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À espera da Reforma, ansiosos aumentam 
a dose do Rivotril

Festa junina afasta o ‘fantasma’ que 
havia entre dois políticos

Homenagens no adeus ao pai do prefeito, 
na manhã de ontem

Expediente ‘meia boca’ na segunda, 
por causa do jogo do Brasil

‘Chegou a hora 
de boas e prósperas 
notícias para Cubatão’
Depois de protagonizar o mais profundo choque 
de gestão da história da cidade, Ademário concede 
entrevista ao Acontece para tornar público que o 
‘remédio amargo fez efeito’. O prefeito anuncia 
que as contas da Prefeitura já estão sanadas e que, 
a partir de agora, a cidade iniciará um ciclo de 
boas notícias e prosperidade, de forma sustentável.
Depois dos cortes e ajustes que tiraram a Prefei-
tura do caos, o prefeito foca nos serviços e inves-
timentos públicos que vão promover a retomada 
do desenvolvimento. Na habitação, os projetos 
que vão reurbanizar toda a periferia, criando uma 
‘nova cidade’, já estão saindo do papel (na foto, 
ao lado, a Nova Vila Esperança). 04 e 05

A novA vilA EspErAnçA: projEto urbAnístico já Está pronto E obrAs dEvEm comEçAr EssE Ano
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Novos ares
Tradicional liderança do Costa 

e Silva, o empresário Celso da Água 
está de malas prontas do PDT, par-
tido do qual é suplente de vereador. 
Bom de voto, irá para um partido de 
maior expressão política, ainda não 
revelado. Mas não é só na política que  
vai respiras novos ares. Apreciador da 
natureza entrou de cabeça no projeto 
ambiental  da Nudaer, nova Associa-
ção ambiental cubatense (pág 3) que 

nasce tendo como principal missão limpar os rios da região que 
cortam a cidade e estão repletos de lixo.

Novos secretários
Começando a desapertar o cinto, Ademário abriu mão da eco-

nomia com nomeação de secretários. Depois de sancionada a Re-
forma Administrativa, todas as pastas terão um titular. 

Mas as mudanças já começaram, com a acertada  indicação de 
Gilvan Guimarães para Manutenção e Serviços Públicos. A apro-
vação desta indicação é unânime dentro e fora do governo.

 O nome para Indústria, Comercio e Trabalho, já estaria de-
� nido com uma possível indicação do diretor do Ciesp, Valdir 
Caobianco. 

Aja Rivotril
A nova Reforma Administrativa elimina espaços 

como che� as de serviço, divisão e departamentos, 
além de algumas exigências de nível superior. 
Enquanto o prefeito não sanciona a Lei cresce a 
ansiedade dos que ainda não sabem se vão ser 
reaproveitados. Tensão comum aos que estão na 
� la de espera da prometida ‘boquinha’, pois 
o cobertor é curto e não vai dar para cobrir 
todo mundo.

Ganhando menos
Os cobiçados salários dos secretários municipais continuam 

entre os mais baixos da região, pouco mais de 9 mil brutos, cerca 
de 7.500 líquido. O governo avalia que não haverá impacto signi-
� cativo na folha de pagamento que permanecerá abaixo do limite 
prudencial estabelecido pela LRF.

Sem luto oficial
Dizem que Ademário até gostaria, mas decretar luto o� cial 

pela morte do pai poderia ferir o princípio público da impessoali-
dade, considerando ainda que não se tratava de autoridade cons-
tituída. Legalista, o prefeito optou por guardar o luto no coração. 

São João ou Halloween?
Um festejo junino pode ter aproximado dois desafetos polí-

ticos em Cubatão. Teria a fogueira de São João afastado o "fan-
tasma" que havia entre um ex-vereador, grande nome da política 
contemporânea e a atual administração ?

Ciumeira
José Elan, o Batoré tem causado muito ciúmes ao conseguir 

audiências com o eng. Humberto Schimidt presidente do CDHU. 
"Não tenho estrutura pra subir a serra todo dia. Se tivesse tenham 
certeza que ajudaria a cidade muito mais do que já faço" - disse o 
dirigente esportivo.

Schmidt, do CDHU, também a� rma estar de portas abertas a 
todos. "O governador Márcio França governa com transparência. 
Sou um técnico de carreira. Tenho obrigação de atender a todos. 
Somos um governo em que o povo pode con� ar."

Até quando esperar?
Caio França espera ansiosamente para saber se terá uma do-

brada para Federal em Cubatão. Se não vier do PSB pode sair dos 
coligados PEN ou PPL.

Rumo ao Hexa
Com a classi� cação do Brasil para as oitavas de � nal 

da Copa do Mundo, os pontos facultativos seguem. Na 
segunda, a seleção  joga com  o México as 11 horas da 
manhã. Com isso, o expediente da Prefeitura e dos 
órgãos públicos será das 14 às 17 horas. Já os bancos      

funcionarão das 08h30 às 10h30 e das 14h às 16h.
E viva o futebol, no país dos feriados!
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Foi sepultado na manhã desta quinta-fei-
ra (28), o senhor Antonio Soares de Olivei-
ra, pai do prefeito Ademário.

Velório e sepultamento aconteceram no 
cemitério municipal de Cubatão, quando a 
CMT montou uma operação para orientar o 
trânsito no local devido ao grande número 
de veículos com pessoas que foram se des-
pedir de Antonio e manifestar condolências 
à família do prefeito.

Ele estava internado no Hospital Munici-
pal, para o qual os familiares  registraram os 
agradecimentos por ‘terem feito tudo o que 
foi possível, com muito carinho’.

 
Migrante nordestino

 Nascido em Riachão do Jacuípe (região 
de Feira de Santana), na Bahia, em 4 de 
agosto de 1947, Antônio veio com a família 
para Cubatão, com o objetivo de criar con-
dições de um futuro melhor para os � lhos. 

Irmanamo-nos aos familiares do falecido 
no sentimento de pesar pelo infausto acon-
tecimento, sabedores do carinho e respeito 
que todos tinham por ele, como permanente 
exemplo inspirador para sua família e todos 
que o conheceram.

O adeus ao 
pai do prefeito

A gripe voltou a causar alvoroço 
e deixar a população em alerta nes-
ta semana. Na segunda, um jovem, 
Lúcio Nilson Souza, de 27 anos, 
morador da Ilha Caraguatá, veio 
a óbito por conta de complicações 
de uma gripe. Segundo apurado 
pela reportagem do Acontece, ele 
deu entrada no Pronto Socorro de 
Cubatão na manhã de segunda e 
faleceu na parte da tarde.

Cerca de 24 horas antes, uma 
moradora da Vila Esperança fale-
ceu no hospital Emilio Ribas, no 
Guarujá. Ela foi atendida no PS 
cubatense no sábado (23) e trans-
ferida para a unidade referência 
para doenças infecciosas, mas aca-
bou falecendo no domingo.

Em ambos os casos, ainda não 
há con� rmação o� cial de que seja 
mesmo gripe provocada pelo vírus 
H1N1. O laudo do Serviço de Ve-
ri� cação de Óbito (SVO) do Go-
verno do Estado é que vai con� r-
mar ou não essas suspeitas.

Outros casos
No dia 14 de abril, uma mora-

dora de 33 anos do Jardim Nova 
República, de veio a óbito em um 

GRIPE H1N1

Suspeitas de morte 
colocam Cidade em alerta
Embora ainda não tenham sido confi rmadas pela secretaria de Saúde do Estado, 
notícia de mais duas mortes suspeitas em Cubatão, nesta semana, no acontecedi-
gital deixou toda população preocupada. Vacinação contra a gripe continua

hospital de Santos 
por conta de uma 
gripe causada pelo 
vírus In� uenza. O 
caso foi con� rma-
do pelo Instituto 
Adolfo Lutz alguns 
dias depois e man-
chete do Acontece 
na época. O outro 
caso é de uma se-
nhora de 74 anos, 
moradora do Jar-
dim Casqueiro, 
que foi diagnosti-
cada e tratada.

Vacinação 
prossegue 

A campanha de 
vacinação contra a 
gripe foi prorroga-
da até � nalizarem 
o estoque de doses 
da vacina. A meta 
de Cubatão é vaci-
nar 23.362 pessoas, 
que fazem parte do grupo priori-
tário (gestantes, idosos, puérpe-
ras, gestantes, trabalhadores da 
saúde, professores e crianças até 

CRIANÇAS E IDOSOS FAZEM PARTE DO PÚBLICO ALVO DA 
CAMPANHA, QUE SEGUE ATÉ ACABAREM OS ESTOQUES DA VACINA

vEjA ondE sE vAcinAr 
no sitE do AcontEcE

5 anos). Desse total, ainda faltam 
6.035 pessoas tomarem a dose da 
vacina.
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Cumunidade
Unipar Carbocloro 
realiza mais um 
Simulado Mirim
Projeto capacita alunos e professores da UME Rio Grande do Sul 
para situações de emergência desde 2014

O conhecimento e a ca-
pacitação são importantes 
aliados em situações de 
emergência. Para ensinar 
as crianças da UME Rio 
Grande do Sul como pro-
ceder nessas situações, a 
Unipar Carbocloro e seu 
Conselho Comunitário 
Consultivo (CCC) realiza-
ram, na última terça (26), 
a 8ª edição do Simulado 
Mirim.

O exercício, que contou 
com a participação de 100 
alunos, consiste na simu-
lação de uma situação de 
emergência com necessi-
dade de evacuação da es-
cola. 

Ao ouvirem um sinal 
sonoro, indicando a eva-
cuação, os funcionários 

vestem coletes de identi� -
cação e, de forma ordena-
da, preparam as crianças 
com crachás e as guiam até 
os respectivos pontos de 
encontro. 

Na sequência, cada 
turma, acompanhada por 
dois membros da escola, 
deixam o pátio e dão uma 
volta pelo quarteirão, re-
tornando depois ao ponto 
inicial.

De acordo com Teodo-
ro Pavão, gerente de Saúde, 
Segurança, Meio Ambien-
te e Qualidade do Grupo 
Unipar, o Simulado Mirim 
é uma oportunidade não 
apenas de abordar a impor-
tância do comportamento 
seguro com as crianças, 
mas também de se relacio-

nar de forma positiva com 
a comunidade. “Trata-se 
de uma atividade educati-
va e que reforça o fato de 
que estar preparado para 
situações de urgência é 
uma responsabilidade co-
letiva. Ao transmitir essas 
orientações, promovemos 
uma maior interação entre 
empresa e comunidade, 
fortalecendo a con� ança 
entre as partes”.

Donativos foram destinados à ONG Alegra Brasil, de Catalão 
em Goiás, e ao Fundo Social de Solidariedade, de Cubatão

Ajudar ao próximo a 
passar um inverno mais 
quente e aconchegante. 
Foi com essa temática 
que o Comitê de Volun-
tariado da CMOC Brasil 
organizaou uma campa-
nha de agasalho nos me-
ses de maio e junho nas 
unidades de Cubatão e 
Catalão (GO).

A campanha arreca-
dou mais de 800 peças, 
entre roupas, calçados 
e cobertores, que serão 
distribuídos em entida-
des assistenciais. 

As doações de Cuba-
tão foram destinadas ao 
Fundo Social de Solida-
riedade do Município, 
que fará a distribuição 
das peças entre famí-
lias em vulnerabilidade 
social e para a Loja So-
lidária, cuja renda é re-

vertida para obras assis-
tenciais da cidade. 

“Agradecemos aos vo-
luntários, que estão de 
parabéns por realizar essa 
campanha e conseguir 
essas doações. Agora é 
nossa responsabilidade 
fazê-las chegar às pes-
soas que precisam desse 
tipo de ajuda”, destacou 
Sebastião Ribeiro do 
Nascimento (Zumbi), 
secretário de Assistência 
Social de Cubatão, que 
recebeu as doações em 
nome do Fundo Social 
de Solidariedade.

 Entre os emprega-
dos, o engajamento da 
voluntária Tatiana Mur-
bach resultou em um nú-
mero expressivo de doa-
ções. 

A analista de recursos 
humanos mobilizou ami-

Com uma festa juni-
na recheada de convida-
dos, a Nudaer (Núcleo 
de Apoio Ambiental e 
Educacional entre Rios) 
abriu as portas para a 
comunidade no último 
sábado (23). Além de 
muitos comes e bebes, 
o fundador da Nudaer, 
Celso da Água, explicou 
um pouco do trabalho 
que será feito nos rios da 
Cidade e também na co-
munidade.

“Nós vamos trabalhar 

� rme para limpar os rios 
da Cidade, mas também 
para conscientizar e ensi-
nar a população a como 
mantê-los limpos. Agra-
deço ao prefeito Ade-
mário, aos secretários 
Mauro Haddad (meio 
ambiente) e Benaldo 
Melo (obras) pelo apoio 
que tem dado ao projeto 
e a Petrobras e Terracom, 
pela contribuição com o 
nosso trabalho”, agrade-
ceu Celso da Água, du-
rante o evento.

CMOC Brasil doa 
mais de 800 agasalhos 
em campanha

gos dentro e fora da em-
presa, arrecadando mais 
de 100 peças. “A campa-
nha mobiliza as pessoas 
a ajudarem o próximo, a 
se colocarem no lugar do 
outro. Agradeço a opor-

tunidade de participar 
desse tipo de ação, que 
me fortalece e motiva, 
permitindo que eu co-
nheça o melhor das pes-
soas, que solidariamente 
me apoiaram”, a� rmou.

Nudaer abre as portas

Divulgação

Marcel Nobrega

Conferência da Mulher

Na última quarta 
(27), representantes do 
Conselho da Condição 
Feminina de Cubatão 
se reuniram na Câmara 
Municipal para de� nir os 
detalhes da Conferência 
de políticas públicas para 
as mulheres. 

A primeira etapa, que 

são as pré-conferências, 
já estão marcadas. Come-
çam na próxima segunda 
(02), na Vila Natal, a par-
tir das 14 horas. No mes-
mo dia também acontece 
no an� teatro da Câmara, 
a partir das 19 horas. De-
pois acontece no dia 05, 
na sede da Sociedade de 

Melhoramentos da Ilha 
Caraguatá, a partir das 09 
horas; na sede do Exer-
cito da Salvação, na Vila 
dos Pescadores, no dia 
10, as 14 horas e a última 
das reuniões de pré-con-
ferência acontece no Ceu 
das Artes, no Bolsão, dia 
12, às 14 horas. 

Pré-conferências começam na próxima semana

sEcrEtário dA AssistÊnciA sociAl, sEbAstiÃo Zumbi, rEcEbE cErtiFicAdo dA 
doAçÃo FEitA pElA cmoc dAs mÃos dE sEus colAborAdorEs

durAntE o EXErcício, Alunos dA umE rio GrAndE do sul AprEndErAm 
o QuE dEvE sEr FEito durAntE umA situAçÃo dE risco 

100 crianças

de quatro a seis anos 
par� ciparam do simulado, 
que acontece com fre-
quencia nos bairros próxi-
mo a Unipar Carbocloro

Maio e Junho
Meses da campanha na 
Cmoc, promovida pela 
comissão de voluntariado 
da Industria
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No início da atual gestão, os servidores estavam 
com as férias, licença prêmio, 13º, benefícios; tudo 
atrasado. Por outro lado, o crescimento vegetativo 
da folha de pagamento que, impulsionado por incor-
porações e benefícios, principalmente dos altos sa-
lários, caminhava para estourar o limite prudencial, 
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Neste cenário, Ademário tomou a difícil decisão 
de bancar politicamente a ‘reforma administrativa’, e 
avalia que o enfrentamento foi calculado e deu certo. 

Para estancar a sangria, começou a administração 
honrando os novos vencimentos dos funcionários 
em dia. Já os débitos deixados pela administração an-
terior, começaram a ser pagos de forma programada.

Agora, com as � nanças equilibradas, o prefeito 
dobrou o valor da cesta básica e 50% do vale alimen-
tação, benefícios que, agora, são os maiores entre as 

CONTRATOS 
REDUZIDOS 
Anual, números aproximados

Atendimento público igual ao particular

A reabertura do Hospital em dezembro, marcou o 
início de um novo ciclo para a Saúde em Cubatão. E 
agora, com o pleno funcionamento, o prédio do ‘antigo 
futuro teatro’ está em obras para reabrir, ainda este ano, 
como centro de alta complexidade, num projeto moder-
no ‘de encher os olhos’: hemodiálise, tratamento contra 
o câncer e câmara hiperbárica. Do outro lado já se tra-

quanto era 17 milhões 
quanto é  10,5 milhões

quanto era 
40 milhões 

quanto é 
18 milhões

quanto era 

7,5 milhões  
quanto é 

2,9 milhões

quanto era  

2 milhões
quanto é 

1 milhão

quanto era

 19 milhões
quanto é 

6 milhões

economia de  

30 milhões

economia de  2 
milhões com 

imóveis

quanto era  R$ 55 milhões
quanto é R$ 35 milhões

Hora de 
arrumar 
a cidade

‘Seremos a 
cidade referência 
em saúde para 
atendimento 
SUS”

TAPA BURACO 
Contrato três vezes maior que o primeiro, começa na 

semana que vem.  A 2º etapa da Operação Tapa Buraco 
pretende eliminar todos os buracos da malha viária.

ESCOLA E UBS
Começam na próxima semana os serviços de manu-

tenção de todos os próprios. A prioridade são as escolas 
e as Unidades Básicas de Saúde.

CALÇADAS
Será assinado e começa na próxima semana o contra-

to para limpeza geral das galerias e calçadas. 

PODA DE ÁRVORES
Já começou pelo Estradão da Ilha Caraguatá, área 

considerada crítica, que está � cando arejada e ilumina-
da. Na sequência, a prioridade é para pontos onde ávo-
res ocultam imagens do sistema de segurança.

Uma série de contratos promoverão a esperada 
zeladoria da cidade que se encontra em 
aspecto de abandono. Alguns  já
começaram e outras ordens de serviços que 
serão assinadas nas próximas semanas vão 
melhorar signifi camente o visual cubatense

balha no terreno onde será construída a Faculdade de 
Medicina e a Policlínica, que integrará os PS’s Central, 
(que está sendo reestruturado) e Infantil: assim, em 
2019 estará em pleno funcionamento o Quarteirão da 
Saúde, com investimentos que estão sendo feitos sem 
dinheiro da Prefeitura: a reforma do prédio do Hospi-
tal foi bancada pela Fundação São Francisco Xavier; a 
readequação do teatro com um PAC da Usiminas e a 
Policlínica, pela Faculdade.

RESGATE DO SISTEMA MUNICIPAL
Com a credibilidade adquirida, os fornecedores 

que tinham medo do calote voltaram a fornecer para 
a Prefeitura e o resgate da deteriorada rede pública 
municipal de saúde, avança. Entre os mais recentes 
avanços estão o convênio de � sioterapia; reabasteci-
mento das farmácias e a regularização dos atendimen-
tos odontológico e os de órteses e próteses, suspensos 
desde a administração anterior. Nas próximas sema-
nas sai o credenciamento para exames laboratoriais 
e ampliação dos exames de imagem. Apesar de dar 
pouca publicidade, Ademário já inaugurou equipa-
mentos como a UBS do Conjunto Mário Covas, Caps 
Ad e Caism, e � rmou o convênio que possibilitou a 
reabertura da Casa da Esperança, em abril.

 Remédio amargo

Estancou a sangria

‘Os cortes não 
foram para fazer 
caixa e sim para 
resgatar Cubatão’

Janeiro de 2017; assume o novo prefeito de Cubatão. 
No Paço, cortes de água e luz programados; pagamentos 
dos servidores atrasados e falta de materiais para realizar, 
até mesmo, os trabalhos administrativos da Prefeitura. 

No gabinete, ao invés de correligionários para cum-
primentar o novo prefeito, uma � la de fornecedores en-
furecidos com o calote e ameaçando ‘parar tudo de vez’. 
Na cidade, toda esburacada e sem iluminação, serviços 
essenciais como lixo e saúde pública, parados. E para � -

nalizar o caixa da Pre-
feitura vazio.

Todos esperavam 
que, num passe de má-
gica, o prefeito tucano 
desse uma solução para 
o cenário de guerra. 
Mas ao invés disso veio 
o remédio amargo, 
num profundo choque 
de gestão incluindo 
a traumática reforma 
dos servidores.

Agora, 18 meses de-
pois, o prefeito consi-
dera que valeu a pena. 
Hoje, além honrar, em 
dia, seus compromis-
sos com servidores e 
fornecedores e pagar 
as contas atrasadas, a 
Prefeitura e está pronta 
para retomar os inves-
timentos.

‘Servidor recebe 
em dia e tem 
os maiores 
incrementos 
da região’

prefeituras da Baixa-
da, iniciando assim 
uma nova política de 
valorização da massa 
de servidores: os que 
ganham menos.

Os valores reajus-
tados do vale-refei-
ção (para os ativos) e 
cesta básica (ativos e 
inativos) já estão no 
contracheque de ju-
nho, junto com os re-
troativos de maio, já 
reajustados. No pró-
ximo semestre estes 
benefícios virão em 
forma de cartão.  O 
13º deste ano será an-
tecipado: 40% sai em 
julho.

Entre agosto e de-
zembro serão liquida-
dos os últimos paga-
mentos pendentes da 
administração ante-
rior: as parcelas da ces-
ta básica  e vale-refei-
ção de 2016. As demais 
pendêcias como 13º 
e férias deixadas pela 
administração ante-
rior já foram quitadas.
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avalia que o enfrentamento foi calculado e deu certo. 

Para estancar a sangria, começou a administração 
honrando os novos vencimentos dos funcionários 
em dia. Já os débitos deixados pela administração an-
terior, começaram a ser pagos de forma programada.

Agora, com as � nanças equilibradas, o prefeito 
dobrou o valor da cesta básica e 50% do vale alimen-
tação, benefícios que, agora, são os maiores entre as 

CONTRATOS 
REDUZIDOS 
Anual, números aproximados

Atendimento público igual ao particular

A reabertura do Hospital em dezembro, marcou o 
início de um novo ciclo para a Saúde em Cubatão. E 
agora, com o pleno funcionamento, o prédio do ‘antigo 
futuro teatro’ está em obras para reabrir, ainda este ano, 
como centro de alta complexidade, num projeto moder-
no ‘de encher os olhos’: hemodiálise, tratamento contra 
o câncer e câmara hiperbárica. Do outro lado já se tra-

quanto era 17 milhões 
quanto é  10,5 milhões

quanto era 
40 milhões 

quanto é 
18 milhões

quanto era 

7,5 milhões  
quanto é 

2,9 milhões

quanto era  

2 milhões
quanto é 

1 milhão

quanto era

 19 milhões
quanto é 

6 milhões

economia de  

30 milhões

economia de  2 
milhões com 

imóveis

quanto era  R$ 55 milhões
quanto é R$ 35 milhões

Hora de 
arrumar 
a cidade

‘Seremos a 
cidade referência 
em saúde para 
atendimento 
SUS”

TAPA BURACO 
Contrato três vezes maior que o primeiro, começa na 

semana que vem.  A 2º etapa da Operação Tapa Buraco 
pretende eliminar todos os buracos da malha viária.

ESCOLA E UBS
Começam na próxima semana os serviços de manu-

tenção de todos os próprios. A prioridade são as escolas 
e as Unidades Básicas de Saúde.

CALÇADAS
Será assinado e começa na próxima semana o contra-

to para limpeza geral das galerias e calçadas. 

PODA DE ÁRVORES
Já começou pelo Estradão da Ilha Caraguatá, área 

considerada crítica, que está � cando arejada e ilumina-
da. Na sequência, a prioridade é para pontos onde ávo-
res ocultam imagens do sistema de segurança.

Uma série de contratos promoverão a esperada 
zeladoria da cidade que se encontra em 
aspecto de abandono. Alguns  já
começaram e outras ordens de serviços que 
serão assinadas nas próximas semanas vão 
melhorar signifi camente o visual cubatense

balha no terreno onde será construída a Faculdade de 
Medicina e a Policlínica, que integrará os PS’s Central, 
(que está sendo reestruturado) e Infantil: assim, em 
2019 estará em pleno funcionamento o Quarteirão da 
Saúde, com investimentos que estão sendo feitos sem 
dinheiro da Prefeitura: a reforma do prédio do Hospi-
tal foi bancada pela Fundação São Francisco Xavier; a 
readequação do teatro com um PAC da Usiminas e a 
Policlínica, pela Faculdade.

RESGATE DO SISTEMA MUNICIPAL
Com a credibilidade adquirida, os fornecedores 

que tinham medo do calote voltaram a fornecer para 
a Prefeitura e o resgate da deteriorada rede pública 
municipal de saúde, avança. Entre os mais recentes 
avanços estão o convênio de � sioterapia; reabasteci-
mento das farmácias e a regularização dos atendimen-
tos odontológico e os de órteses e próteses, suspensos 
desde a administração anterior. Nas próximas sema-
nas sai o credenciamento para exames laboratoriais 
e ampliação dos exames de imagem. Apesar de dar 
pouca publicidade, Ademário já inaugurou equipa-
mentos como a UBS do Conjunto Mário Covas, Caps 
Ad e Caism, e � rmou o convênio que possibilitou a 
reabertura da Casa da Esperança, em abril.

 Remédio amargo

Estancou a sangria

‘Os cortes não 
foram para fazer 
caixa e sim para 
resgatar Cubatão’

Janeiro de 2017; assume o novo prefeito de Cubatão. 
No Paço, cortes de água e luz programados; pagamentos 
dos servidores atrasados e falta de materiais para realizar, 
até mesmo, os trabalhos administrativos da Prefeitura. 

No gabinete, ao invés de correligionários para cum-
primentar o novo prefeito, uma � la de fornecedores en-
furecidos com o calote e ameaçando ‘parar tudo de vez’. 
Na cidade, toda esburacada e sem iluminação, serviços 
essenciais como lixo e saúde pública, parados. E para � -

nalizar o caixa da Pre-
feitura vazio.

Todos esperavam 
que, num passe de má-
gica, o prefeito tucano 
desse uma solução para 
o cenário de guerra. 
Mas ao invés disso veio 
o remédio amargo, 
num profundo choque 
de gestão incluindo 
a traumática reforma 
dos servidores.

Agora, 18 meses de-
pois, o prefeito consi-
dera que valeu a pena. 
Hoje, além honrar, em 
dia, seus compromis-
sos com servidores e 
fornecedores e pagar 
as contas atrasadas, a 
Prefeitura e está pronta 
para retomar os inves-
timentos.

‘Servidor recebe 
em dia e tem 
os maiores 
incrementos 
da região’

prefeituras da Baixa-
da, iniciando assim 
uma nova política de 
valorização da massa 
de servidores: os que 
ganham menos.

Os valores reajus-
tados do vale-refei-
ção (para os ativos) e 
cesta básica (ativos e 
inativos) já estão no 
contracheque de ju-
nho, junto com os re-
troativos de maio, já 
reajustados. No pró-
ximo semestre estes 
benefícios virão em 
forma de cartão.  O 
13º deste ano será an-
tecipado: 40% sai em 
julho.

Entre agosto e de-
zembro serão liquida-
dos os últimos paga-
mentos pendentes da 
administração ante-
rior: as parcelas da ces-
ta básica  e vale-refei-
ção de 2016. As demais 
pendêcias como 13º 
e férias deixadas pela 
administração ante-
rior já foram quitadas.

“
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UNIDADE 1: AV. BRASIL, 153, 
UNIDADE 2: AV. BEIRA MAR, 301

CASQUEIRO, CUBATÃO

Migrante nordestino e morador da periferia, assim 
como cerca de 70% dos cubatenses, o prefeito de Cuba-
tão é facilmente encontrado em qualquer canto da ci-
dade, sem motorista ou segurança. Dando mais im-
portância à sua origem humilde do que para a liturgia 
do cargo, as primeiras ações de Ademário indicam um 
governo voltado para os menos favorecidos. Não à toa, 
as principais intervenções urbanísticas começaram pela 
região da Vila Esperança que ‘está � cando um brinco’. 
Lá, até as vielas já foram asfaltadas, enquanto o projeto 
de transformação de� nitiva deve começar começar em 
dezembro deste ano (foto capa).

No serviço público, o aumento da cesta básica e o V.A 
que agora somam R$ 1.060,00 (bruto), gera impacto 
signi� cativo para a maioria, que ganha menos. Para os 
que ganham mais de R$ 8 mil a contrapartida é de 50%. 

No primeiro ano de governo, Ademário rifou sua po-
pularidade. Intransigente nos enfrentamentos, e com 
uma coragem que preocupava os mais próximos, ‘peitou’ 
esquemas de corrupção e cortou benefícios insustentá-
veis com canetadas que jamais alguém imaginou que 
um prefeito tivesse coragem de fazer. Fechou a Cursan, 
‘cabidão de empregos’ e o hospital que, capenga, consu-
mia milhões da Prefeitura sem atender o povo. Todos 
os contratos foram reduzidos ou cancelados, incluindo a 
‘temível’  Marvin.

Depois dos meses de enfrentamentos, que lhe custa-
ram anos na aparência, Ademário vem ao Acontece 
para dizer que já fez o que tinha que ser feito para res-
gatar Cubatão e que as contas da Prefeitura estão sana-
das. “Começou a era de boas notícias e prosperidade”.

Antes de ser prefeito, Ademário foi o coordenador 
do projeto de urbanização que desfavelizou os bairros 
cotas e transformou a Cota 200 em atração internacio-
nal: até o príncipe Harry veio ver de perto.

Como prefeito, desde o primeiro dia de mandato 
trabalha para fazer o mesmo nas demais regiões pe-
riféricas da cidade; e os projetos que vão desfavelizar 
Cubatão já começaram.

VILA ESPERANÇA
Maior núcleo habitacional da cidade será totalmen-

te urbanizado. Primeira fase do projeto começa em 
dezembro com a construção de parte dos 800 aparta-
mentos para remanejar moradores das áreas de recu-
peração ambiental. Projeto completo de urbanização 
inclui construção de via perimetral, arruamento, pai-
sagismo e nova estrutura de serviços públicos.

CUBATÃO K
A CDHU já trabalha no projeto para a construção 

de 668 apartamentos na Ilha Caraguatá, também estão 
previstos intervenções urbanísticas e um novo viaduto 
de acesso. 

CUBATÃO B
Já é possível avistar, no centro de Cubatão, os pré-

dios com 216 unidades do Projeto Serra do Mar/ 
CDHU, sendo erguidos no antigo CSU. 

Ao lado, a Ecovias vai construir apartamentos para 
transferir a Vila Noel, que será extinta.

VILA DOS PESCADORES
É outra que será completamente urbanizada. Ade-

mário já assinou a transferência de área do SPU para 
o Município e agora a Prefeitura está em fase do regis-

‘Já começamos 
os projetos que 
vão construir a 
nova cidade’

Deus nos deu 
força e coragem

 para fazer o que 
precisava ser feito. 

Sofri junto com 
o povo e 

agora anuncio, 
com alegria, 

um novo ciclo 
de boas notícias 
e prosperidade 
para Cubatão”

ROÇAGEM E CARPIÇÃO 
Contrato será ampliado visando a roçagem e carpi-

ção da cidade inteira, incluindo roçagem em calçadas. 
Os parques da cidade já estão sendo atendidos.

JÁ REALIZADOS
A reforma do Bloco Cultural; reabertura do Cen-

tro Esportivo Romerão e Centro Esportivo Pita, foram 
importantes intervenções já realizadas nos próprios 
públicos. Outra ação que merece destaque é a recupe-
ração completa da malha viária do Bolsão 7, onde os 
ônibus voltaram a circular.

O Cemitério, há muitos anos abandonado, também 
já tem novo aspecto.

PARA OS MAIS POBRES
Neste mês, Ademário celebrou convênio com a OAB 

garantindo assistência jurídica gratuita para os reco-
nhecidamente pobres. Também está pronto o projeto 
do Bom Prato, que será na antiga Fábrica da Comuni-
dade, no Centro. 

ILUMINAÇÃO
Já começou a instalação das mais de 9 mil lâmpadas 

de led para iluminar toda a cidade. As primeiras já es-
tão funcionado na avenida 9 de abril. 

Os custos com as novas instalações e manutenção 
serão bancados pela recém criada Taxa de Iluminação. 
Cubatão era a única cidade da Baixada que não cobra-
va a taxa.

MUNICÍPIO TURÍSTICO
Na tarde de ontem, 28, o prefeito recebeu a certi� -

cação como Município de Interesse Turístico  - MIT 
e Cubatão deixou de ser a única da Baixada que não 
tinha acesso aos recursos Dade. Agora poderá receber 
verbas do Estado para obras de infraestrutura turística,  
enquanto se prepara para se tornar Estância. 

No mesmo encontro, o governador Márcio França, 
liberou 3 milhões para investimento em infraestrutura 
urbana da cidade. 

tro desta  transferência de área. Logo após, o projeto 
será apresentado e licitado, processo facilitado com a 
recente reabertura da Faixa 1 do Minha Casa Minha 
Vida. 

RUBENS LARA
Há quase uma década, a chiadeira generalizada 

dos moradores foi manchete em Acontece. Mas no 
começo deste ano o prefeito conseguiu a liberação 
de 7 milhões da CDHU para resolver os problemas.

O maior programa de regularização fundiária 
da história de Cubatão dará o direito de� nitivo de 
propriedade para mais de metade da população, que 
hoje habita em áreas irregulares e que serão urba-
nizadas. Em um ano e meio de governo, Ademário 
já assinou repasses de áreas para o Munícipio, ini-
ciando o processo para a obtenção das escrituras 
para realizar o sonho de vida de milhares de famílias 
cubatenses.

Estão com o processo mais adiantado os bairros 
Ilha Caraguatá, Jardim Nova República e Jardim 
Real, onde os moradores já separam a documenta-
ção para que a Prefeitura registre a tão sonhada es-
critura no registro de imóveis.

No caso das vilas Esperança e dos Pescadores, o 
prefeito já assinou os repasses das áreas do SPU para 
o Município. O projeto de reurbanização possibili-
tará a demarcação destas áreas, para o futuro regis-
tro de propriedade dos moradores. A Vila Esperan-
ça está mais adiantada, pois já tem o projeto pronto, 
dinheiro para executar e o registro de transferência 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Mais complexos, o processo de regularização  
da Cota 200 e Vila Natal, também começaram. Na 
Cota, a CDHU está demarcando a àrea para futuro 
registro e no caso da Vila Natal, o prefeito já fez o 
pedido de cessão para o Município junto ao SPU.  

‘O direito de propriedade 
é  sagrado. Trabalhamos 
para que todos tenham 
a escritura de suas casas’



0629 de junho de 2018digital.com.br

Aguinaldo Araújo cobra melhoria no Casqueiro
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou requeri-

mento junto a mesa da Câmara solicitando ao setor competente 
que seja priorizada a substituição das lâmpadas comuns que es-
tão instaladas nas avenidas Brasil, Nossa Senhora de Fátima, Rua 
Carlos Gomes, Estrada metalúrgico Ricardo Reis e Via Marginal 

sul da Anchieta, no Jardim Casqueiro, por lâmpadas de LED.
O vereador alega no requerimento que essas ruas e avenidas 

tem grande movimento de automóveis, ônibus e pedestres. A 
nova iluminação traria mais segurança, já que iluminaria melhor 
essas vias e também auxiliaria a segurança por parte da Polícia.

Rodrigo Alemão pede iluminação no Casqueiro
Na última sessão da Câmara, o vereador Rodrigo Alemão 

(PSDB) apresentou indicação junto à Mesa diretora para que 
sejam feitas gestões junto aos setores competentes da prefei-
tura com o intuito de realizar a troca das lâmpadas da Aveni-
da Beira Mar, no Jardim Casqueiro.

Overeador apontou que a melhoria na iluminação pro-
porcionaria melhor visibilidade e auxiliaria o setor de se-
gurança. O vereador ressalta que essa troca deve ser feita 
para lâmpadas de LED, que são mais potentes e tem menor 
consumo de energia.

Lalá: isenção de taxa para doadores de medula
O vereador Lálá (SD) apresentou recentemente no ple-

nário da Câmara Municipal, um projeto de lei que visa 
garantir isenção de pagamento da taxa de inscrições em 
concursos públicos municipais àqueles que estiverem ca-
dastrados no Registro Nacional de Doadores Voluntários 

de Medula Óssea.
Segundo o vereador, essa é uma forma de incentivar a 

doação e de valorizar aqueles que já fazem esse trabalho 
corriqueiramente. O projeto está tramitando nas comis-
sões da Casa para então poder ser votado no plenário.

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

Rafael Tucla: PL da Frente de Trabalho é aprovada
O projeto de lei que cria as frentes de trabalho na Cidade, 

de autoria do vereador Rafael Tucla (PT), foi aprovado na úl-
tima sessão da Câmara, realizada no dia 19. O projeto segue 
agora para a sanção do prefeito Ademário, depois deve ser re-
gulamentado e entre a vigor na sequência.

A lei das frentes de trabalho prevê a quali� cação pro� s-
sional do desempregado da Cidade, com cursos e palestras, 
além de aproveitar essa mão de obra nos serviços realizados 
pela Prefeitura. Junto a isso, a lei também prevê uma bolsa 
de até um salário mínimo.

Marcinho cobra melhorias na Rodoviária
O vereador Marcinho (PSB) apresentou indicação junto à 

mesa da Câmara cobrando melhorias na iluminação na Ro-
doviária, no estacionamento da mesma e em toda a extensão 
da Avenida Henry Borden.

Na indicação, o vereador aponta que há a necessidade de 

melhoria na iluminação pública da via, para dar mais segu-
rança aos ciclistas, pedestres, motoristaras e demais pessoas 
que transitam no local e solicita que a nova iluminação seja 
com lâmpadas de LED, que além de mais e� cientes, são mais 
econômicas e duraveis.

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

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

ALUGA
• Salão comer-

cial 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 com 2 quar-
tos

• Apartamento Jd. 
Casqueiro - 2 quar-
tos

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - piscina 
- garagem p/ três 
veículos

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

LOCAÇÃO
• Apartamento Jd. Casqueiro 

R$1.000,00 (PACOTE).
• Apto João Marion com 1 

dormitório R$900,00 (PA-
COTE)

• Apto Av. Beira Mar de 2 dor-
mitórios R$1.100,00 (PACO-
TE).

• Apto Jd. São Francisco 2 dor-
mitórios R$850,00 (PACOTE)

• Sobrado na Ponte Nova, 
Mobiliado 3 dormitórios e 1 
suíte Ref: 1451 - R$2.000,00.

• Triplex na Ponte Nova com 3 
dormitórios R$1.700,00.

• Galpão frente ao Cen-
tro Esporti vo de Cubatão 
R$2.800,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
• Apartamento na Praia Grande 

próximo ao campo da aviação. 
R$180.000,00.

• Apartamento de 02 dormitórios 
Praia Grande, c/ salão de festas 
e piscina. R$225.000,00.

• Sobreposta baixa no bairro Jar-
dim Casqueiro. 3 dormitórios, 
sala, cozinha, 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 Cas-
queiro com 1 dormitório 
R$160.000,00.

• Casa na Vila Natal com 3 dormi-
tórios e 1 suíte R$230.000,00.

Avenida Tancredo 
Neves ganha 
nova iluminação

Quem passa pela 
Avenida Tancredo 
Neves, na Vila dos 
Pescadores, atual-
mente, consegue ver 
com clareza o cami-
nho. Mas até algum 
tempo atrás, as coi-
sas não eram bem 
assim.

O local necessi-
tava de reparo com-
pleto na iluminação 
pública. E esse tema 
era alvo constante de 
reclamações de mo-
radores do bairro e 
de pessoas que pre-
cisam passar por ali.

Diante de tudo 
isso, o vereador Cle-
ber do Cavaco resol-
veu tomar a frente da 
situação. Apresentou 
ofícios junto a Câ-
mara solicitando 
providencias. Além 
dos ofícios, o ve-
reador teve diversas 
reuniões com o po-
der executivo, repre-
sentado pelo secretá-
rio de obras Benaldo 
de Souza Melo.

Cleber pediu 
atenção especial à 
Avenida, princi-
palmente no ponto 
de ônibus onde os 
moradores descem 
e atravessam a via 
rumo ao bairro. O 
secretário, por sua 
vez, explicou que da-
ria atenção especial 
ao local e que um 
programa de troca 
da iluminação públi-
ca estava em curso 
em toda a Cidade.

AGORA ILUMINADA, PEDESTRES PODEM 
TRAFEGAR COM MAIS SEGURANÇA NO LOCAL

ATÉ POUCO TEMPO ATRÁS, ERA NESTA 
ESCURIDÃO QUE OS MORADORES DO BAIRRO 
PRECISAVAM ANDAR E ESPERAR O ÔNIBUS

Troca das lampadas e reparos na 
iluminação de toda a via trazem mais 
segurança e tranquilidade aos 
moradores do bairro.

Parabéns

POPULAR RADIALISTA, 
PEDRO MAIAMI

REFERENCIA POLITICA NA 

CIDADE, PINHEIRO

A ANIMADISSIMA CABELEREIRA, 

KATIA TUDO DE BOM
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Extravio de Certi fi cado
Foi perdido, no ano de 2016, 
os documentos pertencentes à 
Jessé de Santana França, porta-
dor da identi dade 48.870.232-X. 
Quatro certi fi cados que se re-
ferem aos cursos de Técnico de 
Metalurgia pela Escola Técnica 
Estadual (ETEC), dois Cursos de 
Solda pelo Senai, e Curso de Ins-
petor de Solda pela Escola Cetre.  

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSÉ CARLOS FELIX DE SANTANA e MARILEIDE RUFINO EDUARDO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro refratário, RG n.º 34961472 - SSP/SP, CPF n.º 
79648886415, com 46 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Recife - PE - 13º Distrito de Casa Amarela  
Livro nº 147, fl s. nº 262, Termo nº 175277), nascido no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e 
setenta e um (28/07/1971), residente na Rua Caminho Santa Rosa, 53, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lho de SEVERINO AUGUSTO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas pesadas, 
com 70 anos de idade, residente em RECIFE - PE e de FILOMENA MARIA BEZERRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em RECIFE - PE . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 217827275 - SSP/SP, CPF n.º 10824050860, com 48 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 445, fl s. nº 36, Termo nº 187755), nascida no 
dia três de junho de mil novecentos e setenta (03/06/1970), residente na Rua Caminho Santa Rosa, 53, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de ANTENOR EDUARDO, falecido há 30 anos e de MARIA DAS 
NEVES RUFINO EDUARDO, falecido há 30 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de junho 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: EDNALDO SANTOS ARAUJO e GABRIELLE LIMA BATISTA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrati vo, RG n.º 457604438 - SSP/SP, CPF n.º 
36698408859, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 127, fl s. nº 397, 
Termo nº 33039), nascido no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta e oito (15/05/1988), 
residente na Rua das Rosas, 587, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ CASSIMIRO DE ARAUJO, fa-
lecido há 2 anos e de MARIA MARGARIDA DOS SANTOS ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 386021119 - SSP/SP, CPF n.º 35443866826, com 21 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 180, fl s. nº 79, Termo nº 53815), nascida 
no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (30/01/1997), residente na Rua das Ro-
sas, 587, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ APARECIDO PIMENTA BATISTA, falecido há 3 anos e 
de MARIA APARECIDA LIMA BATISTA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 50 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de junho 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 ERILANDO DA COSTA e MÁRCIA CRISTINA DA CUNHA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 331731514 - SSP/SP, CPF n.º 28272721805, com 38 
anos de idade, natural de Aroeiras - CE, nascido no dia treze de outubro de mil novecentos e setenta e 
nove (13/10/1979), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 100, apt.22 C, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ERIALDO DA COSTA, desaparecido e de MARIA LUZIMAR DA COSTA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Maria Vanessa 
da Silva Bati sta, conforme sentença datada de 02/06/2010, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
desta Comarca, nos autos de N°157.01.2009.006601-8/000000-000. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 271611546 - SSP/SP, CPF n.º 29092626856, com 44 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 49, fl s. nº 43, Termo nº 38210), nascida no dia 
trinta de julho de mil novecentos e setenta e três (30/07/1973), residente na Rua Amaro Manoel dos San-
tos, 391, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ RODRIGUES DA CUNHA, falecido há 20 anos e 
de DORVALINA MARIA DE JESUS, falecida há 20 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de junho 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: MARCO ANTONIO ROCHA SANTOS e THAÍS DA SILVA MIRANDA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, operador de gate, RG n.º 443974445 - SSP/SP, CPF n.º 31340373866, com 34 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 96, fl s. nº 369, Termo nº 20675), nascido no dia doze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e três (12/08/1983), residente na RUA Dos Girassóis, 159, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO SILVA SANTOS, falecido há 12 anos e de ELZA CECILIA DA ROCHA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de expedição, RG n.º 489325373 - SSP/SP, CPF n.º 
40665880855, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 155, fl s. nº 147, Termo nº 
43933), nascida no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e dois (26/10/1992), residente 
na RUA Caminho São Marcos, 110, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de EVANIR COSTA MIRANDA, falecido 
há 07 anos e de JACI ALZIRA DA SILVA, falecida há 11 anos. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de junho 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 Brasi-
leiro: WELCIO JUNIOR PIMENTEL DO NASCIMENTO e ANA CLARA SANTANA SÁ. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 458457309 - SSP/SP, CPF n.º 40359498841, com 25 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 168, fl s. nº 31, Termo nº 101612), nascido no dia dezoito de janeiro de 
mil novecentos e noventa e três (18/01/1993), residente na Rua Dr. João Gonçalves de Oliveira, 205, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, fi lho de WELCIO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de DEUZINETE MARIA PIMENTEL DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, assistente 
administrati va, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente administrati va, RG n.º 430332774 - SSP/SP, CPF n.º 39143646883, com 22 anos de idade, natu-
ral de OSASCO - SP (Osasco - 2º Subdistrito  Livro nº 154, fl s. nº 292, Termo nº 92076), nascida no dia vinte e dois de 
março de mil novecentos e noventa e seis (22/03/1996), residente na Rua Dr. João Gonçalves de Oliveira, 205, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FERNANDO SÁ, falecido há 6 anos e de EDILEUZA DA CRUZ SANTANA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de junho 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 Brasi-
leiro: LUIZ FELIPE SILVA GOMES e LUCIENE MARIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, segurança, RG n.º 383869973 - SSP/SP, CPF n.º 10592514773, com 38 anos de idade, natural de ITAGUAÍ 
- RJ, nascido no dia vinte e um de junho de mil novecentos e setenta e nove (21/06/1979), residente na RUA José 
Quirino Dantas, 217, casa 02, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO GOMES, falecido há 11 anos e 
de ALAIDE SILVA GOMES, falecida há 25 anosDivorciado de Angélica Cristi na de Matos Toledo, conforme senten-
ça datada de 22/12/2010, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões de Santos-SP.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 352694567 - SSP/SP, CPF n.º 35425860803, 
com 32 anos de idade, natural de RIO FORMOSO - PE (Rio Formoso-PE 1ºDistrito  Livro nº 10, fl s. nº 36, Termo nº 
10079), nascida no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (16/08/1985), residente na RUA 
José Quirino Dantas, 217, casa 02, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, 
falecido há 01 ano e de RUTE FERREIRA DA SILVA, falecida há 09 anos. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de junho 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: ADRIANO MAXWEL DA SILVA e JANAINA KELI DOMINGUES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, com 32 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(21/12/1985), residente na RUA do Alojamento, 29, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ GALDINO 
DA SILVA FILHO e de MARONITA SILVA DA CONCEIÇÃO . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, recepcionista, com 30 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nasci-
da no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (11/08/1987), residente na RUA 
Professora Heleny Rosa, 1130, Jardim Melvi, PRAIA GRANDE - SP, fi lha de JOSÉ EDUARDO DO-
MINGUES e de ODETE DOMINGUES. 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, 15 de junho 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: IVAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO e LUCIANA RIBEIRO BORGES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, analista de logísti ca, RG n.º 25816300 - SSP/SP, CPF n.º 13389055894, 
com 45 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de março de mil novecentos e setenta 
e três (20/03/1973), residente na Rua Eládio Vicente Ferreira, 263, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de LIN-
DINALVA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, falecida há 15 anosDivorciado de Manoela Portela Santos, conforme 
Escritura Pública lavrada aos 18/02/2013, no livro N°188, pags.224/225, no 1º Cartório de Notas de Cuba-
tão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 24681666 - SSP/SP, CPF 
n.º 13389085882, com 46 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 39, fl s. nº 189, Ter-
mo nº 30412), nascida no dia trinta de outubro de mil novecentos e setenta e um (30/10/1971), residen-
te na Rua Eládio Vicente Ferreira, 263, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de BERNARDINO RIBEIRO BORGES, 
falecido há 21 anos e de MARIA APARECIDA FERREIRA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 71 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, 18 de junho 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: GILMAR CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO e MARCELA NOGUEIRA DA CRUZ. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 205687361 - SSP/RJ, CPF n.º 11472720776, 
com 32 anos de idade, natural de BARRA DO PIRAÍ - RJ (Barra do Piraí-RJ - 1º Distrito  Livro nº 21, fl s. nº 
294, Termo nº 13500), nascido no dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (06/02/1986), 
residente na Rua 2, 47, Pinheiro do Miranda, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO DO NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em BARRA DO PIRAÍ - RJ e de 
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 8 meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, do lar, RG n.º 300067902 - SSP/SP, CPF n.º 28143975835, com 41 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 52, fl s. nº 142, Termo nº 2159), nascida no dia dezenove de janeiro de mil 
novecentos e setenta e sete (19/01/1977), residente na Rua 2, 47, Pinheiro do Miranda, Fabril, Cubatão - 
SP, fi lha de HÉLIO JOSÉ DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, pintor, com 62 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP e de IARA NOGUEIRA, falecida há 30 anos. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de junho 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: PAULO DOS SANTOS e JOSELENE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, frenti sta, RG n.º 50752110 - SSP/SP, CPF n.º 31725405881, com 44 anos de idade, natural de FLEXEIRAS 
- AL (Maceió-2ºDistrito Poço  Livro nº 24, fl s. nº 44, Termo nº 25936), nascido no dia dezessete de novembro 
de mil novecentos e setenta e três (17/11/1973), residente na Rua Arthur Bernardes, 287, Parque Fernando 
Jorge, Cubatão - SP, fi lho de CICERO JOÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 78 anos de 
idade, residente em MACEIÓ - AL e de RITA MARIA DOS SANTOS, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 587199404 - SSP/SP, CPF n.º 03076774603, com 42 anos de 
idade, natural de RESENDE COSTA - MG (Resende Costa-MG), nascida no dia vinte e um de novembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (21/11/1975), residente na Rua Arthur Bernardes, 287, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, fi lha de GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 65 anos 
de idade, residente em RESENDE COSTA - MG e de CECÍLIA MIRANDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
lavradora, com 60 anos de idade, residente em RESENDE COSTA - MG. 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 junho 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: 
JACKSON LIMA DA SILVA e NATHALIA DE OLIVEIRA PAIVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
caldeireiro, RG n.º 347462704 - SSP/SP, CPF n.º 30514810840, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nasci-
do no dia dezesseis de abril de mil novecentos e oitenta e dois (16/04/1982), residente na Rua XV de Novembro, 733, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ JOSÉ DA SILVA, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ELIETE PEREIRA LIMA DA SILVA, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Izabela de 
Jesus dos Anjos Lima, conforme sentença datada de 15/12/2017, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara do Foro de 
Cubatão-SP, nos autos de nº1005510-98.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
auxiliar operacional, RG n.º 441671044 - SSP/SP, CPF n.º 37588430818, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e sete (21/07/1987), residente na Rua XV de Novembro, 
733, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de CRISTOVÃO SOARES PAIVA JUNIOR, mecânico, com 62 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PAIVA, aposentada, com 58 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP. Divorciada de Ricardo Ramos Soares conforme sentença datada de 11/12/2017, proferida pelo Juiz de Direi-
to da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1005418-23.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de junho 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 COSTA RODRIGUES e JÉSSICA LIMA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, agente de processos de negócios, RG n.º 467121746 - SSP/SP, CPF n.º 37285059862, com 28 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 140, fl s. nº 75, Termo nº 84971), nascido 
no dia dois de maio de mil novecentos e noventa (02/05/1990), residente na RUA São Paulo, 515, Jardim São 
Francisco, Cubatão - SP, fi lho de ACACIO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de 
idade, residente em SANTOS - SP e de VALÉRIA ANDRADE COSTA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 49 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
técnica de enfermagem, RG n.º 35397436 - SSP/SP, CPF n.º 38109888801, com 29 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (29/09/1988), resi-
dente na RUA São Paulo, 515, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de JOEL ANTONIO DE SOUZA, falecido 
há 13 anos e de MARIA ROSA LIMA DE SOUZA, falecida há 21 anos. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de junho 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: FABIO VINICIUS DE CARLI BORGES e SUELEN SABRINA AZEVEDO. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, analista, RG n.º 44144548 - SSP/SP, CPF n.º 44948353825, com 24 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 179, fl s. nº 85, Termo nº 108128), nascido no dia 
vinte e um de março de mil novecentos e noventa e quatro (21/03/1994), residente na RUA Francisco Cunha, 
657, 31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de FABIO DE CARLI BORGES, aposentado, com 50 anos de idade, resi-
dente em SÃO VICENTE - SP e de CLÁUDIA CRISTINA VAN EERDEWEGH BORGES, do lar, residente em SÃO VI-
CENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, comerciante, RG n.º 35397501 - SSP/
SP, CPF n.º 42512764850, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 158, fl s. nº 243, 
Termo nº 45223), nascida no dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e três (05/05/1993), residente 
na RUA Francisco Cunha, 657, 31 de Março, Cubatão - SP, fi lha de GENTIL FERREIRA DE AZEVEDO, comercian-
te, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NILMA TEREZINHA DE SOUZA AZEVEDO, comer-
ciante, com 54 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de junho 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 JOÃO DA SILVA OLIVEIRA e BIANCA APARECIDA DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, RG n.º 428605266 - SSP/SP, CPF n.º 43307363816, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 165, fl s. nº 8, Termo nº 47774), nascido no dia dez 
de maio de mil novecentos e noventa e quatro (10/05/1994), residente na Rua 2, 55 G, Fabril, Cubatão - SP, 
fi lho de JEOVANI FIDELIS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 46 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de HELOISA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, chefe administrati va, com 48 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrati va, RG n.º 560743488 - SSP/SP, CPF n.º 44999789809, com 19 anos de idade, natural de MAIRI-
PORÃ - SP (Mairiporã-SP  Livro nº 75, fl s. nº 286, Termo nº 20803), nascida no dia dezessete de julho de mil 
novecentos e noventa e oito (17/07/1998), residente na Rua 2, 55 G, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO 
OSVALDO DA SILVA, falecido há 7 anos e de EDNA MARIA DOS SANTOS CARVALHO, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 53 anos de idade, residente em MAIRIPORÃ - 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 junho 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: FÁBIO MANOEL ACIOLI DE VASCONCELOS e ROZILENE LINS CAVALCANTE. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 62263491 - SSP/SP, CPF n.º 05171052417, com 
34 anos de idade, natural de BARREIROS - PE (Maragogi  Livro nº 7, fl s. nº 4, Termo nº 5342), nascido no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (29/12/1983), residente na Rua Manoel Ventura 
Silva, 52, casa 2, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL ALVES VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, 
agricultor, com 70 anos de idade, residente em BARREIROS - PE e de MARIA JOSÉ ACIOLI DE VASCONCELOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em BARREIROS - PE . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, fi scal de caixa, RG n.º 60363946X - SSP/SP, CPF n.º 07990533413, com 30 anos 
de idade, natural de MARAGOGI - AL (Maragogí-AL  Livro nº 7, fl s. nº 225, Termo nº 6224), nascida no dia seis de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (06/12/1987), residente na Rua Manoel Ventura Silva, 52, casa 2, 
Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de DOMICIO BEZERRA CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 
91 anos de idade, residente em MARAGOGI - AL e de FRANCISCA LINS DA ROCHA CAVALCANTE, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em MARAGOGI - AL. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de junho 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 Bra-
sileiro: DAVID RODRIGUES DA SILVA e THAIS DOS SANTOS TAGUCHI. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, soldador, RG n.º 33433562 - SSP/SP, CPF n.º 21334852871, com 37 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de maio de mil novecentos e oitenta e um (18/05/1981), residente na RUA 
Alberto Pinto de Carvalho, 441, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de MARIA MADALENA RODRIGUES DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, falecida há 12 anosDivorciado de Aline Torres Maranhão, conforme sentença da-
tada aos 30/03/2015, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0010347-
24.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar administrati va, RG n.º 
43921952 - SSP/SP, CPF n.º 34573694889, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia deze-
nove de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (19/07/1985), residente na RUA Alberto Pinto de Carvalho, 
441, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de AMANCIO TADAO TAGUCHI, de nacionalidade brasileira, pasteleiro, 
com 65 anos de idade, residente em ITAQUAQUECETUBA - SP e de MARIA JOSE DOS SANTOS TAGUCHI, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Rodrigo de Oliveira 
Freitas, conforme sentença datada aos 11/02/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca de 
Cubatão-SP, nos autos do processo de nº1000078-35.2016.8.26.0157. 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, 21 de junho 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: ALEXANDRE CASTOR DE SOUZA e DAYANE DANTAS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, assistente administrati vo fi scal, RG n.º 43683933 - SSP/SP, CPF n.º 37087559877, com 
30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de novembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(11/11/1987), residente na AVENIDA Manoel dos Santos Mesquita, 375, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
PATRICIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de SEBASTIANA MARIA CASTOR DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista fi scal, RG n.º 48622489 
- SSP/SP, CPF n.º 39535871889, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de 
novembro de mil novecentos e oitenta e nove (28/11/1989), residente na AVENIDA Manoel dos Santos Mesqui-
ta, 375, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de AMAURI CRUZ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 69 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA VALNICE DANTAS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 57 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de junho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: LUIZ GUSTAVO SOARES DOS SANTOS e LORENA BEATRIZ DE ASSIS SENA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 485821965 - SSP/SP, CPF n.º 40788700820, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 143, fl s. nº 38, Termo nº 86689), 
nascido no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa (16/01/1990), residente na Rua Amaral 
Neto, Caminho Santa Rosa, 181, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ BATISTA DOS SANTOS, fale-
cido há 4 anos e de MARIA DA GLORIA SOARES, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 67 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
telemarketi ng, RG n.º 19348727 - SSP/MG, CPF n.º 13077858673, com 22 anos de idade, natural de BELO 
HORIZONTE - MG (Ribeirão das Neves-MG  Livro nº 31, fl s. nº 152, Termo nº 13252), nascida no dia vin-
te e quatro de julho de mil novecentos e noventa e cinco (24/07/1995), residente na Rua Amaral Neto, Ca-
minho Santa Rosa, 181, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de PAULO DE SENA DUTRA, carpinteiro, com 
47 anos de idade, residente em SANTA MARIA DO SUAÇUÍ - MG e de ADRIANA DE ASSIS SENA, do lar, com 
41 anos de idade, residente em RIBEIRÃO DAS NEVES - MG. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de junho 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: ALEX SANDRO BARBOSA DA SILVA e CRISTIANE MARIA DE BARROS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 42175842 - SSP/SP, CPF n.º 
37987235830, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de maio de 
mil novecentos e oitenta e oito (22/05/1988), residente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 360, bl.I1, 
apto.22, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
pescador, com 63 anos de idade, residente em MACEIÓ - AL e de GRINAURIA SOARES BARBOSA, de 
nacionalidade brasileira, comerciante, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 49824135X - SSP/SP, CPF n.º 40648545865, 
com 28 anos de idade, natural de OROBÓ - PE, nascida no dia dezesseis de abril de mil novecentos e 
noventa (16/04/1990), residente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 360, bl.I1, apto.22, Bolsão 7, 
Cubatão - SP, fi lha de MANOEL MIGUEL DE BARROS, pedreiro, com 52 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP e de MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA BARROS, auxiliar de serviços gerais, 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, 25 de junho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: LUIS EDUARDO LOPEZ PEREIRA e MARIA JOSÉLIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade Uruguaia, divorciado, pintor, CNH n.º 01676465126 - Detran/SP, CPF n.º 01789855896, com 65 anos de 
idade, natural de Tacuarembó, Uruguai - EX, nascido no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e cin-
quenta e dois (01/12/1952), residente na Rua Espanha, 1228, casa 02, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho 
de ABEL LOPEZ, falecido há 05 anos e de SUSANA PEREIRA, falecida há 05 anosDivorciado de: Noemia Rosa 
Damiano, conforme Escritura Pública de Divórcio Direto lavrado nas Notas do 1º Tabelionato de Santos/SP, 
no livro 901 às Fls.126/128 aos 19/10/2009. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
gerente, RG n.º 18994354 - SSP/SP, CPF n.º 25292406805, com 49 anos de idade, natural de CARUARU - PE, 
nascida no dia dezessete de março de mil novecentos e sessenta e nove (17/03/1969), residente na Rua Es-
panha, 1228, casa 02, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL LAURENTINO DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA MARLIETE 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Di-
vorciada de: José Alves dos Santos Filho, conforme sentença de 25/06/02, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª 
Vara Cível da Comarca de Cubatão/SP, Processo nº401/2002. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de junho 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: LUCAS DE JESUS SANTOS e KELLY REGINA SILVA CAMPOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, borracheiro, RG n.º 447505440 - SSP/SP, CPF n.º 37025284823, com 29 anos 
de idade, natural de MASCOTE - BA, nascido no dia vinte e um de março de mil novecentos e oitenta e nove 
(21/03/1989), residente na Avenida Principal, 40, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MARIA DO CARMO 
DE JESUS SANTOS, do lar, com 65 anos de idade, residente em CAMPINAS - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 419088453 - SSP/SP, CPF n.º 35186379832, 
com 31 anos de idade, natural de PITANGUEIRAS - SP, nascida no dia vinte e dois de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (22/12/1986), residente na Avenida Principal, 40, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lha de EURÍPEDES BALSSANUR DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 50 anos de ida-
de, residente em CURITIBA - PR e de CRISTIANE DA SILVA DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 47 anos de idade, residente em CAMPINAS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de junho 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: EDSON OLIVEIRA DA SILVA e PRISCILA CRISTINA BENTO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 304869521 - SSP/SP, CPF n.º 21696581818, com 40 
anos de idade, natural de PESQUEIRA - PE, nascido no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos 
e setenta e sete (27/11/1977), residente na Avenida Ferroviária, Caminho São Gabriel, 161, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de EDVALDO ISIDORIO DA SILVA, pedreiro, com 63 anos de idade, resi-
dente em PESQUEIRA - PE e de EUNICE OLIVEIRA DA SILVA, auxiliar de limpeza, com 60 anos de idade, 
residente em CAMPINAS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
473216991 - SSP/SP, CPF n.º 42656953880, com 28 anos de idade, natural de AVARÉ - SP, nascida no 
dia dez de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (10/08/1989), residente na Avenida Ferroviária, 
Caminho São Gabriel, 161, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS BENTO, comerciante, 
com 62 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de VANDA MARIA PINTO BENTO, do lar, com 
60 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, 26 de junho 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: BRAULIO DO VALE JÚNIOR e CARLA BRITO PINELLI. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, caminhoneiro, RG n.º 33372845 - SSP/SP, CPF n.º 40442442866, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa (27/07/1990), 
residente na Rua Alberti no Antonio do Couto, 140, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de BRAULIO 
DO VALE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
TERESINHA AMELIA SILVA DO VALE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, administradora, RG n.º 
36500984 - SSP/SP, CPF n.º 39500839873, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
onze de junho de mil novecentos e noventa (11/06/1990), residente na Rua do Alojamento, 195, Fabril, 
Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO PINELLI, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ELENICE DE SOUZA BRITO PINELLI, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 64 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, 26 de junho 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 FRANCISCO VIEIRA e CRISTINA BIDINHO DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 105505511 - SSP/SP, CPF n.º 80164307834, com 61 anos de idade, 
natural de COIMBRA - MG, nascido no dia seis de julho de mil novecentos e cinquenta e seis (06/07/1956), 
residente na Rua Luis Fernando Trombino, 112, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO VIEIRA DE 
SOUSA SOBRINHO, falecido há 20 anos e de MARIA NATIVIDADE VIEIRA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 83 anos de idade, residente em COIMBRA – MG. Divorciado de Raula da Conceição Xaia, confor-
me sentença datada de 26/04/2000,proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara desta Comarca, nos autos 
de N°384/99. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, frenti sta, RG n.º 27737538 - SSP/
SP, CPF n.º 26001669805, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 51, fl s. nº 
32, Termo nº 923), nascida no dia nove de julho de mil novecentos e setenta e seis (09/07/1976), residen-
te na Rua Luis Fernando Trombino, 112, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS GOMES DE 
OLIVEIRA, falecido há 6 meses e de MARINA DE OLIVEIRA BIDINHO, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 69 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de junho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Nova casa 
da KNN

Conforto e infraes-
trutura para favorecer 
o aprendizado. Essa é a 
cara da nova unidade da 
KNN Idiomas, inaugu-
rada no último sábado 
(23), com uma série de 
atividades, jogos e gulo-
seimas para todos aque-
les que marcaram pre-
sença no evento.

A nova unidade, si-
tuada na Avenida Beira 
Mar, 301, oferece a mes-
ma qualidade do sistema 
KNN e conta com um 

espaço todo desenvolvido 
para o aprendizado.

Além das atividades do 
sábado, um coquetel para 
convidados e autoridades 
aconteceu na noite de sexta 
(22).

Novidades
Além de aprender in-

glês, você também pode 
aprender espanhol. Com 
aulas dinâmicas, focadas 
na conversação, no enten-
dimento do idioma e suas 
características e nas neces-

sidades de cada aluno.

Intensivo
A KNN também está 

com matrículas abertas 
para o curso intensivo, 
onde o aluno cursa um se-
mestre em apenas um mês. 

• Pintura
• Faxina

Desempregado, ofereço-me 
para serviços gerais:

Aroldo - 98813117

• Jardinagem
• Aux. de Elétrica e Hidraulica

Para informações 
sobre o intensivo 

e as novidades 
da KNN, ligue

 (13) 3364-2367.

Veja mais 
fotos da 

inauguração
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