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Efeito Bolsonaro
Desta vez foi a “onda da direita” que invadiu a 

Baixada. Nenhum deputado federal se reelegeu e 
novos nomes passam a protagonizar a política local.    

A virada na 
Baixada

Mongaguá 
escolhe prefeito

PS Infantil 
começa atender

Sábado tem 
festa para 
a criançada

Nordestinos
comemoram

V. CARVALHO

28 DE OUTUBRO

DIA DELES

Na disputa federal, o capitão do exército ganhou 
fácil em todas as cidades da Baixada, trazendo a re-
boque o senador Major Olímpio.

 Pelo PSL o Tenente Coimbra, filho do ex-verea-
dor de Santos ‘Boquinha’ foi a novidade se elegen-
do estadual na onda Bolsonaro. 03

Fabio Bueno

Pé quente. Com passeata no Guarujá, ao lado de Suman, Márcio França consolidou a 
espetacular subida, na reta final, que o levou para o segundo turno(PSB) 

Márcio França gastou energia para sair bem do 
seu reduto e, a partir daí, conquistar o Estado. Des-
ta forma começou e encerrou a campanha na Bai-
xada. Deu certo e a expressiva votação aqui foram 
determinantes para levá-lo ao segundo turno. 03

No próximo dia 28 de outubro os elei-
tores da cidade votam também no prefeito 
para completar mandato até 2020. 

O eleito na última eleição de 2016 está 
preso e foi cassado pela Câmara, após a 
descoberta de desvio de dinheiro.  02

Nesta sexta, (12) a partir das 7 da ma-
nhã, começa o atendimento ao público, 
no Pronto Socorro Infantil de Vicente de 
Carvalho. Confortável e respeitando as 
normas de acessibilidade, o local foi total-
mente climatizado. 05

No próximo sábado, (13) a Praça 
do Crevin, em Cubatão vai se tornar 
o espaço da alegria.

Diversas brincadeiras e gulosei-
mas estão sendo preparadas com 
muito carinho, para tornar a tarde 
das crianças inesquecível.

Durante a festa, será feita a apu-
ração do ganhador do concurso ‘Ser 
Criança’, que está bombando no Fa-
cebook do Acontece. Mande a foto 
da sua criança que ainda dá tempo de 
concorrer ao book digital no capri-
cho, feito pela Ludmila Halajko Foto-
grafia. O ensaio será feito no estúdio 
e vale para crianças até 12 anos. Veja 
como participar no Facebook do Jor-
nal Acontece. 07

Em Cubatão Chico da Adega e Adriano 
Sanfoneiro mostram que vale à pena ‘eter-
nizar’ a cultura nordestina. 06

Helder Lima/PMC

VEM BRINCAR
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Senadores

Santos    Guarujá      São Vicente  Cubatão    PraiaGrande Bertioga   Itanhaém       Mongaguá Peruíbe

109.839    70.090      72.020  26.095    67.593  12.599   19.229      12.264  15.230

75.454    34.200      36.290  15.127     36.117  7.776  14.567       6.785  9.665

Major 
Olimpio

Mara
Gabrilli

Major Olimpio (PSL) Mara Gabrilli (PSDB)

Doria sem Bolsonaro
Na tentativa de surfar na onda Bolsonaro, Doria ante-

cipou apoio pessoal ao capitão, no domingo. O argumen-
to é que os tucanos precisam se posicionar contra o PT. 
O problema é que está sendo desautorizado pelo próprio 
partido que anunciou a neutralidade, também em SP. De 
outro lado, o medalhão do PSL paulista Major Olímpio 
declarou voto em Marcio França, sinalizando recusa ao 
apoio dorista.

De Guarujá para o segundo turno

Fabio Bueno

Desde o começo da 
apuração o candida-
to tucano João Dória  
manteve a liderança na 

apuração dos votos. A 
grande expectativa esta-
va na de� nição de seu 
adversário para o segun-

O Mar de Márcio França
Quando foi candidato a 

prefeito de São Vicente pela 
primeira vez em 1996 a 
campanha do atual gover-
nador Márcio França (PSB) 
era embalada por um jin-
gle “Vem pro Mar, mar de 
Márcio França”. 

Pois, passados mais de 
vinte anos, a julgar pelo 
resultado das urnas o Mar 
de Márcio França cobriu 
quase todas as cidades da 
Baixada.   

Em São Vicente, a vanta-
gem de França para Doria 
foi de mais de 80%. Teori-
camente, o tucano poderia 
ter dado o troco na capital, 
seu reduto. Porém, os dois 

terminaram tecnicamente 
empatados na capital cada 
um com pouco mais de 
20% dos votos válidos. 

O eleitor da Baixada 
foi absolutamente bairris-
ta e descarregou votos no 
governador. Entre as nove 
cidades, o candidato tuca-
no venceu em sete, todas 
com ampla margem sobre 
Doria. 

O tucano venceu nas 
cidades de Bertioga e Ita-
nhaém, respectivamente 
397 e 56 votos de diferen-
ça. Na contagem fi nal Do-
ria terminou com 31,77% 
e França com 21,53% dos 
votos válidos. 

do turno. 
Voto a voto, Márcio 

França e Paulo Skaf dis-
putaram a segunda vaga. 

A decisão de França de 
reforçar a campanha na 
Baixada Santista nos úl-
timos dias foi fundamen-

tal para a chegada. 
Na reta � nal de cam-

panha, Marcio França 
escolheu Guarujá, cida-

de governada pelo colega 
de partido Walter Sul-
man, para ‘profetizar’ a 
virada:  deu certo.

Skaf com França
Paulo Skaf (MDB), declarou apoio a Márcio França (PSB). 
Em sua justifi cativa apontou similaridade entre suas 

propostas de Educação e Sesi, às propostas de França. O 
anúncio já era esperado pois os dois políticos já trabalha-
vam para isolar Dória no primeiro turno e já tinham apro-
ximação desde 2010 quando Skaf foi candidato a governa-
dor pelo PSB.

França sem PT
Enquanto o PSB nacional declarou apoio ao PT, 

o diretório estadual decidiu pela neutralidade, e 
não vai apoiar nem Haddad nem Bolsonaro neste 
segundo turno. Embora tenha histórico de com-
posições com o PT a nível nacional, o PSB de São 
Paulo, sob o comando de França, nunca se aliou à 
sigla petista.

Dia 28 de outubro, além 
de eleger presidente e go-
vernador, os mongaguaen-
ses elegerão o novo prefei-
to da cidade. Atualmente 
no comando da Prefeitura, 
Rodrigo Casabranca vai 

Monguaguá 
escolhe novo 
prefeito

Berti oga             7.955 32,04%       18,55%
Itanhaém        13.409 32,12%        17,68%
Mongaguá        8.921 36,09%       20,04%
Peruíbe           11.172 35,85%       19,99%

Total   238.568   46,48%   17,62%

Santos               84.326 37,30%           24,52%
Guarujá               52.614 37,96%           23,21%
São Vicente      105.895 63,56%           41,68%
Cubatão              21.271 35,72%           22,09%
Praia Grande      38.900 30,31%           18,20%

Márcio França (PSB)Cidade            Votos          % válidos         %totais Cidade               Votos          % válidos     %totais
João Doria (PSDB)

Total   202.894    39,53%   14,98%

Cidade            Votos          % válidos         %totais Cidade            Votos          % válidos         %totais

Santos            60.781 26,90%           17,67%
Guarujá            32.452 18,45%           14,31%
São Vicente     21.196 12,94%             8,34%
Cubatão           13.163 22,24%           13,67%
Praia Grande   38.881 30,29%           18,19%

Berti oga             8.352 33,64%        19,47%
Itanhaém        13.465 32,26%        17,75%
Mongaguá        6.326 25,59%       14,21%
Peruíbe             8.278 26,56%       14,81%

concorrer tendo como vice 
Rafael Redó, segundo colo-
cado na eleição de 2016.

Cassados pela Câma-
ra,  Parada Prócida e o vice 
Marcio Cabeça estão fora da 
disputa.

RODRIGO CASABRANCA E RAFAEL REDÓ
Coligação Reconstruindo e Respeitando Monguaguá
(PSDB/DEM/PP/Avante/SD/PV/PTC/PDT/PODE/PTB)

GILMAR FREITAS (CORINTIANO) E PEDRO DE LIMA 
(PEDRÃO DA PORTUGUESA)
PROS

RENATO DONATO  E TEREZA WIAZOWSKI
Juntos por Monguaguá PSB/PSD

FERNANDO FELIZI E TIMÓTEO 
PT
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Onda Bolsonaro muda 
tudo na Baixada

Em Brasília só novatos falam pela Baixada

Primeiro em Roma. 
Agora é fogo 

em tudo

O resultado das eleições de 2018 deve permanecer em pauta por um bom 
tempo. Enquanto nas eleições anteriores petistas, tucanos e nomes tradicio-
nais da política dominavam a cena, este ano, muita coisa mudou. 

Da eleição presidencial saíram os resultados mais discrepantes desde a 
redemocratização do país. Em todas as cidades da região (exceto Cubatão, 
47%) o candidato Jair Bolsonaro (PSL) obteve índices superiores a 50% em 
relação ao segundo colocado, o petista Fernando Haddad. 

O mesmo cenário ocorreu na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, com 
vitória folgada em sete das nove cidades da Baixada para o candidato Márcio 
França (PSB). Apenas nas cidades de Bertioga e Itanhaém, ambas governa-
das pelo PSDB, o tucano � cou na dianteira. Porém, a margem foi pequena, 
397 e 56 votos, respectivamente. 

A onda Bolsonaro ainda contribuiu para a eleição de dois deputados, Jú-
nior Bozzella para a Câmara Federal e Matheus Coimbra para a Assembleia 
Legislativa do Estado.  

Em números absolutos elegemos o mesmo número de parlamentares em 
relação a última eleição. Foram seis em 2014 o mesmo número desta eleição. 

Berti oga             15.804 55,46%       36,85%
Itanhaém          25.454 54,12%       33,56%
Mongaguá        15.295 55,31%       34,36%
Peruíbe             18.875 54,62%       33,78%

Total   510.834  54,87%   37,74%

Lá se foi o tempo das 
ondas lulistas, petistas e 
tucanas também. Para fi car 
apenas no estrago do ni-
nho paulista, o fato é que, 
de 19 caiu para oito o nú-
mero de deputados eleitos 
para a Alesp este ano. 

Na Baixada também há 
vítimas fatais deste fenô-
meno que abateu o tucana-
to. Papa e Navarro perde-
ram seus mandatos depois 
de sofrerem queda expres-
siva nas urnas. 

O ex-prefeito de San-
tos, que deixou a prefeitura 
com excelentes níveis de 
avaliação, viu seus votos 
caírem pela metade em 
praticamente todos os nove 
municípios da Baixada. 

Justiça seja feita, o de-
putado Papa foi atuante, 
articulou e destinou diver-
sas emendas parlamentares 
para as cidades da Baixa-
da, hospitais e entidades. 

Mesmo assim, entrou na 
navalha da renovação e fi -
cou longe até mesmo da 
suplência .

A conhecida divisão 
interna do tucanato se tor-
nou pública nesta eleição. 
Divididos entre apoio a 
Dória e Marcio França, o 
Partido ameaça expulsar 
nomes como o prefeito de 
Santos PAB, também alia-
do de Alckmim.

Por outro lado, a re-
novação foi a tônica desta 
eleição. Dos 94 deputados 
do Estado, 77 tentaram 
renovar seus mandatos: 
apenas 38 conseguiram se 
reeleger. É o maior percen-
tual de renovação da Casa 
desde 1994. 

Ano que vem 56 nova-
tos vão assumir mandatos 
na Alesp. A grande novi-
dade da Casa é sem dúvida 
a bancada do PSL que saiu 
de zero para 15 deputados.  

Para a Câmara Federal não 
teve conversa. O eleitor da 
Região foi radical e decidiu 
não renovar nenhum dos três 
mandatos outorgados na elei-
ção de 2014.

Os deputados federais João 
Paulo Papa (PSDB), Marcelo 
Squassoni (PRB) e Beto Man-
sur (MDB) foram substituídos 
pela apresentadora  Rosana 
Valle (PSB) e pelo ex-verea-
dor vicentino Júnior Bozzella 
(PSL). 

Júnior Bozzella (PSL) é 
o deputado federal do 
partido de Bolsonaro na 
Baixada. Já foi vereador 
em São Vicente por dois 
mandatos, secretário de 
governo, candidato a de-
putado estadual e a pre-
feito. O deputado eleito 
visitou nossa redação esta 
semana. Matéria comple-
ta na próxima edição

Rosana Valle (PSB) assu-
me seu primeiro cargo 
na vida pública. Apre-
sentadora e repórter já 
estreia na Câmara Fede-
ral, deixando para trás 
políticos tradicionais 
como o ex-prefeito de 
Santos Papa (PSDB) e a 
também ex-prefeita e 
atual vereadora santista 
Telma de Souza (PT)

Em 2019 a Baixada passa 
a ser representada por quatro 
estaduais, dois novatos e dois 
reeleitos.  

Caio França (PSB) nova-
mente ultrapassou a casa dos 
100 mil votos. 

Já o deputado Paulo Cor-
reia Júnior (Patri) foi rejeita-
do pela Baixada, mas conse-
guiu salvar o mandato graças 

Bancada estadual aumenta 
com chegada de novatos  

a legenda e votos de fora. Em 
Cubatão, onde está o escri-
tório central, por exemplo, 
teve só 2.080 votos, metade 
da última eleição. 

As novidades são o pro-
fessor Kenny Mendes (PP) e 
o tenente Matheus Coimbra 
(PSL).

A eleição de Kenny já 
era prevista, mas surpren-

deu  pelo número de votos: 
113.145. A grande surpresa  
foi o tenente Coimbra. O fi -
lho do ex-vereador santista 
Boquinha surfou na onda do 
bolsonarismo, e com 24.109 
votos foi puxado pela expres-
siva votação da deputada Ja-
naína Paschoal do PSL, que 
teve mais de 2 milhões de 
votos.  

Novo cenário
Os cabelos grisalhos de-

puseram contra os candidatos 
nesta eleição. O cenário polí-
tico mais impactado é Santos, 
com a fragilização do PSDB 
de Papa nome mais cotado 
para a sucessão e a ascen-
ção de Kenny e Rosana Valle 
como grandes lideranças.

Caio França reeleito 
entre os mais 
votados do Estado 

Professor Kenny 
deixou o PSDB e 
ganhou 113 mil votos

Tenente Coimbra 
chega com a força 
da legenda Bolsonaro

Com pouco voto na 
Baixada PCJ é salvo 
pela igreja e legenda 

Santos            136.051  55,24%            39,56%
Guarujá            87.808 55,28%          38,74%
São Vicente     93.536 53,48%          36,82%
Cubatão            31.907 47,34%          33,14%
Praia Grande   86.104 59,23%           40,29%

Jair Bolsonaro (PSL)
Cidade            Votos          % válidos         %totais Cidade               Votos          % válidos     %totais

Fernando Haddad (PT)

Total   142.757   15,34%   10,55%

Cidade            Votos          % válidos         %totais Cidade            Votos          % válidos         %totais

Santos            25.483 10,32%             7,41%
Guarujá             29.311 18,45%           12,93%
São Vicente      28.524 16,09%           11,23%
Cubatão            16.296 24,62%           16,93%
Praia Grande   20.237 13,92%             9,47%

Berti oga             5.422 19,03        12,64%
Itanhaém          7.366 15,66%          9,71%
Mongaguá        4.745 17,16%        10,66%
Peruíbe              5.373 15,55%          9,62%
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 Há um ano a Funda-
ção São Francisco Xavier 
assinava contrato com 
a Prefeitura de Cubatão 
para assumir a gestão 
do Hospital Municipal. 
A reabertura aconteceu 
em tempo recorde e, 
desde dezembro o Hos-
pital vem implantando 
o atendimento de exce-
lência. O próximo passo 
é a entrega do Centro de 
Alta Complexidade que 
oferecerá tratamento de 
oncologia, hemodiálise e 
câmera hiperbárica.

Além do evidente avan-
ço na área da saúde, a re-
gião se benefi cia em outras 
áreas como o comércio 
que foi impactado positi-
vamente, com a reabertura 
do Hospital gerando em-
prego e renda. O resultado 
é fruto da política de rela-
cionamento com a comu-
nidade da FSFX que prio-
riza a contratação de mão 
obra local, bem como, 
estimula o relacionamen-
to com os comerciantes 
e fornecedores da região, 

FSFX gera impactos 
positivos na cidade

ajudando a impulsionar a 
economia. 

Outro fato relevante é a 
atuação comercial da Usi-
saúde na Baixada Santista, 
com a proposta de oferecer 
Soluções Integradas em 
Saúde: como Plano Médi-
co, Plano Odontológico, 
Transporte Aeromédico, 
Saúde Ocupacional e a in-
tegração de todos os ser-
viços. A comercialização 
dos planos individuais e 
empresariais da Usisaúde 
também contribui com a 
qualidade de vida da co-

munidade, uma vez 
que proporciona que 
mais pessoas tenham 
acesso à saúde.

A Usisaúde é a 
operadora de pla-
nos de saúde, gerida 
pela Fundação, exis-
tente no mercado 
há 25 anos, presente 
em diversos estados 
brasileiros. Con-
ta com mais de três 
mil credenciados e 
244 hospitais parcei-
ros. Seu modelo de 
assistência médico-

-hospitalar e odontológica 
inspira credibilidade e tem 
o reconhecimento de seus 
mais de 145 mil clientes. 
“As certifi cações da Usi-
saúde demonstram que 
trabalhamos de acordo 
com as melhores práticas 
de mercado, cumprindo as 
exigências da regulamen-
tação, sempre em busca de 
um serviço de excelência. 
O cliente ganha em quali-
dade no atendimento, em 
segurança e credibilidade 
da sua operadora”, afi rma 

Marcelo Ribeiro Bicalho, 
gerente Comercial da 
Usisaúde, que enaltece 
parcerias com as empre-
sas da cidade, como a Fa-
mília Andrade.

Usisaúde: 
facilidade para 
o comércio
A FSFX em parceria 

com a Acic disponibilizou 
um plano de saúde com 
condições atrativas que já 
estão benefi ciando empre-
sas da cidade, como o caso 
da família Andrade. “Ade-
rimos há um mês. Con-
sideramos uma excelente 
relação custo benefício, 
que nos permitiu agregar 
mais este valor aos nossos 
funcionários que, além da 
ala particular do Hospital 
de Cubatão, podem usu-
fruir de toda a rede cre-
denciada. Todos ganham”, 
disse Wilson Andrade. 
“Temos a segurança com a 
estrutura e confi abilidade 
que a Fundação dispõe”, 
sentencia.

A parceria da Usisaú-
de e ACIC oferece condi-
ções especiais em planos 
de saúde. A parceria traz 
vantagens diferenciadas 
para sócios e funcionários 
das empresas associadas, 
incluindo ainda seus côn-
juges e fi lhos, como ca-
rência zero, atendimento 
nacional nas urgências e 
emergências, programas 
de promoção da saúde, 
plano odontológico, por 
valores especiais. Além 
disso, o usuário terá aten-
dimento preferencial no 
Hospital de Cubatão.

Adesão
Os comerciantes inte-

ressados em aderir ao pla-
no coletivo da Usisaúde, 
podem entrar em contato 
com a Acic no telefone 
3361-1519 ou enviar um 
emaill para administrati-
vo@aciccubatao.com.br

Família que administra restaurante na Vila Nova comemora 
impacto positivo do ‘novo Hospital’ e adesão a Usisaúde

Saúde

“Depois que a FSFX 
começou a administrar 
o Hospital, a vizinhança 
senti u os benefí cios.
Ficou melhor para todo 
mundo, inclusive para 
quem tem comércio, 
na cidade”

Dona Maria Creuza

Moradores do Guarujá 
ganham mais um reforço 
na área da saúde. A Prefei-
tura realiza na quinta, (11)
a inauguração do Pronto 
Socorro infantil de Vicen-
te de Carvalho (Avenida 
São João, 111, Pae Cara). 
Na sexta (12), a partir das 
7 horas da manhã, o aten-
dimento ao público tem 
início na unidade.

A entrega do equipa-
mento faz parte da reestru-
turação da saúde em Gua-
rujá. Em maio deste ano, 
um novo PAM Rodoviária 
foi entregue, unidade de 
pronto atendimento que 
foi completamente revita-
lizada.

“Como médico e, prin-
cipalmente como pai, sei 
bem da importância que 
é ter uma unidade de saú-
de bonita, bem equipada, 
com médicos e, acima de 
tudo, humanizada, para 
que meu fi lho tenha o me-
lhor atendimento. E com 
a graça de Deus e muito 
trabalho da equipe, esta-
mos tornando realidade o 
tão sonhado PS infantil”, 

Em Vicente de Carvalho

PS Infantil inicia 
atendimentos
Nesta sexta (12) a partir das 7 da 
manhã começa o atendimento ao 
público na unidade

declarou o prefeito Válter 
Suman.

As obras começaram em 
maio. O local foi totalmente 
climatizado, passou por re-
visões elétrica e hidráulica, 
o piso foi trocado por por-
celanato e pintura. A recep-
ção ganhou a instalação de 
um balcão e novas poltro-
nas. A entrada da unidade 
possui um novo calçamen-
to, um pequeno jardim, 
toldo e na parede lateral, 
pintura com os principais 
super-heróis. Foram insta-
ladas portas de vidro e toda 
a estrutura conta com aces-
sibilidade.

 A reforma permitiu ain-
da a entrada de macas na 
parte do isolamento. Ainda 
neste aspecto, todas as en-
tradas possuem portas mais 
largas, facilitando o atendi-
mento e o trabalho dos pro-
fi ssionais.

A cerimônia de inau-
guração acontece com di-
versas atrações culturais, 
brincadeiras, atividades lú-
dicas, ofi cina de cata-vento, 
distribuição de pipoca e al-
godão doce.

O NOVO PS INFANTIL

6 leitos de enfermaria  2 leitos de emergência
1 leito de isolamento  5 banheiros 
2 consultórios de pediatria
 Sala de inalação, medicamentos e emergência
 
3 pediatras no período diurno
 2 pediatras no período noturno
  Equipe de enfermagem completa

Além do avanço na saúde, Cubatão é impactada positivamente 
em outros setores, impulsionando a economia
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: WAGNER GONÇALVES DE ABREU e 
BRUNA PACHECO FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 530208027 - SSP/SP, CPF n.º 04639977603, com 38 
anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 32º Subdistrito - Capela 
do Socorro  Livro nº 68, fl s. nº 213, Termo nº 41689), nascido no dia primeiro 
de novembro de mil novecentos e setenta e nove (01/11/1979), residente na 
Rua Vereador Antonio Aló, 21, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de WALDETH GON-
ÇALVES DE ABREU, de nacionalidade brasileira, motorista, com 63 anos de idade, 
residente em SABINÓPOLIS - MG e de MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE ABREU, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fotógrafa, RG 
n.º 473989578 - SSP/SP, CPF n.º 39022696855, com 27 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa 
e um (24/05/1991), residente na Rua João Paulo II, 200, Cota 95, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSE FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de QUITERIA PACHECO FERREIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: GUILHERME SERAFIM DOS SANTOS e TA-
TIELLEN APARECIDA MORAES SALVINO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 429754504 - SSP/SP, CPF n.º 43306634816, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta e um de outubro de 
mil novecentos e noventa e quatro (31/10/1994), residente na Rua Santa Luzia, 80, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ANDRÉ PEDRO DOS SANTOS NETO, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de SIMONE TEREZINHA SERAFIM, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 43 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, ajudante, RG n.º 459751037 - SSP/SP, CPF n.º 47640875889, 
com 21 anos de idade, nascida no dia seis de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e sete (06/02/1997), residente na Rua Santa Barbara, 93, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de APARECIDO SALVINO, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de BEATRIZ MORAES 
SALVINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: RENATO GOMES DA SILVA e SHIRLY SOUZA 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletri-
cista, RG n.º 439228098 - SSP/SP, CPF n.º 37835298830, com 30 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de março de mil novecentos e oitenta 
e oito (08/03/1988), residente na Rua Alberto Pinto de Carvalho, 86, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, fi lho de GERMANO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 11 anos e de ANTONIA GOMES DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administra� va, RG 
n.º 479935567 - SSP/SP, CPF n.º 40407998870, com 27 anos de idade, natural de 
SURUBIM - PE (Vertente do Lério  Livro nº 17, fl s. nº 46, Termo nº 21731), nascida 
no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa e um (24/06/1991), 
residente na Rua José Lopes da Silva, 378, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira, endere-
ço e residância não sabido e de SEBASTIANA SOUZA DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, comerciante, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: SERGIO PRADO NUNES e RITA DE CÁSSIA 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pe-
dreiro, RG n.º 30663394 - SSP/SP, CPF n.º 25827291838, com 42 anos de idade, 
natural de ASSIS CHATEAUBRIAND - PR, nascido no dia oito de julho de mil no-
vecentos e setenta e seis (08/07/1976), residente na Rua João Veiga, 1516, blo-
co.03, apt.44, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO DE ASSIS NUNES, 
desaparecido há 20 anos e de MARIA SONIA PRADO NUNES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em RIO CLARO - SPDivorcia-
do de Jacionete Serra Figueiredo, conforme sentença datada de 22/09/2017, 
proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº3000048-68.2013.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, confeiteira, RG n.º 238325891 - SSP/SP, CPF n.º 16946780833, com 
45 anos de idade, natural de BRUMADO - BA (Brumado-BA  Livro nº 72, fl s. nº 
133, Termo nº 30861), nascida no dia dezoito de julho de mil novecentos e se-
tenta e três (18/07/1973), residente na Rua João Veiga, 1516, bloco.03, apt.44, 
Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de MARIA DOS AFLITOS DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, domés� ca, com 65 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: TIAGO GARCIA TOLEDO e MARIA ELVIRA 
LIMA BALDOINO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, téc-
nico em mecânica, RG n.º 43001293 - SSP/SP, CPF n.º 42839844850, com 22 anos 
de idade, natural de CACOAL - RO (Cacoal-RO  Livro nº 115, fl s. nº 305, Termo nº 
58006), nascido no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa e cin-
co (21/12/1995), residente na Rua Estados Unidos, 480, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, fi lho de PAULO SERGIO TOLEDO, de nacionalidade brasileira, técnico em me-
cânica, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANGELA GARCIA 
TOLEDO, de nacionalidade brasileira, costureira, com 45 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técni-
ca de informá� ca, RG n.º 38432969 - SSP/SP, CPF n.º 36001676852, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 183, fl s. nº 178, Termo nº 55108), 
nascida no dia vinte de julho de mil novecentos e noventa e sete (20/07/1997), re-
sidente na Rua Francisco da Costa, 380, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de JOSE-
NIR DA SILVA BALDOINO, de nacionalidade brasileira, técnico em mecânica, com 55 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HELENA LIMA RIBEIRO, de naciona-
lidade brasileira, corretora de imóveis, com 51 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUIZ CARLOS MENDES DE OLIVEIRA e SONIA 
LIMA RODRIGUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, apo-
sentado, RG n.º 4541191 - SSP/SP, CPF n.º 15961044815, com 70 anos de idade, na-
tural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e sete de março de mil novecentos e qua-
renta e oito (27/03/1948), residente na Rua Treze de Maio, 83, apt.11, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO MENDES DE OLIVEIRA, falecido há 10 anos e de SIL-
VANIRA DOS SANTOS MENDES DE OLIVEIRA, falecida há 18 anosViúvo de Leda San-
tos Mendes de Oliveira, falecida aos 18/09/2013, no Livro C-117, folhas.117, sob 
nº53297, em Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, do lar, RG n.º 192966947 - SSP/SP, CPF n.º 07024238828, com 48 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia quatorze de maio de mil novecentos e 
setenta (14/05/1970), residente na Rua Treze de Maio, 83, apt.11, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, fi lha de NEYDE DA CUNHA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROZILDA ANA RO-
DRIGUES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Divorciada de Wilson Pedro da Silva, conforme sentença datada de 
16/04/2008, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara desta Comarca, nos autos de 
nº544/2007. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DEVLIN MARTINS e LUCIANA FRANÇA DA 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 
297318627 - SSP/SP, CPF n.º 25832706803, com 42 anos de idade, natural de OSAS-
CO - SP (São Paulo - 47º Subdistrito - Vila Guilherme  Livro nº 03, fl s. nº 12, Termo nº 
955), nascido no dia onze de maio de mil novecentos e setenta e seis (11/05/1976), 
residente na Rua Professora Terezinha Silva, 25, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, fi lho 
de MARIA ROSA MARTINS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciada, do lar, RG n.º 304586018 - SSP/SP, CPF n.º 31498665888, com 
35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de agosto de mil 
novecentos e oitenta e três (01/08/1983), residente na Rua Professora Terezinha 
Silva, 25, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO BARBOSA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ZENAURA JULIA DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Josué de Souza San-
tana, conforme sentença datada de 17/05/2012 proferida pelo Juiz de Direito da 
4ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2012.003277-0/000000-
000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: WILTON GUILHERME DA SILVA e THAÍS KE-
VILYN E SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecâni-
co, RG n.º 56694446 - SSP/SP, CPF n.º 44718325811, com 24 anos de idade, natural 
de CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE (Jaboatão dos Guararapes - 2ºDistrito - PE  
Livro nº 121, fl s. nº 204, Termo nº 141802), nascido no dia dezessete de maio 
de mil novecentos e noventa e quatro (17/05/1994), residente na Caminho dos 
Pilões, 87, B, Pilões, Cubatão - SP, fi lho de CICERO NELSON DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, operador de empilhadeira, com 52 anos de idade, residente em 
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE e de MARIA DOS PRAZERES FRANCISCA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
RG n.º 36736832 - SSP/SP, CPF n.º 42528552840, com 23 anos de idade, natu-
ral de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 295, fl s. nº 256, Termo nº 
110691), nascida no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(28/04/1995), residente na Caminho dos Pilões, 974, Pilões, Cubatão - SP, fi lha de 
IVENS ROBERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 45 anos 
de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de ROSANA DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, este� cista, com 43 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCOS SERGIO SANTOS SILVA e ALINE 
CRISTINA DE BASTOS GOMES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, técnico de telecomunicações, RG n.º 30975583 - SSP/SP, CPF n.º 
28055796823, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis 
de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (06/01/1978), residente na Ave-
nida Nossa Senhora da Lapa, 52, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de SERGIO HIL-
MARIO SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há mais de 10 anos 
e de MARIA LUCIA ALVES SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
69 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, técnica em enfermagem, RG n.º 34248803 - SSP/SP, 
CPF n.º 29874063807, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia seis de março de mil novecentos e oitenta e dois (06/03/1982), residente 
na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 52, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de EDMIL-
SON MACHADO GOMES, de nacionalidade brasileira, administra� vo, com 60 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de DELZA MARIA DE BASTOS GOMES, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 58 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DJAILTON BEZERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR e 
JHENNIFER CARDOSO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, montador de andaime, RG n.º 47187502 - SSP/SP, CPF n.º 23251869892, 
com 28 anos de idade, natural de FLORES - PE (Flores-PE  Livro nº 67, fl s. nº 
179, Termo nº 15912), nascido no dia três de julho de mil novecentos e noventa 
(03/07/1990), residente na RUA Caminho do Papa, 130, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, fi lho de DJAILTON BEZERRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCINEIDE ALVES DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administra� va, RG n.º 421476965 - SSP/SP, CPF n.º 43679774800, com 22 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de abril de mil novecentos 
e noventa e seis (29/04/1996), residente na RUA Caminho do Papa, 130, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, fi lha de CÍCERO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
vigilante, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANDREA CARDOSO 
PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 37 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: CHARLES MIRANDA NASCIMENTO e DAIANE 
ALVES DE JESUS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, cal-
deireiro, RG n.º 453881981 - SSP/SP, CPF n.º 39336179870, com 29 anos de idade, 
natural de CARDOSO - SP (Cardoso-SP  Livro nº 28, fl s. nº 144, Termo nº 5705), nas-
cido no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e nove (28/05/1989), 
residente na Rua do Curtume, 68, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO ALVES 
DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 69 anos de idade, 
residente em CARDOSO - SP e de DOMINGAS MIRANDA BARBOSA NASCIMENTO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em CARDO-
SO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
RG n.º 460910486 - SSP/SP, CPF n.º 39588180805, com 28 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 138, fl s. nº 87, Termo nº 37107), nascida 
no dia dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (19/11/1989), 
residente na Rua do Curtume, 68, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ RAIMUNDO 
DE JESUS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MIRIAN ALVES, do lar, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: FLAVIO MEDEIROS DA SILVA e GABRIELA 
DE ALMEIDA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, atleta, RG n.º 435800930 - SSP/SP, CPF n.º 40601829824, com 22 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 197, fl s. nº 54, 
Termo nº 118735), nascido no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e seis (10/02/1996), residente na AVENIDA Dorival Caymmi, 3191, Torre Sereia, 
Ap.1305, Itapuã, SALVADOR - BA, fi lho de PAULO GONÇALVES DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, motorista, com 60 anos de idade, residente em SÃO VICEN-
TE - SP e de SANDRA MARA DE MEDEIROS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 56 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, psicóloga, RG n.º 41751264 - SSP/
SP, CPF n.º 41698672896, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (San-
tos - 1º Subdistrito  Livro nº 189, fl s. nº 264, Termo nº 114379), nascida no dia 
dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e cinco (16/04/1995), residente 
na RUA Dom Pedro I, 1009, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ZELIO DE OLIVEIRA 
JUNIOR, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de REJANIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, técnica administra� va, com 53 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MANASSÉS RAFAEL SOUZA SANTOS 
e RAFAELLA RIBEIRO SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 357711221 - SSP/SP, CPF n.º 39274467850, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 133, fl s. nº 
188, Termo nº 35218), nascido no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e nove (28/02/1989), residente na Rua Caminho São Paulo, 2271, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de WILSON DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VERA 
LUCIA SILVA DE SOUZA SANTOS, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 364656827 - SSP/SP, CPF 
n.º 39266246808, com 27 anos de idade, natural de ITABERABA - BA (Itaberaba-
-BA  Livro nº 94, fl s. nº 292, Termo nº 38202), nascida no dia sete de setembro 
de mil novecentos e noventa e um (07/09/1991), residente na Rua Caminho São 
Paulo, 2271, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO LUCIO SILVA SANTA-
NA, de nacionalidade brasileira, operador, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de VILMA RIBEIRO DOS SANTOS SANTANA, falecida há 05 anos. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: BRUNO FERREIRA GONÇALVES e TATHIANE 
DIAS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecâ-
nico, RG n.º 429824427 - SSP/SP, CPF n.º 43397112842, com 22 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (23/12/1995), residente na Rua Josefa Araújo de Oliveira, 55, 
apto.32, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de EZEQUIEL DA SILVA GONÇALVES, 
de nacionalidade brasileira, supervisor de mecânica, com 52 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de SELMA FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar fi nanceira, RG 
n.º 423930229 - SSP/SP, CPF n.º 44307994825, com 23 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa e cin-
co (06/09/1995), residente na Rua Ailton Alves Pereira, 36, altos, Vila São José, 
Cubatão - SP, fi lha de ISAIAS GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
vigilante, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DORALÚCIA DIAS 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: WANDERSON TEI-
XEIRA DO CARMO e FABIANA LOPES MELO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de importação, com 40 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dez de novembro de 
mil novecentos e setenta e sete (10/11/1977), residente na Rua Caio de 
Barros Penteado, Pira� ninga, SANTOS - SP, fi lho de ADÃO BARBOSA DO 
CARMO e de MARIA LUCIA TEIXEIRA DO CARMO . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, analista fi scal, com 32 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e seis (26/02/1986), residente na Avenida 
Beira Mar, 1659, aptº24, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de AN-
TONIO CASSIMIRO DE MELO e de DILMA JARDELINA LOPES. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de outubro de 2018
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: THOMAZ ALEXANDRE DE PINHO e 
DANIELA SOARES ARAÚJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, açogueiro, RG n.º 489754880 - SSP/SP, CPF n.º 41733876871, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de março de 
mil novecentos e noventa e três (27/03/1993), residente na Rua das Rosas, 541, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ BATISTA DE PINHO, de nacionalidade bra-
sileira, pedreiro, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IZETE 
ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 45 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 424204423 - SSP/SP, CPF n.º 43572578833, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de setembro 
de mil novecentos e noventa e quatro (23/09/1994), residente na Rua das Rosas, 
541, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL MESCIAS ARAÚJO, de nacionali-
dade brasileira, motorista, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA MADALENA SOARES DA COSTA ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de serviços gerais, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: KAUÊ DA SILVA ORBELLI e CINTYA GABRIE-
LE IGNACIO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de loja, RG n.º 36007860 - SSP/SP, CPF n.º 41676972897, com 27 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 147, fl s. nº 
244, Termo nº 89491), nascido no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e um (14/02/1991), residente na Rua Maria Alta de Oliveira Ventura, 
33, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de APARECIDO WALMOR ORBELLI, de 
nacionalidade brasileira, vendedor, com 59 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARILEIA REGIA DA SILVA ORBELLI, de nacionalidade brasileira, balco-
nista, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, RG n.º 447931349 - SSP/SP, CPF n.º 
39440216816, com 24 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (Santo Amaro-
-29ºSubdistrito  Livro nº 658, fl s. nº 99, Termo nº 450553), nascida no dia trinta 
de julho de mil novecentos e noventa e quatro (30/07/1994), residente na Rua 
Maria Alta de Oliveira Ventura, 33, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de SILVIO 
CLAUDIO IGNACIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 55 anos 
de idade, residente em SOROCABA - SP e de MARIA LUCIENE IGNACIO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, comerciante, com 50 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: WAGNER MAGNO LIMA e SUZANA SINÁRIA 
BARBOZA DIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudan-
te, RG n.º 433908567 - SSP/SP, CPF n.º 33395890899, com 34 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 103, fl s. nº 336, Termo nº 23428), nascido 
no dia quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (14/08/1984), resi-
dente na Avenida Principal, 303, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO MAG-
NO LIMA, falecido há 7 anos e de ABILIA MARIA LIMA, falecida há 34 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 631886217 - SSP/
SP, CPF n.º 08467741430, com 29 anos de idade, natural de SANTANA DOS GARRO-
TES - PB (Santana dos Garrotes -PB  Livro nº 7, fl s. nº 78, Termo nº 7098), nascida 
no dia nove de abril de mil novecentos e oitenta e nove (09/04/1989), residente 
na Avenida Principal, 303, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de EDINALDO DA SILVA 
DIAS, desaparecido há 15 anos e de MARIA FERNANDES BARBOZA DIAS, falecida 
há 25 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

 
Cubatão, 08 de outubro de 2018

O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 
e NALBEIZA FERREIRA ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, porteiro, RG n.º 122528815 - SSP/SP, CPF n.º 00507605802, com 60 
anos de idade, natural de IRAQUARA - BA, nascido no dia onze de julho de mil 
novecentos e cinquenta e oito (11/07/1958), residente na RUA Caminho Santa 
Rita de Cássia, 85, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de AVELINO MENDES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 08 anos e de MARIA RODRIGUES 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 07 anos . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 334344207 - SSP/SP, 
CPF n.º 24874969836, com 54 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia sete de março de mil novecentos e sessenta e quatro (07/03/1964), residente 
na RUA Caminho Santa Rita de Cássia, 85, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
ABDIAS ALVES PEIXE, de nacionalidade brasileira, falecido há 30 anos e de ADE-
LIA FERREIRA ALVES, de nacionalidade brasileira, falecida há 10 anos. Divorciada 
de José Antonio da Silva, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 
4ªVara da Comarca de Cubatão-SP, datada de 06/03/2006, autos de nº850/2005. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUCAS ALEXANDRE DE PINHO e ÂNGELA DOS 
SANTOS LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletri-
cista, RG n.º 484135211 - SSP/SP, CPF n.º 42804900827, com 26 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e 
noventa e dois (19/01/1992), residente na RUA das Rosas, 541, Vila Natal, Cubatâo 
- SP, fi lho de JOSÉ BATISTA DE PINHO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IZETE ALEXANDRE DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG 
n.º 495841407 - SSP/SP, CPF n.º 46410152876, com 21 anos de idade, natural de 
ARACAJU - SE (Pinhão-SE  Livro nº 05, fl s. nº 285, Termo nº 4443), nascida no dia 
quatro de julho de mil novecentos e noventa e sete (04/07/1997), residente na 
RUA das Rosas, 541, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de GIVALDO MARQUES LIMA, 
de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 48 anos de idade, residente em 
PRAIA GRANDE - SP e de LAUDENICE MARIA DOS SANTOS LIMA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: CLEBER DE ALMEIDA VIEIRA e NOÉMEA LIMA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 284856897 - SSP/SP, 
CPF n.º 26232365852, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
53, fl s. nº 47, Termo nº 2579), nascido no dia primeiro de abril de mil novecentos e setenta 
e sete (01/04/1977), residente na Rua Pastor Pedro Rosalino de Carvalho, 220, Ilha Cara-
guatá, Cubatão - SP, fi lho de CLARO DA SILVA VIEIRA, falecida há 2 anos e de ANTONIA DE 
ALMEIDA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de lim-
peza, RG n.º 570301385 - SSP/SP, CPF n.º 01064620590, com 37 anos de idade, natural de 
PINDOBAÇU - BA (Potengi/CE  Livro nº 5, fl s. nº 224, Termo nº 5524), nascida no dia três 
de outubro de mil novecentos e oitenta e um (03/10/1981), residente na Rua Pastor Pedro 
Rosalino de Carvalho, 220, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de TITO LIMA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, lavrador, com 82 anos de idade, residente em PINDOBAÇU - BA e 
de FRANCISCA FELIX LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos de idade, resi-
dente em PINDOBAÇU - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: THIAGO SANTOS DE SOUZA DIAS e GABRIELA 
TIDER DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigi-
lante, RG n.º 42903935 - SSP/SP, CPF n.º 42705375821, com 24 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 287, fl s. nº 219, Termo nº 105863), 
nascido no dia oito de abril de mil novecentos e noventa e quatro (08/04/1994), resi-
dente na Rua Adelino Francisco, 120, bl.01 apto.31, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho 
de ROBERTO DE SOUZA DIAS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA DIONIZIO DOS SANTOS DIAS, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 525798432 - SSP/
SP, CPF n.º 50881133825, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 204, fl s. nº 55, Termo nº 63343), nascida no dia cinco de setembro de dois 
mil (05/09/2000), residente na Rua Adelino Francisco, 120, bl.01 apto.31, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS ROBERTO TIDER DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, vigilante, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANGELA 
FERREIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 37 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: PABLO DE OLIVEIRA BESSA e ISABELLA XAVIER MOREIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, RG n.º 416470816 
- SSP/SP, CPF n.º 45302026821, com 24 anos de idade, natural de BELO HORIZONTE 
- MG (Belo Horizonte-MG, 4ºSubdistrito  Livro nº 163, fl s. nº 181, Termo nº 98937), nas-
cido no dia oito de abril de mil novecentos e noventa e quatro (08/04/1994), residente 
na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 1318, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de WELLINGTON 
ROSÁRIO DE BESSA, desaparecido há 22 anos e de ALEXANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA, 
desaparecida há 22 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 456739555 - SSP/SP, CPF n.º 48749268864, com 21 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e noventa e seis 
(28/10/1996), residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 1318, Vila Nova, Cubatão - 
SP, fi lha de MARCELINO SILVA MOREIRA, desaparecido há 20 anos e de GISELMA XAVIER 
TRAJANO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JEVERSON BERNARDES DOS 
SANTOS e TAYLLA FERNANDA LIMA 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, fi -
lho de JACIARA ALVINA BERNARDES. 
Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

LOCAÇÃO
• Apartamento Jd. Casquei-

ro 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 dormitórios 
e 1 suíte Ref: 1451 - 
R$2.000,00.

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

• Galpão frente ao Centro 
Espor� 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 
Jardim 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.

(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

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Um pedacinho do Nordeste
Matar a saudade da terra ouvindo um 

bom forró e comendo o melhor da comida 
nordestina, como o baião de dois. Ou me-
lhor, o rubacão, como diz o popular Chi-
co da Adega. Famoso na cidade, Chico faz 
questão de juntar os amigos para relembrar 
as origens e colocar a prosa em dia.

Natural da Malta, na Paraíba, Chico 
veio para Cubatão em 1974 para fugir do 
regime dos coronéis. Cubatão foi uma das 

cidades que se tornou um centro de nordesti-
nos após a criação do Polo Industrial.

Um dos pontos de encontro dos nordesti-
nos da Cidade e da região, é o Espaço Dana-
do de Bom, criado pelo também nordestino 
Adriano Sanfoneiro. O espaço é um cantinho 
do nordeste em Cubatão, onde se dança mui-
to forró pé de serra junto com muita comida 
típica como o baião de dois (ou rubacão, se 
você for da Paraíba).
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Rafael Tucla pede curso pré-vestibular
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou na última sessão da 

Câmara um requerimento pedindo a criação de curso preparató-
rio para vestibulares ,nos moldes do Educafro, na rede de ensino 
municipal.

A cidade tem sofrido ao longo dos últimos anos com os altos 

Marcinho pede manutenção da UME Sofi a Zarzur
O vereador Marcinho (PSB) visitou recentemente a escola 

So� a Zarzur, na Fabril, conversando com os funcionários e 
mães de alunos da unidade para saber das necessidades e dos 
problemas da creche.

Na visita, vereador ouviu pedidos para melhoria na parte 

recreativa das crianças e também sobre a segurança. A con-
versa rendeu alguns requerimentos por parte do vereador, que 
solicitou a disponibilização de vigilantes para a unidade. O ve-
reador também pediu agilidade para a contratação de novos 
professores para a escola. 

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

Lalá quer escolas abertas aos fi nais de semana
A � m de garantir maior participação comunitárias nas es-

colas municipais, o vereador Lalá (SD) propõe a abertura dos 
espaços para a realização de atividades de esporte e lazer nas 
unidades. 

Segundo o vereador, os locais poderiam ser ocupados por 

crianças e jovens que, próximos às suas casas, teriam a opor-
tunidade de convivência em segurança e com apoio do po-
der público. A iniciativa já é realizada em outras cidades e 
funciona com bastante êxito, oferecendo, inclusive, o� cinas 
de aprendizado.

Rodrigo Alemão: gestões no Esporte
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou re-

querimento junto à mesa da Câmara solicitando gestões 
junto aos setores competentes para que seja enviado a 
Casa de Leis um projeto de lei renovando permissão de 
uso dos campos de futebol localizado na Avenida Gius-

fredo Santini, no Parque das Primaveras, aos clubes Vera 
Cruz e E.C. Jardim 31 de Março.

De acordo com o vereador, os clubes fomentam a prá-
tica esportiva, e com as permissões prestes a encerrar esse 
atendimento ao munícipe pode � car prejudicado. 

índices de desemprego, obrigando ao trabalhador a diversi� -
car a busca por uma colocação no mercado de trabalho, como 
consequência aumenta a busca por atualização e requali� cação. 
Diante disto, surge a necessidade de criação de um curso pré-
-vestibular voltado para os jovens e trabalhadores da cidade.

Aguinaldo Araújo pede melhorias no Casqueiro
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou in-

dicação junto à Mesa da Câmara solicitando que sejam 
feitas gestões junto ao poder Executivo visando a insta-
lação de redutores de velocidade na Avenida Joaquim 
Jorge Peralta, próximo ao cruzamento com a Aveni-

da Metalúrgico Ricardo Reis, no Jardim Casqueiro.
Segundo o vereador, a instalação do redutor de veloci-
dade (seja lombada ou qualquer outro modelo) auxi-
liará na prevenção de acidentes no local, que é bastante 
utilizado por motoristas, ciclistas e pedestres. 

No dia 1º de outubro, o Colégio ABC comemorou junto com toda equipe e alunos seus 15 anos de trajetória.  A data não é apenas um registro festivo, e sim uma 
demonstração de efi ciência e qualidade coletiva. A festa contou com várias gerações,  desde crianças de colo ao conselho escolar. Evidenciando todos as gerações que 
passaram pela escola nos anos de trabalho em sua história.  O ABC agradece o carinho de todos os envolvidos, orientadores, famíliares e o apoio dos parceiros.

Em comemoração ao dia das crianças, o Jornal 
Acontece irá promove uma tarde repleta de atra-
ções, com a � nalidade de oferecer lazer e diversão 
às crianças carentes de Cubatão.

Na programação, diversas brincadeiras, ginca-
nas e guloseimas já estão con� rmadas. ‘A proposta 
é tirar os pequenos do celular e traze-los para um 
universo com brincadeiras do tipo bola de sabão, 
cabo de guerra, tombo legal, futebol, entre outros 
além de promover interação entre pai e � lho’, co-
menta a organizadora do evento Jaque Barbosa. 

A festa acontece na praça do Crevin (Praça 
Januário Estevam de Lara), na Vila Nova, Cubatão 
no dia 13 de outubro (sábado), das 13 horas as 17 
horas.

Ainda na programação, estão brinquedos in-
� áveis, piscina de bolinhas  e pinturas faciais. No 
decorrer da tarde haverá sorteio de brindes e apu-
ração do ganhador do Concurso ‘Ser Criança’, que 
está rolando no Facebook do Acontece. Para os 
sorteios, serão distribuídas pulseiras numeradas. 

A festa acontece com o apoio de diversos ami-
gos e comerciantes da Cidade, que estão engaja-
dos em ações sociais. 

Mais informações pelo whatsApp (13) 97414-
8664 com Jaque Barbosa.

O Acontece em parceria com 
Ludmila Halajko Fotogra� a vai 
premiar a foto mais curtida e 
compartilhada nas nossas redes 
sociais.  O resultado sai no dia 
13, ao vivo da Festa das Crian-
ças. Quer saber como participar? 
Acesse a nossa página no Face-
book (� .com/acontecedigital) e 
veja como. 



0812 de outubro de 2018digital.com.br


