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Faculdade de Medicina 
já é realidade em Cubatão

O vestibular do desenvolvimento

Inscrições para 
o Vestibular se 
encerram na 
próxima terça (11) 
e aulas começam 
em fevereiro

Avançando bastante na área de 
saúde pública, Cubatão já faz parte 
do seleto grupo de municípios que 
tem faculdade de medicina. Em 
São Paulo, dentre os 645 municí-
pios, apenas 34 tem este privilé-
gio. As aulas da Universidade São 
Judas começam em fevereiro de 
2019, quando a unidade receberá 
os primeiros 50 alunos aprovados 
no vestibular. A cada ano, novos 
50 alunos adentram o Campus.

O curso, que já havia sido au-
torizado pelo MEC, conforme di-
vulgado por Acontece em outubro, 
agora foi o� cialmente publicado 
no último 4 no D.O da União.

Provisório
Segundo a entidade nos próxi-

mos três anos, o curso funcionará 
de maneira provisória no prédio 
da Rua São Paulo, 328,  (antiga 
Justiça do Trabalho). Depois, deve 
ser transferido para a sede de� ni-
tiva, a ser construída entre o Hos-
pital de Cubatão e o PS Central.

Vestibular 
Inscrições pela internet (usjt.

br/medicina) e  telefone (11) 2799-
1677, de 2ª a 6ª-feira (exceto feria-
dos), das 9h às 20h e  sábados, das 9h 
às 12h. O edital disponível no site.

Residência 
O curso prevê programas de 

residência médica em diversas es-
pecialidades. A localização estraté-
gica favorece a interação entre alu-
nos e comunidade. De acordo com 
Paula Orsatti, diretora das unida-
des em Cubatão e Santos, “os alu-
nos atuarão nas unidades de saúde 

desde o primeiro ano, sempre com 
suporte de professores tutores e 
apoio de laboratórios integrados”.

Vitória da cidade
Para Ademário, a Faculdade re-

presenta saúde pra comunidade e 
avanço para a economia: “Os alu-
nos vão ajudar os agentes de saú-
de, oferecendo mão de obra para 
cuidar dos cubatenses. Por outro 
lado, a implantação do Campus 
fomenta o desenvolvimento eco-
nômico, gerando emprego, renda 
e alavancando o comércio”.

A estrutura
Conta com laboratórios de alto 

padrão e equipamentos de última 
geração utilizados nos maiores hos-
pitais do País. No laboratório mor-
fofuncional, os alunos têm acesso a 

modelos anatômicos 3D e diversos 
microscópios acoplados aos com-
putadores para visualização de lâ-
minas de forma individual; e uma 
mesa digital com um atlas completo 
de anatomia, capaz de realizar si-
mulações de funções dos sistemas 
nervoso, circulatório e respirató-
rio, analisar exames e tomogra� as, 
medir distâncias de lesões, simular 
cirurgias, entre outras funções. No 
laboratório de simulação e habilida-
des, os estudantes podem praticar 
manobras com robôs que simulam 
pacientes. Ao todo são quatro simu-
ladores, um deles de alta resolução 
permite, além de medir batimentos 
cardíacos, respiração e aferir pres-
são, simular ataques cardíacos, pro-
blemas respiratórios, tosse, emissão 
de � uidos corpóreos, entre outras 
atividades do corpo humano. 

Ri por último
O prefeito Ademário está rindo 

mais. É como diz o ditado popu-
lar: quem ri por último ri melhor.     

Ele a� rmou no vídeo que gra-
vou sobre a abertura da Faculda-
de de Medicina: “aguentei calado 
todos os ataques. Nós sangramos 
muito para colocar a casa em or-
dem”, desabafou. 

Mudança no tom 
Ainda durante a gravação, o 

prefeito se dirigiu de maneira � r-
me aos que chamou de “fofoquei-
ros de plantão”.

Segundo ele, a partir do próximo ano a cidade vai passar por 
um grande processo de transformação e os serviços de manuten-
ção vão funcionar a todo vapor. 

Cubatão é Dória 
No âmbito político, pioneiro no grupo que ‘bancou politica-

mente’ a eleição do governador Dória, ganhou visibilidade junto 
aos ‘cabeças pretas’, vertente que deve dar as cartas no PSDB, do-
ravante. Depois de sofrer com a “traição” na virada da mesa da 
Câmara, já é certo, nos bastidores, que reverteu a situação.

Geração de mais empregos  
Ademário também começa a colher frutos junto a iniciativa 

privada, em setores que trabalha em parceria desde o início do 
governo para atração de investimentos: enquanto a Faculdade de 
Medicina já abriu vestibular, a Ambev se prepara para se insta-
lar no antigo depósito do Peralta, no Casqueiro. Para melhorar, a 
parceria com a indústria no programa ‘Cubatão Fábrica de Opor-
tunidades´, vai de vento em popa e grandes indústrias de trans-
formação se articulam para se instalar no Polo (pág 8). 

Forças ocultas
É informação recorrente nos bastidores da política, a existên-

cia de um complô contra o vereador e candidato a presidente da 
Mesa da Câmara, Ivan Hildebrando (PSB).  Sabe-se que a possí-
vel virada de mesa foi orquestrada por dois vereadores da própria 
base governista que, com ajuda de ‘forças ocultas’, tiraram cinco 
votos do socialista.

Contra ataque
Informações atuais dão conta que o grupo formado por sete 

vereadores e com o apoio do prefeito Ademário, desmantelou o 
esquema, mandando por água abaixo o que foi classi� cado como 
‘investida suja e antidemocrática’.

Samba do criolo doido
Ninguém entendeu direito. Como integrante da Comissão 

de Justiça e Redação, o vereador Roxinho, do MDB, deu parecer 
contrário à tramitação do projeto que autoriza o prefeito a con-
tratar sem curso (matéria abaixo). Juntando-se ao voto de Rafael 
Tucla, a Comissão, portanto, se manifestou contra o andamento 
do projeto (Verçosa votou em separado).

Depois, em plenário, Roxinho se juntou à maioria, votando 
pela derrubada do parecer contrário da Comissão, ou seja: contra 
seu próprio parecer, isolando Toninho Vieira e Tucla.

Arrependido?
A postura de Roxinho foi interpretada, nos bastidores, como 

um movimento de reaproximação do governo. Além de preten-
der minimizar as rusgas geradas pelo racha na disputa pela pre-
sidência da Câmara, estaria Roxinho focado, ainda, em evitar re-
presálias a dois aliados que entraram de ‘corpo e alma’, na briga 
pela virada de mesa, e que saíram machucados do ‘front’.

A escolha de Sofi a
Há quatro semanas o vereador Aguinaldo Araújo não com-

parece às sessões da Câmara, alegando motivos pessoais. Sabe-se 
nos bastidores que o motivo, de fato, seria a pressão que sofre 
por ter se tornado o voto decisivo para o desempate de 7 a 7 na 
eleição da mesa da Câmara: os dois lados se acham no direito de 
‘exigir o voto’.

Outro ator importante neste enredo, Lalá, que recentemente 
se desentendeu pessoalmente com o prefeito, chegando a perder 
algumas indicações de cargos, também não apareceu na última.

Tudo com Dantes
No quartel d’Abrantes. No � nal das contas, o prefeito deve ver 

seu preferido Ivan ascender à presidência da Câmara e, com algu-
ma baixa, manter maioria absoluta na Casa. A votação acontece 
na próxima terça-feira, dia 11. E como política é como nuvem; 
continua grande a expectativa.

Vereadores se manifestaram 
favoráveis à tramitação do proje-
to de autoria do Executivo e que 
autoriza o prefeito a fazer con-
tratações, sem concurso público, 
por tempo determinado, para 
atender ‘necessidades temporá-
rias de excepcional interesse pú-
blico’. A  maioria rejeitou o pare-
cer elaborado pelo presidente da 
Comissão de Justiça e Redação, 

Câmara avaliza projeto que permite 
prefeito contratar sem concurso

Rafael Tucla (PT), sugerindo seu 
arquivamento.

Agora, ao invés de ir para o ar-
quivo, a matéria segue para análise 
nas demais comissões, onde não 
deverá encontrar empecilhos.

Apenas Rafael Tucla (PT) e 
Toninho Vieira (PSDB) votaram 
contra o projeto e Aguinaldo 
Araújo (PDT) e Lala (SD) estive-
ram ausentes. Os demais vereado-

res, inclusive Roxinho que tinha 
assinado o parecer contrário na 
Comissão, e mudou de ideia, vo-
tando a favor a favor do projeto.

Esta foi mais uma sessão con-
turbada e, no pivô das acaloradas 
discussões a eventual possibilida-
de de contratação direta de pro-
fessores, categoria que vem se  es-
tranhando com a administração 
desde o início do governo.

Nem concreto e 
aço resistem ao
vandalismo

Nos últimos dias foram ins-
taladas mais de 200 lixeiras na 
cidade. Como as antigas eram 
de metal e não resistiam ao 
vandalismo, as novas foram re-
forçadas: de concreto armado, 
com a proposta de desestimular 
a ação de vândalos. Não adian-
tou muito: nesta quarta-feira, a 
lixeira em frente à Prefeitura foi 
destruída; lamentável!
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Comunidade

Ração solidária

Campanha conscientiza 
sobre a causa do idoso

Até o dia 31 de janeiro, 
quem comprar qualquer 
produto da linha Magnus, 
em Cubatão, estará contri-
buindo com o Lar Frater-
no: durante este período a 
empresa vai destinar um 
percentual da venda à enti-
dade. A campanha faz par-
te da política de relaciona-
mentos da Magnus que vê 
a causa como uma das mais 

importantes da sociedade. 
“A questão vai além da des-
tinação de recursos, nossa 
principal intenção é desper-
tar na sociedade um olhar 
mais digno para os idosos”, 
disse Irineu Biava, gerente 
comercial da Magnus, que 
veio à redação anunciar a 
campanha. “Nosso forte é 
a ração, mas todos os pro-
dutos da Magnus estão na 

Carreta da Mamografi a
está no Romerão

Saúde

A Carreta da Mamogra-
� a, do Programa Mulheres 
de Peito � cará na cidade até 
o dia 28, em frente ao Cen-
tro Esportivo Romerão, na 
Rua Embaixador Pedro de 
Toledo, Vila Couto. A es-
timativa é que sejam reali-
zados 50 exames diários de 
segunda a sexta-feira, das 9 
às 18h, e ainda 25 aos sába-
dos, das 9 às 13h.

Programa do governo 
estadual, desde o mês de 
outubro o veículo estava 
na Baixada, passando por 
Santos e depois Guarujá. 
Chegou em Cubatão nesta 
semana. 

Os exames são feitos em 
mulheres de 35 a 49 anos 
com pedido de mamogra� a 
solicitado por médico ou 
enfermeiro das Unidades 
Básicas de Saúde, Unida-
de de Saúde da Família ou 

Centro de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher. Quem 
não tem o pedido deve soli-
citá-lo à enfermeira respon-
sável da unidade de Saúde 
mais próxima de casa. Não é 
necessário agendar consul-
ta. Com o pedido em mãos, 
é só ir à carreta e retirar a 
senha.

Prioridade
Mulheres a partir de 50 

anos não precisam do pedi-
do. Basta se dirigir à carreta 
no horário de atendimento 
com o cartão SUS e docu-
mento de identidade e reti-
rar a senha. 

Devido aos feriados de 
� nal de ano, a carreta não 
atenderá nos dias 24 e 25 e 
somente após as 12h no dia 
26. Nos 27 e 28, o atendi-
mento será apenas para pa-
cientes convocadas. 

Parque Encantado

Comunidade elogia ‘Natal do Anilinas’
Nas ruas da cidade e nas redes sociais, 

o comentário é geral. A galera curtiu as 
novidades no Novo Anilinas, que se trans-
formou num Parque Encantado, desde o 
último domingo (2), quando famílias in-
teiras ignoraram o mau tempo para parti-
cipar da abertura das festas de � nal de ano 
em Cubatão. Entre as atrações, estavam a 
chegada do Papai Noel e apresentações do 
Coral Raízes da Serra e a Banda Marcial 
de Cubatão. A surpresa maior, no entanto, 
foi a inauguração da iluminação do Par-
que com milhares de luzes coloridas, pre-
sépio em tamanho natural e uma árvore 
de Natal de 15 m de altura.

Além da iluminação de 25 árvores 
naturais, o parque ganhou outras 40 es-
tilizadas com 2,50m de altura cada uma. 
Os muros também serão decorados com 
30 conjuntos de arabescos e estrelas.

O prefeito Ademário esteve na inau-
guração para dar as boas vindas ao Pa-
pai Noel, entregando a chave da cidade. 
Ademário anunciou ainda a prorroga-
ção da participação do Papai Noel no 
Parque Anilinas até o dia 31 de dezem-
bro. "A meninada poderá vir nas sextas, 
sábados e domingos para tirar fotos e fa-
lar com o Bom Velhinho sempre a partir 
das 18h. Esses momentos mágicos são 
importantes para as crianças", � nalizou.

Mulheres de 35 a 49 precisam do encaminhamento; maiores de 50 podem ir direto

campanha”, explicou Carli-
nhos, representante comer-
cial da marca.

Eles estiveram acompa-
nhados de Edinho Freitas, 
presidente do Lar fraterno. 
“Estamos felizes por uma em-
presa desta magnitude, reco-
nhecer a seriedade do nosso 
trabalho e somar esforços co-
nosco. Deus ajuda quem tra-
balha”, disse Edinho. 
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Inauguração da Rejuvenesce
Esta equipe linda e altamente capacitada, recebeu em 

elegante coquetel, clientes e amigos para a inauguração 
da Rejuvenesce Spa & Beleza em Cubatão.

Dirigida pela competente dra. Lisandra Parussulo, a 
clínica oferece estética corporal e facial avançada, proce-
dimentos invasivos e não invasivos, harminização facial, 
micropgmentação, depilação a laser, massagem relaxante, 
extensão de cílios, manicure e pedicure, entre tantos ou-
tros procedimentos.

O amplo espaço, com salas didividas para cada função, 
tem como aliado atendimento humanizado e procedimen-
tos de ponta. ‘Tudo planejado com todo carinho para que 
nossas clientes despertem a melhor versão de si mesmas’, 
comenta dra. Lisandra. A clínica fi ca na Avenida Nove de 
Abril, 2950, 3º andar no Centro de Cubatão. 

por jaque barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

         13 97414-8664         13 97414-8664

Sábado, 08 é dia da tradicional festa dos 
Brahmeiros e se você ainda não adquiriu 
o passaporte para a grande noite, ainda 

dá tempo. Animada pela banda Os Fabrí-
cios, a festa começa as 20h com muito 

chopp brahma e churrasco a vontade. Vai 
ser no Lions Club (rua Armando de Salles 
Oliveira, 432 - Centro). O ingresso custa 

R$ 100, 00. Mais informações na 
adega do Chico.

Fim de ano
 na Kantina

A Kantina bar e gas-
tronomia está promo-
vendo o Réveillon Tro-
pical, com apresentação 
da Kubo Mágico, banda 
que já conquistou o 
público cubatense.

A festa será no Grê-
mio, Av. Joaquim Miguel 
Couto, 950 na Vila Couto. Haverá mesa de frios e salgados, com venda 
de bebidas no local. O Réveillon Tropical acontece em 21 de dezem-
bro (sexta), às 19 horas.

Para saber mais da super noite, entre em contato através do 
991732135 ou 33235462.

A Kantina é o novo point para happy hour entre amigos na sexta-
-feira, e também serve almoço de terça a quinta. Funciona de terça à 
quinta, das 8h às 23h45, e nas sextas, das 8h às 00h45. 

 

Conheça mais no instagram: @rejuvenescespa 

Eles cuidam dos nossos pés com 
maestria, proporcionando além 
de cuidado, bem estar e saúde

04/12 dia do podólogo
Uma homanegam da Art Pés a todos os podólogos, 
amigos de pro� ssão, pelo seu dia

Art Pés - Cubatão 3372-7137 | Santos 3225-1216
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Sol, férias e muita diver-
são para começar o ano com 
as energias a todo vapor. A 
Bora Viajar está com uma 
nova viagem imperdível e o 
destino é o mundo encanta-
do de Beto Carrero, o litoral 
norte de Santa Catarina. A 
programação é de 10 à 13 de 
janeiro, com saídas de Praia 
Grande, São Vicente, Santos e 
Cubatão. No pacote, estão in-
cluídos três diárias com café 
da manhã, dois dias de par-
que, translado para Balneário 
Camboriú e passeio pelo Par-
que Unipraias com ingresso 
para o Bondinho.

O valor para crianças a par-
tir de 6 anos e adulto é R$ 

Bora pro Beto Carrero

760,00, já crianças de 4 à 5 
anos pagam R$ 680,00 abaixo 
disso (no colo) não paga. Não 
desperdice suas férias, bora 
viajar! 

Reservas e mais 
informações pelo 
(13) 98820 3083

KNN na 
estrada
 O pessoal da KNN 
Idiomas de Cubatão e 
Bertioga estão encer-
rando o ano com chave 
de ouro. Uma turma 
de 25 pessoas, entre 
alunos e professores 
estão passando férias 
em Orlando, na Cal-
ifórnia (EUA). Além 
de curtir a viagem os 
alunos têm a chance 
de aprimorar o inglês, 
em todos os aspectos. 
A turma embarcou 
nessa aventura, com 
uma parceria da KNN 
Idiomas com a Top 
Viagens.

O popular Jacaré, colaborador do Jornal Acontece, forma-
lizou a união com a esposa Glória, no casamento comuni-
tário realizado na cidade em novembro. Para celebrar, o 
casal reuniu amigos e família em aconchegante  recepção. 
Na foto, com a jornalista Jaque Barbosa

(13) 3364-2367 
www.knnidiomas.com.br

Unidade 1: Av. Brasil, 153, 
Unidade 2: Av. Beira Mar, 301

Casqueiro, Cubatão
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Rafael Tucla quer clínica escola para autistas
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou requerimento junto 

à mesa da Câmara solicitando ao poder Executivo a instalação 
de uma clínica escola para autistas no município, nos mesmos 
moldes da escola clínica modelo existente na cidade de Itaboraí, 
no Rio de Janeiro. 

Anderson Veterinário: Escola Lorena tem ar condicionados
Por intermédio de um requerimento do vereador 

Anderson Veterinário (PRB) a UME Bernardo José 
Maria de Lorena está recebendo a instalação de apare-
lhos de ar-condicionado em todas as salas de aula.

Na ocasião da apresentação do requerimento, o ve-

reador a� rmou que as salas climatizadas darão aos alu-
nos um ambiente mais agradável, facilitando o aprendi-
zado e também daria aos professores condições melhores 
para realizar o seu trabalho pedagógico.

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

Aguinaldo Araújo pede melhorias no Centro
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indicação 

junto a mesa da Câmara solicitando que o poder Executivo 
faça estudos visando a implantação de um abrigo no ponto de 
ônibus situado entre a rua � eodoro Soares Fernandes e a Ave-
nida Pedro José Cardoso, no sentido Centro – Bairros.

Na indicação, o vereador aponta que o local em questão 
recebe grande número de usuários do transporte público no 
local e que, em dias de chuva, os mesmos � cam expostos ao 
vento e chuva enquanto esperam os ônibus. A indicação foi 
encaminhada aos setores competentes.

Rodrigo Alemão pede retorno dos desfi les cívicos
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou in-

dicação junto à mesa da Câmara solicitando que o poder 
Executivo seja o� ciado a � m de fazer gestões nas secre-
tarias de Educação e Cultura do Município visando o re-
torno dos des� les cívico e militar nas datas alusivas ao 

aniversário da Cidade e da proclamação da República.
O vereador justi� cou a indicação apontando que os des-

� les fazem parte da história cultural da Cidade e que tam-
bém serve de lição sobre a importância das datas a popula-
ção. A indicação foi encaminhada aos setores competentes.

O objetivo é que com a clínica escola a cidade possa oferecer 
atendimento clínico adequado para a realização de diagnóstico 
do transtorno do espectro autista aliado com o ensino especiali-
zado as demandas desse grupo. O requerimento foi encaminha-
do aos setores competentes.

Legislativo Cubatense

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

Marcinho cobra CPFL por soluções
O vereador Marcinho (PSB) apresentou requerimento 

junto à mesa da Câmara solicitando ao poder Executivo que 
se faça gestões junto a CPFL para que seja sanado o proble-
ma das quedas de energia na Cidade, que vem acontecendo 
com frequência. 

O vereador justi� cou o pedido apontando as seguidas 
quedas de energia na Cidade, principalmente em dias de 
chuva. Na indicação o vereador também solicitou que 
sejam trocados os postes de energia localizados na rua 
Cubatão, próximo a quadra do Jardim Ilha Caraguatá.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: DIOGO RAMOS DA COSTA e FERNANDA VENTURA DE 
ANDRADE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 43923213 - SSP/SP, CPF n.º 32082310833, com 33 anos de idade, natural de RIO 
DE JANEIRO - RJ, nascido no dia dezoito de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (18/05/1985), residente na Rua Jaime Duarte, 232, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
fi lho de ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SEDINITA RAMOS DA COSTA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Cristi ane Araújo Ferreira, conforme sentença datada de 05/10/2018, proferida 
pelo Juiz de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº100841-41.65.2018.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de caixa, RG n.º 408266673 - SSP/SP, CPF n.º 38812256848, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 104, fl s. nº 149, Termo nº 23639), nascida 
no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (27/09/1984), residente na Avenida Ferroviária, 1460, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de GEOZ 
VENTURA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO VENTURA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 70 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 novembro 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: DARLEY FRANCISCO DOS SANTOS e ELÍUDE 
ALVES DE MORAES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
encarregado de obras, RG n.º 37119850 - SSP/AL, CPF n.º 12035713480, com 23 
anos de idade, natural de MARAGOGI - AL (Maragogi-AL  Livro nº 10, fl s. nº 05, Ter-
mo nº 10014), nascido no dia treze de junho de mil novecentos e noventa e cinco 
(13/06/1995), residente na RUA Waldomiro Pereira, 845, Vale Verde, Cubatão - SP, 
fi lho de EDNILDO FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, mestre de 
obras, com 42 anos de idade, residente em MARAGOGI - AL e de SHEYLA MARIA DA 
CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, chefe de cozinha, com 40 anos de idade, 
residente em MARAGOGI - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 134714581 - SSP/PR, CPF n.º 07069457430, com 31 anos de 
idade, natural de RIO FORMOSO - PE (Rio Formoso-PE  Livro nº 14, fl s. nº 156, Ter-
mo nº 15348), nascida no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
seis (18/12/1986), residente na RUA Waldomiro Pereira, 845, Vale Verde, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ ALVES DE MORAES, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 
59 anos de idade, residente em RIO FORMOSO - PE e de MARLÍ ALVES DE MORAES, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em RIO FOR-
MOSO - 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, 27 de novembro 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 AILTON SANTOS DA SILVA e ROSIENE 
MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aju-
dante, RG n.º 631465583 - SSP/SP, CPF n.º 09902563406, com 28 anos de idade, 
natural de MACEIÓ - AL (São Luiz do Quitunde - AL  Livro nº 21, fl s. nº 231, Termo 
nº 19253), nascido no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e noventa 
(29/01/1990), residente na Rua Waldomiro Pereira, 845, Vale Verde, Cubatão - SP, 
fi lho de BENEDITO MANOEL DA SILVA, desaparecido há 28 anos e de AMARA DA 
CONCEIÇÃO SANTOS, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 53 anos de ida-
de, residente em PORTO DE PEDRAS - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 631711065 - SSP/SP, CPF n.º 11507510454, com 
24 anos de idade, natural de PASSO DE CAMARAGIBE - AL (Porto de Pedras-AL  Li-
vro nº 6, fl s. nº 149, Termo nº 2993), nascida no dia vinte e um de agosto de mil 
novecentos e noventa e quatro (21/08/1994), residente na Rua Waldomiro Pereira, 
845, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de DAMIÃO JUIVO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, operador de máquina, com 65 anos de idade, residente em PORTO DE 
PEDRAS - AL e de ROSA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 
anos de idade, residente em PORTO DE PEDRAS - AL. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local

Cubatão, 27 de novembro 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: ANDERSON MOTA DE SANTANA e SANDRA CRISTINA 
VENTURA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor de alunos, RG n.º 485959318 - SSP/SP, CPF n.º 39934762803, com 28 anos de idade, 
natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 191, fl s. nº 253, Termo nº 139932), nascido no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa (18/10/1990), 
residente na AVENIDA Joaquim Jorge Peralta, 443, Ap.43, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MOTA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos 
de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de MARIA NAZARE SANTOS MACIEL, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, pedagoga, RG n.º 305261721 - SSP/SP, CPF n.º 28852188860, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia dezessete de julho de mil novecentos e setenta e oito (17/07/1978), residente na AVENIDA Joaquim Jorge Peralta, 443, Ap.43, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, 
fi lha de FRANCISCO VENTURA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de BENEDITA VENTURA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 80 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Ubirajara Silva de Brito, através de escritura pública lavrada em 31 de março 
de 2016 pelo 1ºTabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro nº215, pgs.393/394. 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 novembro 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: MARINALDO FERREIRA DA SILVA e SILVIA CRISTINA 
LIMA DE JESUS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, mecâ-
nico, RG n.º 21783177 - SSP/SP, CPF n.º 10827308825, com 49 anos de idade, natural 
de VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, nascido no dia dezoito de outubro de mil nove-
centos e sessenta e nove (18/10/1969), residente na Rua das Rosas, 451, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO FERREIRA DA SILVA, falecido há 8 anos e de DALVINA 
ANDRÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Maria José Maciel da Silva, conforme sentença datada 
de 29/10/2018, proferida pelo Juiz de Direito do Cejusc do Foro de Praia Grande-SP, 
nos autos de nº0013748.02.2018.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 443965948 - SSP/SP, CPF n.º 31934898830, 
com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de maio de 
mil novecentos e oitenta (19/05/1980), residente na Rua das Rosas, 451, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lha de HUMBERTO LIMA DE JESUS, falecido há 20 anos e de EMILIA DOS 
SANTOS SANTANA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 55 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Moises Fernandes da Silva, conforme 
sentença datada de 29/06/2018, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara do Foro de 
Cubatão-SP, nos autos de nº1002138-10.2018.8.26.0157. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de novembro 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: JOÃO ÀBILE DE ALCANTARA FEITOSA e KELLEN 
RAISSA MENDES DE CASTRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 457837160 - SSP/SP, CPF n.º 48650037895, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de março de mil 
novecentos e noventa e sete (07/03/1997), residente na RUA dos Cravos, 420, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lho de MILTON DE OLIVEIRA FEITOSA, de nacionalidade bra-
sileira, soldador, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VANESSA 
MARIA DE ALCANTARA FEITOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 562367792 - SSP/SP, CPF n.º 52907832883, com 18 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de novembro de dois mil 
(17/11/2000), residente na RUA dos Cravos, 420, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de 
ARLINDO ARAUJO DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, montador, com 57 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSEMEIRE MENDES DE CASTRO, falecida 
há 08 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, 29 de novembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUCAS JOÃO DA SILVA e RAFAELA CRISTINA 
DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG 
n.º 497916459 - SSP/SP, CPF n.º 36480660803, com 30 anos de idade, natural de 
PAUDALHO - PE (Paudalho-PE  Livro nº 100, fl s. nº 180, Termo nº 17213), nascido 
no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e oito (25/03/1988), 
residente na Rua das Rosas, 673, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ALUIZIO JOÃO DA 
SILVA, pedreiro, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE 
FATIMA DE SOUZA, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 540099181 
- SSP/SP, CPF n.º 50032745800, com 17 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 247, fl s. nº 54, Termo nº 148747), nascida no dia 
onze de dezembro de dois mil (11/12/2000), residente na Rua Santa Bárbara, 19, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de HELDA CRISTINA DE LIMA, auxiliar de serviços 
gerais, com 41 anos de idade, residente em SANTOS - 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, 29 de novembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JEAN PAULUS DOS SANTOS e FRANCIELI DOS SAN-
TOS MARINHO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar ad-
ministrati vo, RG n.º 48943308x - SSP/SP, CPF n.º 39495530881, com 25 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 157, fl s. nº 023, Termo nº 44605), nascido 
no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (05/02/1993), residente 
na RUA Brigadeiro José Vicente Faria lima, 386, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
ANANIAS DOS SANTOS, falecido há 12 anos e de MARIA NATIVIDADE COSTA, residente 
em BELO HORIZONTE - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de escritório, RG n.º 549842780 - SSP/SP, CPF n.º 48291319855, com 20 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 186, fl s. nº 140, Termo nº 56264), 
nascida no dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (03/12/1997), 
residente na AVENIDA Nossa Senhora da Lapa, 1003, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de 
SAMUEL DE PAULA MARINHO, de nacionalidade brasileira, residente em Cubatão - SP 
e de SUELY MARIA DOS SANTOS MARINHO, de nacionalidade brasileira, 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, 29 de novembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: GENIVALDO DOS ANJOS LOPES e SIMONE PASSOS 
DO REGO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 
5370923 - SSP/PE, CPF n.º 03332336460, com 42 anos de idade, natural de FLORES - PE 
(Flores-PE  Livro nº 53, fl s. nº 57, Termo nº 228), nascido no dia dezenove de dezembro 
de mil novecentos e setenta e cinco (19/12/1975), residente na Avenida Ferroviária II, 8, 
casa 2, fundos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de EUGENIO JOSÉ LOPES, agricul-
tor, com 75 anos de idade, residente em FLORES - PE e de MANOELA DOS ANJOS LOPES, 
do lar, com 70 anos de idade, residente em FLORES - PE . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, empregada domésti ca, RG n.º 344488603 - SSP/SP, CPF 
n.º 31058173871, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (08/02/1982), residente na Avenida Ferro-
viária II, 8, casa 2, fundos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JAIR RODRIGUES 
DO REGO, de nacionalidade brasileira, desaparecido há 35 anos e de IVANI MENDES 
DOS PASSOS LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de novembro 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: JOSE ALBERTO DA SILVA e CARLA MARTINS 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, mo-
torista, RG n.º 223303525 - SSP/SP, CPF n.º 11951418824, com 49 anos de idade, 
natural de PALMARES - PE, nascido no dia cinco de março de mil novecentos e ses-
senta e nove (05/03/1969), residente na AVENIDA Europa, 180, Ap.21, Jd.Casquei-
ro, Cubatão - SP, fi lho de JUSTO RAIMUNDO DA SILVA, desaparecido há 49 anos e 
de MARIA JOSÉ NAZARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos 
de idade, residente em DIADEMA - SPDivorciado de Andréa Pupo de Oliveira, con-
forme sentença datada aos 06/12/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da 
Família e Sucessões de Diadema/SP, nos autos do processo de nº3584/2010. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, confeiteira, RG n.º 396656535 
- SSP/SP, CPF n.º 28944485895, com 40 anos de idade, natural de ARACAJU - SE 
(Aracaju-SE 8ºOfi cio  Livro nº 86, fl s. nº 197, Termo nº 14592), nascida no dia trinta 
de maio de mil novecentos e setenta e oito (30/05/1978), residente na AVENIDA 
Europa, 180, Ap.21, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 65 anos de idade, residente em ARACAJU 
- SE e de DIOCLÉCIA MARTINS DOS SANTOS, falecida há 14 anos. Se alguem sou-
ber 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, 29 de novembro 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: ROGÉRIO REZENDE DE MENESES e 
IVANIA GOMES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, RG n.º 458836266 - SSP/SP, CPF n.º 40605792895, com 
29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 134, fl s. nº 299, Ter-
mo nº 35727), nascido no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e oiten-
ta e nove (29/01/1989), residente na Rua Beira Mar, 211, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lho de NELSON BARBOSA DE MENESES, de nacionalidade brasi-
leira, falecido ha 2 anos e de IVANILDA REZENDE DE MENESES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, faxineira, RG n.º 330856170 
- SSP/SP, CPF n.º 33726780874, com 40 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 40, fl s. nº 145, Termo nº 25357), nascida no 
dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (16/12/1977), 
residente na Rua Beira Mar, 211, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de 
ATAILDE GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 5 anos 
e de ELIZABETH MARIA GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, en-
fermeira, com 64 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de novembro 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: DIEGO LUIDI DA SILVA SOUSA e MARIA ALI-
NE PEREIRA LINO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 1/2 
ofi cial mecânico, RG n.º 44869494 - SSP/SP, CPF n.º 39323639818, com 29 anos de 
idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 180, fl s. nº 203, Termo 
nº 133275), nascido no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (27/02/1989), residente na Rua 13 de Maio, 643, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSÉ GARCIA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, funileiro, com 65 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de SANDRA APARECIDA LOPES DA SILVA 
SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ven-
dedora, RG n.º 49746879 - SSP/SP, CPF n.º 41173059806, com 25 anos de idade, 
natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 13º Subdistrito - Butantã  Livro nº 222, fl s. 
nº 94, Termo nº 74097), nascida no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e 
noventa e três (27/04/1993), residente na Rua 13 de Maio, 643, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ PEREIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA AMÉLIA LINO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, costureira, 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, 30 de novembro 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 LEONARDO BALBINO SILVA DOS SANTOS 
e ANDRÉIA MORAES MESQUITA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, ajudante, RG n.º 630729128 - SSP/SP, CPF n.º 09911819485, com 28 anos 
de idade, natural de MACEIÓ - AL, nascido no dia vinte de maio de mil novecentos 
e noventa (20/05/1990), residente na Rua Caminho São Genaro, 2494, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MARCOS FEITOZA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, agricultor, com 53 anos de idade, residente em MAJOR ISIDORO - AL e de 
NUBIA BALBINO SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos 
de idade, residente em MAJOR ISIDORO - ALDivorciado de Marcia Gomes da Silva, 
conforme sentença datada de 15/12/2015, proferida pelo Juiz de Direito da Comarca 
de Major Izidoro-AL, nos autos de nº0700095.79.2015.8.02.0018.. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 591626020 - SSP/SP, CPF n.º 
50684022818, com 17 anos de idade, natural de CODÓ - MA (Codó-MA  Livro nº 166, 
fl s. nº 261, Termo nº 20464), nascida no dia dezenove de outubro de dois mil e um 
(19/10/2001), residente na Rua Caminho São Genaro, 2494, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ DE RIBAMAR MESQUITA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, 
com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ MORAES, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 32 anos de idade, residente em TERESINA - PI. 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, 01 de dezembro 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: ANDRÉ DE ARAÚJO SERVO e CLEANE COR-
REIA FEITOSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de departamento pessoal, RG n.º 35576451 - SSP/SP, CPF n.º 37702049804, com 
29 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 183, fl s. nº 
14, Termo nº 134689), nascido no dia três de julho de mil novecentos e oitenta 
e nove (03/07/1989), residente na Rua Arthur Bernardes, 651, Parque Fernando 
Jorge, Cubatão - SP, fi lho de ARLINDO SERVO, de nacionalidade brasileira, enca-
nador industrial, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EUNICE 
MENDES DE ARAÚJO SERVO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, analista fi scal, RG n.º 35269267 - SSP/SP, CPF n.º 23283207836, com 
27 anos de idade, natural de Pão de Açúcar - AL (Carneiros-AL  Livro nº 7, fl s. nº 
66, Termo nº 6850), nascida no dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa e 
um (07/01/1991), residente na Rua Caminho São Lourenço, 1264, Vila Esperan-
ça, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO ALVES FEITOSA, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ROSA 
CORREIA FEITOSA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 01 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA.

O SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO-SP, 
CNPJ 55.670.350.0001/57 convoca todos os Professores Sindica-
lizados da Rede Municipal de Cubatão/SP, conforme os Arti gos 
21 e 22 do Estatuto Social da Enti dade Sindical, para parti cipa-
rem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 
10 de dezembro de 2018, em primeira chamada às 12h e em se-
gunda chamada às 12h30, com qualquer número de presentes, 
na sede da enti dade, no seguinte endereço: Rua Goiás, 93 - Vila 
Paulista – Cubatão, para deliberarem sobre a seguinte Pauta: 
1.Rati fi cação do Registro Civil do SindPMC. 

Nenhum outro assunto, exceto o mencionado na Pauta de Convoca-
ção será deliberado. 

CUBATÃO, 06 de dezembro de 2018.
Nilza Bretas de Carvalho Landim.

Presidente do SINDPMC.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO NO CONVENIO DE 
ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA ENTRE A OAB CUBATÃO E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Pelo presente edital, a subseção de Cubatão da Ordem dos Advogados do Brasil, 
convoca os advogados inscritos em Cubatão, interessados na prestação de assis-
tência jurídica à população de baixa renda, mediante a remuneração prevista no 
Convênio de acordo com a Lei 3.890, de 13 de abril de 2018, para inscreverem-se 
nas datas compreendidas entre os dias 17 de Dezembro de 2018 e 31 de Janeiro de 
2019, pessoalmente, na sede da OAB Cubatão, cito à Rua São Paulo, 320, Jardim 
São Francisco, Cubatão-SP, em horário de expediente, mediante preenchimento de 
formulário próprio e termo de compromisso, nas áreas CÍVEL, DE FAMÍLIA, E DA 
INFÂNCIA DE JUVENTUDE CÍVEL.
O advogado poderá inscrever-se nas áreas de atuação profi ssional que desejar.
Serão aceitas somente inscrições dos advogados que preencham os requisitos es-
tabelecidos no termo do convênio e que não tenham sofrido qualquer penalidade 
no exercício profi ssional no âmbito éti co-disciplinar e os que esti verem adimplentes 
com as obrigações fi nanceiras da enti dade e serem inscritos com escritório na cida-
de de Cubatão. Documentos: Carteira de Advogado, Número de inscrição no INSS, 
Comprovação de Regularidade Junto a Fazenda Municipal quanto ao INSSQN.

Cubatão, 07 de Dezembro de 2018.

Ordem dos Advogados do Brasil, 121ª Subseção de Cubatão
Presidente André Mohamad Izzi

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Pelo presente, informamos aos associados previamente convocados por e-mail, 
da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada no dia 21 de dezembro de 
2018 (sexta-feira) na sede da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Técnicos 
de Cubatão (AEAC), sito à Rua Benedito Aires, nº 130, Vila Couto Cubatão-SP às 
18h em primeira convocação com maioria absoluta dos associados ti tulares ou 
efeti vos, ou em não havendo quórum, às 18h30 em segunda convocação com 
qualquer número de Associados Titulares ou Efeti vos para a seguinte Ordem do 
Dia.

ORDEM DO DIA
1- APRESENTAÇÃO DE CHAPAS E ELEIÇÃO DO PRESIDENTE, VICE-PRE-
SIDENTE E SECRETÁRIO GERAL da diretoria Executi va para o Triênio 2019-2021, 
conforme determina o arti go 53 §1 do ESTATUTO SOCIAL.

Cubatão, 07 de dezembro de 2018.

CELIO LACERDA
PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

Associação dos Engenheiros, Arquitetos 
e Técnicos de Cubatão

SINDICATO DOS PROFESSORES 
MUNICIPAIS DE CUBATÃO-SP.
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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 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 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.

(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. Cas-
queiro - 2 quartos

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

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Com potencial para ser 
uma artista completa, a 
cubatense Manuelly Lor-
rany é uma modelo mirim, 
que almeja o estrelato. Ape-
sar da pouca idade, a meni-
na sabe o que quer e com 
auxílio dos pais já faz aula 
de canto, testes para nove-
las e des� la nas passarelas.

Com três meses de car-
reira Manuelly, de apenas 
7 anos, tem pouco mais de 
4.600 seguidores nas redes. 
Ela conta que se inspira em 
Maisa e Larissa Manoela 
(uma fofa né?). Agencia-
da na Talentos Brilhantes, 
Vânia conta que não acre-

Modelo Mirim cubatense no
caminho do estrelato
Modelo Mirim cubatense no
caminho do estrelato

Passarela

ditou quando a � lha foi 
convidada pela agência. 
Pensando ser apenas mais 
uma propaganda da inter-
net, a família foi conven-
cida da oportunidade por 
um amigo que os levou até 
São Paulo.

Graças a empatia da jo-
gadora do Santos FC, Chú 
Santos, Manuelly mantém 
parceria com a loja CsW35, 
para auxilio nas roupas 
dos eventos que participa. 
O vereador Sergio Calça-
dos foi outro benfeitor na 
história da menina, tendo 
atuado como patrocinador 
a princípio.

Mas nem 
tudo são � ores 
para a família, 
que como muitos 
outros cubaten-
ses, passam por 
di� culdades � -
nanceiras. No en-
tanto Manoel Tia-
go, não desanima 
em ajudar a � lha. 
“O sonho partiu 
dela e vamos fa-
zer de tudo para 
que ela chegue 
lá”, contou o 
pai deslum-
brado. 

Para patrocinar 
Manuelly 

Lorrany, e ajudá-
la a realizar esse 
sonho, entre em 

contato pelo 
(13) 988640751

Será neste do-
mingo, (9), a partir 
das 10h da manhã, 
a grande � nal entre 
E.C Cubatão e Vera 
Cruz F.C, na cate-
goria 40tão. O jogo 
acontece  no campo 
do Unidos do Parque 
Fernando Jorge.

Os detalhes foram 
acertados através de 
sorteio,  durante  reu-
nião entre represen-
tantes dos clubes � -
nalistas, realizada na 
sede da liga, na noite 
desta quarta-feira.

Final do 
40tão será 
no Campo 
do Unidos

Acontece neste domin-
go, (09) a � nal da quinta 
edição do concurso de ca-
louros gospel Cidade Ta-
lento. Das 9 as 14 horas, 
no Bloco Cultural, 21 � na-
listas, todos cantores solo, 
disputam quatro premia-
ções. Além da projeção no 
meio evangélico, o vence-
dor ganhará a gravação de 
um single e um videoclipe. 

Organizado pela dupla 

Vocifera estreia no próxi-
mo dia 06, às 20h, no Teatro do 
Kaos, prometendo  mexer  com 
os ânimos dos expectadores.

Livremente inspirada 
na obra O Inimigo do Povo 

Final é neste 
domingo

Kaos promete surpreender

Amor e superação Cidade Talento

Vocifera

Senhora pedala 65km 
para levar garoto 
especial à praia

Uma grande prova de 
amor e superação marcou, 
neste � nal de semana, o 
evento Pedal Anchieta que 
reuniu cerca de 40 mil ciclis-
tas, na descida da serra. Dona 
Vera, mãe adotiva de Gabriel, 
pedalou 65 km levando o ga-
roto, que é especial, em dire-
ção à realização de um sonho: 
pisar na praia pela primeira 
vez. O sonho foi realizado e, 
além dele e a mãe abnegada 
� carem felizes, testemunhas 
do gesto de amor, também 
se sentiram presenteadas 
em fazer parte desta histó-
ria: “não tem preço, atitudes 
como esta revelam a gran-
deza do coração humano, e 
merecem ser reverenciadas”, 
comentou o advogado Pas-
sarelli Júnior, um dos entu-
siastas do evento.

O jogo 
acontece 
neste domingo

Diego Dias e � iago, da 
Assembleia de Deus Minis-
tério de Cubatão, o evento 
terá a presença do ‘anjinho’ 
Robinson Monteiro. Reve-
lação regional, Hellen Lou-
renço também fará uma 
apresentação. A entrada é 1 
quilo de alimento não pere-
cível.

A cantora Faby Pandol-
fo, de Registro, foi a vence-
dora da última edição.

(1882), do norueguês Henrik 
Ibsen, a peça traz à tona a ques-
tão da escolha dos direitos: Por 
que o cidadão não pode ter to-
dos os seus direitos atendidos? 
Por que é preciso escolher en-

tre saúde e cultura, por exem-
plo. Com classi� cação etária 
de 16 anos, a peça faz parte das 
comemoraçõe de 20 anos do 
Teatro do Kaos e seguirá em 
cartaz até 16 de dezembro.
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Indústria

Em mais uma abordagem de-
corrente do programa Cubatão 
- A Fábrica de Oportunidades o 
Cide, com apoio do Ciesp/Cuba-
tão, está promovendo o Polo nas 
principais Câmaras de Comércio 
do Mundo, instaladas no Brasil. 
O objetivo é destacar, nestes en-
contros, os diversos motivos para 
que indústrias multinacionais 
de transformação se instalem no 
maior Polo Industrial da América 
Latina.

Para o gerente do Cide e Ciesp 
Cubatão, Valmir Ramos Ruiz, re-
presentante das instituições nas 
reuniões com as Câmaras, os en-
contros estão proporcionando a 
visibilidade  esperada. “As Câma-
ras têm demonstrado interesse 
em conhecer mais as oportunida-
des de negócio que Cubatão tem 
a oferecer. O Cide e Ciesp Cuba-
tão, em sintonia com a  Prefeitu-
ra, comunidades e outros órgãos, 
estão trabalhado intensamente 
para atrair investimentos, obje-
tivando a geração de emprego e, 
consequentemente, fomento ao 
comércio local”, sentenciou Ruiz.

Cide apresenta ‘Fábrica de Oportunidades’

Condomínio projeta 
Polo no cenário 
internacional

Com objetivo de atrair novas indústrias de transformação para a cidade, Cide apresenta os 11 motivos para 
investir em Cubatão, nas principais Câmaras de Comércio do mundo, instaladas no Brasil

Câmaras de Comércio
Braço não governamental de fo-

mento ao comércio internacional, as 
Câmaras de Comércio são sociedades 
civis, sem � ns lucrativos que  promo-
vem, no Brasil, segmentos dos países 
que representam, entre eles: indús-
tria, comércio, turismo e cultura. 

Quatro delas Já foram visitadas 
pelo até o momento: câmaras da 
China, Espanha, Japão e França. O 
cronograma já conta com novas re-
uniões pré-agendadas.

O Polo Industrial de Cubatão começa a passar por algumas mudanças impactadas 
pela criação do ‘condomínio industrial’, lançado em 23 de março deste ano. Oportu-
namente, o programa aproveita os sinais da retomada do desenvolvimento econômico 
do País para atrair novos empreendimentos para a cidade.

Com essa nova política, as indústrias poderão trabalhar de forma integrada e 
desenvolvendo projetos que bene� ciem o Polo Industrial de Cubatão, como um todo. 
“Esta integração vai trazer benefícios importantes, com projetos como o de trans-
porte compartilhado e o banco de resíduos, por exemplo. O objetivo é trazer resul-
tados operacionais, � nanceiros e sustentáveis mais signi� cativos para cada empresa 
e, consequentemente, para o Polo”, argumenta o diretor do Cide/Ciesp,Valdir Cao-
bianco. O executivo destaca o avanço, considerando a necessidade de oferecer gestão 
industrial compartilhada, explorando convenientemente o potencial das sinergias 
entre as empresas associados, de forma mais estruturada, missão que está em plena 
conformidade com  a � nalidade para qual o Cide foi criado.

“É através da soma de esforços  
que os desafi os dentro e fora das 
organizações são superados. E 
o Cide tem exercido esse papel, 
de aglu� nar forças e iden� fi car 
oportunidades de sinergia entre 
as indústrias do Polo Industrial de 
Cubatão. Passamos  por momen-
tos desafi adores que nos torna-
ram ainda mais unidos e fortes. 
Juntas, as indústrias do Polo reco-
lhem quase 1 bilhão em impostos 
e geram 15 mil empregos. É com 
esta pujança e num momento que 
temos sinais de retomada econô-
mica, que precisamos con� nuar 
focados na geração de resultados, 
que nos permitam manter o com-
promisso com o desenvolvimento 
de Cubatão e região

SERGIO LEITE  
PRESIDENTE DA USIMINAS

Parceria e compar� lhamento 
é pressuposto fundamental para 
qualquer organização que alme-
ja lutar por sua sobrevivência nos 
dias atuais. A Petrocoque apoia 
integralmente e reconhece o Cide 
como esse vetor para nossas in-
dústrias localizadas no Polo de 
Cubatão”

MÁRIO JORGE DA SILVA
DIR. PRES. DA PETROCOQUE

Estou em Cubatão há 16 anos 
e este é um sonho muito an� go: 
ver nossas empresas em sinergia. 
Atuar em conjunto, por meio do 
Cide, é garan� r força e ganho para 
todos.

Graças à nossa experiência 
bastante posi� va na Bahia, onde 
a Unigel é parte do Comitê Indus-
trial de Camaçari (Cofi c), podemos 
contribuir ao expor os ganhos reais 
desta atuação sinérgica. Sou um 
grande incen� vador e essa nova 
realidade é um sonho realizado.

JOSÉ ROBERTO HELENO 
MARQUIS

DIR. IND. DA CBE/UNIGEL

Tenho vivenciado a atuação 
do Cide desde seu início e estou 
certo de que esta mudança de 
gestão com a visão do Polo como 
um condomínio de empresas está 
sendo uma mudança de sucesso. 
Existe muita sinergia com infi ni-
tas oportunidades para melhorar 
a compe� � vidade das empresas, 
bem como a excelência operacio-
nal das indústrias. E consequen-
temente maior sustentabilidade 
e maior potencial para geração de 
empregos. O Polo de Camaçari, 
por exemplo, já vem atuando há 
muito tempo desta forma.

Acredito que nossos colabora-
dores e autoridades estão capaci-
tados para implantar este modelo 
de gestão. Parabenizo e apoio a 
inicia� va    

RONALDO SILVA DUARTE
PRES. DA BIRLA CARBON BRASIL

O conceito de condomínio 
industrial traz em si a ideia de 
racionalização e maximização de 
recursos e a� vos que muitas vez-
es são sub aproveitados. Há uma 
tendência natural de aumento 
de compe� � vidade na cadeia de 
valor  com impacto posi� vo para 
empresas e sociedade

ANIBAL DO VALE
PRES. DA UNIPAR CARBOCLORO

A CMOC Internacional do Bra-
sil acredita no desenvolvimento 
sustentável, onde empresa e co-
munidade crescem juntas . O Polo 
Industrial de Cubatão é um exem-
plo de que é possível combinar 
produtos com efi ciência, respeito 
ao meio ambiente e contribuição 
à sociedade. O aumento das ini-
cia� vas de integração e sinergia 
entre as indústrias resulta em 
um diferencial capaz de agregar 
valor aos negócios, reduzir custos 
e gerar novos inves� mentos, que 
benefi ciam a todos.

MARCOS STELZER
DIRETOR EXECUTIVO CMOC

Empresas se unem e criam gestão compartilhada e ambiente atrativo para instalação de novas empresas. 
Enquanto o Cide mostra ao mundo o potencial da cidade, Prefeitura se compromete a dar incentivos fi scais
e desburocratizar 2,5 milhões de m2 de áreas disponíveis, em ambiente ideal para as grandes indústrias.

Valmir Ruiz durante explanação na Câmara do Comércio 
e Indústria Japonesa do Brasil

CIDE
Centro de Integração e Desenvol-

vimento Empresarial - Cide, criado 
inicialmente para representar as in-
dústrias de Cubatão, no âmbito local, 
foi instalado no � nal da década de 80, 
com objetivos claramente de� nidos: 
suporte para ações ambientais à época 
protagonizadas pela indústria local e 
que resultaram no título da Onu ‘Cida-
de Símbolo de Recuperação Ambien-
tal’; e promover a relação da indústria 
com a comunidade. A missão à época 
liderada por Decio de Paula Leite No-
vaes (que dá nome ao Sesi de Cuba-
tão), foi cumprida com sucesso. Hoje 
o Cide tem uma nova missão: viabili-
zar o Condomínio Industrial para dar 
uma gestão integrada para questões 
locais e mostrar para o mundo o que 
‘Cubatão Fábrica de Oportunidades’, 
tem para oferecer e, assim atrair novos 
empreendimentos.   

Novas indústrias
Para viabilizar o ‘Condomínio’, o CIDE está 

promovendo o trabalho conjunto entre as empre-
sas associadas. Essa troca de informações e a bus-
ca conjunta para solução dos problemas comuns 
das indústrias é de vital importância no projeto, 
que serve também de vitrine para atração de no-
vas empresas.

A entidade se posiciona como principal inter-
locutor entre as indústrias, órgãos públicos, ins-
tituições e comunidade, criando sinergia entre 
todos os que estão envolvidos no processo, com 
o objetivo de alavancar a retomada do desenvol-
vimeno local.

A Prefeitura Municipal, em parceria ao Cide e 
Ciesp Cubatão, oferecerá incentivos � scais aos no-
vos industriais de grande porte para se instalarem 
no Polo. O governo municipal também trabalha 
a desburocratização do processo para instalação 
de indústrias de transformação, como forma de 
atrair e acelerar o processo de expansão. Já foram 
mapeados 2,5 milhões de metros quadrados de 
áreas livres, ideais para abrigar a grande indústria

Peculiaridades
Em seu site e em abordagens com inves-

tidores o Cide disponibiliza ‘11 motivos para 
investir em Cubatão’, revelando as condições 
ideais que a cidade disponibiliza.

Em destaque o peculiar potencial logís-
tico com abundância de água e energia, tele-
comunicações de qualidade, malha logística e 
ligação estratégica: entre o porto de Santos e a 
capital paulista.

As novas oportunidades são representadas 
principalmente pela facilidade de obtenção das 
matérias-primas, sem grande custo de trans-
porte. Isso é possível porque grandes fábricas 
estão na vizinhança, considerando que o Polo 
de Cubatão oferece interação entre os princi-
pais segmentos da indústria de transformação: 
química, petroquímica, logística, fertilizantes 
e siderurgia. É evidente a grande vantagem 
competitiva, ao facilitar entrega e otimizar 
custos, barateando o processo produtivo e, 
portanto, facilitando a venda do produto � nal 
nos competitivos mercados internacionais.

Valdir José Caobianco, diretor executivo do Cide


