
CIDO BARBOSA  Diretor presidente Ano XVIII      23 de MARÇO de 2018     Nº 962     R$ 0,75 acontecedigital.com.br

HABITAÇÃO

PUBLICIDADE

Coluna do 
Cido Barbosa  02

Pré a estadual, Benzi 
sai do PSDB e vai 
para o palanque de 
França, no PR

Alckmin é meu! 
França assume Esta-
do nos próximos dias 
e briga com Dória

Articulações pró 
Dória dão 
visibilidade ao 
prefeito de Cubatão 
dentro do tucanato

Ademário apresenta 
a ‘Cubatão do futuro’ 
em loja maçônica

Boato na rede: 
Usiminas não está 
reativando áreas 
primárias

Unipar Carboclo 
expõe ‘A importância 
da Química’

Santos garante 
verba para 
obras

CNH digital 
começa a valer 
em SP

Causos Cubatenses
ganha novo livro

Anuncio foi feito em 
visita do secretário 
estadual de Turismo à 
cidade nesta terça (20).
Valor de R$ 25 milhões 
será usado para realizar 
11 obras. 03

Nesta quinta (22) entrou 
em vigor a CNH-e, que 
leva a sua habilitação 
para o seu smartphone. 
Veja como funciona e o 
que muda com a nova 
ferramenta . 02

A vez da periferia
SPU e Munícipio assinaram transferência de 
área da Vila Esperança para Cubatão na manhã 
desta quinta (22) e obras de reurbanização de-

Paulo Sérgio Fernandes/Colaborador

vem começar no segundo semestre. 
Na primeira etapa, 800 famílias devem ganhar 
um novo lar. Representante estadual do SPU 

também anunciou que outros dois bairros de-
vem ter terreno repassado ao município nos 
próximos 15 dias. 03

Santa Cruz dos Navegantes é do Guarujá. Repasse da área pelo SPU aconteceu também nesta quinta (22), 
na parte da tarde. Agora, a prefeitura dará seguimento ao processo de entrega de títulos de posse às famílias 
que moram no bairro. 03

25 MILHÕES NO CELULAR LANÇAMENTO

Segundo volume será lançado no próximo 
dia 05 de abril, no Bloco Cultural de Cu-
batão. Escrito pelo historiador e colunista 
do Acontece, Arlindo Ferreira, novo livro 
trará mais de 200 contos sobre a cidade e 
seus personagens. 04
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Nova 
estratégia
Atual secretário de De-

senvolvimento Econômico 
de Guarujá, Gilberto Benzi 
(PSDB) está de malas prontas 
para o PR onde deve concor-
rer a deputado estadual, ali-
nhado com Marcio França, 
que assume o Estado no co-
meço de abril: o PR foi o pri-
meiro a declarar apoio à ree-
leição do futuro governador. 
França é presidente estadual do PSB, tendo o prefeito de 
Guarujá, como um dos vices.

Na última eleição Benzi � cou em terceiro lugar na 
disputa pela Prefeitura, elegeu dois vereadores tucanos 
(o que não ocorria há 20 anos) e, no segundo turno, deu 
apoio determinante para a eleição de Walter Suman. 

Dois palanques
Já se sabe que o Geraldo Alckmin terá, ao menos 

em tese, dois palanques em São Paulo: um da coligação 
de França e outro de seu partido, com Dória.  Os dois 
grupos devem ter Alckmin como única bandeira em co-
mum, pois já declararam guerra, com os dois majoritá-
rios trocando farpas publicamente. 

Esta situação � ca mais evidente em Guarujá, com o 
tucano Benzi que pula para o palanque de França, dei-
xando o PSDB local sob o comando de aliados de Bruno 
Covas: palanque de Dória.  

Bico duro
Con� rmado o que Acontece previu na última sema-

na. Mesmo sem a benção de Alckmin, João Dória ven-
ceu com folga a indicação interna do PSDB para ser o 
candidato a governador do Partido. Quem está rindo à 
toa é o prefeito de Cubatão Ademário. Ele foi o primeiro 
prefeito tucano a trabalhar internamente a indicação do 
prefeito paulistano e teve papel determinante nas arti-
culações que resultaram na votação superior a 80% para 
Dória na região.

 Agora o prefeito cubatense trabalha para emplacar 
o nome do prefeito Mourão, de Praia grande, como vice 
de Dória. A tarefa é bem mais árdua, pois já existem ar-
ticulações para atrair como vice Skaf (MDB)  ou Kassab 
(PSD). 

Usisaúde
Com o objetivo de manter um canal de relaciona-

mento com a comunidade, a Fundação São Francisco 
Xavier implantou o Conselho Consultivo de Clientes da 
Baixada Santista. Formado por 20 bene� ciários do pla-
no Usisaúde, os participantes foram escolhidos median-
te a frequência de utilização dos serviços e o histórico 
de reclamações, sugestões e comentários, construtivos 
ao desenvolvimento da Fundação. 

A primeira reunião de 2018 aconteceu no Hospital 
de Cubatão, quando os conselheiros também conhece-
ram as instalações do Hospital e os serviços disponíveis 
para os bene� ciários da Usisaúde, mais um recurso pró-
prio da Operadora, na Baixada.

Nas reuniões são levantados pontos críticos a serem 
revistos pela Fundação, que a partir daí busca soluções 
ou decisões a serem tomadas a curto prazo.

Usiminas 
Não é verdade que a Usiminas está em processo de 

reativação das áreas primárias na Usina de Cubatão e 
contratando dois mil trabalhadores para isso.

Em nota à coluna, a Companhia se posicionou o� -
cialmente, diante de boatos que circularam durante a 
semana nas redes sociais. Embora esteja num momento 
de otimismo e em franca recuperação � nanceira, (inclu-
sive adiantando pagamento da dívida, conforme divul-
gado na última edição de Acontece), a empresa reforça 
que a reativação desses setores depende de uma forte 
recuperação da economia e dos estudos técnicos de via-
bilidade.

 
Patriota
Tudo indica que os admi-

radores do médico dr Maurici 
Aragão terão seu nome como 
opção para deputado federal 
nas eleições deste ano. É que o 
médico mudou de Partido e foi 
recebido como pré-candidato 
do Patriotas, que tem o depu-
tado estadual Paulo Corrêa Jr 
como presidente estadual.  O 
dr. chegou na agremiação, em 

alta, assumindo a vice-presidência local, com o aval 
do deputado e trouxe consigo toda a executiva do seu 
ex partido, inclusive Luzimar Reis que era presidente 
do PMN.

O presidente do Patriotas local dr Wanderley Mange 
também avalizou a vinda de Aragão.

Com todo este aval, � ca fácil prever que o doutor terá 
facilidade na obtenção da legenda para deputado federal. 

Uma exposição so-
bre ‘A importância dos 
produtos químicos para 
uma vida melhor’ teve 
sua inauguração na úl-
tima terça (20), no Blo-
co Cultural de Cubatão.

A exposição celebra 
os 85 do Sinproquim 
(Sindicato das Indús-

‘A importância da Química‘
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trias de Produtos Quí-
micos para Fins Indus-
triais) e é uma parceria 
da Unipar Carbocloro 
com a Birla Carbon. 

Na sua abertura, a 
exposição contou com 
o show do grupo ‘Ciên-
cia em Show’, que reali-
za diversos experimen-

tos de diversas áreas da 
ciência de forma diver-
tida. 

Na plateia, além de 
autoridades e represen-
tantes das indústrias, 
centenas de alunos de 
Cubatão acompanha-
ram as apresentações e 
conheceram um pouco 

mais sobre a indústria 
química e os produtos 
que são produzidos por 
elas.

A exposição segue 
até o próximo dia 28 de 
março, no Bloco Cultu-
ral de Cubatão, sempre 
das 08h às 17h, com en-
trada franca.

O prefeito de Cubatão Ademário foi rece-
bido na Loja Maçônica Aliança Fraterna, 
nesta semana. Depois das formalidades 

peculiares à visita de uma autoridade civil, 
o prefeito palestrou por cerca de meia hora, 
onde explicou os enfretamentos necessários 

para dar o choque de gestão, necessário 
para sanear as contas da cidade ‘que estava 
falida’; e explanou sobre os projetos que já 
estão em andamento para criar uma nova 
realidade para o município, a curto prazo. 

Na sequência respondeu perguntas.
Ao � nal, o prefeito foi homenageado com 

uma placa comemorativa e uma lembrança 
da fraternidade, entregues pelo venerável 

Roberto Carlos (foto). 

Desde quinta (22), 
a Carteira Nacional de 
Habilitação Eletrôni-
ca (CNH-e), chegou a 
São Paulo. Na prática, a 
CNH digital facilitará a 
identi� cação, tanto para 
os condutores quanto 
para os agentes de trân-
sito e sua autenticidade 
poderá ser comprovada 
pela assinatura via cer-
ti� cado digital do emis-
sor ou via leitura QR 
Code. O valor jurídico é 
o mesmo do documento 
impresso

A Soluti, empresa es-
pecializada em seguran-
ça e Certi� cação Digital, 
desenvolveu uma solu-
ção que serve de apoio 
para a entrada em vigor 
da CNH-e, o S.DNA. A 
ferramenta tem como 

CNH digital já tá valendo
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característica reunir in-
formações pertencentes 
a um indivíduo, empre-
sa ou produto através de 
um Certi� cado de Atri-
buto que reúne os dados 
do usuário via autentica-
ção.  Também possui um 
recurso de comunicação 
de dados, compilando 
informações sobre um 
determinado usuário ou 
empresa para acesso à 
terceiros, via QR Code. 

As novas CNHs pas-
sarão a usar o código na 
parte interna, permitin-
do a leitura com a câme-
ra de um smartphone de 
forma fácil e acessível, 
evitando fraudes.

Como obter 
a CNH-e
Antes de baixar o 

aplicativo no smartpho-
ne, o motorista deve ter 
um número de celular e 
um endereço de e-mail 
cadastrados na base do 
Denatran. Após isso, 
deve ser feito o downlo-
ad gratuito do app, que 
estará disponível nas lo-
jas o� ciais da Apple e do 
Google. Outro quesito é 
a aquisição de um cer-
ti� cado digital (pago), 
que irá permitir fazer 
todo o processo pela in-
ternet. Também será ne-
cessário fazer um cadas-
tro no Portal de Serviços 
do Denatran. A partir 
daí o condutor cria um 
PIN de segurança.

A Carteira de Habili-
tação digital só pode ser 
gerada para quem tem a 
última versão da CNH 

impressa, que conta com 
um QR Code (código 
escaneável em aparelhos 
eletrônicos) na parte in-
terna 

 
O que muda?
No caso dos motoris-

tas, poderão apresentar 
o documento de porte 
obrigatório de forma 
impressa, como hoje, 
quanto digital pelo seu 
smartphone. Ou seja, 
se esquecerem o docu-
mento em casa, basta 
apresentar o digital para 
não ser multado. No 
caso dos agentes, pode-
rão consultar os dados 
do motorista por meio 
de um aplicativo de ce-
lular que funcionará 
mediante leitura do QR 
Code. 
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Habitação 
Projetos vão transformar 
a realidade de Cubatão
A exemplo do que aconteceu nos bairros cotas, quando o atual prefeito era coordenador 
do Projeto Serra do Mar, praticamente toda a periferia da cidade será transformada 
nos próximos anos

“A Vila Esperança é nos-
sa”, disse o prefeito Ademá-
rio em sua fala durante a 
cerimônia de assinatura de 
transferência da titularida-
de da área onde está situa-
do o núcleo mais populoso 
da Cidade, durante ceri-
mônia nesta quinta (22). A 
área, que pertencia à SPU 
(Secretaria de Patrimônio 
da União), passa a ser o� -
cialmente do Município.

A transferência é o pas-
so que faltava para poder 
iniciar a reurbanização do 
bairro, cujo projeto existe 
desde 2008, e foi retomado 
no ano passado, passando 
por readequação. 

Com a documentação 
em dia, a Caixa Econômica 
Federal poderá liberar os 
recursos para a obra, que 
será dividida em quatro 
etapas. A primeira delas, 
com previsão para iniciar 
já no segundo semestre 
deste ano, compreenderá a 
construção de 800 mora-

dias, com o custo de R$ 130 
milhões. 

As outras etapas vêm na 
sequência e tem o prazo de 
quatro anos para serem re-
alizadas, conforme prevê a 
portaria que cedeu o terre-
no para a Cidade. O prazo, 
porém, pode ser prorroga-
do pelo Governo Federal.

Homenagem 
ao Miúdo

Um dos grandes líderes 
da Vila Esperança foi lem-
brado durante a cerimônia. 
Durante a sua fala, o se-

cretário nacional do Patri-
mônio da União, Sidrack 
Correia Neto, lembrou que 
a transferência e a reurba-
nização foram sonhos do 
popular Miúdo, falecido 
em 2016.

“Este momento é es-
pecial e eu quero dedicar 
ao Miúdo, que tanto lutou 
para que esse momento 
chegasse e infelizmente não 
pode ver em vida, mas te-
nho certeza de que ele está 
muito feliz onde estiver”, 
comentou, emocionando e 
arrancando aplausos de to-
dos os presentes.

Vila Natal e Jd. 
Nova República
Em 15 dias, a prefeitu-

ra deve assinar também a 
transferência de titularida-
de de mais duas áreas que 
abrangem dois grandes 
bairros: a Vila Natal e o Jar-
dim Nova República.

Quem garantiu a trans-
ferência foi o superinten-

dente do patrimônio da 
União em São Paulo (SPU-
-SP), Robson Tuma, que 
fez o anuncio durante o 
seu discurso na cerimônia. 
“Esse serão os próximos 
passos, que vão agilizar 
todo o processo de reurba-
nização de áreas mais peri-
féricas da Cidade”, a� rmou.

Vila dos 
Pescadores
O bairro também está 

com processo de transfe-
rência em andamento e a 
Cidade deve conseguir a 
sua posse ainda este ano. 
“Já conseguimos a Vila Es-
perança, e encaminhamos 
Jardim Nova República e 
Vila Natal. Agora vamos 
acelerar o processo de 
transferência da Vila dos 
Pescadores. Nosso objetivo 
é ter a posse ainda este ano, 
para começarmos o plane-
jamento de reurbanização 
do bairro”, a� rmou Ade-
mário.

Santa Cruz dos Navegantes 
passa oficialmente ao Guarujá
‘O direito real à propriedade é sagrado. Estamos tirando familias da informalidade e criando 
condições para uma vida melhor” Valter Suman

Em breve os moradores 
do bairro de Santa Cruz dos 
Navegantes terão os títulos 
de propriedade de suas ca-
sas. A cessão da posse da 
área do bairro para a cidade, 
feita pela SPU, foi assinada 
na tarde desta quinta (22), 
em evento realizado na Es-
cola Estadual Nossa Senho-
ra dos Navegantes, situada 
no bairro.

Agora cabe à Prefeitura 
dar prosseguimento no pro-
cesso de entrega dos títulos 
de propriedade para mais 
de 1500 famílias do local. 
Santa Cruz dos Navegan-
tes é o segundo bairro a ser 
contemplado com esta ação 
na cidade. O primeiro foi o 
Morrinhos 3.

“Estamos com o olhar 
bastante atento para a ques-

tão habitacional em nosso 
Município. Ter o direito real 
à propriedade é a coisa mais 
sagrada que possa aconte-
cer na vida de um cidadão. 
Estamos dando um grande 
passo para a consolidação 
desse processo, tirando as 
famílias da informalidade e 
dando a elas condições de 
uma vida melhor”, a� rmou 
o prefeito Válter Suman, du-
rante o seu discurso.

 O bairro é compreen-
dido em sua maioria por 
área da União (140 mil m², 
de um total de 245 mil m² 
pertencem à SPU). Com a 
medida, cerca de 1500 mo-
radias devem ter suas situa-
ções regularizadas.

Com os títulos de pro-
priedade em mãos, os mo-
radores tornam-se de fato 

proprietários da residência, 
o que lhes garante acesso ao 
mercado formal de crédito, 

além de segurança jurídica, 
valorização dos imóveis e 
mais qualidade de vida.

Convênios garantem 
mais 11 obras 
em Santos

Santos deve receber 
nos próximos dias mais R$ 
25,4 milhões para obras de 
turismo, urbanismo, aces-
sibilidade, mobilidade, es-
porte e segurança.

O anuncio da verba 
aconteceu na última ter-
ça (20), durante visita do 
secretário de Turismo do 
Estado, Fabrício Cobra. 
Na ocasião do encontro, 
na Prefeitura, o secretário 
informou ao prefeito Paulo 
Alexandre Barbosa que o 
governador Geraldo Alck-
min vai assinar 11 convê-
nios do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to dos Municípios Turísti-
cos (Dadetur) para Santos. 

Serão liberadas verbas 
para a segunda etapa da 
revitalização do emissário 
submarino com a amplia-
ção da torre dos jurados 
(R$ 1,3 milhão); obras de 
acessibilidade na Aveni-

da Moura Ribeiro (R$ 3,2 
milhões); reurbanização 
da Lagoa da Saudade (R$ 2 
milhões); revitalização da 
Avenida Francisco Ferreira 
Canto (R$ 6,9 milhões); re-
vitalização da escadaria do 
Monte Serrat com implan-
tação de escada hidráuli-
ca, iluminação e obras de 
contenção (R$ 1,4 milhão); 
restauro da Sala Prince-
sa Isabel, no Paço (R$ 3,7 
milhões); revitalização 
do quinto andar do Paço 
(R$ 1,8 milhão); pintura 
da fachada do Museu Pelé 
(R$ 473 mil); projeto para 
recuperação estrutura do 
Viaduto Aristides Bastos 
Machado (R$ 221,6 mil); 
serviços complementares 
no futuro Centro de Con-
trole Operacional (R$ 1,9 
milhões) e implantação de 
novas fachadas dos giná-
sios do complexo M. Nas-
cimento (R$ 2,1 milhões).
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R$ 25 MILHÕESREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Prefeito e representantes da SPU assinam a trasferên-
cia em escola do bairro na tarde desta quinta (22)

Os números da Vila Esperança

Área - 1.492.312,42 m²
• 675.500,81 m² se des� nam à regularização fundiária
• 126.131,93 m² à recuperação ambiental de áreas
• degradadas pela ocupação irregular; 
• 690.679,68 m² à preservação de áreas de mangue.

A Reurbanização da Vila Esperança
Primeira Etapa - início das obras prevista para o segundo semes-
tre 2018
800 - Unidades habitacionais mais obras de infraestrutura 
R$ 130 Milhões – Valor total desta etapa do projeto

Outros Projetos Habitacionais 
Cubatão B (situado ao lado do CSU)
216 moradias
Início das obras – 10 de janeiro de 2018
Custo – R$ 38 milhões

Projeto Nhapium (ao lado da Ilha Caraguatá)
674 moradias
Início das obras – Previsto para o fi nal de 2018
Custo – não divulgado (em fase de orçamento e licitação)

Conjunto Rubens Lara
Obras de manutenção nas moradias
Custo – R$ 4,8 milhões
Início das obras – Previsto para abril

Novos projetos
Incluindo a reurbanização da Vila dos Pescadores estão sendo 
viabilizados

Secretário Nacional do SPU, Sidrack Correia Neto, explicou como transcorreu o processo que culminou 
na assinatura da cessão do terreno ao Município. 

Em setembro de 2017, o Acontece adiantou que a 
cessão do terreno e o inicio das obras seriam em 2018
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS

Arlindo Ferreira lança 
Causos Cubatenses 2

Causos que contam a história de Cubatão de uma forma 
engraçada e de um ponto de visto diferente. Com esse olhar, 
o historiador e contador de histórias Arlindo Ferreira lança 
a segunda edição do livro ‘Causos Cubatenses’.

A noite de autógrafos acontece no próximo dia 05 de abril, 
no Bloco Cultural de Cubatão, onde o autor fará dedicatórias 
nos livros e também vai contar algumas curiosidades sobre 
as histórias contidas nele. “Esse novo livro traz causos inédi-
tos, que contam algumas situações engraçadas. Quem viveu 
aquelas histórias vai poder relembrar e quem não viveu vai 
poder dar boas risadas com elas”, conta Arlindo Ferreira.

A novidade para este segundo livro é que ele vem maior 
que o primeiro. “Este novo livro tem 30 histórias a mais do 
que o primeiro, que teve 240”, conta.

O lançamento do livro faz parte da semana de comemo-
ração do aniversário de Cubatão, que terá diversos eventos 
até o dia 09 de abril, dia do aniversário de emancipação po-
lítica da Cidade.

Colunista do Acontece de longa data, Arlindo Fer-
reira é famoso por suas histórias sobre a Cidade. 
Nesta semana, ele também completou mais um 
ano de vida e toda a redação do Acontece apro-
veita para desejar muitas felicidades e também 
muitos anos aqui contando seus causos.

...JÁ O SEGUNDO LIVRO, TEM 270 
CONTOS INÉDITOS E SERÁ LANÇADO 
NO PRÓXIMO DIA 05 DE ABRIL

Parabéns Arlindo

Do jornal para o livro
‘Os Causos Cubatenses começaram com uma coluna no 

Jornal Acontece muitos anos atrás, e foram tantas histórias, 
que acabei reunindo todos eles no primeiro livro, que foi lança-
do em 2009”, comenta o autor.

A coluna, que segue até hoje contando histórias da Cida-
de nas páginas do Acontece, também foi o grande motivo do 
nascimento da segunda edição do livro. “São muitas histórias 
durante todos esses anos. Por isso nasceu o segundo Causos 
Cubatenses”, a� rma Arlindo Ferreira.

LANÇADO EM 
03 DE ABRIL DE 
2009, O 
PRIMEIRO CAU-
SOS CUBATENS-
ES TEM 240 
CONTOS SOBRE 
O DIA A DIA DA 
CIDADE...
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CASQUEIRO, CUBATÃO

Formados
Na última sexta (16), o Bloco Cultural de Cubatão 

abriu suas portas para receber alunos e familiares das 
turmas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, no evento que fez o encerramento das o� cinas 
do ano de 2017 do Camp de Cubatão.

As o� cinas têm por objetivo fortalecer os vínculos fa-
miliares e potencializar o desenvolvimento de habilida-

des, tais como, a capacidade comunicativa e a inclusão 
digital, de modo a orientar os adolescentes para a escolha 
pro� ssional consciente, prevenindo a sua inserção preco-
ce e desprotegida no mercado de trabalho.

Além das autoridades presentes, a turma de 2017 teve 
como paraninfo o dr. Rogério Augusto Leite, promotor 
da infância e juventude de Cubatão, e como patronesse a 
gerente de organização da Escola Estadual Castelo Bran-
co, Tatiani Távora.

A������ G���

Nesta quinta (22), o Projeto Canto Mágico recebeu 
a visita de Maria Náustria de Albuquerque, repre-
sentante de  Programas Sociais da Petrobras, que 
patrocina o projeto. Além de um bate papo com os 
professores, ela pode conhecer mais do projeto de 
formação de docentes e também acompanhou um 
ensaio do Coral.

Na foto: Sonia Fagundes, Serviço de apoio à Saúde; Sandra Pena, professora de Educação Religiosa; Magali Guedes, pastora; Ivete 
Trotti, enfermeira obstetra; a an� trião, enfermeira Sira da Silva; Marinei Morais, enfermeira; Sandra Abreu, enfermeira; Mayla 
Hadid, delegada de Polícia; Nilcéia Dias, professora e Jaque Barbosa, jornalista

Aderbau Gama

Mulheres 
maravilha

Celebrando o mês 
da mulher, o Partido 
da Mulher Brasilei-
ra (PMB) de Cubatão, 
realizou na última 
quinta, 22, a Noite das 
Mulheres Maravilha. 
Na abertura, pales-
tra ministrada pela 
dra. Sandra Abreu, 
falou da Mortalida-
de Materno Infantil. 
Na ocasião, mulheres 
cubatenses foram ho-
menageadas em seus 
segmentos. Os traba-
lhos foram conduzi-
dos pela presidente 
do PMB, Sira da Silva
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: STALONE DE LIMA LOPES e JULIANE DA SILVA ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, ajudante, RG n.º 580016249 - SSP/SP, CPF n.º 49060084888, com 19 anos de idade, natural 
de MACAÍBA - RN (Macaíba-RN  Livro nº 81, fl s. nº 12, Termo nº 30471), nascido no dia seis de setembro de 
mil novecentos e noventa e oito (06/09/1998), residente na Avenida Ferroviária I, Caminho São Jorge, 2922, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL LOPES DA COSTA NETO, de nacionalidade brasileira, ar-
mador, com 48 anos de idade, residente em MACAÍBA - RN e de JOSEFA FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, domés� ca, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 367361644, CPF n.º 45595234873, com 21 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 176, fl s. nº 185, Termo nº 52329), nascida no dia três de maio de mil nove-
centos e noventa e seis (03/05/1996), residente na Avenida Ferroviária I, Caminho São Jorge, 2922, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de EDSON RAIMUNDO ALVES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NEIDE AMARAL DA SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de março 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: EDIVALDO LIMA DE SOUZA e JAQUELINE ROSA COSTA SANTANA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 583541215 - SSP/SP, CPF n.º 07048051540, com 
23 anos de idade, natural de RIACHÃO DO DANTAS - SE (Riachão Dantas-SE  Livro nº 13, fl s. nº 52, Termo 
nº 4452), nascido no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e quatro (10/04/1994), residente 
na Rua Beco São Paulo, 276, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ALFREDO PEREIRA DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, lavrador, com 53 anos de idade, residente em RIACHÃO DO DANTAS - SE e de 
JOCILENE LIMA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em 
RIACHÃO DO DANTAS - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
caixa, RG n.º 419204842 - SSP/SP, CPF n.º 33116166854, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia dez de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (10/10/1984), residente na Rua 
Beco São Paulo, 276, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JORGE ROKSON SAMPAIO SANTANA, de nacio-
nalidade brasileira, dados desconhecidos e de AMELIA COSTA, de nacionalidade brasileira, professora, 
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, 17 de março 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 DORIA SOUZA e MARIA ANDRÉA CARDOSO DE AQUINO. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 36464898 - SSP/SP, CPF n.º 89403193468, com 45 anos de idade, 
natural de PENEDO - AL, nascido no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e setenta e três (01/01/1973), 
residente na RUA dos Girassóis, 151, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ VIEIRA DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em PENEDO - AL e de IZABEL DA SILVA DORIA SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Ivonete 
Aparecida Gomes da Silva, conforme sentença datada aos 11/10/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1003396-89.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 502270585 - SSP/SP, CPF n.º 02515836437, com 43 anos de idade, natural de 
FLORES - PE, nascida no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e setenta e quatro (16/08/1974), residente 
na RUA dos Girassóis, 151, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ APOLINARIO DE AQUINO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GERTRUDES MARIA CARDOSO DE 
AQUINO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de José Frutuoso da Silva, conforme sentença datada aos 15/02/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1002599-50.2016.8.26.0157. 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, 20 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: FILIPE CREMASCO e LEONNIE SOARES DA CRUZ SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, analista de transporte, RG n.º 34509213 - SSP/SP, CPF n.º 30417033869, com 35 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(30/09/1982), residente na AVENIDA Dr.Joel Gonçalves de Oliveira, 40, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lho de 
VALTER ANTÔNIO CREMASCO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 61 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de INES APARECIDA BETONI CRESMASCO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de 
idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Giselle Freire da Silva Castro, conforme sentença datada aos 
15/10/2009, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº603/09, processo 
nº157.01.2009.004392-9/000000.000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de 
exportação, RG n.º 483167794 - SSP/SP, CPF n.º 38908047808, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 147, fl s. nº 441, Termo nº 89095), nascida no dia vinte e quatro de janeiro de 
mil novecentos e noventa e um (24/01/1991), residente na AVENIDA Dr.Joel Gonçalves de Oliveira, 40, Pq.São 
Luís, Cubatão - SP, fi lha de FERNANDO DA CRUZ SILVA, de nacionalidade brasileira, cabeleireiro, com 51 anos de 
idade, residente em SANTOS - SP e de ROSEMEIRE SOARES SILVA, de nacionalidade brasileira, assistente ope-
racional, com 52 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de março 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: GIVANILDO PAULO BARBOSA e ROSIMEIRE CAROLINDA IPIRANGA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 27346628 - SSP/SP, CPF n.º 
25280468800, com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 48, fl s. nº 205, Ter-
mo nº 3759), nascido no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (23/08/1975), 
residente na RUA João Pessoa, 475, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de PAULO ANTONIO BARBOSA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MAR-
GARIDA MARIA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enferma-
gem, RG n.º 258410954 - SSP/SP, CPF n.º 26452206818, com 41 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 52, fl s. nº 130, Termo nº 2111), nascida no dia vinte e três de janeiro de mil 
novecentos e setenta e sete (23/01/1977), residente na RUA João Pessoa, 475, Vila Nova, Cubatão - 
SP, fi lha de JOSÉ IPIRANGA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 94 anos de idade e de RAI-
MUNDA MARIA CAROLINDA IPIRANGA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 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, 20 de março 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: ELIONAI GERALDO DE MOURA e THAISA DE OLIVEIRA ANDRADE. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, RG n.º 36008420 - SSP/MG, CPF n.º 09957934686, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 135, fl s. nº 348, Termo nº 36174), 
nascido no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta e nove (09/07/1989), residente na RUA San-
to Antonio de Paduá, 4, fundos, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de SILVANO GOMES DE MOURA, 
de nacionalidade brasileira, pastor, com 57 anos de idade, residente na RUA Santo Antonio de Pa-
duá, 4, em Cubatão - SP e de JEANETE LOPES GERALDO DE MOURA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 53 anos de idade, residente na RUA Santo Antonio de Paduá, 4, em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 345090913 - SSP/SP, CPF n.º 
33381408860, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 104, fl s. nº 33, Ter-
mo nº 23523), nascida no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (10/09/1984), 
residente na RUA Gigino Aldo Trombino, 327, apt.24, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de EDEIL-
DO GUILHERME DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, falecido há 30 anos e de MARIA EVA RUAS 
DE OLIVEIRA ANDRADE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente na RUA 
Gigino Aldo Trombino, 327, 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, 17 de março 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: JOSÉ CARLOS BARBOSA e RAFAELA DOS SANTOS NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 192968038 - SSP/SP, CPF n.º 08050985857, com 
51 anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascido no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos 
e sessenta e sete (25/02/1967), residente na Rua Santa Terezinha, 40, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de 
PAULO ANTONIO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, saqueiro, com 79 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARGARIDA MARIA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de odontologia, 
com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Maria Aldenisia de Sousa conforme se-
tença datada de 20/07/2015 proferida pela Juiza de Direito da 2ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos 
de nº0003726-74.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, conferen-
te, RG n.º 441169697 - SSP/SP, CPF n.º 37434482893, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia dois de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (02/08/1987), residente na Rua Santa Te-
rezinha, 40, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de JOSE LUIZ DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 20 anos e de MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de março 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: IVANILDO NUNES DA SILVA e MARIA SALETE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista carreteiro, RG n.º 35576524 - SSP/SP, CPF n.º 74590383420, 
com 48 anos de idade, natural de VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, nascido no dia oito de maio de mil no-
vecentos e sessenta e nove (08/05/1969), residente na Caminho dos Pilões, 980, Fabril, Cubatão - SP, fi -
lho de MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há mais de 10 anos 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 730418 - SSP/AL, CPF n.º 
48317764400, com 49 anos de idade, natural de DELMIRO GOUVEIA - AL, nascida no dia dezesseis de ju-
nho de mil novecentos e sessenta e oito (16/06/1968), residente na Caminho dos Pilões, 980, Fabril, Cuba-
tão - SP, fi lha de JOÃO BENICIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de 
idade, residente em BRASÍLIA - DF e de ERUNDINA DA CONCEIÇÃO SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 80 anos de idade, residente em BRASÍLIA - DF. Divorciada de Luiz Fernandes de Souza confor-
me sentença datada de 18/11/2015, proferida pelo Juíz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos 
autos de nº1000625-12.2015.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: EDUARDO BERNARDES GOMES e VALÉRIA BARBOSA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, analista de logís� ca, RG n.º 27737231, CPF n.º 35331464807, com 31 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 114, fl s. nº 326, Termo nº 27795), nascido no dia primeiro 
de maio de mil novecentos e oitenta e seis (01/05/1986), residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 1072, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JACY AMARAL GOMES, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 62 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ALCINEIA BERNARDES GOMES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ope-
radora de caixa, RG n.º 415892417 - SSP/SP, CPF n.º 36982708896, com 29 anos de idade, natural de OROBÓ 
- PE (Orobó-PE  Livro nº 10, fl s. nº 213, Termo nº 10571), nascida no dia trinta de junho de mil novecentos 
e oitenta e oito (30/06/1988), residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 1072, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lha de VALDI ARRUDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANTONIETA MARIA BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, encarregada de 
limpeza, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ANTONIO SOUSA DA SILVA e CICIANE DA SILVA LEITE. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor ja� sta, RG n.º 53981328X - SSP/SP, CPF n.º 71008586315, com 
42 anos de idade, natural de PIRACURUCA - PI (Piracuruca-PI  Livro nº 79, fl s. nº 197, Termo nº 8877), 
nascido no dia dois de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (02/11/1975), residente na RUA 
Nossa Senhora Aparecida, 165, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO FRANCISCO DA SILVA, fa-
lecido há 12 anos e de JUDITE JANUÁRIA DE SOUSA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 62 anos de idade, residente em COCAL DE TELHA - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, aposentada, RG n.º 53198048 - SSP/SP, CPF n.º 76828808215, com 38 anos de ida-
de, natural de CAMPO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 18, fl s. nº 30, Termo nº 21639), nascida 
no dia quinze de outubro de mil novecentos e setenta e nove (15/10/1979), residente na RUA Nossa 
Senhora Aparecida, 165, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de BENEDITO LEITE PEREIRA FILHO, faleci-
do há 17 anos e de MARIA DE JESUS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 54 anos 
de idade, residente em COCAL DE TELHA - PI. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de março 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: JADIEL CLEBSON CALAZANS DE FREITAS e JÉSSICA BARBOSA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 40300021 - SSP/SP, CPF n.º 32089134860, com 33 anos 
de idade, natural de PALMARES - PE (Ribeirão  Livro nº 56, fl s. nº 112, Termo nº 122), nascido no dia vinte 
e quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (24/12/1984), residente na Rua João Damasio, 
606, casa 2, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ JUSTINO DE FREITAS, de nacionalidade bra-
sileira, motorista carreteiro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CATIA MARIA CALAZANS 
DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 402995016 - SSP/SP, CPF n.º 
38489056803, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de junho de mil nove-
centos e oitenta e oito (06/06/1988), residente na Rua João Damasio, 606, casa 2, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, fi lha de WANDERLEY PALUCCI DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 anos 
de idade, residente em FORTALEZA - CE e de ELIZABETE CANDIDO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 52 anos de idade, residente em FORTALEZA - CE. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de março 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: WELTON LUCA MOURA DOS SANTOS e JANAÍNA DE MATOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 424242746 - SSP/SP, CPF n.º 
37529441884, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 127, fl s. nº 227, 
Termo nº 32869), nascido no dia onze de abril de mil novecentos e oitenta e oito (11/04/1988), re-
sidente na Rua Antônio Braz Correia, 61, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de LUCIO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, taxista, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCILENE 
BEZERRA DE MOURA, falecida há 14 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, vendedora, RG n.º 420221463 - SSP/SP, CPF n.º 34364841803, com 35 anos de idade, natural 
de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 18º Subdistrito - Ipiranga  Livro nº 76, fl s. nº 261, Termo nº 45416), 
nascida no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (06/12/1982), residente na Rua 
Antônio Braz Correia, 61, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de RICARDO APARECIDO DE MATOS, de 
nacionalidade brasileira, mecânico, com 46 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de MA-
RIA APARECIDA DIAS, falecida há 20 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, 20 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Errata

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: FABIANO SANTANA DA SILVA e JACIONE LEODEGÁRIO 
DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, portador do CPF n.º 
21309790841. Sendo a pretendente, portadora do CPF n.º 
35059020800. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Errata

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: WENISON FREITAS DE OLIVEIRA e MARIA ROSANE 
DA SILVA. Sendo a pretendente, natural de AQUIDABÃ 
- SE . 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 março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Errata

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
HENRIQUE GONÇALVES DE ARAUJO FARIAS e DÉBORA DO NAS-
CIMENTO CLEMENTINO. Sendo o pretendente, fi lho de QUEILA 
GONÇALVES DE ARAUJO FARIAS. 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, 19 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Errata

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: IZAEL DOS 
REIS SANTOS e ELENILDA RAMOS DA SILVA. Sendo a pretendente, 
fi lha de EVANILDO RAMOS DA SILVA, falecido há 14 anos e de LIN-
DETE FELIX DA SILVA, falecida há 22 anos. Se alguem souber de al-
gum 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 março 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
• Salão comercial 

no Centro
• Apartamento no 

Casqueiro
• Casa Vila Nova
• Sobrepostas no 

Vale Verde
• Apartamento e 

galpão no Centro

VENDE
• Lindo sala living      

na Ilha Porchat
• Sobrepostas no Vale 

Verde - 2 quartos
• Apartamento Jd. Cas-

queiro - 2 quartos
• EXCELENTE CASA 

5 quartos - piscina 
- garagem p/ três 
veículos

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ANTONIO MARQUES GONÇALVES DE ARAUJO e MARIA MACIANA DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 205885512 - SSP/SP, CPF n.º 
06082657802, com 50 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 33, fl s. nº 95, Termo nº 
24846), nascido no dia primeiro de junho de mil novecentos e sessenta e sete (01/06/1967), residente 
na Avenida Ferroviária, Caminho São Victor, 125, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO 
GONÇALVES DE ARAUJO, falecido há 40 anos e de MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO, falecida há 
7 anos. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 215223202 - SSP/
SP, CPF n.º 10824597800, com 63 anos de idade, natural de BONITO - PE, nascida no dia vinte e cin-
co de março de mil novecentos e cinquenta e quatro (25/03/1954), residente na Avenida Ferroviária, 
Caminho São Victor, 125, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de ABDIAS MOREIRA DA SILVA, fa-
lecido há 8 anos e de MACIANA BATISTA DA SILVA, falecida há 7 anos. Divorciada de Manoel Severi-
no da Silva, conforme sentença datada de 12/05/1992, proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da 
Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº88/92. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de março 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: ANDRÉ ANHAS CAMPOS e JOELMA DE OLIVEIRA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, analísta de logís� ca, RG n.º 433901755 - SSP/SP, CPF n.º 23054886883, com 29 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 127, fl s. nº 102, Termo nº 32745), nascido no dia 
trinta e um de março de mil novecentos e oitenta e oito (31/03/1988), residente na RUA Manoel Antonio 
da Silva, casa01, bl.01 lote 25, Conjunto Rubens Lara, Cubatão - SP, fi lho de ANIVALDO CAMPOS, cozinhei-
ro, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NADIR ANHAS, do lar, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de saúde, 
RG n.º 489443874 - SSP/SP, CPF n.º 39309880899, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 155, fl s. nº 204, Termo nº 43990), nascida no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa 
e dois (05/11/1992), residente na RUA Professora Hortência Mathey, 15, Bolsão 8, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FILHO, aposentado, com 66 anos de idade e de MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 
SILVA, aposentada, com 60 anos de idade. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 21 de março 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: EDUARDO RIBEIRO VASCONCELOS e ANA LÚCIA PEREIRA DE MENEZES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 34449906 - SSP/SP, CPF n.º 33877908802, 
com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 78, fl s. nº 147, Termo nº 13289), 
nascido no dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta e um (19/03/1981), residente na RUA 
Professora Ana Dias, 228, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de JOSE EDIMAR ALVES VASCONCELOS, apo-
sentado, com 64 anos de idade e de CELESTE MEIRE RIBEIRO VASCONCELOS, do lar, com 63 anos de 
idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 467449491 - SSP/
SP, CPF n.º 24058059877, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Li-
vro nº 239, fl s. nº 161, Termo nº 77074), nascida no dia treze de julho de mil novecentos e oitenta e 
sete (13/07/1987), residente na RUA São Paulo, 594, Centro, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO DE ME-
NEZES, aposentado, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ALEXANDRINA PEREIRA 
SANTANA DE MENEZES, falecida há 02 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, 21 de março 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: ERONILDO DAS NEVES AMURIM e 
MARIA FERREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, cabeleireiro, RG n.º 22681672 - SSP/SP, CPF n.º 13054914836, 
com 49 anos de idade, natural de PATOS - PB, nascido no dia dezesseis de maio de mil novecentos e sessenta e oito (16/05/1968), residente na Rua Dar-
ci Moreira Cesar, 304, apto 11, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de GUMERCINDO DAS NEVES AMURIM, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 83 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LEONITA DE OLINDA AMURIM, de nacionalidade brasileira, costureira, com 76 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de Renata Santos Nunes, conforme sentença de 11/04/2017 proferida pela Juiza de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos 
autos de nº1001442-08.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de limpeza, RG n.º 498807502 - SSP/SP, CPF 
n.º 39217156876, com 29 anos de idade, natural de MURICI - AL (Murici-AL  Livro nº 21, fl s. nº 97, Termo nº 21681), nascida no dia dois de agosto de mil 
novecentos e oitenta e oito (02/08/1988), residente na Rua Darci Moreira Cesar, 304, apto 11, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FERREIRA DOS 
SANTOS, falecido há mais de 10 anos e de EDITE MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 21 de março 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: CRISTHIAN DO NASCIMENTO BARBOSA 
e NAILA ARAUJO SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, agente de atendimento, RG n.º 37708639 - ssp/sp, CPF n.º 23251862880, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noventa (28/12/1990), residente na Rua Salgado Filho, 
248, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ALVES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, encarregado de caldeiraria e tubulação, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de RAQUEL PONTES DO NASCIMENTO SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de enfermagem, com 56 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de telemarke� ng, RG n.º 449279881 - SSP/SP, CPF n.º 44023806854, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e três (20/03/1993), residente na Praça Miquelina 
Domingues, 70, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MARIA JOSE ARAUJO SANTOS, aposentada, com 74 anos de idade, residente na residente   nº 0, 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, 21 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ANUNCIE 
AQUI

13 99653-2902
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Cléber do Cavaco solicita banheiros para ostomizados
O vereador Cléber do Cavaco (PRB) apresentou requerimen-

to junto à mesa da Câmara solicitando ao poder executivo que 
faça a instalação nos próprios públicos de banheiros adaptados 
para que os ostomizados possam efetuar higienização e troca de 
bolsa coletora.

De acordo com o vereador, pessoas ostomizadas (que passa-
ram por cirurgia que permite criar comunicação entre o órgão 
interno e o exterior) tem di� culdades para utilizar banheiros co-
muns e a troca de bolsa e higienização necessitam de atenção do 
paciente. O requerimento foi encaminhado ao poder executivo.

sustentável da bicicleta como meio de transporte sustentável.  O 
projeto de lei prevê ainda a criação da rota cicloturística “Cami-
nhos do Mar”, a ser realizada anualmente no mês de janeiro e o 
programa de educação no trânsito “Vamos Pedalar” a ser desen-
volvido com os estudantes da rede municipal de ensino.

O projeto de lei de autoria do vereador Rafael Tucla (PT) que 
cria o sistema cicloviário foi aprovado por unanimidade na última 
sessão, realizada no dia 20. O Sistema Cicloviário, se sancionado 
pelo prefeito Ademário, terá como objetivo incentivar o uso de 
bicicletas para a promoção da mobilidade urbana local e o uso 

PL que cria sistema cicloviário é aprovado

Sérgio Calçados cobra manutenção do Cemitério
O vereador Sérgio Calçados (PPS) utilizou a tribuna da Câma-

ra para cobrar mais uma vez uma solução para o Cemitério e Ve-
lório Municipal, que necessita urgente de manutenção e reforma. 
O pedido já havia sido feito pelo vereador em janeiro de 2017, por 
meio de ofício.

“Recebemos diversas reclamações dos munícipes, até daque-
les que já não moram na cidade, mas nos encontram nos mo-
mentos difíceis de sepultamento dos entes queridos. A reforma 
precisa ser feita, pois � camos com a sensação de que está tudo 
abandonado. Vou cobrar mais uma vez o Executivo”, destacou.

Marcinho acompanha pavimentação no São Bartolomeu
O vereador Marcinho (PSB) esteve nessa semana no 

Caminho São Bartolomeu, no ponto � nal da Vila Espe-
rança, acompanhando os serviços de pavimentação que 
estão sendo realizados. Marcinho pode ver de perto o an-
damento das obras e a qualidade do asfalto que está sendo 

colocada.
Segundo o vereador, o asfaltamento do Caminho São 

Bartolomeu é um pedido recorrente dos moradores do bair-
ro e uma das demandas mais requeridas pelo edil junto ao 
poder executivo durante o seu mandato.

Roxinho trabalha para regularização da V. Esperança
O vereador Roxinho (MDB) acompanhou nesta quinta 

(22) a assinatura da transferência da área da Vila Esperança 
do SPU (Serviço de Patrimônio da União) para a Prefeitura. 
Esse passo é de suma importância para que a reurbanização 
do bairro possa ser realizada.

O vereador destacou a importância do trabalho conjunto 
com o deputado federal Baleia Rossi, que auxiliou no destra-
vamento do processo. 

O próximo passo é a licitação para contratação da empresa 
que realizará as obras.

Lalá solicita retomada de Frente de Trabalho
O vereador Lalá (SD), protocolou indicação junto a mesa 

da Câmara solicitando ao poder Executivo para que sejam 
feitas gestões para a retomada das frentes de trabalho, con-
forme diz a Lei vigente n°. 2.419/1997 com alteração pela 
Lei n°. 2.564/1999. 

Segundo o vereador, a falta de emprego tem afetado 
milhares de famílias em todo o Município e o retorno das 
frentes de trabalho poderia ajudar estas famílias a ter uma 
vida um pouco melhor em um momento difícil como o 
que estamos passando

Rodrigo Alemão: Programa de Apoio ao Esporte
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indicação 

a mesa da Câmara solicitando ao poder Executivo para que 
sejam feitos estudos com o intuito de viabilizar a criação de 
projeto de lei para instituir o ‘Programa Municipal de Apoio 
ao Esporte.

De acordo com o vereador, o programa vai facilitar e auxi-
liar a criação de projetos esportivos de todas as modalidades no 
município. Em sua indicação, o vereador também aponta que a 
Lei Complementar 615/2007, do município de Santos, pode ser 
usada como parâmetro para a criação da lei em nossa Cidade.

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

Informativo

Só a luta nos fortalece
Alguns de nós estão 

cansados, abalados e de-
siludidos com o que esse 
governo irresponsável 
tem feito com nossas vi-
das, com nossas carreiras. 
Ainda bem! Que não haja 
mais ilusões, não pode-
mos contar com o bom 
senso dessa administra-
ção. Ela feriu nossa dig-
nidade e tenta nos impor 
uma pauta ultraliberal que 
nos acorrenta, nos escra-
viza, nos torna miseráveis, 
tentando nos tornar alvos 
fáceis para mais maldades 
e desmandos. Se recuar-
mos um milímetro, ele 

avança um metro. 
Porém estamos ainda 

mais fortes para resistir! Está 
em jogo o nosso presente e o 
nosso futuro, o nosso plano 
de assistência médica, que 
foi golpeado mais uma vez 
com a redução da contribui-
ção por conta dos decretos. 
O nosso fundo previdenciá-
rio, se as contribuições caí-
rem, como está ocorrendo, 
não garantirá as aposenta-
dorias futuras. 

Por isso tudo e pelo fu-
turo sombrio que planejam 
para nós, vamos parar mais 
uma vez nos dias 27 e 28/03. 
O que signi� ca perder al-

guns dias quando estão nos 
tirando a dignidade? Não se 
troca uma vida de dignida-
de por dois dias de desconto 
no salário.

CONFIANÇA 
NA UNIDADE!
O MEDO DO 

PRESENTE NÃO 
VAI VENCER A 

ESPERANÇA DE 
DIAS MELHORES! 

JAMAIS ESQUECEREMOS O DIA 28 DE MARÇO DE 2017

O governo não cede, 
nós não desistimos

Depois de vários movimentos de pro-
testo, postagens, paralisações, matérias 
em jornais e TV, o governo insiste em 
não rever a posição de destruir a carreira 
dos professores. Continua tratando nos-
sa ampliação de jornada como hora ex-
tra, mas, curiosamente, não paga o adi-
cional de direito! Descumpre a Lei 22 e 
passa por cima da Lei Federal 11.738/08 
que estabelece 1/3 da jornada livre para 
atividades pedagógicas remuneradas. É 
um total abuso!!! Por Isso continuamos 
mobilizados e faremos novas mobiliza-
ções.

A porta da rua 
é serventia da casa...

Quando o prefeito mostrou a porta da 
rua não imaginava que até os comercian-
tes sairiam!!! Comércios fechando, princi-
palmente pela precarização dos salários e 
benefícios dos servidores, que não conse-
guem mais consumir como antigamente. 
A economia gira ao contrário e o rombo 
só aumenta! Destrói o setor público, des-
trói a cidade!

O que o prefeito não quer reconhecer é 
que a prefeitura tem um papel importante 
na economia, ao pagar salários decentes, o 
que não tem feito com o conjunto dos ser-
vidores e agora parte para achatar os ven-
cimentos dos professores, como se todos 
nós vivêssemos de renda. Aqui não tem 
banqueiro, nem industrial, nem político, 
senhor prefeito! Somos trabalhadores!

Tribuna Popular
Os professores municipais foram 

representados na Tribuna Popular da 
Câmara Municipal de Cubatão na ses-
são do dia 20/03. Na ocasião, o profes-
sor Berenildo Gonçalo de Melo, Vice 
Presidente do SINDPMC, abordou as 
questões referentes aos prejuízos gera-
dos aos professores e alunos por conta 
dos decretos que não foram revoga-
dos. Por dez minutos expôs detalhes 
que, ao que parece, os vereadores em 
sua maioria não tinham conhecimen-
to, tais eram as expressões em seus 
rostos.

Mudanças de Postura

Algumas pessoas têm criticado, mas 
a mudança de postura dos vereadores 
Toninho Vieira e Rafael Tucla gerou 
uma nova onda de apoio a nossa causa. 
Na sessão do dia 20/03, vários deles se 
colocaram à disposição para o diálogo 
com o sindicato. Não perdemos tem-
po e já agendamos reuniões para os 
próximos dias. Além disso, já há o en-
tendimento provocado pelo professor 
Berenildo em sua manifestação, de que 
as Comissões de Educação, de Consti-
tuição e Justiça e de Orçamento devem 
pautar os temas da educação. Parece 
que agora a Câmara começa a entender 
suas funções no campo da educação!  
Vamos observar.
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Parabéns

JULIO CESAR

SECOM

WASHINGTON LUIZ BRITO, TV CÂMARA

PAULO CHAVES

ADVOGADO

Buscando inovação e lançamentos tecnológicos, 
a cubatense Alfa Segurança marcou presença na 

Feira e Conferência Internacional de Segurança, que 
aconteceu na Expo Center este mês. Os participantes 
tiveram mais de 120 horas de conteúdo sobre segu-
rança eletrônica, privada, pública e digital. Essa foi a 
13ª edição da ISC Brasil. Na foto, Alessandra Ferreira 
e Djalma Santos, diretores da Alfa com Leandro da 

GCM de SP e Cadu, mídia social da Alfa.

O casal disse sim diante de Deus e 
dos amigos que foram celebrar o 

amor juntos. A coluna deseja muita 
alegria e paixão.

Maria Clara  
Gomes, 12 anos, 
conquistou o títu-
lo do Concurso de 
Miss da Produção 
Brasil, na categoria 
Pré-Teen Guarujá, 
em fevereiro. Na 
oportunidade, tam-
bém conquistou o 
Miss Regional e re-
presentará a Baixa-
da Santista na etapa 
estadual, no segun-
do semestre.

Antes do título, 
passou por sele-
tiva com cerca de 
50 meninas. Hoje, 
Maria Clara conta 
com apoio das Lojas Yo Yô Kids Guarujá para roupas 
casuais, acessórios e calçados; da Obedia Noivas, para 
trajes de gala e moda praia, da Di Mari.

Ao assumir a presidência do Lar Fraterno de Cubatão, Edinho Freitas recepcionou convidados para um agradável café da manhã, na 
Casa. O novo presidente agradeçeu aos presentes: autoridades, funcionários, voluntários, amigos, idosos e famíliares: “hoje se inicia se 
uma linda trajetória de sucesso no Lar”, a� rmou Edinho.

Miss
 Pré-Teen 
Baixada 
Santista

Clinica Eficaz lança nova 
logomarca

A clinica E� caz lançou nova 
logomarca. Com a ideia do novo 
desenho, que mantém o nome da 
casa mas altera a identidade vi-
sual, de se aproximar dos clientes 
e da comunidade, e, ao mesmo 
tempo, evidenciar a qualidade no 
atendimento e serviços médicos, 
mantendo os preços populares.  

Segundo Daniela Gouveia, 
gestora da clínica, o maior mo-
tivo dessa remodelagem é o 
cliente. “Como mantemos preços 
populares, queremos estar mais 
próximos de nossos clientes, fa-
cilitar a identidade visual, ressal-
tando a saúde, a humanização e 
o bom atendimento dos serviços, 
contribuindo com mais saúde e 
bem-estar aos nossos clientes e 
parceiros”. 

A E� caz é um centro de es-
pecialidades médicas e exames 
laboratoriais que, há um ano, 
oferece serviço de qualidade com 
facilidade e conforto. End. Av. 
Henry Borden, 400 – Vila Santa 
Rosa. Fone: 33790227.
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