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Ninguém resolve

Veja o baile de 19 anos do Acontece

PROGRAMA ALTA QUALIDADE
• Tv Santa Cecilia

Domingo - 14 horas
Segunda - 15h30
Sábado - 13h30
Sábado p/ domingo - 00h30
Quinta - 14:30

A vizinhança diz que já acionou a 
empresa de telefonia e Defesa Civil, 
mas ninguém resolve.  Enquanto isso 
a criançada se aventura nos fi os de 
telefonia pendurados em via pública 
na rua Dr Fernando Costa 887.

• Tv Brasil/ Unisantos
Segunda e quarta - 20h30
Quinta e sábado - 20h20
Domingo 16h

• Ilha do Sol/rbtv
Domingo - 12h30
Sexta - 15h30
Sábado - 15g

TV POLO
• Canal 11- NET
Todos os dias as 
22h00 e 4:30

Enquanto por aqui se discute se é feminicídio ou não, no sertão da Paraíba, na pequena cidade de Assunção, 
as famílias de Edilma e Edivam se abraçam durante o sepultamento da jovem.
Nesta semana terminou em tragédia o sonho de felicidade dos jovens que deixaram o nordeste buscando uma 
vida melhor em São Paulo, em mais um caso de violência doméstica, na Baixada. 02

Tragédia que separa e une
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Uma faca: dois destinos
Mais uma tragédia, 

decorrente de violência 
doméstica, ganha reper-
cussão nacional. Desta 
vez o cenário é a Baixada 
Santista, com a cena de um 
crime motivado por uma 
briga de marido e mulher, 
no bairro Vila Esperança, 
em Cubatão. 

A história dos migran-
tes nordestinos, que vieram 
juntos do sertão da Paraíba 
para buscar uma vida me-
lhor em São Paulo é agora 
um caso de morte, polícia, 
júri, teses e debates sobre 
violência doméstica e femi-
nicídio. 

Ainda há muito o que 
ser investigado sobre os 
últimos instantes e o que 
de fato aconteceu entre os 
jovens Edivam Celestino 
de Oliveira, de 30 anos e 
Edilma Santos Barbosa, de 
26. Após ouvir uma briga 
do casal os vizinhos cha-
maram a polícia, que en-
controu a esposa morta e o 
marido gravemente ferido. 

Fatos e versões
A princípio temos ao 

menos dois lados da mes-
ma história: defesa e acusa-
ção. Cada um, mesmo que 
baseados em legítimos lau-
dos, perícias e na provável 
reconstituição da cena do 
crime, produzem versões 
tão opostas como óleo e 
água. 

Além das teses da acu-
sação e da defesa a todo 

instante surgem novas ver-
sões, fofocas, resenhas e 
desfechos para o caso. 

Pacato cidadão 
De acordo com o ad-

vogado Paulo Chaves, o 
indiciado estava em um 
dia normal de sua rotina. 
Acordou cedo foi trabalhar 
e estava de volta a sua casa 
apenas para almoçar. Ain-
da de acordo com a defesa, 
o acusado não tem nenhu-
ma passagem pela polícia, 
registro de violência e tam-
bém não há registro de ne-
nhuma queixa por parte da 
vítima.  Edivan presta ser-
viço em uma contratada da 
secretaria de serviços pú-
blicos da Prefeitura. 

Não procede 
“Tem muita coisa que 

não foi O Edivam que dis-
se. Até porque a gravidade 
do ferimento na garganta 
o impede de falar. Quando 
estiver recuperado ele vai 
responder a todas as per-
guntas, seja para a delegada 
ou em juízo. Já � z esta soli-
citação formalmente”. 
 
Júri popular 

A decisão sobre o caso 
caberá a um  Júri Popular, 
previsto para um único 
conjunto de crimes, que são 
os crimes dolosos contra a 
vida, sejam eles tentados ou 
consumados. Na prática, 
são os crimes intencionais 
de homicídio, infanticídio, 

Edivam e Edilma: sonho de felizes para sempre que acabou em tragédia

Na Paraíba

Vítima foi sepultada em 
Assunção, uma pequena ci-
dade no interior da Paraíba, 
com menos de 4 mil habitan-
tes. O prefeito da cidade disse 
que a população está se mo-

Perguntas sem 
respostas :

 Dr Paulo Chaves defi ne o fato como tragédia e descarta o feminicídio 

aborto ou participação em 
suicídio.

Composição do Júri 
Cada vara criminal pos-

sui uma lista de pessoas da 
sociedade civil que podem 
fazer parte do sorteio de 
participação do júri popular. 
Se você está com suas obri-
gações eleitorais e militares 
em dia, por exemplo, pode 
ser indicado para a lista.

Quando há um Júri Po-
pular prestes a ser realiza-
do, representantes do Mi-
nistério Público, da OAB 
e da Defensoria Pública se 
reúnem para assistir ao sor-
teio de 25 pessoas e garantir 
a imparcialidade na seleção.

Quem desferiu o 
primeiro golpe? 

O que de fato
motivou a briga?

Feminicídio, ou 
legítima defesa? 

Crime passional 
ou premeditado?

Operado
Encontrado pela polí-

cia com ferimento grave 
no pescoço e sentado no 
sofá. Edivam não esboçou 
qualquer resistência e falou 
muito pouco sobre o caso. 
O ferimento foi muito gra-
ve e por pouco não 
lhe custou a vida. 

Socorrido às 
pressas, foi salvo 
após passar por ci-
rurgia no Hospital 
de Cubatão e já não 
corre mais risco de 
morrer. Mesmo as-
sim, de acordo com 
o advogado, seu es-
tado exige cuidados 
e por isso deverá 
ser conduzido a um 
Centro de Detenção 
Provisória com ala 
de enfermaria. Ele 
respira com ajuda de 
um tubo plástico in-
troduzido através de 
cirurgia na garganta. 

“Por menos de 
um centímetro de 
profundidade, o fe-
rimento não foi fa-
tal. O que, entendo, 
afasta os boatos de 
tentativa de suicídio”, 
a� rma o advogado. 

bilizando em solidariedade 
aos � lhos da terra, inclusive 
custeando o traslado da víti-
ma cujo o corpo foi velado e 
sepultado nesta sexta, 31. 

Apesar de estarrecida a 

Ele respira com 
ajuda de um tubo 

plástico introduzido 
através de cirurgia 

na garganta. 

cidade apenas manifesta so-
lidariedade, enquanto pro-
cura saber, de fato, o que ver-
dadeiramente aconteceu. Foi 
neste clima que os familiares 
de Edivam e Edilma partici-

param da despedida.
A cena mais emocionan-

te relatada a Acontece foi 
o momento em que a irmã 
da vítima abraçou a mãe de 
Edivan, durante o velório.

Reprodução

DEFINIÇÃO DE FEMINICÍDIO
É o termo usado para denominar 

assassinatos de mulheres come� dos 
em razão do gênero. A lei qualifi ca o crime 
a par� r de elementos, tais como a opres-
são exercida pelo homem, ameaças a vida, 
dominação, sen� mento de posse, violência 
domés� cas, ameaças etc. 

Segundo a delegada Mayla Ferreira 
Hadid, mesmo que não haja registro de 
queixa de violência por parte da ví� ma, 

a cena do crime e outros elementos, ainda 
em fase de inves� gação, corroboram o en-
quadramento do crime em feminicídio. 

Sem dar detalhes, o advogado Paulo 
Chaves descarta feminicídio, argumentan-
do que o caso não apresenta as condicio-
nantes para isto: “é prematura a defi nição 
de feminicídio. Importante aguardar o an-
damento das inves� gações”
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Na próxima quinta, dia 
6, a Prefeitura inaugura o 
Programa Forças no Espor-
te (Profesp), numa parceria 
com a Capitania dos Portos 
de São Paulo. Serão ofereci-
das aulas de vela, remo e ca-
noagem para 100 alunos da 
rede municipal de ensino. A 
cerimônia de abertura será às 
10h, na Base Aérea de Santos.

As escolas municipais 
Professora Lúcia Flora dos 
Santos (Jardim Progresso) e 
Professor Benedito Cláudio 
da Silva (Vila Alice) são as 
contempladas. Na ocasião, 

Escola de vela, remo e canoagem
100 alunos do Guarujá serão benefi ciados 

cada unidade indicará 50 es-
tudantes para o Projeto, que 
ocorre durante o contratur-
no escolar. Jovens entre 13 e 
16 anos serão atendidos às 
segundas e quartas-feiras, a 
partir do dia 20 de setem-
bro, de manhã e a tarde. 

Os estudantes terão ati-
vidades complementares, 
como palestras, orientações 
em saúde e meio ambiente, 
entre outras. A ação ainda 
conta com atividades teó-
ricas (marinharia, ripeam, 
estratégias, técnicas e táti-
cas), práticas (montagem, 

manutenção, assepsia, mo-
bilização, prática em meio 
líquido e desmobilização), 
pedagógicas (leitura de li-
vros, redação, interpretação 
de texto) e culturais (visitas 
a pontos históricos, exposi-
ções, competições e feiras).

“Com o conhecimento 
náutico, eles poderão futu-
ramente se preparar para 
atuar pro� ssionalmente na 
área: temos inúmeras ma-
rinas além do Iate Clube 
de Santos”, disse o adjunto 
de Esporte da Sedel, José 
Roberto Galvão lembrando 

que a Aeronáutica fornece 
o espaço e a alimentação 
para as crianças e a Marinha 
entra com a formação dos 
professores, via o projeto 
Navega São Paulo e também 
cede barcos e equipamentos 
náuticos. Por � m, a Prefei-
tura trouxe os professores 
de remo, caiaque, vela e le-
tramento (reforço escolar).

Para o comandante da 
Base Aérea de Santos, o co-
ronel aviador Jaílson Olivei-
ra da Silva, o Profesp é uma 
iniciativa do Ministério da 
Defesa, que através do es-
porte incute valores de cida-
dania e promove a inclusão 
de jovens da sociedade.  

ETEC de Cubatão participa 
de programa da Google 

Thiego Barbosa/PMC

Um grupo de alunos 
da Etec de Cubatão está 
entre as oito equipes que  
participam da dispu-
ta online do programa  
Startup in School 2018, 
da Google. Os grupos 
foram selecionados en-
tre as mais de 200 uni-
dades da Etec do Estado.

Desde o dia 20 de 
agosto, os vídeos criados 
pelos próprios alunos, 
para apresentar seus 
projetos, estão disponí-
veis no youtube. Os qua-
tro vídeos com maior 
número de curtidas, até 
3 de setembro, vão para 
a disputa no Day Camp, 
a grande � nal do pro-
grama, que acontece em 

16 de outubro, no cam-
pus da Google, em São 
Paulo.

Kids Night
Os alunos da Etec de 

Cubatão participam da 
competição com o app 
Kids Night que facilida a 
comunicação e contrata-
ção entre pais e respon-
sáveis com as babás no-
turnas. O app foi criado 
pelos alunos

• Fábio De Zhi Wu
• Lauanda Souza
• Lucas Silva de San-

tana
• Pedro Henrique dos  

         Santos
• Rita de Cássia Brito  

        Vilela

Presidente da Usiminas
 é “Homem do Aço 2018” 

O presidente da Usimi-
nas, Sergio Leite, recebeu 
nesta quinta (30), em Porto 
Alegre (RS), mais um reco-
nhecimento público pela 
liderança de um processo 
que garantiu à empresa a 
entrada de� nitiva em uma 
trajetória de resultados 
sustentáveis. Desde 2016, 
a Usiminas vem contabili-
zando sucessivas margens 
Ebitda positivas, elevação 
de suas notas de crédito 
pelas principais agências 

globais de avaliação de ris-
co e a liderança do Iboves-
pa em 2017, entre diversas 
outras conquistas. Pela sua 
“capacidade de liderança, 
espírito comunitário e pela 
contribuição para o desen-
volvimento do setor metal-
mecânico”, Leite foi anun-
ciado como o “Homem 
do Aço 2018”. A distinção, 
concedida pela Associação 
do Aço do Rio Grande do 
Sul, será entregue no próxi-
mo mês de dezembro.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA

A IGREJA EVANGÉLICA , As-
sembléia de DEUS Pentecostal 
" DEUS MAIOR ", Ministério 
Prainha, Vicente de Carvalho- 
Guarujá/SP; Que neste Ato 
Representada pôr seu funda-
dor; Vem convocar todos para 
ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO  e 
escolha da direção 2018/2020 a 
serem votados.

Endereço: Rua dos Trilhos S/N 
( SEDE DA IGREJA )
Data: 01 / 09/ 2018
Horário: 18h primeira chamada, 
18:30h segunda chamada com 
qualquer público presente.

Vicente de Carvalho, 16 de 
Agosto de 2018

ULISSES WALLACE DOS SANTOS 
- RG: 32.997.889-5

Este ano o Grêmio São Ma-
nuel chega ao seu 55º Festival 
Bene� cente. O evento que reúne 
a comunidade em dia de muita 
confraternização, vai homena-
gear neste ano o craque Zé de 
Aquino (in memorian), que se 
destacou no time na década de 
70, como meia esquerda. 

O evento vai acontecer no 
campo de futebol do Jardim 31 
de Março, próximo a rodoviá-

Ação benefi cente 
do Grêmio São Manuel

ria de Cubatão a partir das 9h. 
Após o torneio, a confraterni-
zação continua com uma chur-
rascada, animada pelo conjunto 
Divina Cor. Com data marcada 
para 07 de setembro, feriado da 
Independência do Brasil, o Fes-
tival Bene� cente solicita doações 
de 1 pacote de fraldas para adul-
tos (tamanho G), a� nal a grande 
causa deste encontro é ajudar o 
próximo. 

A indústria vive um mo-
mento de profundas  trans-
formações - novos pro-
cessos e novas tecnologias 
convergem em um conjun-
to de mudanças estruturais, 
com signi� cativos impactos 
na sociedade, que se con-
vencionou denominar In-
dústria 4.0.  Para debater 
as oportunidades trazidas 
pela tecnologia e também 
os seus impactos nas em-

Evento mostra ‘possibilidades trazidas pela tecnologia’
presas e para as pessoas, a 
Usiminas realiza o Fórum 
Indústria 4.0 na Baixada 
Santista. O evento, realiza-
do com apoio do SENAI-
-SP e a Escola Politécnica 
da USP, acontece nos dias 
4 e 5 de setembro, na Usina 
de Cubatão e é voltado para 
pro� ssionais e instituições 
de ensino da região.

 Na programação, estão 
temas como controle digital 

Usiminas

Sindicato critica 
relações de trabalho 
na crise econômica

Sintracomos

“Neste momento de 
crise econômica e social, 
é muito comum empresas 
não registrarem os traba-
lhadores em carteira, dei-
xando vulneráveis seus 
direitos trabalhistas.

É comum também 
patrões negligenciarem 
nas condições de traba-
lho e de segurança, sub-
metendo-os a riscos de 
acidentes e doenças pro-
� ssionais, além de baixos 
salários”.

A opinião é do presi-
dente Sintracomos, Ma-
caé Marcos Braz de Oli-
veira (foto), e de seu vice, 
Luiz Carlos de Andrade.

“Aliás, não é preci-
so nem haver crise para 
a veri� car este descaso, 
diz Macaé. “Louvamos, 
é claro, as poucas que 
encaram as relações de 
trabalho com responsa-
bilidade”, pondera o sin-
dicalista.

O Sindicato distribuiu 
um tabloide nesta quinta-
-feira (30), parabenizando o 
evento da seção de vigilân-
cia sanitária da secretaria 
municipal da Saúde de Ber-
tioga. “Participamos deste 
evento para contribuir com 
o que estiver ao nosso al-
cance, principalmente com 
os cursos pro� ssionalizan-
tes de nossa escola Ctep”, 
disse Luiz Carlos. 

Baseado na legislação, o 
tablóide é focado na segu-
rança do trabalho. 

Para mais informações fale com 
Cyro Calixto no (13) 99722-8127.

Educação

Em cerimônia 
realizada na tarde 
desta quinta-feira 

(30), com a par-
ticipação do prefeito 

Ademário, no an-
fi teatro da Câmara, 

aconteceu a entrega 
dos certifi cados de 
conclusão do curso 

de pintor predial, do 
programa Via Rá-

pida Emprego, para 
18 jovens.

Novas marginais da Anchieta 
são liberadas 

Já foram liberados cinco qui-
lômetros de novas vias marginais 
na Rodovia Anchieta (SP 150). O 
trecho � ca na altura de São Ber-
nardo do Campo, na pista sentido 
capital, entre o km 18 e o km 23. 
Foram investidos R$ 84,9 milhões 
para a execução das obras que ge-
raram 500 empregos desde o iní-
cio das intervenções em janeiro 
de 2016.

As marginais devem ampliar a 
segurança e � uidez no trecho ao 
segregar o tráfego local das via-

gens de longa distância. Na pró-
xima semana, os motoristas que 
forem viajar pela Anchieta no 
feriado do Dia da Independência 
já devem sentir uma melhora na 
chegada à região metropolitana 
de São Paulo. No trecho circulam, 
em média, 98 mil veículos diaria-
mente.

As obras foram executadas 
pela concessionária Ecovias sob 
� scalização e gerenciamento da 
Agência de Transporte do Estado 
de São Paulo – Artesp.

da produção, Internet In-
dustrial das Coisas, Compu-
tação na Nuvem, Big Data, 
Robotização, entre outros, 
que trazem enormes ganhos 
potenciais em competitivi-
dade e e� ciência, além de 
ampliarem a capacidade de 
customização dos produtos 
e redução do tempo entre 
produção e destinação ao 
consumidor � nal. Também 
serão debatidos a busca pela 

integração dessas tecnolo-
gias, as pro� ssões do futuro, 
novas formas de produção e 
o desenvolvimento de uma 
solução nacional, que co-
loque o país e suas empre-
sas em condições de avan-
çar novas fronteiras. Além 
de pro� ssionais da área, o 
evento contará com  alunos 
e professores das principais 
instituições de ensino da 
Baixada Santista.
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A loja de calçados que anda conquis-
tando os pés da mulherada pelo conforto 
e qualidade, mudou de endereço e agora 
está na Rua Manoel Jorge, nº 289 – Loja 3, 
no Centro de Cubatão. Além da mudança de 
endereço a Kaph&Shoes está cheia de novi-
dades e contará com um outlet no segundo 
andar da loja.

A reinauguração ofi cial da loja acontece 
em breve, junto com coquetel de lançamento 
da nova coleção. A super novidade está nos 
calçados feitos com cortiça, que é a casca do 
Sobreiro, material 100% natural e isolante.
A nova coleção também aposta nos tons fl o-
rais para a próxima estação.

Kahp&Shoes
de casa nova

Heróis da esperança
No último sábado (25), super-heróis, vilões e 

personagens de fi lmes e desenhos invadiram a 
cidade para espalhar uma mensagem: ‘Nós pre-
cisamos cuidar das nossas crianças’. A ação, pro-

movida pela TV Polo faz parte do Polo Comics 
and Games, evento de cultura geek e alertou aos 
pais sobre os riscos que as crianças sofrem no dia 
a dia, principalmente sobre violência sexual. Os 
cosplayers percorreram diversos pontos e fi nali-
zaram o dia em frente ao Mc’Donalds, participan-
do do Mc Dia Feliz!

Camp Guarujá abre inscrições 
para processo seletivo

Inscrições 
devem ser 
feitas por 
meio do site 
da instituiçãoO Centro de Formação  Pro� ssional Camp Guarujá 

está com inscrições abertas para o processo seletivo 2019. 
O edital com as orientações e a � cha de inscrição para 
o adolescente interessado já estão disponíveis no site da 
instituição: http://www.camp-guaruja.org.br/inscricoes.

No programa de integração, o adolescente recebe 
treinamento gratuito, não remunerado, em módulos de 
formação humano-pro� ssional, que somam aproximada-
mente 400 horas. Ao � m, pode ingressar automaticamen-
te no Programa Aprendiz Integral de Socioaprendiza-

gem, com remuneração 
e registro em Carteira 
de Trabalho, de acordo 
com a Lei 10.097/2000.

Os interessados devem estar inclusos nos seguin-
tes critérios: residir em Guarujá; ser nascido entre 
janeiro e outubro de 2003, além de estar cursando o 
Ensino Médio regular noturno em 2019, com entra-
da a partir das 19 horas. Para outras informações, 
entrar em contato pelo telefone 3355-7906.
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Virakopo campeão!
O Virakopo F.C sagrou-se campeão do torneio de Inverno da Cota 200, 2018. O time que empatou em 1 x 1 com o Baixada F. C., venceu nos 
pênaltis por 4 x 3.
O time é presidido por Marcelo Ferreira da Silva, na diretoria: Bia -Willians -André Dedé -Orestes -Manoel Geninho -José Linha-
res Dedé Açougue Paraíba -Gilberto Gil -GenÍlson Bixiguento -Herisom -Edílson Orobó. Os jogadores: Jhona, Theo, Gledson, Beto, 
Dedé, Nenê, Biro, Carlinhos, Cabeça, Renato, Zeu, Bilunga, Léo, Sena, a equipe foi treinada pelo técnico Vivaldo

Apesar do espetacular desempenho, o jovem segue sem patrocínio.
Os holofotes se direcionam para mais um jovem talento da região.
Com 13 anos de idade, David Gregório Ponciano teve um ano reve-

lador no kumite (luta)  categoria 12/13 anos, menos de 45 quilos.
Este ano, o alto rendimento do carateca rendeu os títulos de: 
Campeão do torneio dos campeões; campeão da seletiva estadual; 

campeão da 1º fase do brasileiro e neste mês campeão paulista 
estudantil.

Sem patrocínio 
Contando apenas com o apoio incondicional do pai e da dedicação 

do treinador, David vê seu potencial para dar voos mais altos limita-
dos pela falta de patrocínio: em outubro, já classifi cado, disputa a fi nal 
do Brasileiro em Contagem, Minas Gerais.
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res Dedé Açougue Paraíba -Gilberto Gil -GenÍlson Bixiguento -Herisom -Edílson Orobó. Os jogadores: Jhona, Theo, Gledson, Beto, 
Dedé, Nenê, Biro, Carlinhos, Cabeça, Renato, Zeu, Bilunga, Léo, Sena, a equipe foi treinada pelo técnico Vivaldo

lador no kumite (luta)  categoria 12/13 anos, menos de 45 quilos.

campeão da 1º fase do brasileiro e neste mês campeão paulista 

do treinador, David vê seu potencial para dar voos mais altos limita-
dos pela falta de patrocínio: em outubro, já classifi cado, disputa a fi nal 
do Brasileiro em Contagem, Minas Gerais.

A fera dos tatames! Interessados em colaborar com atleta podem 
entrar em contato com o treinador Douglas Brito, 
no telefone 991108605.
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Marcinho acompanha manutenção no Caminhos 2
O vereador Marcinho (PSB) esteve recentemente acompa-

nhando as obras de manutenção da iluminação da passarela e 
do trecho de acesso no Caminhos 2, que leva a Vila Natal e Vila 
São José. A manutenção foi pedida pelo vereador por meio da 
indicação 135/2017.

O vereador aproveitou para falar com o responsável pela 
manutenção do local, apontando as di� culdades que os mo-
radores que utilizam a passarela sofrem, por conta da falta de 
iluminação. Segundo o vereador, os casos de furto, roubo e 
estupro no local estão preocupando a população da Cidade. 

Aguinaldo Araújo pede melhorias na 09 de abril
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indi-

cação junto à mesa da Câmara solicitando que sejam feitas 
gestões junto aos setores competentes visando a implantação 
de passagem de concreto e paisagismo no canteiro central da 
Avenida 09 de Abril, entre a Rua Teodoro Soares Fernandes 

e a Rua Goiás.
Segundo o vereador, a passagem auxiliaria os pedestres a 

atravessar a rua com mais segurança, sem precisar pisar no jar-
dim do canteiro central da avenida, além de dar mais acessibi-
lidade aos de� cientes que precisam transitar no local. A indi-

As informações desta coluna são de responsabilidade das assessorias dos vereadores de Cubatão 

Rodrigo Alemão: mutirão odontológico na Fabril
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) acompanhou na últi-

ma terça (28) a realização do segundo mutirão odontológico, 
realizado na Capela Nossa Senhora da Aparecida, na Fabril, em 
uma parceria da Unimes e Secretária de Saúde, por meio da lei 
nº 3858/2017, de autoria do presidente da Casa.

Durante o mutirão, 80 universitários atenderam cerca de 
350 pessoas, entre eles aluno das Ume’s Acre, Alagoas e Usina 
Henry Borden e os aprendizes do Camp. O vereador aponta 
que a parceria é essencial para levar conscientização da im-
portância da saúde bucal para as crianças e adolescentes.

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 com 2 quartos

• 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 
(PACOTE)

• Apto Av. Beira Mar de 2 
dormitórios R$1.100,00 
(PACOTE).

• Apto Jd. São Francisco 
2 dormitórios R$850,00 
(PACOTE)

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

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

• Galpão frente ao Centro 
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 dormitó-
rios 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 
Casqueiro com 1 dormitório 
R$160.000,00.

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

Legislativo
Policiais terão aumento 
no pró-labore

Nesta terça-feira (28), 
os vereadores do Guarujá 
aprovaram um projeto de 
lei que eleva em 66% o adi-
cional pago pela Prefeitura 
aos PMs que auxiliam no 
trânsito da Cidade

O Projeto de Lei 
104/2018, de autoria do 
prefeito Valter Suman 
(PSB), que aumenta de R$ 
150,00 para R$ 250,00 o 
valor pago a título de ‘Pró-
-Labore’ aos agentes do 21º 
BPMI que atuam no po-
liciamento de trânsito do 
Município, foi aprovado 
por unanimidade de votos.

Instituído desde 2008, 
através da Lei Municipal 
3.554, o pagamento extra 
é concedido em razão do 
auxílio prestado pelos PMs 
aos agentes de trânsito que 
atuam nas ruas de Guarujá 
e Vicente de Carvalho, so-
bretudo no que se refere à 
segurança.

“Trata-se de um traba-

lho diário, de grande im-
portância, e que merece ser 
valorizado”, resume o ve-
reador e líder do governo, 
Sérgio Santa Cruz (PRB), 
ao destacar que o valor até 
então pago pela Prefeitura 
estava desfasado em rela-
ção a outros municípios.

“Mesmo com esse au-
mento de 66%, que resulta 
de um grande esforço da 
Administração Municipal, 
o valor ainda � cará abaixo 
de outras cidades. Ainda 
assim, é um avanço im-
portante, tendo em vista 

as di� culdades � nanceiras 
que a Prefeitura enfrenta”, 
enfatiza Santa Cruz, que 
também é sargento refor-
mado da PM.

De acordo com o texto 
aprovado - que agora se-
gue para sanção do Poder 
Executivo - o Pró-Labo-
re de R$ 250,00 passará a 

valer assim que for publi-
cada a alteração da lei, no 
Diário O� cial do Muni-
cípio (DOM), e será pago 
mensalmente e de manei-
ra equânime a todos poli-
ciais que desempenhem os 
serviços acima descritos, 
independentemente da pa-
tente.

Mudanças no ensino 
público e privado

Os vereadores de Gua-
rujá aprovaram na sessão 
desta terça-feira (28) três 
projetos de leis voltados às 
escolas públicas e privadas 
do Município. Todos tive-
ram a aprovação unâni-
me e seguem para análise 
do prefeito Válter Suman 
(PSB).

Orientação 
profi ssional

O Projeto de Lei 
021/2018, de autoria do 
vereador Toninho Salgado 
(PSD), institui a ‘Semana 
da Orientação Pro� ssional’ 
nas escolas públicas. Essas 
ações incluirão palestras, 
debates, exercícios peda-
gógicos e deverão ocorrer 
sempre no mês de outubro, 
tendo como público alvo os 
alunos do 9º ano .

Lixo eletrônico
Aprovada nesta última 

sessão legislativa, o Projeto 
de Lei 086/2018, de auto-
ria da vereadora Andressa 
Salles (PSB), prevê a insta-
lação de lixeiras para des-
carte de lixo eletrônico, de 
pequeno porte, nas escolas 

privadas. Itens como pi-
lhas, baterias, aparelhos ce-
lulares e similares poderão 
ser dispensados nesses reci-
pientes, disponíveis nos es-
tabelecimentos de ensino.

Conselhos tutelares
O Projeto de Lei 

098/2018, de autoria do ve-
reador Bispo Mauro (PRB), 
torna obrigatória, nos esta-
belecimentos educacionais 
públicos e privados da Ci-
dade, a a� xação de placa 
informativa com o número 
do telefone do Conselho 
Tutelar local. A placa de-
verá conter, o contato do 
órgão, zona de abrangência 
e horários de atendimento.

Trâmites
Com a aprovação da 

Câmara Municipal, os pro-
jetos de leis mencionados 
agora seguem para análi-
se do chefe do Executivo, 
a quem caberá vetá-los ou 
sancioná-los. Se sanciona-
dos, tornam-se leis muni-
cipais que entram em vigor 
a partir da data de publi-
cação no Diário O� cial do 
Município (DOM).

66%  será o 
aumento do 

adicional pago 
pela prefeitura  

aos PMs, a ti tulo 
de Pró-Labore

Rafael Tucla aguarda votação do Refi s
O vereador Rafael Tucla (PT), na qualidade de re-

lator do projeto do Re� s, apresentou 11 emendas com 
o objetivo de � exibilizar a adesão dos contribuintes 
ao Programa de Recuperação Fiscal, que possibilita o 
parcelamento de dívidas ajuizadas ou não com o mu-

nicípio. Entre as emendas está a possibilidade de parcela-
mento em até 120 parcelas, o � m da entrada e a possibi-
lidade de adesão de contribuintes que tenham frustrado 
parcelamento anterior. O projeto aguarda votação do 
plenário.

Desempregado, ofereço-me 
para serviços gerais:

Aroldo - 988113117

• Pintura

• Faxina

• Jardinagem

• Aux. de Elétrica e Hidraulica
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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 arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: WILLIAM GUALBERTO DOS SANTOS e SHIRLENI MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, servente, RG n.º 486052588 - SSP/SP, CPF n.º 23284189882, com 27 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 147, fl s. nº 215, Termo nº 40817), nascido no dia vinte e quatro de junho de 
mil novecentos e noventa e um (24/06/1991), residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 797, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, balanceiro, com 52 anos de 
idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de DIRCE MARIA GUALBERTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, chefe de seção, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 271609151 - SSP/SP, CPF n.º 26499462888, com 42 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 49, fl s. nº 66, Termo nº 38301), nascida no dia vinte e oito de novembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (28/11/1975), residente na Rua Jorge Farah, 36, Jardim Nova República, Cubatão - 
SP, fi lha de JOSÉ SEVERINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DA LUZ DA SILVA, 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, 22 de agosto 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: MARCELINO MENDES DA COSTA NETO e JOSILMA SILVA FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 26460202 - SSP/SP, CPF n.º 30113302800, com 37 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta (16/12/1980), residen-
te na Rua Adelino Francisco, 40, bl.5, apto.4, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO MENDES DE LIMA, 
de nacionalidade brasileira, falecido há 2 meses e de JOSEFA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 466260672 - SSP/SP, CPF n.º 39473711875, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa (28/04/1990), residente na Rua Adelino Francisco, 
40, bl.5, apto.4, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO TEÓFILO FERREIRA FILHO, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ SILVA FERREIRA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 60 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, 24 de agosto 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: REINALDO BISPO GONSALVES e ELISAMARA DOS SANTOS ALMEIDA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, operador de loja, RG n.º 490089227 - SSP/SP, CPF n.º 44036435825, com 25 
anos de idade, natural de ITAETÉ - BA (Ibicoara-BA  Livro nº 13, fl s. nº 130, Termo nº 6530), nascido no dia 
quinze de abril de mil novecentos e noventa e três (15/04/1993), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, 
bl.3, apto.34, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de JOAQUIM BISPO GONÇALVES, servente, com 62 anos de 
idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de ANALICE BISPO DOS SANTOS, empregada domésti ca, com 54 
anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
pedagoga, RG n.º 40299527 - SSP/SP, CPF n.º 37109802833, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia dois de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (02/11/1987), residente na Rua Rivaldo 
Alves Feitosa, 500, bl.3, apto.34, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de ZENILSON BARBOSA ALMEIDA, mon-
tador de andaime, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARISTELA SANTANA DOS SANTOS, 
costureira, com 57 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, 27 de agosto 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: LAERCIO DA CRUZ LOPES e GILMARA DE JESUS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, eletricista, RG n.º 169555331 - SSP/SP, CPF n.º 05204494871, com 55 anos de idade, natural de SAN-
TOS - SP (São Vicente - SP  Livro nº 54, fl s. nº 281, Termo nº 36571), nascido no dia vinte e nove de janeiro de 
mil novecentos e sessenta e três (29/01/1963), residente na RUA Amaral Neto, 117, Caminho Santa Lucia, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de BENEDITO TRIGO LOPES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
83 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA TERESINHA DA CRUZ LOPES, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 73 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 261665637 - SSP/SP, CPF n.º 15901261810, com 46 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 457, fl s. nº 27, Termo nº 202080), nascida no dia 
dezoito de julho de mil novecentos e setenta e dois (18/07/1972), residente na RUA Amaral Neto, 117, Caminho 
Santa Lucia, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de BENEDITA MARIA DE JESUS, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de agosto 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 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA e JANAÍNA APARECIDA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de motorista, RG n.º 628153612 - SSP/SP, CPF n.º 07018498430, com 26 
anos de idade, natural de PASSIRA - PE (PASSIRA-PE  Livro nº 2, fl s. nº 189, Termo nº 1955), nascido no dia dois de 
janeiro de mil novecentos e noventa e dois (02/01/1992), residente na Rua Arquiteto Dejalma Fontes de Souza, 
128, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MARCOS DA SILVA, falecido há 15 anos e de MARIA JOSÉ FERREIRA 
DE MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em PASSIRA - PE . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489649890 - SSP/SP, CPF n.º 40756985803, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 157, fl s. nº 224, Termo nº 44806), nascida no 
dia seis de março de mil novecentos e noventa e três (06/03/1993), residente na Rua Arquiteto Dejalma Fontes 
de Souza, 128, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, encarre-
gado, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUZINETE APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de agosto 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: FLORIANO MINGOLELLI FILHO e NAAMA BATISTA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, psicanalista, RG n.º 155335091 - SSP/SP, CPF n.º 05694605810, com 52 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP, nascido no dia onze de fevereiro de mil novecentos e sessenta e seis (11/02/1966), 
residente na Rua Sergipe, 303, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de FLORIANO MINGOLELLI, falecido há mais de 
20 anos e de DUCILA OLIVEIRA MINGOLELLI, do lar, com 86 anos de idade, residente em SANTOS - SPDivor-
ciado de Daniela Carmo de Souza, conforme sentença datada de 23/08/2017, proferida pelo Juíz de Direito da 
3ªVara do Foro de Cubatão, nos autos de nº1003056-48.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, assistente administrati va, RG n.º 289617595 - SSP/SP, CPF n.º 25238178883, com 
41 anos de idade, natural de MACAU - RN, nascida no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e setenta 
e sete (27/08/1977), residente na Rua Sergipe, 303, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO BATISTA DA SILVA, 
aposentado, com 69 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de AUZENEIDE MARQUES DA SILVA, aposen-
tada, com 67 anos de idade, residente em SANTOS - SP.Divorciada de Jaime Abreu Lucio, conforme sentença 
datada de 08/03/2012 proferida pela Juíza de Direito da 1ªVara de Família-Distrito Judiciário da Zona Norte da 
Comarca de Natal/RN, nos autos de nº0001841-46.2010.8.20.0002. 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, 27 de agosto 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: FELIPE DE JESUS SANTOS e ANA CLÉCIA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, ajudante de lubrifi cação, RG n.º 344483836 - SSP/SP, com 27 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 144, fl s. nº 252, Termo nº 87715), nascido no dia vinte e 
seis de outubro de mil novecentos e noventa (26/10/1990), residente na Rua Larissa Cockner, 155, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, fi lho de ALCIDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de GILVÂNIA MARIA DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 52 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 501037299 - SSP/SP, CPF n.º 39155933890, com 30 anos de idade, natural de 
RECIFE - PE (Recife - PE - 13º Distrito de Casa Amarela  Livro nº 79, fl s. nº 153, Termo nº 93139), nascida no dia 
quatro de abril de mil novecentos e oitenta e oito (04/04/1988), residente na Rua Larissa Cockner, 155, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de EVALDO GREGÓRIO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, vigilante, 
com 54 anos de idade, residente em RECIFE - PE e de ANA CARMEM DO ESPIRITO SANTO, de nacionalidade 
brasileira, diarista, com 50 anos de idade, residente em RECIFE - PE. 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, 22 de agosto 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: RODRIGO CONDE DE JESUS e HELEN CAROLINE LOPES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, engenheiro químico, RG n.º 351495046 - SSP/SP, CPF n.º 32558541803, com 33 
anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 153, fl s. nº 116, Termo nº 117001), nas-
cido no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (29/06/1985), residente na RUA João 
Marion, 149, casa 02, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de OSMILDO ROSA DE JESUS, aposentado, com 55 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUSSARA MARIA CONDE DE JESUS, vendedora, com 53 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, 
RG n.º 43051998 - SSP/SP, CPF n.º 37564066873, com 30 anos de idade, natural de SANTO ANDRÉ - SP (San-
to André - 1º Subdistrito  Livro nº 253, fl s. nº 29, Termo nº 154615), nascida no dia cinco de novembro de 
mil novecentos e oitenta e sete (05/11/1987), residente na RUA João Marion, 149, casa 02, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lha de ELPIDIO LOPES DOS SANTOS, aposentado, com 70 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP e de BENEDITA ROSA DOS SANTOS, falecida há 23 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, 25 de agosto 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: FELIPE NUNES SANTANA e DAYANE CAROLINE DE CAMPOS NEVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 469340782 - SSP/SP, CPF n.º 46065362840, com 21 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia onze de abril de mil novecentos e noventa e sete (11/04/1997), residente na RUA 
José da Costa, 167, Jd.Sâo Francisco, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ RUBENS SANTOS SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, soldador, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZILDA NUNES, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de sala, RG n.º 568488179 - SSP/SP, CPF n.º 49169255806, com 20 anos de idade, natural de 
SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 241, fl s. nº 020, Termo nº 16967), nascida no dia dois de junho de 
mil novecentos e noventa e oito (02/06/1998), residente na RUA Hugo Ventura, 785, Parque Conti nental, SÃO 
VICENTE - SP, fi lha de ROBSON MARTINS DAS NEVES, de nacionalidade brasileira, assistente administrati vo, com 
48 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de ANA PAULA DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, 
vigilante, com 47 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, 28 de agosto 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: JAYSON MORAIS DE SOUZA SILVA e THAÍS DOS SANTOS TEIXEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, técnico em radiologia, RG n.º 44664094 - SSP/SP, CPF n.º 34368122852, com 31 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 232, fl s. nº 229, Termo nº 73025), 
nascido no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (24/10/1986), residente na Rua 
Salim Farah, 12, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de SIMPLICIO DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de MARIA MORAIS DE SOUZA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar fi scal, RG n.º 44167402 - SSP/SP, CPF n.º 35937077806, com 32 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 100, fl s. nº 216, Termo nº 61348), nascida no 
dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e seis (05/03/1986), residente na Rua Paraná, 245, Vila Light, 
Cubatão - SP, fi lha de JOÃO BOSCO TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, encarregado de operação, com 57 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NEIDE DOMINGOS DOS SANTOS TEIXEIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de agosto 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: ANDERSON JUNQUEIRA e ESTELA TEIXEIRA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 34155269 - SSP/SP, CPF n.º 29365680808, 
com 37 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia dez de setembro de mil nove-
centos e oitenta (10/09/1980), residente na Rua Antonio Teixeira, 48, Vila São José, Cubatão - SP, fi -
lho de REGINALDO JUNQUEIRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 50 anos de idade, residen-
te em SÃO VICENTE - SP e de SILVIA MARIA NEVES, de nacionalidade brasileira, balconista, com 48 
anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, professora, RG n.º 42334705 - SSP/SP, CPF n.º 41527115828, com 24 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e quatro (15/07/1994), 
residente na Rua Antonio Teixeira, 48, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de PAULO TEIXEIRA DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA SILVANA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, com 46 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de agosto 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: FELIPE LIMA DE MATOS e LUANA GUILHERME DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, instrumenti sta, RG n.º 34509376 - SSP/SP, CPF n.º 33801254828, com 28 anos de ida-
de, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 138, fl s. nº 231, Termo nº 84087), nascido no 
dia quinze de março de mil novecentos e noventa (15/03/1990), residente na RUA Maria do Carmo, 1244, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ALVES DE MATOS, aposentado, com 59 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de CARMEM LUCIA LIMA DE MATOS, aposentada, com 56 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de logísti ca, RG n.º 
42378518 - SSP/SP, CPF n.º 44540695819, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
169, fl s. nº 002, Termo nº 49360), nascida no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(16/01/1995), residente na RUA José de Castro, 531, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de ADÃO LAERCIO DA 
SILVA, supervisor, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZILDA MARIA GUILHERME DA SIL-
VA, do lar, com 49 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, 25 de agosto 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: CESAR ASSIS DA SILVA e JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, moleiro, RG n.º 578228476 - SSP/SP, CPF n.º 01991766556, 
com 38 anos de idade, natural de ESPLANADA - BA, nascido no dia vinte e um de outubro de mil 
novecentos e setenta e nove (21/10/1979), residente na Caminho São Bartolomeu, 123, Vila Es-
perança, Cubatão - SP, fi lho de COSME FIGUEREDO DA SILVA, falecido há 8 anos e de MARIA ALICE 
DE ASSIS, falecida há 8 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agen-
te comunitária de saúde, RG n.º 367363550 - SSP/SP, CPF n.º 58952640500, com 47 anos de idade, 
natural de RIACHÃO DO DANTAS - SE, nascida no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e 
setenta (29/10/1970), residente na Caminho São Bartolomeu, 123, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, falecido há 42 anos e de MARIA ELEONICE DA SILVA, do lar, 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, 27 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA e RENATA FERNANDES DOS PRASERES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de movimentação, RG n.º 418732747 - SSP/SP, CPF n.º 44181579808, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de novembro de mil novecentos e noven-
ta e quatro (08/11/1994), residente na Rua Santa Terezinha, 186, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de REGI-
NALDO DE SOUZA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, dados desconhecidos e de ANGELA DOS SANTOS 
BATISTA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489096839 - SSP/SP, CPF n.º 40174452845, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa 
e dois (06/08/1992), residente na Caminho São Bartolomeu, 225, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MA-
NOEL SILVA DOS PRASERES, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de TEREZINHA FERNANDES DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços ge-
rais, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de agosto 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 Brasilei-
ro: FABRICIO GOMES DOS SANTOS e MÁRCIA BORGES BATISTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador de escavadeira, RG n.º 33823658 - SSP/SP, CPF n.º 28460339866, com 38 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta (04/02/1980), residente na RUA Ma-
ria Cristi na, 290, Ap.21, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO LOPES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDNA GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 61 anos de idade, residente em PIRASSUNUNGA - SPDivorciado de Cherry-Hall Santana Figueira, 
conforme sentença datada aos 23/08/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos 
de nº1003114-51.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 
304227547 - SSP/SP, CPF n.º 26026661816, com 40 anos de idade, natural de OURINHOS - SP (Ourinhos-SP  Livro nº 
05, fl s. nº 85, Termo nº 4196), nascida no dia treze de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (13/01/1978), resi-
dente na RUA Maria Cristi na, 290, Ap.21, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JAIR BORGES BATISTA, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 58 anos de idade, residente em OURINHOS - SP e de SONIA CRISTINA VIEIRA BATISTA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em OURINHOS - SP. 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, 27 de agosto 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: WALLISON DOS SANTOS RIBEIRO e SARA CRISTINA BARBOSA DA CRUZ. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 470193049 - SSP/SP, CPF n.º 36626084801, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e sete (20/02/1997), residente na Rua Professora Terezinha Silva, 138, Ilha Caraguatá, Cuba-
tão - SP, fi lho de JOSÉ CAMILO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de NALVA RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 395592719 - SSP/SP, CPF n.º 50024726800, com 18 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia sete de março de dois mil (07/03/2000), residente na Rua Professora Terezinha 
Silva, 138, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de ALEX SANDRO SANTOS DA CRUZ, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 18 anos e de MARIA JOSÉ BARBOSA NETA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
34 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, 28 de agosto 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: GUILHERME ALVES DE REZENDE e ARQUIMERIA JOSEFA MELO DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 483101746 - SSP/SP, CPF n.º 41234028875, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 157, fl s. nº 143, Termo nº 44725), nascido no dia vinte e oito 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (28/02/1993), residente na Rua José de Castro, 539, Ilha Cara-
guatá, Cubatão - SP, fi lho de CICERO FRANCISCO DE REZENDE, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS ALVES DE REZENDE, de nacionalidade 
brasileira, vigilante, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 347461992 - SSP/SP, CPF n.º 44905871808, com 22 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 174, fl s. nº 245, Termo nº 51593), nascida no dia cinco 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (05/02/1996), residente na Rua Cubatão, 91, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, fi lha de MAMEDIO JOSÉ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSELI JOSEFA MELO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, em-
pregada domésti ca, com 49 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 agosto 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: MARCOS TÚLIO DE LIMA SOARES e VANESSA BARBOSA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, cozinheiro, RG n.º 441672486 - SSP/SP, CPF n.º 32320472894, com 34 anos de idade, 
natural de PORTO CALVO - AL (Porto Calvo  Livro nº 19, fl s. nº 152, Termo nº 17862), nascido no dia doze de 
maio de mil novecentos e oitenta e quatro (12/05/1984), residente na Rua Santa Terezinha, 51, fundos, Vila São 
José, Cubatão - SP, fi lho de PAULO JORGE RAMOS SOARES, dados desconhecidos e de MARIA DA SAÚDE DE LIMA 
SOARES, domésti ca, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 48565586X - SSP/SP, CPF n.º 40403749832, com 26 anos de 
idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 18º Subdistrito - Ipiranga  Livro nº 152, fl s. nº 260, Termo nº 
90930), nascida no dia dezessete de setembro de mil novecentos e noventa e um (17/09/1991), residente na 
Rua Santo Antonio de Pádua, 34, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de AMARO PEREIRA DE OLIVEIRA, soldador, 
com 65 anos de idade, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP e de HELENA BARBOSA OLIVEIRA, auxiliar 
administrati va, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de agosto 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: ANE CAROLINE BARBOSA FREIRES e ANDRESSA GOMES DE SOUSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, servidora pública, RG n.º 627837 - SSP/RO, CPF n.º 94952094200, 
com 28 anos de idade, natural de PORTO VELHO - RO (PORTO VELHO 1º OFICIO  Livro nº 353, fl s. nº 36, 
Termo nº 144610), nascida no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa (24/04/1990), 
residente na RUA Arthur Bernardes, 226, casa 04, Jardim Anchieta, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ GERMA-
NO FREIRES, falecido há 01 ano e de ANA MARIA BARBOSA, do lar, com 58 anos de idade, residente 
em PORTO VELHO - RO . Sendo a pretendente, solteira, servidora pública, CPF n.º 43738172866, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 167, fl s. nº 18, Termo nº 48580), nasci-
da no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (15/09/1994), residente na RUA 
Arthur Bernardes, 226, casa 04, Jardim Anchieta, Cubatão - SP, fi lha de ADEMILSON JOSE DE SOUSA, 
motorista, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOANA GOMES DA SILVA, do lar, com 
44 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 agosto 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 JOSÉ DE MACEDO FERREIRA DE ANDRADE e LÚCIA JANUÁRIA BORGES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 371539547 - SSP/SP, CPF n.º 31306147883, com 49 
anos de idade, natural de CACHOEIRINHA - PE, nascido no dia trinta de junho de mil novecentos e sessenta e 
nove (30/06/1969), residente na RUA Benedito Moreira César, 168, Ap.31, Parque São Luís, Cubatão - SP, fi lho 
de PAULO FERREIRA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 84 anos de idade, residente em 
MACEIÓ - AL e de MARIA ADÉLIA DE MACEDO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, 
residente em Cubatão - SPDivorciado de Sandra Santana Cardoso, conforme sentença datada aos 15/05/2018, 
proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001377-76.2018.26.0157. Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 23832408 - SSP/SP, CPF n.º 10469246804, 
com 48 anos de idade, natural de OLINDA - PE, nascida no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e setenta 
(22/08/1970), residente na RUA Benedito Moreira César, 168, Ap.31, Parque São Luís, Cubatão - SP, fi lha de AN-
TONIO JANUARIO BORGES, falecido há 30 anos e de SOCORRO MARTINS DE PONTES, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Jessé Mário Soares, conforme 
sentença datada aos 15/05/2008, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos au-
tos de nº488/2008, processo nº157.01.2008.002969-5/000000.000. 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, 24 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Propostas 
da Sira

CALDO VERDE DO DEM
Amigos e familiares participaram de delicioso caldo verde durante a confraternização da ‘Família De-
mocrata’, promovido pelo Democratas Mulher e organizado pelo presidente do partido, Valter Pinheiro 
junto com sua equipe. O evento aconteceu no último sábado (25), na sede do Lions Clube de Cubatão.

No próximo dia 06 de 
setembro, a enfermeira 
Sira da Silva, presidente 
do PMB Cubatão e can-
didata à deputada esta-
dual, promove evento de 
lançamento de suas pro-
postas. 

O evento vai reunir 
lideranças do partido 
e da comunidade, com 
início às 19 horas. Será 
realizado na ACIC (Rua 
Bahia, 163, Vila Paulista) 
em Cubatão. A entrada é 
gratuita.

3 DÉCADAS DE CMT
Uma noite cheia de histórias, boas lembranças e reencontros, assim foi a festa de confraternização dos funcionários e ex funcionários da ECTC/CMT. A festa 
aconteceu aconteceu no Grêmio dos Servidores e de tão especial, os participantes já torcem por evento anual. Parabéns time!
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