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Sintracomos avançando em conquistas
Depois de uma semana de comemorações,  ponto alto foi inauguração da sede própria em Bertioga

Neste 30 de agosto 
o O Sintracomos – Sin-
dicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias da 
Construção Civil e do 
Mobiliário de Santos 
e região completou 76 
anos. Para comemorar 
a entidade organizou-
diversas atividades 
como campeonatos de 
futebol society com 10  
equipes e de  tranca 

com 12 duplas. O pon-
to alto foi a inaugura-
ção da subsede própria 
em Bertioga.  

O presidente do Sin-
tracomos Macaé Mar-
cos Braz de Oliveira 
manifestou sua satisfa-
ção com o desempenho 
da diretoria ao longo 
dos 30 meses de gestão. 
“Estamos no caminho 
certo. Cada vez mais 

próximos dos trabalha-
dores, avançando nas 
conquistas, nas melho-
rias de condições de 
trabalho e também au-
mentando o patrimônio 
de nossa entidade”.

Além da diretoria 
do Sindicato marcaram 
presença funcionários, 
convidados, autorida-
des e dirigentes sindi-
cais como Danilo Perei-

ra da Silva, presidente 
estadual da Força Sin-
dical;  Edmur Mesqui-
ta, secretário estadual 
de Desenvolvimento 
Econômico; Abnésio 
dos Santos, presiden-
te do Sintercub; Papa, 
ex-prefeito de Santos; 
Nei Serra, ex-prefeito 
de Cubatão; Aguinaldo 
Araújo, vereador em 
Cubatão; Dr. Eduardo, 

Vespaziano Rocha

vereador em São Vicen-
te; Ivan de Carvalho, se-
cretário de educação de 
Bertioga; Flávio Villani, 
desembargador (que foi 
homenageado); e Adria-
na Ramalho, advogada 
representando o depu-
tado estadual e presi-
dente do Sintracon-SP, 
Ramalho da Constru-
ção.

 Cerca de 200 pessoas 

participaram do evento, 
que contou com apre-
sentação musical da 
dupla Rosa Morena & 
Platino.  O Sintracomos 
possui sede em Santos e 
subsedes em Cubatão, 
São Vicente, Praia Gran-
de, Vicente de Carvalho 
(Guarujá) e Bertioga, re-
presentando trabalhado-
res de nove municípios 
da baixada santista.
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Braskem leva à escola, o espetáculo 
“Jabuti Não Sobe em Árvore”

Peça vai percorreu dez escolas públicas na cidade de Cubatão

Durante esta sema-
na a peça infanto juve-
nil “Jabuti Não Sobe 
em Árvore”, que trata 
de forma lúdica sobre 
a importância da cons-
cientização ambiental, 
encantou aproxima-
damente 1700 alunos 
dedez escolas da rede 
pública, do Ensino In-
fantil e Fundamental, 
em Cubatão. O espe-
táculo foi patrocinado 
pela Braskem. 

Inspirada no livro 
homônimo da escrito-

ra Beatriz Monteiro da 
Cunha, a peça ensina 
sobre coleta seletiva, 

reciclagem e preserva-
ção ambiental. 

“O espetáculo bus-
ca alcançar justamente 
esse público em forma-

ção, que são crianças e 
adolescentes. Por meio 
dessa conscientização, 
queremos levar os 
princípios de preser-
vação ambiental até as 
casas de cada um des-
tes jovens, para que 
eles se tornem multi-
plicadores dentro de 
suas próprias comuni-
dades”, comenta Flá-
vio Chantre, gerente 
de relações institucio-
nais da Braskem. 

No último mês, 
mais de 40 professores 

da rede pública de en-
sino participaram de 
uma oficina realizada 
por Rodrigo Carneiro, 
ator e pesquisador cê-
nico. 

Em Cubatão, o pro-
jeto reforçará a discus-
são da temática am-
biental na cidade, que 
recentemente implan-
tou o sistema de coleta 
seletiva. 

Além da Braskem, 
as apresentações têm 
apoio do PROAC e da 
Prefeitura Municipal

15 mil 
espectadores

É o público estimado 
para este ano

IndustrIa

Anglo American tem 
novas gerentes de
comunicação

A mineradora An-
glo American, pre-
sente em Cubatão 
com produção de fer-
tilizantes fosfatados, 
realizou duas pro-
moções na sua equi-

pe de comunicação 
no Brasil. Carolina 
Molinari e Fernanda 
Lima são as novas 
gerentes de comuni-
cação da Companhia 
no país.

Carolina Molinari 
assume a gerência de 
Comunicação e Ges-
tão Social dos negó-
cios Níquel, Nióbio e 
Fosfatos. A profissio-
nal é formada em Co-
municação Social pela 
USP e tem pós-gra-
duação em Educação 
Ambiental (SENAC) e 
Comunicação Estraté-
gica nas Organizações 
(PUC), além de MBA 
pela Universidade 
Kingston, na Inglater-
ra (em andamento). 

Já a atual gerente 
de comunicação da 
Unidade de Negó-
cio Minério de Fer-
ro Brasil, Fernanda 
Lima, é jornalista, 
formada no curso de 
Comunicação Social 
da Universidade Fe-
deral de Minas Ge-
rais e pós-graduada 
no Curso Internacio-
nal de Comunicação 
Empresarial pela 
Aberje, em parceria 
com a Syracuse Uni-
versity. 
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Editais de casamento CARTóRIO de RegISTRO CIvIL de CuBATãO - Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

32 anos de tradição

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: BRUNO HENRIQUE DA SILVA SOUZA e LARISSA AUGUSTA DE SOUSA SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, meio oficial de solda, RG n.º 36097171 - SSP/SP, CPF n.º 
40984595821, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 153, fls. nº 190, Termo 
nº 43180), nascido no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e dois (20/06/1992), residente na 
Rua Vereador Luiz Campos Reis, 11, Vila São José, Cubatão - SP, filho de JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, coordenador de obra civil, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de JANEIDE MARIA DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica eletronica, RG n.º 
48995910 - SSP/SP, CPF n.º 40599584840, com 21 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Sub-
distrito  Livro nº 167, fls. nº 291, Termo nº 101535), nascida no dia quinze de janeiro de mil novecentos 
e noventa e três (15/01/1993), residente na Av. Nossa Senhora da Lapa, 950, casa 2, Vila Nova, Cubatão 
- SP, filha de JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de IVANICE DE SOUSA SANTOS, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de agosto de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: RONALDO ALAN CAMPOS e TICIANE KATZOR TAVARES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 40966636 - SSP/SP, CPF n.º 34959059877, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos 
e oitenta e cinco (28/08/1985), residente na Rua Izabel Louzada de Campos, 131, Vale Verde, Cu-
batão - SP, filho de RIVALDO CAMPOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA SALETI DOS SANTOS CAMPOS, de nacionalidade brasile-
ira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacional-
idade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 29531039 - SSP/SP, CPF n.º 36365435800, com 28 anos de 
idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 103, fls. nº 217, Termo nº 63144), 
nascida no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta e seis (19/06/1986), residente na 
Rua Izabel Louzada de Campos, 131, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de GILSON JOSÉ SOARES TA-
VARES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente em São Vicen-
te - SP e de MONICA DA SILVA KATZOR TAVARES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos 
de idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de agosto de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FABIO DIAS LOURENÇO e CRISTIANE HÉLIS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 137342928 - SSP/PR, CPF n.º 16949767854, com 
39 anos de idade, natural de São Paulo - SP, nascido no dia doze de novembro de mil novecentos e 
setenta e quatro (12/11/1974), residente na Caminho Paraná, 3516, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho 
de JOSÉ LOURENÇO, falecido há 10 anos e de CLEIA PEREIRA DIAS, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciado de Natalícia Salviano Ramos, con-
forme sentença datada aos 02/12/2009, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara Cível de Cubatão/SP, 
nos autos de nº1266/09. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, copeira, RG n.º 
283633888 - SSP/SP, CPF n.º 27717302861, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
três de agosto de mil novecentos e setenta e sete (03/08/1977), residente na Travessa São Jorge, 98, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, filha de OTAVIANO LUCIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JANETE LOURENÇO DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Marcio Evandro 
Macedo, conforme sentença datada aos 20/08/2012, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara Cível da 
Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº74/12. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de agosto de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOHN LENNON SILVA DA COSTA e THAYNA DIAS DE OLIVEIRA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, RG n.º 18000874 - SSP/MG, com 22 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 150, fls. nº 76, Termo nº 41872), nascido no dia sete de 
outubro de mil novecentos e noventa e um (07/10/1991), residente na Rua José de Pinho, 333, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, filho de LUCIMAR ALVES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, 
com 43 anos de idade, residente em Itapecerica da Serra - SP e de EDNA DE JESUS SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, cozinheira, com 38 anos de idade, residente em Itapecerica da Serra - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 525841374 - SSP/SP, CPF n.º 
43807768831, com 16 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 186, fls. nº 137, Ter-
mo nº 56261), nascida no dia dois de outubro de mil novecentos e noventa e sete (02/10/1997), resi-
dente na Rua José de Pinho, 333, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRA, 
desaparecido há 3 anos e de APARECIDA BARRADA DIAS, de nacionalidade brasileira, faxineira, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de agosto de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DGAKSOM SOUSA DO NASCIMENTO e VANESSA SOUZA SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 33085729 - SSP/SP, CPF n.º 
30261335820, com 33 anos de idade, natural de Tucuruí - PA (Tucuruí-PA  Livro nº 42, fls. nº 5, Ter-
mo nº 5899), nascido no dia trinta de maio de mil novecentos e oitenta e um (30/05/1981), resi-
dente na Rua Roberto Mario Santini, 200, Jd. Real, Cubatão - SP, filho de VALDEMAR FRANCISCO 
DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de GERALDINA SOUZA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasile-
ira, solteira, aux. de controladoria, RG n.º 42177274 - SSP/SP, CPF n.º 29687134852, com 32 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de abril de mil novecentos e oitenta e dois 
(03/04/1982), residente na Rua Jeferson Damião do Amaral, 326, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de 
JOSE VALMIR SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente 
em Campinas - SP e de CLARICE DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, doméstica, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de agosto de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: BRUNO GAMA BRANDÃO e CLEIDIANE CARVALHO NEVES. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro refratarista, RG n.º 1356766064 - SSP/BA, CPF 
n.º 06467010531, com 23 anos de idade, natural de Salvador - BA (Salvador-BA  Livro nº 147, fls. 
nº 244v, Termo nº 160369), nascido no dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e um 
(19/06/1991), residente na Rua 1ºde Maio, 216, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de ANTONIEL DE SOUZA 
BRANDÃO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 50 anos de idade, residente em Salvador - BA 
e de IRANEIDE DE JESUS GAMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 37 anos de idade, residente 
em Adustina - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, serviços gerais, RG n.º 
1464566453 - SSP/BA, CPF n.º 85765374514, com 27 anos de idade, natural de Adustina - BA (Adus-
tina-BA  Livro nº 3, fls. nº 170, Termo nº 3077), nascida no dia sete de setembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (07/09/1986), residente na Rua 1ºde Maio, 216, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
ELIAS DAS NEVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Adus-
tina - BA e de MARINALVA MARIA DE CARVALHO NEVES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
60 anos de idade, residente em Adustina - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de agosto de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: IZAIAS OLIVEIRA DOS SANTOS e FLORIPES APARECIDA DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, CNH n.º 02996230265 - Detran/
SP, CPF n.º 54603560834, com 61 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte de ago-
sto de mil novecentos e cinquenta e três (20/08/1953), residente na Rua D.Pedro I, 464, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de BERNADETE OLIVEIRA 
SANTOS, do lar, com 90 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Neusa Maria Lima, 
conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ªVara Judicial desta Comarca, datada de 
11/05/2011, que já teve seu trânsito em julgado aos 03/06/2011, autos de ordem nº447/2010, proces-
so nº157.01.2010.002920-2/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, CNH n.º 01555084311 - Detran/SP, CPF n.º 01837670803, com 53 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e sessenta (26/11/1960), resi-
dente na Rua D.Pedro I, 464, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de GILBERTO CYRIACO DOS SANTOS, falecido 
há 03 anos e de MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
residente na Rua D.Pedro I, 464, em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de agosto de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CÁSSIO KLEYTON CAETANO DA SILVA e CRISTINA MARIA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 46545088 - SSP/
SP, CPF n.º 38183063896, com 24 anos de idade, natural de Catende - PE (Catende-PE  Livro nº 2, 
fls. nº 292, Termo nº 19093), nascido no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(16/02/1990), residente na Rua 20, 61, Fabril, Cubatão - SP, filho de CICERO CAETANO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, vulcanizador, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MA-
RIA JOSÉ SIMÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora de idosos, RG 
n.º 273468522 - SSP/SP, CPF n.º 27656478876, com 36 anos de idade, natural de Timbaúba - PE 
(Timbaúba-PE  Livro nº 16, fls. nº 269, Termo nº 17965), nascida no dia vinte e cinco de setembro 
de mil novecentos e setenta e sete (25/09/1977), residente na Rua 20, 60, Fabril, Cubatão - SP, filha 
de SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de agosto de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DAVID ALVES DA COSTA LIMA e CARLA MICHELE DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, torneiro, RG n.º 292861084 - SSP/SP, CPF n.º 
30468130829, com 32 anos de idade, natural de São Vicente - SP, nascido no dia quatro de maio de 
mil novecentos e oitenta e dois (04/05/1982), residente na Rua Eremita Santa do Nascimento, 37, 
bl.1A, aptº1, Vila Ema, São Vicente - SP, filho de ANTONIO ALVES LIMA, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 55 anos de idade, residente em Santos - SP e de MARIA CELINA RODRIGUES LIMA, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 54 anos de idade, residente em Santos - SPDivor-
ciado de Severina Fernandes da Silva, conforme Escritura Pública lavrada no 1º Tabelião de Notas de 
São Vicente-SP, aos 24/07/13, Lº 803, fls.145/146.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 326145588 - SSP/SP, CPF n.º 26299723807, com 36 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 60, fls. nº 398, Termo nº 6376), nascida no dia vinte e sete de 
agosto de mil novecentos e setenta e oito (27/08/1978), residente na Rua João Damaso, 469, Parque 
Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de MARINALVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de agosto de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: LEANDRO CARVALHO GOMES e ELANE MARIA CAMPOS DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, chefe de cozinha, RG n.º 330861323 - SSP/SP, CPF n.º 
29066739860, com 34 anos de idade, natural de Pão de Açucar - AL (Palestina-AL  Livro nº 001, fls. nº 
165, Termo nº 659), nascido no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e oitenta (27/05/1980), 
residente na Rua Roberto Mario Santini, 265, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de CICERO GOMES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Maceió - AL 
e de EDNA CARVALHO GOMES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente 
em Maceió - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 34155389X 
- SSP/SP, CPF n.º 33023911886, com 33 anos de idade, natural de Palmares - PE (Catende - PE  Livro 
nº 68, fls. nº 226, Termo nº 8809), nascida no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e um (15/02/1981), residente na Rua Roberto Mario Santini, 265, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de 
CÍCERO VICENTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente 
em Palmares - PE e de MARIA ANUNCIADA CAMPOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pagem, com 
58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de agosto de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA e THÁLITA DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor de equipamentos, RG n.º 488106138 - SSP/SP, CPF n.º 
41404628843, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta e um de outubro 
de mil novecentos e noventa e dois (31/10/1992), residente na Rua Padre Bartolomeu de Gusmão, 
235, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de PAULO SERGIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de serviços gerais, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDNA CRISTINA 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tele atendente, RG n.º 493156100 - SSP/
SP, CPF n.º 41999001877, com 22 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente  Livro nº 
203, fls. nº 103, Termo nº 146763), nascida no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e dois 
(12/08/1992), residente na Rua Dezenove, 1066, Jardim Rio Branco, São Vicente - SP, filha de IZAIAS 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor industrial, com 54 anos de idade, residente em São Vi-
cente - SP e de IVANILCE APARECIDA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 
anos de idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de agosto de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ LUIZ DA SILVA e MARTA IVO DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, fiscal de loja, RG n.º 344484270 - SSP/SP, CPF n.º 22103609867, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de março de mil novecentos 
e oitenta e quatro (08/03/1984), residente na Rua Ademar Otero Neves, 133, Jd. Nova Repub-
lica, Cubatão - SP, filho de RUFINA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 47 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, cobradora, RG n.º 458825566 - SSP/SP, CPF n.º 39432621898, com 26 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e 
oito (21/07/1988), residente na Rua Ademar Otero Neves, 133, Jd. Nova Republica, Cubatão - SP, 
filha de ROBERTO IVO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 57 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de IVONETE IVO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de agosto de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FILIPPE THIAGO OLIVEIRA SANTOS e LUANA STEFANY DA SILVA SOUZA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, CNH n.º 04635809243 - SSP/
SP, CPF n.º 22730395814, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte 
e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (27/09/1984), residente na Rua D.Pedro 
I, 646, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JAIRO ROBERTO OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, cabeleireiro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RITA ISABEL MOR-
EIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 480294677 - SSP/SP, 
CPF n.º 41753378818, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis 
de maio de mil novecentos e noventa e um (26/05/1991), residente na Rua Acacia dos Santoss 
Pereira, 430, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de PASCOAL VIEIRA DE SOUZA, de nacio-
nalidade brasileira, pedreiro, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA VILA-
NEIDE DA SILVA SOUZA, falecida há 01 ano. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de agosto de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ IVAMAR BARBOSA e ELAINE SANTOS DE SOUSA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar técnico, RG n.º 5563840071 - SSP/SP, CPF n.º 04942579465, com 32 
anos de idade, natural de Lagoa Nova - RN (Lagoa Nova-RN  Livro nº 10, fls. nº 156vº, Termo nº 4392), 
nascido no dia primeiro de novembro de mil novecentos e oitenta e um (01/11/1981), residente na Rua 
dos Girassóis, 143, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de SEVERINO QUIRINO BARBOSA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em Lagoa Nova - RN e de MARIA MARGARIDA 
BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em Lagoa Nova - 
RN . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 342494041 - SSP/SP, CPF 
n.º 29423981836, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de julho de 
mil novecentos e setenta e oito (18/07/1978), residente na Rua dos Girassóis, 143, Vila Natal, Cubatão 
- SP, filha de MANUEL PEREIRA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de IVONE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de agosto de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ ANDERSON DA SILVA e JENIFER FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 587987923 - SSP/SP, CPF n.º 10208106456, 
com 23 anos de idade, natural de Catende - PE (Catende - PE  Livro nº 2, fls. nº 39, Termo nº 24084), 
nascido no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa (01/10/1990), residente na Rodovia 
Conêgo Domenico Rangoni, 121, Mantiqueira, Cubatão - SP, filho de ANA CLAUDIA DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Catende - PE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, artesã, RG n.º 430341477 - SSP/SP, CPF n.º 42287496823, com 19 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de dezembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (08/12/1994), residente na Rodovia Conêgo Domenico Rangoni, 121, Mantiqueira, Cubatão 
- SP, filha de SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de CIRLEI APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de agosto de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: SERGIO EDUARDO LUIZ DA SILVA e CLÉCIA CRISTINA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 342490825 - SSP/SP, com 35 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 62, fls. nº 130, Termo nº 6904), nascido no dia 
dezenove de novembro de mil novecentos e setenta e oito (19/11/1978), residente na Rua Caminho 
Marginal Imigrantes, 637, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de SOLANGE LUIZA DA SILVA, falecida há 
10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 443963745 - SSP/
SP, com 26 anos de idade, natural de Palmares - PE (Cubatão-SP  Livro nº 168, fls. nº 170, Termo nº 
49130), nascida no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (22/10/1987), 
residente na Rua Caminho Marginal Imigrantes, 637, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de CARLOS 
BELO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de CICERA DA CONCEIÇÃO BRASILIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: TIAGO COELHO DOS SANTOS e PRISCILA MARIA NERI DA SILVA SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista carreteiro, RG n.º 323782784 - SSP/
SP, CPF n.º 35101907855, com 28 anos de idade, natural de Terra Roxa - PR (Terra Roxa  Livro nº 
28, fls. nº 95, Termo nº 10912), nascido no dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(05/08/1986), residente na Rua 7, 7, Fabril, Cubatão - SP, filho de CLAUDIMIRO PEREIRA DOS SAN-
TOS, falecido há 8 anos e de MARGARIDA COELHO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, apos-
entada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente jurídica, RG n.º 305258771 - SSP/SP, CPF n.º 37241657810, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 141, fls. nº 229, Termo nº 38443), na-
scida no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa (15/06/1990), residente na Av. Nossa 
Senhora da Lapa, 871, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, engenheiro, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ROSELI NERI DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, assistente administrativa, com 47 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS e JAQUELINE MARIA DE LIMA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 4882222 - SSP/MG, CPF n.º 
68944250600, com 49 anos de idade, natural de Vargem Alegre - MG, nascido no dia quatro de set-
embro de mil novecentos e sessenta e quatro (04/09/1964), residente na Rua das Azaléias, 394, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filho de EUCLIDES BENTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 65 anos de idade, residente em Ipatinga - MG e de AUGUSTA INÊS DOS SANTOS, falecida há 34 
anosDivorciado de Maria Luiza dos Santos, conforme sentença de 14/12/2006, proferida pela Juiz 
de Direito da Comarca de Mesquita-MG, proc.nº0417.06.006620. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 2086530072 - SSP/BA, CPF n.º 91989108415, com 39 anos 
de idade, natural de Cabo de Santo Agostinho - PE (Cabo de Santo Agostinho-PE  Livro nº 70, fls. nº 
211, Termo nº 58254), nascida no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e setenta e qua-
tro (23/12/1974), residente na Rua das Azaléias, 394, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JOÃO BELINO 
DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 84 anos de idade, residente em Cabo de Santo 
Agostinho - PE e de IZABEL MARIA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de 
idade, residente em Cabo de Santo Agostinho - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: HIORLANDO DOS SANTOS e LUIZA HONORATO PEREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 567685226 - SSP/SP, CPF n.º 08904746485, 
com 26 anos de idade, natural de Água Branca - AL (Água Branca-AL  Livro nº 12, fls. nº 76, Termo nº 
12698), nascido no dia dezoito de abril de mil novecentos e oitenta e oito (18/04/1988), residente 
na Av. Henry Borden, 580, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filho de JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, agricultor, com 59 anos de idade, residente em Água Branca - AL e de RISAL-
VA MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 58 anos de idade, residente 
em Água Branca - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agricultora, RG n.º 
99029034425 - SSP/CE, com 32 anos de idade, natural de Campos Sales - CE (Salitre-CE  Livro nº A-2, 
fls. nº 228, Termo nº 1576), nascida no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e um 
(28/11/1981), residente na Av. Henry Borden, 580, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filha de RAIMUNDO 
HONORATO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 56 anos de idade, residente em Sal-
itre - CE e de MARIA LUCIANA MARCELINO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 40 
anos de idade, residente em São Paulo - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CLEITON DAS CHAGAS SILVA e KAREN RODRIGUES MOREIRA DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 35397318X - SSP/SP, CPF n.º 
30941017800, com 31 anos de idade, natural de Picos - PI (Picos-PI  Livro nº 36, fls. nº 100, Termo 
nº 1529), nascido no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (22/10/1982), 
residente na Rua 7, 428, Bolsão 8, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente em Guarulhos - SP e de JUCENILDA 
GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, porteira, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 492140741 
- SSP/SP, CPF n.º 40131469835, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 158, fls. nº 290, Termo nº 45270), nascida no dia vinte e sete de março de mil novecentos e 
noventa e três (27/03/1993), residente na Rua 7, 428, Bolsão 8, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO 
JOSÉ MOREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheiro, com 45 anos de idade, residente 
em Praia Grande - SP e de HILDA DE JESUS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, diarista, com 
40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MARCUS VINICIUS VALENTE LEITE e AMANDA ARAUJO SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. operacional, RG n.º 43415365 - SSP/SP, CPF n.º 
22993726870, com 27 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte e seis de julho de 
mil novecentos e oitenta e sete (26/07/1987), residente na Av. Pedro José Cardoso, 671, Vila Pau-
lista, Cubatão - SP, filho de MARCOS CORREA LEITE, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA HILDA VALENTE LEITE, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, lider de equipe, RG n.º 42176160 - SSP/SP, CPF n.º 37129349808, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de maio de mil novecentos e 
oitenta e sete (02/05/1987), residente na Rua 7 de Setembro, 37, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de 
VALDO CARVALHO SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de REGINA HELENA ARAUJO SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: WESLLEY FELIPE GONÇALVES DE SANTANA e DAYANE VITORINO SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 485998336 - SSP/SP, CPF n.º 
37450027844, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 137, fls. nº 79, Termo 
nº 36701), nascido no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (28/08/1989), 
residente na Rua Santa Terezinha, 12, Vila São José, Cubatão - SP, filho de ABDENAGO JOAQUIM DE 
SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de DALNICE DA CONCEIÇÃO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG 
n.º 25416122 - SSP/SP, CPF n.º 35481772809, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 114, fls. nº 179, Termo nº 27648), nascida no dia oito de abril de mil novecentos e oitenta e 
seis (08/04/1986), residente na Rua Waldomiro Pereira, 380, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
EUGENIO DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 57 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de DOMINGAS VITORINO DA TRINDADE, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DANIEL SOUZA DO NASCIMENTO e ADEIDES MARIA PEREIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor de equipamentos, RG n.º 33372368 - SSP/
SP, CPF n.º 28458119854, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de 
setembro de mil novecentos e oitenta (07/09/1980), residente na Rua Albertino Antonio do Cou-
to, 141, Jd. das Industrias, Cubatão - SP, filho de EMIDIO FERREIRA DO NASCIMENTO, de naciona-
lidade brasileira, serralheiro, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOEME SOUZA 
DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, motorista, RG n.º 1332278 - 
SSP/PI, CPF n.º 56634889368, com 40 anos de idade, natural de Timon - MA, nascida no dia vinte 
e oito de novembro de mil novecentos e setenta e três (28/11/1973), residente na Rua 1º Maio, 
364, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de ANTONINO PEREIRA DA SILVA, desaparecido há 38 anos e 
de RAIMUNDA ALVES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 73 anos de idade, 
residente em Brasilia - DF. Divorciada de Clayton Cordovil de Oliveira, conforme sentença datada 
22/11/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara de Família e Sucessões da Comarca de Praia 
Grande-SP, nos autos de nº3026/2010. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

“WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA torna público que recebeu 
da CETESB a Licença de Operação N° 25000974 , válida até 22/08/2016, para 
Gases elementares (oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, etc); fabricação à RODO-
VIA DOM DOMENICO RANGONI, KM 6, JARDIM DAS INDUSTRIA, CUBATÃO.”

GERAL ARMAZENS GERAIS LTDA torna público que requereu na CETESB a 
renovação da Licença de Operação N° 25000747, válida até 19/11/2014, 
para Recipientes de qualquer capacidade para transporte e armazena-
gem de gases à Av. Doutor Fernando Costa, 409 -Vila Couto - Cubatão.
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MORIA CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL 
0115 SERV. DE ASSISTÊNCIA SOC. ASS. DE DEUS DE CUBATÃO
CNPJ: 51.643.039/0001-68               FOLHA: 000002 

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
0115 SERV. DE ASSISTÊNCIA SOC. ASS. DE DEUS DE CUBATÃO
CNPJ: 51.643.039/0001-68   PÁGINA:       000002
PERÍODO DE ENCERRAMENTO:                     01/01/2013 A 31/12/2013
3 - RECEITAS                           159.435,70 C
   3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA                         159.435,70 C 
       3.1.1 - RECEITA BRUTA                                                  159.435,70 C
          3.1.1.01 - RECEITA BRUTA                         159.435,70 C
             3.1.1.01.0025 - RECEITA MUNICIPAL - SEDUC  41.150,00 C
             3.1.1.01.0030 - RECEITA C/ SUBVENÇÕES - SEMCIS / S                118.285,70 C

                        Total de RECEITAS                                                                    159.435,70 C

5 - DESPESAS 127.089,00 D
    5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                          127.089,00 D
        5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                         127.089,00 D
            5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS 88.725,91 D
               5.1.1.01.0003 - DESP. C/ TELEFONE    3.473,96 D
               5.1.1.01.0004 - DESP. C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN       155,23 D
               5.1.1.01.0007 - DESP. C/ ESTACIONAMENTO                                  15,00 D
               5.1.1.01.0009 - DESP. C/ LANCHES E REFEIÇÕES                             2.722,84D
               5.1.1.01.0010 - DESP. MATERIAIS DE EXPEDIENTE   1.230,74 D
               5.1.1.01.0013 - DESP. C/ VALE TRANSPORTE                             4.849,60 D
               5.1.1.01.0014 - DESP. C/ ALUGUEL                                                      5.260,00 D
               5.1.1.01.0017 - HONORÁRIO CONTÁBIL                             5.555,00 D
               5.1.1.01.0020 - DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS                           52.740,60 D
               5.1.1.01.0023 - DESPESAS DIVERSAS                             1.357,15 D
               5.1.1.01.0027 - DESP. C/ GRÁFICA                                                          165,00 D
               5.1.1.01.0029 - DESP.C/ MAN.E CONSERVAÇÃO DO IMOBI               809,66 D
               5.1.1.01.0030 - DESP. C/ TAXAS DIVERSAS                                  14,00 D
               5.1.1.01.0031 - DESP. C/ SERVIÇOS DE TRANSPORTES   3.270,00 D
               5.1.1.01.0032 - DESP.C/ ASSINATURA, ANUNCIO E PROP       250,00 D
               5.1.1.01.0049 - MULTAS DIVERSAS                                549,84 D
               5.1.1.01.0053 - FGTS                                                      2.313,17 D
               5.1.1.01.0066 - DESPESAS BANCÁRIAS                                871,98 D
               5.1.1.01.0076 - DESPESA C/ PEDÁGIO                                  42,40 D
               5.1.1.01.0077 - DESPESA C/ HIGIENE E LIMPEZA                                501,89 D
               5.1.1.01.0078 - DESPESA C/ MATERIAL PEDAGÓGICO   2.257,54 D
               5.1.1.01.0079 - DESP. C/ FESTAS EVENTOS                                  96,00 D
               5.1.1.01.0080 - DESP. C/ CHAVEIRO                                  97,55 D
               5.1.1.01.0081 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                126,76 D
            5.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL                                                    34.513,80 D
               5.1.1.02.0001 - SALÁRIO                                                    21.169,92 D
               5.1.1.02.0002 - INSS EMPRESA                              8.301,27 D
               5.1.1.02.0006 - FÉRIAS                                                      1.902,82 D
               5.1.1.02.0007 - 13º SALÁRIO                                                      2.818,37 D
               5.1.1.02.0413 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                                321,42 D
            5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS                                                      1.036,58 D
               5.1.1.03.0002 - DESPESAS BANCARIAS                                  36,00 D
               5.1.1.03.0003 - DESP. C/ JUROS E MULTAS                             1.000,58 D
            5.1.1.07 - DESPESAS DIVERSAS                                                         990,00 D
               5.1.1.07.0005 - DESP. C/ INFORMÁTICA                                990,00 D
            5.1.1.09 - DESPESAS INDEDUTIVEIS                                                      1.822,71 D
               5.1.1.09.0002 - DESP.C/ ENERGIA ELÉTRICA                             1.822,71 D

ATIVO   
ATIVO CIRCULANTE
    DISPONIVEL
         BENS NUMERÁRIOS
               CAIXA
          DEPÓSITOS BANCÁRIOS
               BCO DO BRASIL 53.309 2
               BANCO DO BRASIL - 42.415-3
     VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO        
          VALORES À RECEBER
               CLIENTES DIVERSOS
          IMPOSTOS À RESTITUIR/RECUPERAR
               FGTS À RESTITUIR/RECUPERAR
               INSS À RESTITUIR/RECUPERAR
               PIS À RESTITUIR/RECUPERAR
          VALORES
               ARREDONDAMENTO
          ADIANTAMENTO À FORNECEDOR
               ADIANTAMENTO À FORNECEDOR
ATIVO PERMANENTE
     IMOBILIZADO
          BENS
               MÓVEIS E UTENSÍLIOS
               MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
          (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
                (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS
               (-) DEPR. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

 104.468,52  D
   94.434,69  D
   89.220,97  D
   36.170,57  D
   36.170,57  D
   53.050,40  D
   51.957,57  D
     1.092,83 D
     5.213,72 D
             0,70 D
             0,70 D
     3.518,29 D
           96,42 D
     3.330,00 D
           91,87 D
             1,28 D
             1,28 D
      1.693,45 D
      1.693,45 D
    10.033,83 D
    10.033,83 D
    10.662,80 D
      9.656,00 D
      1.006,80 D
         628,97 C
         327,00  C                    
         301,97  C

 

PASSIVO
   PASSIVO CIRCULANTE
      VALORES EXIGIVEIS À CURTO PRAZO
         FORNECEDORES
            FORNECEDORES DIVERSOS À PAGAR
          CONTAS À PAGAR
            HONORÁRIO CONTÁBIL À PAGAR
          OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
            ISSQN À RECOLHER
            ISSQN RETIDO S/ TERCEIROS
            IRRF RETIDO S/ TERCEIROS
            INSS RETIDO S/ TERCEIROS
         OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDÊN
            SALÁRIO À PAGAR
            FGTS À RECOLHER
            INSS À RECOLHER
            CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER
             PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO À RECO
   PATRIMONIO SOCIAL
      PATRIMONIO SOCIAL
         SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS
            SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS
            RESULTADO DO EXERCICIO

     104.468,52   C
       11.383,07   C
       11.383,07   C
         1.601,34   C
         1.601,34   C
         1.670,00   C
         1.670,00   C
         4.417,35   C
               18,17   C
         3.221,18   C
                 6,00   C
         1.172,00   C
         3.694,38   C
         2.860,00   C
            269,78    C
            143,59    C
              45,37    C
            375,64    C
       93.085,45   C
       93.085,45   C
       93.085,45   C
       60.738,75   C
       32.346,70   C
 
 
 
 

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.

Josias de Almeida Silva                 André Dantas Damasceno
Função: Presidente                                     Responsável Técnico
CPF: 163.343.108-87                  CPF: 220.139.578-07 
                     CT/CRC: SP 266027/O-2

 TOTAL DO ATIVO............................................       104.468,52  D   TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO     104.468,52 C

                        Total de DESPESAS                         127.089,00 D

(=)  Total do SUPERÁVIT do Período:  32.346,70 C

Outras Receitas/Despesas:

Josias de Almeida Silva   André Dantas Damasceno
Função: Presidente    Responsável Técnico
CPF: 163.343.108-87    CPF: 220.139.578-07 
     CT/CRC: SP 266027/O-2

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 
2013 conforme documentação apresentada.

VENDE
APARTAMENTO NA VILA NOVA
2 DORMITÓRIOS 
R$ 160.000,00

APTO  EM SANTOS DE 3 DORMS 
AO LADO DO SHOPPING 
PRAIAMAR R$ 650.000,00

SALA COMERCIAL NO JD. SÃO 
FRANCISCO  R$ 150.000,00

ALUGA
APTO DE 3 DORM.  COM SUÍTE   
EM SANTOS NO BOQUEIRÃO
SOBRADO  DE 4 DORMITÓRIOS
JD. CASQUEIRO
SALA COMERCIAL EM SANTOS 
NA RUA JOAQUIM TÁVORA
SALÃO COMERCIAL PRÓXIMO AO 
CENTRO DE CUBATÃO  130 M2
SALAS COMERCIAIS NA AV. 9 DE 
ABRIL, CENTRO E VILA NOVA
EDÍCULA NA VILA COUTO
CASA DE 2 DORMS. VILA NOVA

ESPAÇO PARA FESTA
ESPAÇO PARA FESTA COM CHURRASQUEIRA E PISCINA, NA AV. COMENDADOR 
FRANCISCO BERNARDO - PQ. SÃO LUIZ - TEL: 3361-1252 ( ESPAÇO MARIA LUIZA)

VENDE

LANÇAMENTO - AV HENRY BORDEN
Apartamentos de 1 e 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço e 1 vaga 
de garagem.
APARTAMENTO JD. CASQUEIRO
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço e 1 vaga de garagem.
Ref. 713 - Valor R$ 190.000,00
SOBRADO PONTE NOVA
4 dormitórios, 2 salas, cozinha, 3 banheiros, 
área de serviço e 3 vagas de garagem. Ref. 
714 - Valor R$ 550.000,00
SOBREPOSTAS EM SANTOS - MACUCO
3 dormitórios, sala, 1 suíte, banheiro área 
de serviço e garagem.

3361-4894   3372-7409

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 Centro - Cubatão

www.almeidasimoveis.com.br

ALUGA

CASA VILA NATAL
3 dormitórios, sala, banheiro, 1 suíte e 
1 vaga de garagem. Ref. 787 - Valor R$ 
1.000,00

ALOJAMENTO COM 19 DORMS
Rua Belarmino do Amaral. 
REF. 578 – Valor R$ 14.000,00

SOBREPOSTA ALTA 3 DORMITÓRIOS – 
AV. HENRY BORDEN
Sala grande, cozinha, 2 banheiros e gara-
gem para 1 carro. 
REF: 754 – Valor R$ 1.500,00

SALAS COMERCIAIS 
PARA ALUGAR

A partir de R$ 450,00 
3361-1252

OpORTuNIdAde  de empRegO

ISAmA – Instituto Saúde e meio Ambiente
CONTRATA: mÉdICOS generalistas para pSf em
 Cubatão (40h) semanais – RS 13.500,00
mÉdICOS ginecologistas  (20h) semanais
 – R$ 6750,00

Contato: (13) – 3361-2663/3372-7633
e-mail: roberta@isama.org.br
adriana.cubatao@isama.org.br

E.C. Cubatão inaugura nova quadra
Moderno, mais amplo e toda a infraestrutura está disponível para locação. Não é 

necessário ser sócio do clube para alugar
– Neste fim de se-

mana, dia 6 e 7 de se-
tembro acontece um 
Festival do Beira Rio 
no CSU/ Campo do 
Beira Rio. A premia-
ção será entregue 
no dia 7, às 16 horas 
por Célso D’Água, 
que épresidente de 
honra do Beira Rio.

–Está rolando um 
dos maiores torneios 
de mini campo do 
CSU, organizado 
por Celso D´Água, 
Arlindo Mange e 
Douglinhas. Os or-
ganizadores já estão 
preparando a gran-
de final que deve 
reunir cerca de 1.200 
pessoas, no dia 4 
de outubro às 16h, 
quando a premiação 
será entregue por 
Celso D’Água  

Festival 
Beira Rio

CSU

Próximo de com-
pletar 74 anos de his-
tória o tradicionalís-
simo Esporte Clube 
Cubatão inaugurou 
na última sexta, dia 
29, uma nova quadra 
de futebol society. A 
nova quadra soma-se 
a outra, coberta. 

A nova quadra fica 
em uma área externa 
e dispõe de toda a es-

trutura, como gradis 
e telas de proteção 
lateral e superior. A 
grama sintética é de 
última geração, sen-
do obrigatório uso de 
calçado adequado. 

O equipamento  já 
está disponível para 
locação, tanto para 
associados como para 
não sócios. O evento 
de inauguração con-

tou com a presença de 
membros da diretoria 
e de apoiadores do 
Clube, como o comer-
ciante Celso da Água.

Também prestigiou 
o evento o deputado 
estadual Luciano Ba-
tista. De acordo com o 
parlamentar o espaço 
e equipamentos que o 
clube dispõe possibi-
lita a busca a assinatu-

ra de convênios com 
o governo do Estado 
e com a Secretaria Es-
tadual de Esportes. 
“Vejo aqui uma ótima 
oportunidade de bus-
car projetos, que já 
são desenvolvidos em 
outras cidades, e de 
assinatura de convê-
nios para o funciona-
mento de escolinhas 
de futebol e desenvol-

vimento de projetos 
esportivos que traba-
lham no contra turno 
da escola”, disse. 

ANuNCIe  AQuI  3361-5212

Herbert Passos

Ivan Hildebrando
intensifica campanha

Está confirmada 
a candidatura de 
Ivan Hildebrando a 
deputado estadual 
pelo PDT de Cuba-
tão. Ivan tem o apoio 
dos outros dois can-
didatos do PDT Cé-
sar Nascimento e 
Aguinaldo Araújo 
e quer que a cidade 
volte a ter uma ca-
deira na Assembléia 
legislativa.

Na semana passa-
da conforme Acon-
tece noticiou o TRE 
chegou a indeferir o 
registro do candida-
to. Como o problema 

era mera questão do-
cumental, Ivan ime-
diatamente regulari-
zou a situação.

Nesta semana o 
candidato intensifi-
cou as articulações 
em busca de novos 
apoios.

PolítIca
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Inauguração Street Point nigth club 
Mais de 200 pes-

soas prestigiaram 
a inauguração do 
Street Point Night 
Club, com a reinau-
guração do Street 
Point Restaurante. 

Os convidados 
conheceram as ins-

talações em am-
biente climatizado 
e observaram que 
o Street Point Ni-
ght Club seguiu à 
risca as normas e 
recomendações de 
segurança. 

A Casa vai fun-

cionar de sexta a 
domingo e também 
será alugada para 
eventos de confra-
ternizações, aniver-
sários e casamen-
tos.

Restaurante To-

Endereço:
 Av. Miguel Cou-

to, 647 Centro
Tel.: 3361-8842/ 

3361-2174
www.streetpoint.

com.br

talmente clima-
tizado, aberto de 
segunda a sába-
do. Por quilo ou 
self service e ago-
ra também com 
grelhados. Esta-
cionamento para 
veículos 

Sábado
 dia 6-  Mega 

Show MC Bo do 
Catarina e os DJ’s 
Alex Meireles e 
Alexandre Meire-
les e Dj Flavio.
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O presidente da Câ-
mara de Cubatão Wag-
ner Moura apresentou 
Moção de Aplausos, 
assinada pelos verea-
dores, ao Jornal Acon-
tece, em virtude das 
comemorações do 15 
aniversário. Moura 
destacou a importân-
cia do maior jornal da 
história da cidade, ci-
tando também o jantar 
de gala que reuniu per-
sonalidades de toda 
a região para come-

Moção de aplausos apresentada pelo presidente da Casa com  a assinatura dos demais vereadores enaltece trajetória

“Acompanha-
mos a história do 
Acontece. São15 
anos de informa-
ção e credibilidade”

Torneio de Tranca 
Jornal Acontece

Na tradicional 
Quitanda do Sol Nas-
cente, ou Bar do Cici, 
como também é co-
nhecido, foi disputa-
do o 1º Torneiro de 
Tranca Jornal Acon-
tece. 

Dezesseis duplas 
disputaram o prêmio 
em dinheiro durante 
todo o dia.

As disputas come-
çaram pela manhã. 
Na final restaram as 
duplas formadas pelo 

sr. Geraldo e pelo po-
pular ‘Ferro Velho’.

Depois quase uma 
hora de uma dispu-

tada acirrada a dupla 
Geraldo e Ferro Velho 
estava bem a frente 
dos concorrentes.

Contudo, para sur-

Lamuel 10

Com apoio do delegado Wanderley Mange e o comerciante Gadi, o           
editor  de Acontece, Julio Cesar, na companhia do anfitrião Cici  entrega-
ram o prêmio, em dinheiro, à dupla campeã do torneio Ninha e Mancha 

Lamuel 10

10 horas

de disputa entre as        
duplas de jogadores 

presa geral a dupla 
Mancha e Ninha vi-
rou o jogou e sagrou-
se campeã. 

O torneio contou 
com a presença do 
deputado estadual 
Luciano Batista, do 
presidente da Câmara 
de Cubatão Wagner 
Moura, do diretor-
presidente de Acon-
tece, Cido Barbosa e 
do delegado titular 
do 3º DP, Wanderley 
Mange.

Vencedores faturaram premiação em dinheiro. 
Evento teve show da cantora Layandra Victória

Acontece incentiva a 
prática de esportes
Além de percorrer ruas da cidade, participantes con-
tam com prestação de serviços, dicas e orientações

Jornal mantém 
em pauta o incenti-
vo à prática esportiva. 
Além disso, organi-
zou caminhadas entre 
os leitores. Os eventos 
reuniram mais de 20 
mil pessoas em suas 
edições.

Sempre com muita 
festa foi possível mo-
bilizar pessoas de to-
das as faixas etárias, 
sobretudo do pessoal 
da terceira idade que, 
sob as orientações da 
professora Vera e do 
professor Val deram 
verdadeiro exemplo de 
disposição e força de 
vontade.

Ao todo mais de 
20mil pessoas parti-
ciparam dos eventos. 

Além de percorrer ruas 
da cidade a organiza-
ção prepara uma gran-
de estrutura de recep-
ção e de prestação de 
serviços. 

De olho na saúde, 
prevenção e orienta-

ção dos participantes 
Acontece mobiliza uma 
equipe multidisciplinar 
de profissionais, capa-
zes de realizar exames 
médicos, físicos e dis-
ponibilizar informa-
ções aos participantes. 

Aderbau Gama

Aderbau Gama

Público da terceira idade e alunos dos projetos de-
senvolvidos pela Prefeitura marcam presença. Pro-
fessores Val eVera orientam e incentivam o público

1999 
 Fundação da empresa Acontece Comuni-

cações em agosto (informativo mensal)

2002 
Jornal passa a ser semanal 

2009 
Bissemanal - Acontece Cubatão na quarta-

feira e Acontece Guarujá na sexta.
 Acontece Guarujá - Inauguração do escri-

tório em Guarujá, na Praia de Pitangueiras
 acontecedigital Entra no ar o Portal acon-

tecedigital com atualização diária
Acontece Sustentabilidade - Passa a ser re-

ferência em grandes eventos ambientais

2011 
Jornal assume definitivamente a vocação 

regional e começa a circular como Acontece 
Baixada toda sexta-feira

Término das obras da sede na Rua Guarujá, 13. 

morar o aniversário. 
O presidente reveren-
ciou ainda a trajetória 

de trabalho do diretor 
presidente do Jornal 
Cido Barbosa e a serie-
dade da equipe

“Um trabalho 
sério, feito por pes-

soas sérias. 
Referência em 
informação”

Imparcialidade

Credibilidade do jornal  é 
fruto de muito trabalho,
verdade e espaço 
democrático

Fotos Marcel Nóbrega

2013

Câmara reverencia os 15 anos do Acontece
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Personalidades em Baile de Gala
Os 15 anos do Jornal 

Acontece foram come-
morados com muito 
glamour. No dia 23 de 
agosto personalidades 
de toda a Baixada San-
tista celebraram junto à 
equipe do Jornal. Rea-
lizado no Bloco Cultu-
ral de Cubatão, o ‘Baile 
do Acontece’, já é uma 
tradição.

Em um brinde à 
democracia o evento 
reuniu representantes 
de diversos segmentos 
sociais. O público, for-
mado por leitores do 
Jornal, incluía autori-
dades políticas, empre-
sários e comerciantes, 
líderes classistas, do 
terceiro setor e sindica-
tos de trabalhadores.  

“Parabenizo o Jornal Acontece pelos 15 anos de informação, prestação de serviço e compromisso com a nossa 
comunidade.  Iniciativas como o Fórum Acontece de Sustentabilidade e o Acontece no Mangue têm contribuído de 
forma efetiva com o futuro e o progresso da Cidade. Desejo sucesso a toda família Acontece, aos seus realizadores, 
colaboradores e familiares.  Que suas páginas possam registrar cada vez mais conquistas e boas notícias para Cuba-
tão e toda a Baixada Santista”. Marcia Rosa

Prefeita de Cubatão
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O Jornal Acontece chega aos 15 anos cumprindo, com esmero e responsabilidade, o seu dever de informar os moradores de Cubatão e de toda a Baixada
Santista. O veículo que sempre nos traz a boa informação, hoje é a notícia. Parabéns Jornal Acontece e toda a equipe de colaboradores por mais 
este aniversário! 

Paulo Alexandre Barbosa
Prefeito de Santos
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Maria Antonieta 
Prefeita do Guarujá

“É com muito carinho que parabenizo o jornal Acontece e meu amigo e diretor-presidente, Cido Barbosa, por estes 15 anos de atuação.  
 Este veículo de comunicação cumpre seu papel metropolitano de levar fatos da Baixada a cada cidade da Região Metropolitana.
 Parabenizo o jornal Acontece pelo seu 15º aniversário, mas também pela ética, seriedade e compromisso com a verdade dos fatos e fidelidade aos seus leitores.

 Cido e equipe, Feliz aniversário e muitos anos a comemorar”
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“Quando as coisas são feitas com dedicação, carinho e responsabilidade ao repassar informação aos cidadãos de sua comunidade o êxito é garantido, como 
está acontecendo nesses 15 anos de atividades. Parabéns e sucesso ao Jornal Acontece e a todas as pessoas, que de uma forma ou de outra fizeram este jornal 
enaltecer o que acontece em nossa Cidade nos últimos quinze anos”.

José Mauro Orlandini
Prefeito de Bertioga
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ANuNCIe
AQuI

3361-5212

“O Jornal Acontece cumpre o legítimo papel de informar a população da Baixada Santista. Que o compromisso com a verdade e com 
os leitores continuem norteando o perfil editorial deste importante veículo de comunicação”

Luiz Cláudio Bili
Prefeito de São Vicente

Aniversários, casamentos, confraternizações com churrasco, buffet 
Locação de mesas, cadeiras, tendas, toalhas e brinquedos

Contrate 33724162 – 78083534 – gomeseventos@gomeseventos.com.br

mais um evento organizado por
gomes eventos
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Temos um dos polos industriais mais relevantes do Brasil, com indústrias químicas, de fertilizantes, de petróleo e siderúrgicas, entre outras que, além que ri-
queza, geram emprego e desenvolvimento sustentável para nosso país. O Jornal Acontece, nos seus 15 anos, tem sido veículo de comunicação relevante para as 
indústrias e comunidades de Cubatão e das demais cidades da Baixada Santista. 

Valdir Caobianco, diretor titular do Ciesp – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
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Ateneu Cubatão realiza plantio de mudas
Escola já participou de duas        
atividades do tipo este ano 

Entusiasmadas com 
o passeio ao Parque 
Ecológico, as crianças 
também participaram 
de uma palestra ofe-
recida pelo Cepema 
(Centro de Pesquisa 
em Meio Ambiente) da 
Usp. 

Com ampla experi-
ência em dialogar com 
a criançada o biólogo 
Alex Cruz conseguiu a 

atenção total dos alu-
nos. Durante 30 minu-
tos a garotada ouviu 
diversas informações 
sobre as característi-
cas da Mata Atlântica, 
de sua Fauna e Flora. 
As informações foram 
transmitidas de forma 
lúdica e fazendo inter-
face com o dia-a-dia de 
cada um.

De acordo com a di-
retora da escola, Cleide 
Vitor, a sustentabili-
dade e a preservação 
fazem parte da grade 
curricular do Ateneu 
Cubatão. 

 2.000 mudas 

plantadas em 2014, no 
Parque Pereqê e margem 
do rio Cubatão

Marcel Nóbrega

debate

Encontros contribuem 
para solução de problemas 

Assuntos abordados 
nos Fóruns de Susten-
tabilidade já têm solu-
ções consolidades ou  
encaminhadas.

Dois exemplos des-
sas conquistas são o 
Anel Viário de Cuba-
tão, cujo as obras estão 
em fase final e a desti-
nação final de resíduos 
sólidos nas cidades da 
Região. 

Enquanto, Guarujá, 
São Vicente e Santos  
desativaram lixões ir-
regulares , a reciclagem 
ganha espaço e já é rea-
lizado de porta em por-
ta em várias cidades.

Depois de quatro 
anos focado nos deba-

tes e apresentação de 
propostas, em 2014, 
o evento foi realizado 
com novidades. 

A principal e mais 
importante foi a oferta 
de espaço para que pro-
dutores de orgânicos, 
entidades e associações 

V edIção

Acontece vai ao Mangue 
Atividade realizou plantio de mais de mil espécies

Em 2014, pelo quin-
to ano consecutivo, o 
projeto desenvolveu 
atividades nos man-
guezais. Em  parceira 
com escolas do ensino 
fundamental foi reali-
zado plantio de mudas 
nativas no Jardim Cas-
queiro. 

Já com  Sociedades 
de Melhoramento fo-
ram realizadas campa-
nhas de conscientização 
em bairros da cidade.

 Por fim, como ativi-
dade de encerramento 
da semana, foi feito o 
tradicional passeio de 
barco, saindo da Náu-

tica da Ilha, no bairro 
Ilha Caraguatá até a 
entrada para a baía de 
São Vicente, próximo à 
Ponte Pênsil. 

O Projeto é uma rea-
lização do Jornal Acon-
tece, com patrocínio da 
Petrobras e da Prefei-
tura de Cubatão. 

forum guarujá

Plano Nacional de Resíduos Sólidos
Jornal Acontece levantou debate em duas oportunidades

Em junho de 2010, 
quando ainda estava em 
discussão a lei do Plano 
Nacional de Resíduos 
Sólidos, o Jornal Acon-
tece promoveu o Fórum 
Regional do Meio Am-

biente – Baixada Ver-
de, no Delphin Hotel, 
na cidade do Guarujá. 
Autoridades da região 
e especialistas no as-
sunto debateram o que 
na época ainda era um 

projeto de lei. E no ano 
de 2012, promoveu o 
debate do assunto no 
mês de abril na cida-
de de Cubatão, duran-
te Fórum Acontece de 
Sustentabil idade.O 
evento abriu as discus-
sões com a palestra do 
diretor de Meio Am-
biente do Ciesp/Fiesp 
naquele ano, Eduardo 
San Martin. Ele discor-
reu sobre a regulamen-
tação da lei, ocorrida 
em dezembro de 2010 
e nas suas implicações 
para o poder público e 
privado, e em como a 
lei também afetaria a 
população.

Fórum Acontece

Aderbau Gama

expusessem seus tra-
balhos. 

Frutas verduras e 
legumes foram comer-
cializados e fizeram 
grande sucesso. 

Arquivo Jornal Acontece

Arquivo Jornal Acontece
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