n.º 36008209 - SSP/SP, CPF n.º 36695644896, com 28 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e nove (10/08/1989), residente na Rua Gigino Aldo Trombino, 
255, apto.33, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de OSVALDO PEDRO DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de LUDEVINA SANCHES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 458993761 - SSP/SP, CPF 
n.º 39826211869, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e nove (22/05/1989), residente 
na Rua Gigino Aldo Trombino, 255, apto.33, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ BRAZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LUCIA DE SOUZA OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, 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, 15 de fevereiro de 2018
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: HENRIQUE LIMEIRA AGUIAR e CAMILA DO 
ROSÁRIO SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aju-
dante, RG n.º 495847434 - SSP/SP, CPF n.º 41919102809, com 24 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de novembro de mil novecentos e noventa 
e três (10/11/1993), residente na Rua Vicente Latrova, 77, bl.C. apto.31, Bolsão 7, 
Cubatão - SP, fi lho de GENIVALDO BRITO AGUIAR, de nacionalidade brasileira, ele-
tricista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA PAULA LIMEIRA 
DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de escritório, RG n.º 48930367 - SSP/SP, CPF n.º 40659924862, com 24 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de maio de mil novecentos 
e noventa e três (26/05/1993), residente na Rua Vicente Latrova, 77, bl.C. apto.31, 
Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de GERALDO GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 4 meses e de MARIA CARMELITA DO ROSÁRIO SANTOS, 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 pre-
sente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 06 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: WELTOVIK MARCONDES e ANA CLÁUDIA 
SILVA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, RG n.º 489392155 - SSP/SP, CPF n.º 43597576893, com 25 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e três (02/02/1993), residente na RUA Dom Pedro II, 1057, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de MARIA DE FATIMA MARCONDES, de nacionalidade brasileira, 
ajudante, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de cozinha, RG n.º 371721854 - SSP/
SP, CPF n.º 22747950883, com 38 anos de idade, natural de MORADA NOVA - CE 
(Morada Nova-CE  Livro nº 27, fl s. nº 283, Termo nº 24183), nascida no dia vinte e 
sete de março de mil novecentos e setenta e nove (27/03/1979), residente na RUA 
Dom Pedro II, 1057, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de fevereiro de 2018
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 FRANCISCO VILAS ROCHA TEIXEIRA e 
MARIA DA PAZ BARBOSA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, comerciante, RG n.º 424381345 - SSP/SP, CPF n.º 15881975731, com 22 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e sete de novembro de 
mil novecentos e noventa e cinco (27/11/1995), residente na Rua Jose Bucolo Sobri-
nho, 29, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lho de SAMUEL RODRIGUES TEIXEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, empresário, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de JACKELINE MARINA VILAS ROCHA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, empresá-
ria, com 41 anos de idade, residente em VOLTA REDONDA - RJ . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, gerente, RG n.º 48588994 - SSP/SP, CPF n.º 
33425662805, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoi-
to de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (18/09/1989), residente na Rua 
Jose Bucolo Sobrinho, 29, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lha de CLÁUDIO BRITO DE SOU-
ZA, falecido há 25 anos e de JOSEFA LUZINETE BARBOSA DE SOUSA, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de 
Diogo Pazzini Gonçalves, conforme sentença datada de 31/10/2016, proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1001164-
75.2015.8.26.0157. 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 janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: VALDEMIR DE LIMA SILVA e MARIA JOSÉ 
VIDAL DOS SANTOS. Sendo o pretendente, fi lho de  e de MARIA DO SOCORRO 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em 
CATENDE - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
diarista, RG n.º 55951262 - SSP/SP, CPF n.º 61005940568, com 42 anos de ida-
de, natural de ESTÂNCIA - SE, nascida no dia vinte e cinco de agosto de mil no-
vecentos e setenta e cinco (25/08/1975), residente na Rua Santa Julia, 951, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO VIDAL DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente em ESTÂNCIA 
- SE e de JOSEFA DE ALMEIDA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 73 anos de idade, residente em ESTÂNCIA - SE. Divorciada de: JOSÉ CELESTI-
NO SANTIAGO, conforme sentença de 20/07/2017, proferida pelo Juiz de Direito 
da 1ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1003204-59.2017.8.26.0157. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

LOCAÇÃO
- APARTAMENTO NA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO JOÃO MARION COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NA RUA MÉXICO DE 3 DORMITÓRIOS R$1.000,00 (PACOTE).
- APARTAMENTO NA AV. 9 DE ABRIL COM 2 DORMITÓRIOS R$1.200,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NO JD. SÃO FRANCISCO DE 2 DORMITÓRIOS R$850,00 (PACOTE)
- SOBRADO NA PIO XII DE 3 DORMITÓRIOS R$1.600,00.
- TRIPLEX NA PONTE NOVA COM 3 DORMITÓRIOS R$1.700,00.
- CASA NA VILA NOVA COM 2 DORMITÓRIOS R$2.500,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE PRÓXIMO AO CAMPO DA AVIAÇÃO VALOR R$180.000,00.
- APARTAMENTO DE 02 DORMITÓRIOS NA PRAIA GRANDE, COM SALÃO DE FESTAS E PISCINA. 
VALAOR R$225.000,00.
- SOBREPOSTA BAIXA NO BAIRRO JARDIM CASQUEIRO. 3 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO. VALOR R$290.000,00.
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE. 2 DORMITÓRIOS R$250.000,00.
- CASA NA AV. HENRY BORDEM COM 2 DORMITÓRIOS R$300.000,00.
- CASA GEMINADA NA PRAIA GRANDE COM 2 DORMITÓRIOS R$280.000,00.
- APARTAMENTO NO JARDIM CASQUEIRO COM 1 DORMITÓRIO R$160.000,00.
- CASA NA VILA NATAL COM 3 DORMITÓRIOS E 1 SUÍTE R$230.000,00.

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

(13) 98883-1235    98146-6153
Rua são Paulo, 220 sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Apartamento Cas-

queiro
• Casa Vila Nova
• Sobrepostas no 

Vale Verde
• Apartamento/ gal-

pão e salão comer-
cial no Centro de 
Cubatão

VENDE
• Sobrepostas no Vale 

Verde - 2 quartos
• Apartamento Jd. 

Casqueiro - 2 quar-
tos

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - pisci-
na - garagem p/ 3 
veículos

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDVALDO DA SILVA LIMA e ANGELA DE OLI-
VEIRA NUNES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, monta-
dor de andaime, RG n.º 305259763 - SSP/SP, CPF n.º 26434583893, com 40 anos 
de idade, natural de SURUBIM - PE (Casinhas-PE  Livro nº 1, fl s. nº 200, Termo 
nº 1718), nascido no dia dezoito de setembro de mil novecentos e setenta e sete 
(18/09/1977), residente na Rua Amaral Neto, 51, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lho de LUIZ JOSÉ DE LIMA, falecido há 38 anos e de MARIA SEVERINA DA SILVA 
LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 78 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domés� ca, 
RG n.º 334337379 - SSP/SP, CPF n.º 38412906802, com 35 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
três (25/01/1983), residente na Rua Amaral Neto, 51, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSE RAILTON NUNES, falecido há 10 anos e de CELIA DIAS DE OLIVEI-
RA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 56 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de fevereiro de 2018
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 DA SILVA FALCÃO e MIRELLE BUE-
NO HERBA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, analista 
de comércio exterior, RG n.º 23670986 - SSP/SP, CPF n.º 28840934863, com 37 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de outubro de mil 
novecentos e oitenta (05/10/1980), residente na Avenida Brasil, 734, apto.34, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO FALCÃO, 
de nacionalidade brasileira, torneiro mecânico, com 64 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de IDELENE DA SILVA FALCÃO, de nacionalidade brasileira, as-
sistente administra� va, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivor-
ciado de Ana Paula de Oliveira Lima, conforme sentença datada de 15/09/2015, 
proferida pela Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº0007486-36.2012.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, administradora, RG n.º 342492251 - SSP/SP, CPF n.º 39552102863, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de julho de mil 
novecentos e noventa (07/07/1990), residente na Avenida Brasil, 734, apto.34, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de MAURICIO NUNES HERBA, de nacionali-
dade brasileira, falecido há 3 anos e de MARIA ROSEMEIRE BUENO, de naciona-
lidade brasileira, merendeira, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de fevereiro de 2018
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 MOURA CAIRES LUZ e NATÁLIA 
CRISTINA CARDOSO GOMES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, eletricista, RG n.º 486183865 - SSP/SP, CPF n.º 37860312824, com 27 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 143, fl s. nº 564, Ter-
mo nº 39274), nascido no dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa 
(15/10/1990), residente na Rua São João, 12, apto 3, Vila São José, Cubatão - SP, 
fi lho de ANTONIO CARLOS CAIRES LUZ, de nacionalidade brasileira, motoboy, com 
46 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de CLAUDILENE MARIA DE MOURA 
LUZ, de nacionalidade brasileira, encarregada de limpeza, com 41 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, operadora de produção, RG n.º 376161413 - SSP/SP, CPF n.º 46992203800, 
com 20 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 183, fl s. nº 259, 
Termo nº 55189), nascida no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e 
sete (20/06/1997), residente na Rua Iolanda Damião do Amaral, 28, Vila São José, 
Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO SERGIO ALVES GOMES, de nacionalidade brasileira, 
mecânico, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de INES RAMOS 
CARDOSO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. 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, 02 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: CARLOS ALBERTO DE PAULA NEVES e DIRCEIA 
FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, 
RG n.º 187413101 - SSP/SP, CPF n.º 08784251875, com 51 anos de idade, natural de 
MANHUAÇU - MG (Manhuaçu-MG  Livro nº 46, fl s. nº 48, Termo nº 21411), nascido 
no dia dezoito de maio de mil novecentos e sessenta e seis (18/05/1966), residente 
na Rua Jaime Duarte, 212, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de AMILTON DE 
PAULA NEVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, resi-
dente em ITATIAIA - RJ e de TEREZINHA DE JESUS NEVES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 80 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Solange Lui-
za da Silva, conforme sentença datada de 19/10/2004, proferida pela Juiz de Direito 
da 3ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº204/03.. Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, RG n.º 605691885 - SSP/SP, 
CPF n.º 65709616753, com 57 anos de idade, natural de TRÊS RIOS - RJ, nascida no 
dia dezessete de setembro de mil novecentos e sessenta (17/09/1960), residente na 
Rua Romana Trigo França, 14, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de SEBAS-
TIÃO FERREIRA, falecido há 50 anos e de MARIA DAS DORES FERREIRA, falecida há 32 
anos. Divorciada de Francisco Gilvam de Lima Beserra, conforme sentença datada de 
10/02/2014, proferida pela Juíza de Direito da 3ºVara da Família da Regional de Ma-
dureira, Rio de Janeiro, nos autos de nº0011966-29.2003.8.19.0202(2003.202.011836-
6). 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 janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: CEZAR DOS SANTOS MATIAS e PA-
MELLA DE OLIVEIRA FEITOSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de operação, RG n.º 48884342 - SSP/SP, CPF n.º 41697379893, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de março 
de mil novecentos e noventa e três (12/03/1993), residente na Rua Boa Vista, 
226, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de MARIA JOSÉ DOS SANTOS MATIAS, 
de nacionalidade brasileira, diarista, com 52 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administra� va, RG n.º 398984773 - SSP/SP, CPF n.º 44984370807, com 20 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de agosto de mil nove-
centos e noventa e sete (02/08/1997), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 
561, apto.64, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de CHESIMO ALVES FEITOSA, 
de nacionalidade brasileira, encarregado de tubulação, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LUCINETE ARAUJO DE OLIVEIRA FEITOSA, de 
nacionalidade brasileira, costureira, com 42 anos de idade, residente em Cuba-
tão - 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 fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DANILO BARBOSA HURTADO SIERRA e JOYCE 
DA SILVA SÁ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, adminis-
trador, RG n.º 34349722 - SSP/SP, CPF n.º 35124053801, com 23 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 288, fl s. nº 25, Termo nº 
10672), nascido no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa e qua-
tro (25/04/1994), residente na Avenida Beira Mar, 1450, casa 1, Vila Ponte Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de JAIRO HURTADO SIERRA, de nacionalidade brasileira, eletri-
cista, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANIA BARBOSA 
HURTADO SIERRA, de nacionalidade brasileira, montadora, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, professora, RG n.º 43018019 - SSP/SP, CPF n.º 41707668817, com 23 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 187, fl s. nº 46, 
Termo nº 112769), nascida no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e noven-
ta e cinco (18/01/1995), residente na Rua Maria Cris� na, 549, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lha de WALDINEY SÁ, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARCIA PEREIRA DA SILVA SÁ, 
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. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: DANIEL CALAZANS DE FRANÇA e SOLANGE TERTO DA 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, RG n.º 
223146912 - SSP/SP, CPF n.º 76819370482, com 47 anos de idade, natural de IBIARA - 
PB, nascido no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e setenta (29/12/1970), 
residente na RUA Alberto Pinto de Carvalho, 8, casa 2, Jardim Nova Republica, Cubatão 
- SP, fi lho de JOSÉ CALAZANS DE FRANÇA, falecida há 5 anos e de MARIA DO CARMO DE 
FRANÇA, falecida há 18 anosDivorciado de Luziana Jerônimo Mota, conforme sentença 
datada aos 21/11/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-
-SP, nos autos de nº1003189-27.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 542110611 - SSP/SP, CPF n.º 18417822895, 
com 43 anos de idade, natural de DIAMANTE - PB, nascida no dia dois de setembro de 
mil novecentos e setenta e quatro (02/09/1974), residente na RUA Alberto Pinto de 
Carvalho, 8, casa 2, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ EVANGELISTA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de DIONAURA TERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 80 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Odair José 
Izidório da Silva, conforme sentença datada aos 07/08/2017, proferida pelo Juiz de Di-
reito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos da ação nº10024952420178260157. 
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, 02 de fevereiro de 2018
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: NATANAEL GOMES DO NASCIMENTO e ALCIONE BAR-
BOSA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador 
de máquinas, RG n.º 33372709 - SSP/SP, CPF n.º 22297465882, com 34 anos de idade, 
natural de GUARUJÁ - SP, nascido no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta 
e três (02/09/1983), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 640, apt.108, bloco F, 
Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasi-
leira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em MILHÃ - CE e de OLEGARIA MA-
TIAS DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente 
em MILHÃ - CEDivorciado de Geane Santana da Silva, conforme sentença datada de 
14/02/2017, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara do Foro desta Comarca, nos autos 
de nº1005919-11.2016.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, balconista, RG n.º 550857515 - SSP/SP, CPF n.º 06237709460, com 38 anos 
de idade, natural de COLÔNIA LEOPOLDINA - AL, nascida no dia quinze de janeiro de mil 
novecentos e oitenta (15/01/1980), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 640, 
apt.108, bloco F, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de CICERO BARBOSA DA SILVA, falecido 
há 5 anos e de GILDA JOSÉ DA SILVA, falecida há 17 anos. Divorciada de Marcos Eva-
risto de Medeiros, conforme sentença datada de 20/04/2016, proferida pela Juiza de 
Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001032.81.2016.8.26.0157. 
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, 14 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Informativo

Enterro 
da educação

Na tarde do dia 21/02, os professores � zeram 
um cortejo simbólico da educação municipal. 
Com um caixão, coroa de � ores e a gravação de 
uma mensagem fúnebre, o cortejo circulou por 
várias ruas do Centro e Vila Nova, parando por 
alguns instantes em frente à prefeitura, onde foi 
lido o obituário, seguido de manifestação. Em 
seguida, todos foram até a UME Lorena onde 
acontecia atribuição de aulas e lá o caixão circu-
lou dentro da escola, contando com adesão dos 
professores e professoras presentes.  

Sem diálogo
Embora circule nas redes sociais o vídeo do Secretário de Educação de 

Cubatão, Pedro de Sá, dizendo que publicaria novos decretos sobre atri-
buição de aulas e pagamento como previsto na Lei 22/2004, cumprindo 
acordo � rmado e aprovado pelos professores em 21/12/2017, o governo 
até o presente momento não cumpriu sua promessa. Também não resta-
beleceu o diálogo com o SINDPMC. 
O sindicato já encaminhou dois ofícios comunicando a decisão da cate-
goria de paralisar as atividades nos dias 28/02 e 01/03. O governo parece 
não se importar com isso e segue sua agenda de ataques aos nossos direi-
tos. Precisamos manter a organização, denunciar os desmandos e conse-
guir o apoio da população, pois os prejuízos são imensuráveis!!!

Perguntas que não se calam e que 
o governo não responde

Não entregar uniforme, camisetas, bermudas, tênis, mochila e mate-
rial escolar compromete a qualidade da Educação?

Mudar os alunos de Escolas e períodos, sem prévio aviso, comprome-
te a qualidade da Educação?

Retirar direitos conquistados pelos professores e reduzir seus salários 
compromete a qualidade da Educação?

Desquali� car o trabalho dos professores compromete a Educação?
Mentir ao país dizendo que os professores ganham 10 mil por mês 

compromete a qualidade da Educação?
Escolas com problemas sérios de estrutura, vazamentos, in� ltrações, 

goteiras, banheiros quebrados, sem ventiladores ou ar condicionado, pre-
judicam o desenvolvimento da educação?

Abuso de poder é crime?

A prova do descompromisso
Abaixo reproduzimos parte da ata assinada pelo Sr. Pedro de Sá 

em 21/12/2017, com destaque dos compromissos assumidos:

Salas de aulas 
superlotadas

Estamos denunciando o 
governo municipal nos Mi-
nistérios Públicos Estadual e 
Federal e GEDUC do MPE. 
Não aceitamos o decreto que 
aumenta o número de alunos 
por sala, principalmente na 
Educação Infantil, onde se 
estabeleceu limites de até 30 
alunos por professor! Tal des-
mando, além de desumano 
com as crianças, comprome-
te a aprendizagem, coloca em 
risco a segurança física dos 
pequenos e desgasta ainda 
mais os docentes! É um ab-
surdo sem precedentes! 

Sem popularidade 
e sem credibilidade

Durante a reinaugura-
ção da UME Jayme Olcese o 
Prefeito Ademário fez duras 
críticas infundadas aos pro-
fessores municipais. Alegou 
que os professores vem para 
ganhar dinheiro e não fazem 
um bom trabalho, e concluiu 
dizendo que a porta da rua 
é serventia. Além de não ser 
popular, o prefeito não tem 
credibilidade, pois logo em 
seguida começaram as pos-
tagens nas redes sociais mos-
trando alunos que saíram das 
escolas municipais e entra-
ram nas primeiras colocações 
em escolas técnicas federais 
e estaduais da região. Vai um 
aviso, Sr. Prefeito, nem popu-
laridade nem credibilidade!!!

Ato de desagravo
No dia 08/02, aconteceu 

no Sindpmc um ato de de-
sagravo contra a ofensiva 
do prefeito ademário.

Estiveram presentes 
o ex-deputado estadual, 
Roberto Felício, represen-
tando Douglas Izzo, pre-
sidente estadual da cut, a 
professora Nicea Fleury, 
representando a CNTE, 
Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Edu-
cação e representantes da 
Apeoesp. Na ocasião, todos 
se mostraram indignados 
com a fala  do prefeito e as 
ações do governo muni-
cipal contra a educação e 
colocaram suas instituições 
disponíveis para nos aju-
darem nos enfrentamentos 
contra a destruição de nos-
sas carreiras e o desmonte 
da educação municipal.  

SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO-SP.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

O SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO-SP, CNPJ 
55.670.350.0001/57 convoca todos os Professores Sindicalizados da Rede Mu-
nicipal de Cubatão/SP, conforme os Artigos 21 e 22 do Estatuto Social da Entidade 
Sindical, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará 
no dia 27 de fevereiro de 2018, em primeira chamada às 17h30 e em segunda 
chamada às 18h, com qualquer número de presentes, na sede da entidade, no se-
guinte endereço: Rua Goiás, 93 - Vila Paulista – Cubatão, para deliberarem sobre 
a seguinte Pauta: 
1. Manutenção do Estado de Greve e organização da Paralisação das atividades 
nos dias 28/02 e 01/03/2018. 
Nenhum outro assunto, exceto os mencionados na Pauta de Convocação serão 
deliberados. 

CUBATÃO, 22 de fevereiro de 2018.
Nilza Bretas de Carvalho Landim.

Presidente do SINDPMC.


