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CDHU chama inadimplente 
para regularizar prestações

Técnicos da empresa 
vão atender mutuários 
de Cubatão. Mais de 

300 inadimplentes  fo-
ram convocados com 
antecedência e devem 

comparecer no sábado 
ou no domingo no local 
indicado na carta. 

O Programa foi cria-
do pela empresa em 
2011. Os mutirões ofe-

recem condições espe-
ciais de parcelamento 
e amortização de juros 

para regularização de 
débitos e pendências 
nos contratos.  03

Concurso gastronômico abre 
Festival Danado de Bom

Festival de Cultura 
Nordestina de Cubatão 
está de volta e aconte-
ce em novembro.

 Inscrições para o 
concurso gastronômi-
co já estão abertas.

No próximo dia 25 
de setembro, na sede 
do Ciesp, serão conhe-
cidas as atrações mu-
sicais que vão se apre-
sentar na festa.

Toda a estrutura do 
evento será montada 
na área do  Kartódro-
mo Municipal 05

CEV do Cemitério 
colhe depoimentos

Diretor responsável 
afirma que servidores 
foram afastados e que 

caso está sendo apura-
do em processo admi-
nistrativo interno 03

Intervenções artísticas marcam 
abertura do Curta Santos 

Loja Acácia de Cubatão festeja 
11 anos com jantar dançante 

Até dia 30 para renegociar
dívidas em Bertioga 03

‘Rotary Day’ faz mutirão de 
serviços na periferia 05

05

06

Temporada 2015
A Prefeitura de Gua-

rujá foi a primeira a co-
meçar os preparativos 
para a próxima Tem-
porada de Verão. 

Reforço no policia-
mento foi o principal 
tema da 9ª reunião do 
Gabinete de Gestão In-

tegrada Municipal. 
O GGIM envolve re-

presentantes das Po-
lícias Civil e Militar, 
Bombeiros Marítimos, 
Conselhos de Segu-
rança Comunitária, e 
diversas secretarias 
municipais. 03

Governadores 
sobem o tom em 
disputa pela BS

ELEIÇÕES 2014

Skaf (PMDB) e Alck-
min (PSDB) estiveram 
na Região novamente 
nesta semana. 

Caminhadas e um 
tom mais agressivo pre-
dominaram nas agen-
das dos candidatos

Michel Temer mobiliza 
prefeitos da Região

Candidatos ampliam 
ações de campanha

02

Divulgação/PMC

Divulgação/PMG
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Michel Temer visita Baixada
De Vicente de Carvalho, foi a Cubatão, São Vicente e Praia Grande

Por onde passou, 
o vice-presidente 
da República, Mi-
chel Temer (PMDB), 
provocou agitação e 
atraiu a atenção de 
centenas de pessoas. 
Em alguns momen-
tos, ficou impossível 
caminhar. 

Além de populares, 
Temer teve a compa-
nhia das prefeitas de 

Guarujá, Maria An-
tonieta (PMDB), de 
Cubatão, Márcia Rosa 
(PT) e do prefeito de 
Bertioga, Mauro Or-
landini (DEM). Can-
didatos da Região, 
vereadores e políticos 
de vários partidos se 
esforçaram para sair 
na foto ao lado do 
vice. 

Depois das cami-

nhadas nos centros 
comerciais de Vicente 
de Carvalho e Cuba-
tão, Michel Temer 
fez corpo-a-corpo em 
São Vicente. A agen-
da terminou em Praia 
Grande. 

Nos últimos dias 
o vice-presidente in-
tensificou a agenda 
de campanha, prin-
cipalmente nas gran-

des regiões metro-
politanas do país e 
nas maiores cidades 
onde o PMDB é go-
verno, como é o caso 
de Guarujá. 

Em São Paulo o 
partido está em saia 
justa, já que o candi-
dato ao governo do 
estado, Paulo Skaf, se 
nega a dar palanque 
para Dilma. 

Pedro de Sá recebe  
ex-prefeito Papa 
em Cubatão

Encontro reuniu apoiadores para 
discutir projeto de voto distrital

O candidato a de-
putado estadual Pe-
dro de Sá, recebeu, 
no último dia 11, no 
Buffet Vovó Mafalda, 
a visita do candidato 
a deputado federal 
João Paulo Tavares 
Papa.

O ex-prefeito de 
Santos explanou so-
bre uma de suas 
principais bandeiras 
que é o voto distrital 

para estados e muni-
cípios. 

O voto distrital é 
aquele em que o de-
putado eleito repre-
senta a sua região de 
origem.

Os defensores do 
sistema dizem que  
o candidato vive e 
conhece os proble-
mas locais e, em tese, 
pode buscar melho-
res soluções. 

Divulgação

Justiça orienta eleitores
Em razão de al-

gumas alterações, o 
Juízo da 119ª Zona 
Eleitoral divulgou 
a lista completa dos 
locais de votação e 
algumas informa-
ções importantes 
para os eleitores. 

Outras dúvidas 
podem ser esclare-
cidas na Rua Bahia, 
67, ou pelos tele-
fones 3361-6754 e 
3372-3047.

No dia da eleição, 
é importante que o 
cidadão compare-
ça ao seu local de 

votação portando o 
título eleitoral e um 
documento com foto. 

A exigência consta da 
lei 12.034/2009. 

Em todas as escolas 
haverá Mesa Recep-
tora de Justificativa.

Duas escolas esta-
duais foram desati-

VOTO-A-VOTO

Candidatos sobem o tom

Os programas de tv 
dos principais candi-
datos ao governo de 
São Paulo aumentaram 
o tom e estão trocando 
farpas no horário elei-
toral. 

Nos programas do 
governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) a or-
dem é desconstruir a 
imagem de bom ges-
tor do candidato Skaf 
(PMDB). O material 
tucano também tem 
recorrido a rejeição de 
alguns dos principais 
apoiadores do peme-
debista, como Kassab, 
Maluf e do ex-governa-
dor Fleury.

Paulo Skaf por sua 
vez tem recorrido a te-
mas como a escassez 
de água e a segurança 
pública. O governa-

dor também tem sido 
o alvo preferencial do 
ex-ministro Alexandre 
Padilha (PT) que tam-
bém mira na lentidão 
de obras de expansão 
do metrô e na promes-
sa de implantação do 

vadas como locais de 
votação. As seções 
que estavam na Es-
cola Estadual Afon-
so Schmidt foram 
transferidas para 
a CEU Professora 
Marta Joseti Ramos 
Impaléa, situada na 
Rua Assembleia de 
Deus, 65, Centro. 

Já as seções que 
estavam na EE Ma-
rechal Humberto 
de Alencar Castelo 
Branco foram trans-
feridas para a Unida-
de Cubatão do Insti-
tuto Federal/SP.

12.034/09

É o número da lei que 
estabelece as regras e 
condutas dos eleitores

bilhete único nas regi-
ões metropolitanas. 

Nas ruas da Baixada 
Santista a estratégia das 
campanhas é parecida. 
O corpo-a-corpo com o 
eleitorado é feito sem-
pre ao lado de prefeitos 
e lideranças locais. 

Com apoio dos pre-
feitos de Santos, Praia 
Grande, Mongaguá e 
Itanhaém o governa-
dor Alckmin leva van-
tagem, seguido por 
Skaf que tem o apoio 
da prefeita de Guaru-
já e do prefeito de São 
Vicente. Já o candida-
to petista conta com 
o apoio da prefeita de 
Cubatão, Marcia Rosa, 
também do PT.  

Enquanto trocam farpas na tv; Alckmin, Skaf e          
Padilha aumentam presença nas cidades da Região

Telma e Prandi lançam 
novo comitê 

CASQUEIRO

Na ultima segunda-
feira, as candidatas a de-
putada estadual Telma 
de Souza e a federal Ma-

ria Lucia Prandi inaugu-
raram mais um comitê 
de campanha no Jardim 
Casqueiro. Participaram 

do ato militantes, secre-
tários municipais e o 
presidente da Câmara, 
Wagner Moura.

Marcel Nóbrega

Presidente nacional do PMDB enfrenta saia justa com  Paulo Skaf e Dilma

José Mário Alves

Proposta está parada no congresso Nacional
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Guarujá inicia os preparativos 
para Temporada de Verão

O reforço no policiamento foi principal tema abordado pelo GGIM

3 milhões

De turistas passaram 
pela cidade na última 
temporada 

CDHU faz plantões para atender 
mutuários inadimplentes em Cubatão

 Mutuários foram convocados e terão a oportunidade de regularizar o  débito

Neste fim de se-
mana, 20 e 21 de 
setembro, a CDHU 
fará plantões de re-
negociação de dí-
vidas em Cubatão 
para atender mutu-
ários inadimplentes. 
No sábado, o atendi-
mento será na  UME 
Drº Ulisses Guima-
rães, Rua Francisco 
de Assis, s/nº, Vila 
Naval. Já no  domin-
go,  na  EMEB,  Esco-
la  Antônio Joaquim 
da Silva, Avenida 
Deputado Emílio 
Justo, nº 50, Jardim 
Nova República.

A  meta é atender 
376 mutuários, que 
foram convocados 
nessa mobilização.

Estes  plantões  fa-
zem  parte  da  cam-

panha  “Fique  em 
Dia com a sua Casa”  
lançada  em  2011  
para promover a 
regularização finan-
ceira e contratual em 
todo  o Estado. 

A CDHU oferece 
condições facilitadas 
para a renegociação 
de dívidas.  Os  mu-
tuários poderão par-
celar a dívida sem 
amortização inicial 
e sem incidência de 
juros contratuais no 
cálculo do parcela-
mento. Aqueles que 
efetuaram  algum 
acordo com a CDHU 
no passado e encon-
traram dificuldades 
em cumpri-lo te-
rão a oportunida-
de para renegociar 
toda a dívida.

Destaque em eventos 
de grande porte 
Posicionada entre as grandes capitais

De acordo com le-
vantamento divulga-
do pela International
Congress&Conventio
n Association (ICCA), 
maior entidade inter-
nacional do segmento 
de meetings do mun-
do, realizado este ano, 

em Frankfurt, na Ale-
manha, Guarujá está 
entre as 12 melhores 
cidades brasileiras na 
captação e realização 
de eventos de âmbito 
internacional. 

A ICCA inclui em 
seu ranking feiras, 
congressos e conven-
ções itinerantes, reali-
zadas por pelo menos 

três vezes, em três 
destinos internacio-
nais diferentes e com 
periodicidade fixa. 

Os resorts Sofite-
lJequitimar Guarujá 
e Casa Grande Hotel 
foram os empreendi-
mentos que mais re-
ceberam os eventos 
computados. 

Nesse ranking, 
Guarujá está mais 
bem posicionada 
(11° lugar, empatada 
com duas capitais: 
João Pessoa e Recife) 
do que importantes 
município do país, 
alguns deles tradi-
cionais destinos lito-
râneos, como Porto 
de Galinhas (14°) e 
Búzios (17°). A “Pé-
rola do Atlântico” 
supera, inclusive, ca-
pitais como: Manaus 
(14°), Goiânia (17°) e 
Curitiba (21°).  

11º  colocada

Guarujá está empatada 
com as capitais João 
Pessoa e Recife

Mesa discute ciclovia
Usuários de patins, skate e cadeirantes, também participam do encontro

No dia 25 de setem-
bro às 19 horas, no 
Plenário da Câmara 

Municipal de Cuba-
tão acontece uma  
mesa redonda deno-

CEV do Cemitério 
colhe depoimentos

‘Servidores foram afastados’

Os vereadores da 
CEV ouviram a servi-
dora pública Roberta 
Simone Neves dos 
Reis, que denunciou 
o desaparecimento 
dos restos mortais do 
marido, Luiz Antônio 
dos Reis Neto, faleci-
do em 2011. 

A exumação, reali-
zada antes do prazo 
legal de cinco anos , 
foi percebida no últi-
mo dia  10 de agosto, 
Dia dos Pais, quando 
Roberta foi ao Ce-
mitério para limpar 
a gaveta do marido. 
No local está sepul-

tada atualmente o 
corpo de Maria José 
dos Santos, sepulta-
da no dia 17 de maio, 
conforme a placa de 
identificação.

Diante da situação, 
Robertaregistrou bo-
letim de ocorrência e 
há 35 dias busca in-
formações sobre o pa-
radeiro do corpo do 
marido. O presidente 
da Comissão, verea-
dor Ivan Hildebran-
do (PDT), diz que já 
recebeu denúncias 
de outros casos, que 
também devem ser 
apurados. 

Plantões em Cubatão
Sábado, 20 de setembro, das 10 às 15 horas
Local: UME Dr. Ulisses Guimarães, Rua São 
Francisco de Assis, s/nº, Bairro: Vila Natal

Domingo, 21 de setembro, das 10 às 15 horas
Local: EMEF  Martim  Afonso, Av. Deputado 
Emílio Justo, nº 50, Bairro: Jd. Nova República

Guarujá começa os 
preparativos para a 
próxima Temporada 
de Verão. O reforço 
no policiamento du-
rante a estação mais 
quente do ano e no 
período de férias es-

colares foi um dos 
temas abordados du-
rante a 9ª reunião do 
Gabinete de Gestão 
Integrada Municipal 
(GGIM), coordenada 
pelo secretário-interi-
no de Defesa e Con-
vivência Social, An-
tônio Carlos Viana.

 “Esse ano o Mu-
nicípio está se adian-

tando nos prepara-
tivos para o verão. 
Queremos acertar 
todos os detalhes an-
tecipadamente, para 
evitar transtornos e 
garantir uma esta-
da harmoniosa en-
tre os envolvidos”, 
contou Viana.

As discussões 
ocorreram em con-
junto com represen-
tantes dos órgãos de 
segurança:  Polícias 
Civil e Militar, Gru-
pamento de Bom-
beiros Marítimos 
(GBMar) e represen-
tantes da comuni-

dade por meio dos 
Conselhos de Segu-
rança Comunitária 
(Consegs), além de 
representantes das 
secretarias de De-
senvolvimento e 
Assistência Social, 
Operações Urbanas 
e Educação.

Jessé em entrevista no estúdio Acontece

minada  “Mobilidade 
Através da Bicicleta”. 
O evento está inseri-
do dentro das come-
morações da semana 
da mobilidade.

Vereadores, de-
mais autoridades e 
ciclistas da região 
participam do deba-
te. 

Segundo o presi-
dente da Associação 
Brasileira de ciclistas, 
skate, patins e cadei-
rantes - ABCSPC Jessé 

Teixeira Félix o prin-
cipal objetivo é traçar 
metas emergenciais 
para utilização da bi-
cicleta na cidade de 
Cubatão. Dentro des-
ta mesa redonda será 
elaborada uma carta 
para entregar à pre-
feita Marcia Rosa. 

Mais informações 
no facebook da asso-
ciação brasileira de 
ciclistas – emaill jes-
setfelix@ig.com.br, 
celular 13-991350360

Marcel Nóbrega

Pedro Rezende

Contribuintes tem 
até 30 de outubro

A Prefeitura de 
Bertioga, abriu mais 
um prazo ao contri-
buinte que esteja in-
teressado em colocar 
seus débitos (IPTU, 
ISS, entre outros) em 
dia com o fisco. 

O contribuinte 
deve procurar o setor 

de Dívida Ativa, na 
Sala de Atendimento 
ao Contribuinte, no 
Paço Municipal, até 
30 de outubro. Em 
novembro, a Prefei-
tura começa a fazer o 
ajuizamento da dívi-
da que não for rene-
gociada. sp.gov.br

Divulgação

Divulgação

BERTIOGA
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Luciano Batista destina verba 
para Liga de Futebol Amador 
Os R$ 35 mil vão custear parte dos campeonatos da entidade. Objetivo é buscar 

novos recursos através de convênios com o Estado 

O deputado Lu-
ciano Batista (PTB) 
viabilizou, junto a Se-
cretaria Estadual de 
Juventude Esporte e 
Lazer, os recursos de 
que a entidade pre-
cisava para bancar o 
campeonato de fute-
bol que tem início nes-
te final de semana. 

O assunto foi dis-
cutido em reunião da 
qual participaram os 
clubes da cidade, a 
diretoria da Liga e o 
deputado. A entida-
de, sem fins lucrativo, 
não recebe subvenção 
pública desde 2012 e 
vem realizando o  Tor-
neio e a Taça Cidade 
de Cubatão com re-
cursos das mensalida-
des pagas pelos clubes 

Caroline Coutinho

e também através da 
cotização das despe-
sas com arbitragem e 
material esportivo.

“O futebol é a nos-

sa paixão, nosso lazer 
e fator determinante 
para a saúde e quali-
dade de vida. Os clu-
bes e a própria Liga, 

podem contar com o 
nosso trabalho sem-
pre. Estamos sempre 
prontos a ajudar”, dis-
se o parlamentar. 

Dirigentes da Liga e da maioria dos clubes da cidades receberam o parla-
mentar na sede da entidade durante reunião ordinária na última semana

Cubatense tem incício
Vinte e oito times, 

das categorias ama-
dor e veterano, ini-
ciam a disputa do tí-
tulo de melhor time 
de várzea da cidade. 

A rodada de aber-
tura começa às 9 ho-
ras deste domingo 
(21) com quatro jo-
gos na categoria ve-
terano. As partidas 

Confira a tabela das primeiras rodadas:

Torneio no Mario Covas

O primeiro torneio 
interno de futebol de 
minicampo de areia 
dos moradores do 
Conjunto Mário Co-
vas tem final neste 
domingo (21).  Seis 

times mistos partici-
param da competi-
ção. 

As disputas co-
meçam às 13 horas, 
no campinho que 
fica ao lado da UME 

Amazonas. A orga-
nização está por con-
ta do morador Fabio 
Augusto, que contou 
com ajuda e colabo-
ração de amigos e 
comerciantes. 

Craquenet busca talentos  
Em busca de garotos 

de talento, a Craquenet, 
escola de futebol dos 
ex-jogadores Deco (ex-
jogador de clubes como 
Barcelona, Chelsea, Por-
to e Fluminense) e de 
Rubens Junior (ex- Co-
rinthians e Palmeiras) 
chega a Cubatão.

 Quem traz a franquia 
para cidade é o popular 
Celestino , descobridor 
do atacante Ademilson, 
hoje no São Paulo. 

As atividades da es-
cola começam no dia 10 
de outubro, com uma 
avaliação física e técnica 
dos garotos que preten-Dentro das 

comemorações 
de 51 anos, o 
Esporte Clube 
São Manoel,  pro-
moveu arrecada-
ção de fraldas 
para doação.
Sr. Ciro foi o orga-
nizador

VÁRZEA

CAMPEONATO

Lamuel 10

Divulgaçãoserão disputadas nos 
campos do Beira Rio, 
Unidos, Vila Natal 
e 31 de Março. Já os 
amadores têm jogos 
às 11 e as 13 horas. 

PANAMERICANO

Casal de Guarujá fera 
no kickboxing 

Paulo Freitas e An-
dressa Freitas. Casa-
dos desde 2009, o casal 
pratica kickboxing e 
obtém destaque em re-
levantes campeonatos 
pelo país afora. Na últi-
ma conquista, cada um 
saiu com uma meda-
lha de ouro do torneio 
internacional 
p r o m o v i d o 
pela Confe-
deração Bra-
sileira, CBKB, 
disputado em 
P i r a c i c a b a , 
nos dias 4 a 7 
de setembro.

Com os 
títulos, Pau-
lo Freitas se 
tornou he-
x a c a m p e ã o 
na categoria 
lowkicks 67 
kg, enquan-
to sua espo-
sa, Andressa 
Freitas, con-
quistou o bi-
campeonato 

na lowkicks 48 kg. O 
casal também garantiu 
vaga no panamerica-
no da modalidade, o 
primeiro em que tanto 
Paulo, como Andressa, 
vão participar. O tor-
neio será realizado na 
Argentina, no mês de 
dezembro.

FINAL

Divulgação

dem treinar na escola. 
Podem se inscre-

ver garotos de 05 a 17 
anos.  Para mais in-
formações, entrem em 
contato com Celestino, 
pelos telefones (13) 3022-
9688/99121-7402/7822-
4600, ou através do site 
www.craquenet.com.

Festival  Beneficiente
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Curta Santos
Intervenções artísticas marcam abertura

O 12º Curta Santos 
– Festival de Cinema 
de Santos abriu está 
com a programação 
aberta desde a última 
terça, dia 16. 

Com o tema Ar-
tecidade, o objetivo 
desta edição é valori-
zar o artista e o reali-
zador audiovisual da 
região.

A iniciativa que di-
vulga as intervenções 
artísticas urbanas foi 
a homenageada do 

festival este ano. A 
produção da Secreta-
ria Municipal de Di-
reitos Humanos e Ci-
dadania de São Paulo 
foi dirigida por Tata 
Amaral, que recebeu 
o Troféu Maurice Le-
geard.

As produções au-
dio visuais estão sen-
do apresentadas no 
Cine Roxy e toda a 
programação está no 
site do www.curta-
santos.com.br                  

Tito Wagner

Inauguração 
Roberto Hair

Muito prestigiada a 
inauguração do mais 
novo salão de beleza 
do Guarujá. ‘Rober-
to Hair’, fica na Rua 

Mário Ribeiro, 863 no 
Centro de Guarujá e 
já atende a exigente 
clientela, no novo en-
dereço.

Marcos França

Aos apreciadores da boa música fica a dica: 
A jovem cantora Layandra Victória se apre-
senta todas as sextas-feiras das 21:00 as 00:00h 
no Casarão Pizzaria, que fica na Avenida Mar-
tins Fontes, 562, na Vila Nova, em Cubatão.

DANADO DE BOM

Festival  abre inscrições
Nomes dos artistas serão revelados dos no dia 25 de setembro. Festa 

acontece entre 13 e 16 de novembro
Já está confirmada 

a 3ª edição do Festival 
da Cultura Nordesti-
na - Cubatão Danado 
de Bom. 

O lançamento ofi-
cial do evento será 
no próximo dia 25, 
às 18h, na sede do 
Ciesp.

Neste dia serão 
apresentados os no-
mes das atrações 
arísticas  da Música 
Nordestina, que se 
apresentarão entre 
os dias 13 a 16 de no-
vembro, no Kartódro-
mo Municipal. 

Gastronomia 
 Os estabelecimen-

tos comerciais já po-
dem inscrever, até o 
dia 30 de setembro, 
suas receitas origi-
nais para a 3ª edição 
do Festival Gastro-
nômico Danado de 
Bom. 

Os restaurantes, 
bares e lanchonetes 
cubatenses que deci-
direm participar, de-
vem se inscrever na 
SEMED, no 1º andar 
da Prefeitura. 

Informações pelo 
3362-6023. O regula-

mento completo está 
disponível na página 
da Prefeitura, na aba 
‘Parte Oficial/Leis’.

As receitas origi-
nais serão criadas 
especialmente para 
o concurso e farão 
parte dos cardápios 
da festa.

A partir de 1º de 
outubro, o público 
poderá saborear as 
delícias inspiradas 
na gastronomia nor-
destina. 

Quem vai decidir 
qual será a “Receita 
Danada de Boa” é a 

comissão julgadora, 
composta por repre-
sentantes das indús-
trias, jornalistas e 
especialistas em gas-
tronomia.

Madrinha 
A chef NelsaTrom-

bino - que atua em 
Minas Gerais mas tem 
raízes em Cubatão - é 
a madrinha Festival 
Gastronômico.

 O anúncio foi feito 
no início deste ano, 
pela prefeita Marcia 
Rosa. 

Mutirão Rotary Day
Aderbau Gama

Milhares de pesso-
as passaram pelo Ro-
tary Day, um mutirão 
de Cidadania realiza-
do pelo Rotary Clube 
Cubatão, no domin-
go, dia 14, na Vila Es-
perança. 

O projeto tem pa-
trocínio da Petrobras 
e apoio da Prefeitura 
de Cubatão e a par-
ticipação da OAB 
Cubatão, Pastoral da 
Saúde, Associação de 
Bem com o Mangue e 

o Grupo Esperança. 
O presidente Felipe 

Ribeiro lembrou que 
o evento faz parte do 
calendário interna-
cional da entidade, e 
contou com a presen-
ça do casal governa-
dor do distrito 4420, 
Hiroshi e Suma Shi-
muta, o presidente 
transformador do Ro-
tary Club 2013/2014 
de Itariri - Pedro de 
Toledo, Carlos Pinto 
e sua esposa, além 

dos presidentes bri-
lhantes do Rotary 
Bertioga – Riviera de 
São Lourenço, Hugo 
Gomes e esposa, e do 
Rotary SP Aeroporto, 
Shigue Ko Shimba e 
Edson Cambaúva, do  
S.VAntonio Emmeri-
ck e Membro da equi-
pe distrital 2014/15.

Serviços  
Exames de acuida-

de visual; diabetes; 
doenças vasculares 

(colesterol elevado); 
hipertensão; saúde 
bucal. Orientações 
preventivas Alimen-
tação saudável; Do-
enças sexualmente 
transmissíveis; Han-
seníase; Higiene,  
Saúde da mulher; Tu-
berculose; Zoonose; 
massagens com fisio-
terapeutas.

-Orientação jurídi-
ca; Atividades artísti-
cas; Corte de Cabelo; 
Manicure.

Pizza com música

Lamuel 10

Layandra Victória ao lado do proprietário da Casa
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Loja Acácia comemora 11 anos

por Aderbau Gama
aderbaugama@superig.com.br 

(13) 99773-7374

Em grande estilo, 
os ‘irmãos’ da Loja       
Maçônica Acácia de 
Cubatão, comemora-
ram 11 anos. 
A Acácia realiza ativi-
dades, como a Festa da 
Tainha e o Baile Tropi-
cal. Este ano participou 
dos festejos juninos 
com uma barraca. 
Todos os eventos visam 
a manutenção das 
atividades da entidade 
e também a destinação 
de recursos para enti-
dades sociais. 

ANUNCIE
AQUI

3361-5212

CNPJ: 20.5.65027/0001-39     Valor do anúncio R$ 500,00  

Impecável a Banda 
Trilha Sonora botou 
todo mundo na pista

Durante o jantar da 
Loja Acácia Henrique 
Marcelo e Lurdinete 
comemoravam 15 anos 
de casamento. O casal 
é um  exemplo que deu 
certo: eram só sorrisos
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Editais de casamento CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO - Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

EDITAL DE CONVOÇAÇÃO
FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE 

CONTÊINERES E GRANEIS DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO - STCG

Pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO,a COMISSÃO PROVISÓRIA PRÓ-
FUNDAÇÃO DO STCG, de conformidade com a Legislação em vigor, CON-
VOCA a todos os Transportadores Rodoviários Autônomos de Contêi-
neres e Graneis de Cubatão, SP para comparecer a ASSEMBLEIA GERAL, 
a realizar-se no dia 04 de Outubro de 2014,das 19h00 ás 20h00 horas, á 
Rua Paraíba nº624, Jardim 31 de Março em Cubatão/SP, para tratar da 
seguinte ORDEM DO DIA:

a)Discussão e aprovação da fundação do SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RO-
DOVIÁRIOS DE CONTÊINERES E GRANEIS DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO-  ESTADO DE SÃO 
PAULO;
b)Discussão e aprovação do ESTATUTO SOCIAL;
c)ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E RESPECTIVOS SUPLENTES 
PARA O “TRIÊNIO 2014 a 2017”;
d)FIXAÇÃO DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA; 
e)DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE DIRETRIZES;
f)OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES

COMISSÃO PROVISÓRIA PRÓ-FUNDAÇÃO DO STCG
RAIMUNDO FELISMINO DE MOURA - CPF 883.877.478-15

CLEGINALDO GOMES BEZERRA - CPF 812.697.814-72
CHARLES DE PAIVA SILVA MOURA – CPF 366.945.208-75

S  M – COTA 200
Sociedade   de  Melhoramentos  da  Cota  200

Fundado em: 01/05/1977
OSCIP = MJ. nº 08015.011582/2003-5              CNPJ.  N.º 48.679.484/0001-73

 CARTAS: Rua 4  nº 127 -  Bairro: COTA 200 -  Cubatão – São Paulo = CEP: 11.548-000
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA 
ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE DE MELHORAMENTO DA COTA 200

A SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DA COTA 200, com sede nesta cidade, na rua 
QUATRO, nº127, bairro Cota 200, através de sua Diretoria Executiva, devidamente 
representada por seu Presidente Sr. Lucinaldo Jose de Lima, CONVOCA através 
do presente edital, todos os associados contribuintes da SMDC200, para Assem-
bléia Geral Ordinária, que será realizada na Rua 11 S/N ESCOLA MARIA HELENA, 
às 14.00 horas, do dia 11de  OUTUBRO de 2014, com a seguinte ordem do  dia:

1-Apreciação e aprovação do relatório de atividades e contas da gestão 2011/2013.
2- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal .
3- A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria até 15 
dias antes da eleição, que se realizará dentre as chapas devidamente in-
scritas e homologadas pela comissão eleitoral. 
4- Somente poderão integrar as chapas os concorrentes associados da 
SMDC 200 há pelo menos 1 (um) ano. 
5- A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação ás 14.00 hor-
as, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, 
com qualquer número, meia hora depois, não exigindo quorum especial.

 
Cubatão,16 de Stembro de 2014

   Lucinaldo José de Lima
  Presidente 

32 anos de tradição

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JEFFERSON OLIVEIRA LIMA e JESSICA LEILANIA CARVALHO DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, lixador, RG n.º 48894327 - SSP/SP, CPF n.º 43435512881, com 21 
anos de idade, natural de Barbalha - CE (Barbalha-CE  Livro nº 67, fls. nº 06, Termo nº 26202), nascido 
no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e três (27/04/1993), residente na Caminho 
São Bartolomeu, 185, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JAIME DE LIMA, de nacionalidade brasile-
ira, enfermeiro, com 49 anos de idade, residente em Embu das Artes - SP e de FRANCISCA OLIVEIRA DA 
SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, assistente administrativa, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 43044683 
- SSP/PI, CPF n.º 42179024843, com 19 anos de idade, natural de Parnaíba - PI (Parnaíba-PI  Livro nº 
417, fls. nº 202, Termo nº 98080), nascida no dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(02/02/1995), residente na Caminho São Bartolomeu, 94, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de ANTONIO 
EUDES PAZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 41 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIZETE ROCHA CARVALHO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de enfermagem, 
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, 09 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civ-
il Brasileiro: RAFAEL MARQUES e ELIENE DA SILVA SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, RG n.º 445326748 - SSP/SP, CPF n.º 34831919845, com 29 anos de idade, natural de 
São Vicente - SP, nascido no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (21/02/1985), res-
idente na Rua Coronel Justiniano Vasconcelos Passos, 5, Conjunto Humaitá, São Vicente - SP, filho de SERGIO 
MARQUES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em São Vicente - SP e 
de ANABELA DE NÓBREGA MARQUES, de nacionalidade brasileira, chefe de sessão de atas, com 56 anos de 
idade, residente em São Vicente - SP. Divorciado de Gabriela de Souza Menini conforme sentença datada de 
30/07/2014, proferida pela MM. Juiza de Direito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania CE-
JUSC, da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de n°377/14.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasile-
ira, solteira, coordenadora logística, RG n.º 35397567 - SSP/SP, CPF n.º 33717798820, com 26 anos de idade, 
natural de Monsenhor Tabosa - CE (Monsenhor Tabosa-CE  Livro nº 37, fls. nº 298, Termo nº 10235), nascida 
no dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (11/01/1988), residente na Rua 4, 65, bl.3, casa 12, 
Parque São Luiz, Cubatão - SP, filha de OSCAR DE LIMA SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUDITE DA SILVA SOUSA, 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, 09 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: SERGIO BENTO DE SOUSA e GISELLA RODRIGUES ROCHA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, vendedor ambulante, RG n.º 16209813 - SSP/SP, CPF n.º 08909602830, 
com 47 anos de idade, natural de Campinas - SP, nascido no dia primeiro de abril de mil novecentos 
e sessenta e sete (01/04/1967), residente na Rua Vicente Latrova, 25 B, aptº12, Jardim Nova Repub-
lica, Cubatão - SP, filho de MARINA BENTO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos 
de idade, residente em Sumaré - SPDivorciado de Ivaned Barbosa Xavier, conforme sentença datada de 
03/03/2006, proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VII, da 
Comarca de Itaquera-SP, nos autos de n°007.03.006878-5- controle:1032/03.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 32394455 - SSP/SP, CPF n.º 22457505860, 
com 33 anos de idade, natural de Conceição do Araguaia - PA (Couto Magalhães  Livro nº 10, fls. nº 164, 
Termo nº 5476), nascida no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e oitenta (23/09/1980), resi-
dente na Rua Vicente Latrova, 25 B, aptº12, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filha de JOSE ITAMAR 
DA SILVA ROCHA, falecido há 17 anos e de NEUSA RODRIGUES ROCHA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 57 anos de idade, residente em Hortolandia - 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, 09 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: THIAGO VITÓRIO ARAUJO e DAIANE DOS SANTOS DOS PASSOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 28014740 - SSP/SP, CPF n.º 
33823667890, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de maio 
de mil novecentos e oitenta e cinco (24/05/1985), residente na Rua Manoel dos Santos Mesquita, 
344, casa 01, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de DENIR SOARES ARAUJO, de nacionalidade brasile-
ira, lider de equipe, com 52 anos de idade, residente em Praia Grande - SP e de GREICE VITORIO 
ARAUJO, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, com 50 anos de idade, residente em 
Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 
489451615 - SSP/SP, CPF n.º 43673375881, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e três (15/05/1993), residente na Rua Manoel 
dos Santos Mesquita, 344, casa 01, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de JOSÉ ORLANDO DOS PASSOS, 
de nacionalidade brasileira, pintor, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MONICA 
DE JESUS DOS SANTOS DOS PASSOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, 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, 09 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: CARLOS WELBER DE ALMEIDA e ANA LUCIA ALBUQUERQUE SANTANA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 283009433 - SSP/SP, CPF n.º 
26806352804, com 35 anos de idade, natural de Iguatu - CE, nascido no dia dez de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e nove (10/02/1979), residente na Rua Elias Zarzur, 358, fundos, Agua Fria, Cu-
batão - SP, filho de FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FÁTIMA DE MENDONÇA PEREIRA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciado de Elisangela 
Mascarenhas Santos, conforme sentença de 24/02/2011, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara 
desta Comarca, nos autos de nº509/2010. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, do lar, RG n.º 326147743 - SSP/SP, CPF n.º 28951519899, com 34 anos de idade, natural de 
Recife - PE, nascida no dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta (26/03/1980), residente 
na Rua Elias Zarzur, 358, fundos, Agua Fria, Cubatão - SP, filha de WALTER ALBUQUERQUE SANTANA, 
falecido há 30 anos e de MARIA DE LOURDES SANTANA, falecido há 8 anos. Divorciada de Gildivan 
Fernandes de Almeida, conforme sentença de 12/12/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara 
desta Comarca, nos autos de nº259/2012. 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, 10 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: JORGE LUIZ DA SILVA e EDLENE DE MELO FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 48956499 - SSP/SP, CPF n.º 39227176837, com 21 anos de idade, nat-
ural de Santo André - SP (Santo André - 1º Subdistrito  Livro nº 326, fls. nº 13, Termo nº 198241), nascido 
no dia primeiro de novembro de mil novecentos e noventa e dois (01/11/1992), residente na Av.Nossa 
Senhora Aparecida, 164, Vila São José, Cubatão - SP, filho de JORGE BEZERRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, micro empresario, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CRISTIANE BEZERRA 
DE VASCONCELOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em Santo 
André - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 496329546 - SSP/SP, 
CPF n.º 41822976871, com 22 anos de idade, natural de União dos Palmares - AL (União dos Palmares-AL  
Livro nº 42, fls. nº 266, Termo nº 48696), nascida no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(08/06/1992), residente na Av.Nossa Senhora Aparecida, 164, Vila São José, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
AGUSTINHO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA HELENA DE MELO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 
anos de idade, residente em União dos Palmares - AL. 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, 10 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: CARLOS GUILHERME CAMPOS COSTA e VALDETE JOSEFA DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 4364048 - SSP/SP, CPF n.º 
50161385834, com 65 anos de idade, natural de Campinas - SP, nascido no dia nove de setembro de mil 
novecentos e quarenta e nove (09/09/1949), residente na Rua Adelino Francisco, 40, Bloco 4, Casa 2, Pq. 
São Luís, Cubatão - SP, filho de SÉRGIO CAMPOS COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
87 anos de idade, residente em São Paulo - SP e de MARIA DE LOURDES CAMPOS COSTA, falecida há 5 
anosDivorciado de Vilma Hessel da Silva, conforme sentença datada aos 02/10/1995, proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 3ªVara Cível da Comarca de Taubaté-SP, nos autos de nº1187/95. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 172627059 - SSP/SP, CPF n.º 05486218885, 
com 50 anos de idade, natural de Cambé - PR (Vera Cruz do Oeste-PR  Livro nº A-2, fls. nº 431, Termo nº 
2661), nascida no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e sessenta e quatro (26/06/1964), resi-
dente na Rua Adelino Francisco, 40, Bloco 4, Casa 2, Pq. São Luís, Cubatão - SP, filha de JOSÉ MANOEL 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 87 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ANA MARIA DE JESUS, falecida há 5 anos. 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, 10 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: EDSON JOAQUIM DE OLIVEIRA e DENILDA FELIX DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 19379266 - SSP/SP, CPF n.º 
06219285859, com 48 anos de idade, natural de Boninal - BA, nascido no dia nove de março de mil 
novecentos e sessenta e seis (09/03/1966), residente na Rua São Luiz, 269, Vila Nova, Cubatão - SP, 
filho de RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA, falecido há 06 anos e de VITALINA JOAQUINA DE OL-
IVEIRA, falecida há 08 anosDivorciado de Rosalia Pereira da Silva Oliveira, conforme sentença de 
20/08/2014, proferida pela Juiza de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões da Comarca de Santos-
SP, nos autos de nº4008542-48.2013.8.26.0562. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente de odontologia, RG n.º 155405548 - SSP/SP, CPF n.º 04073091875, com 51 anos 
de idade, natural de Mucuri - BA (Mucuri- BA  Livro nº 15, fls. nº 169, Termo nº 415), nascida no 
dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e sessenta e três (25/01/1963), residente na Rua São 
Luiz, 269, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de MANUEL TORRES FILHO, falecido há 25 anos e de FORMO-
SINA FELIX DOS SANTOS, falecida há 10 anos. 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, 11 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: MARCIO DOS SANTOS e MARIA KARINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 455781965 - SSP/SP, CPF n.º 36261057842, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de junho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (17/06/1985), residente na Caminho São Bartolomeu, 295, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, filho de ROBERTO DOS SANTOS, falecido há 7 anos e de MARIA NEUSA DOS SANTOS, falecida há 1 
ano . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 367361760 - SSP/SP, CPF 
n.º 09686284940, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de abril de mil 
novecentos e noventa e cinco (20/04/1995), residente na Caminho São Bartolomeu, 295, Vila Esper-
ança, Cubatão - SP, filha de MANOEL MARTINS DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GELI SATILO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
com 38 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, 11 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: ALBERT RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS e ANA PATRICIA BARBOSA BAR-
ROS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, rigger, RG n.º 48579956 - SSP/SP, 
CPF n.º 38845494802, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três 
de abril de mil novecentos e noventa e dois (23/04/1992), residente na Rua Caminho Santa Rosa, 
87, fundos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, residente em Itabi - SE e de JUDENIR MARIA 
ALMEIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auditora, com 46 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 527087257 
- SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 246, fls. 
nº 163, Termo nº 148368), nascida no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e 
quatro (21/03/1994), residente na Rua Caminho Santa Rosa, 87, fundos, Vila dos Pescadores, Cu-
batão - SP, filha de ROSA MARIA BARBOSA BARROS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 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: DANILO CANUTO XIMENES e VANESSA DE ALMEIDA SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 48601448 - SSP/SP, CPF n.º 37184241851, com 23 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa 
e um (16/01/1991), residente na Rua João dos Santos, 24, Vila São José, Cubatão - SP, filho de FERNAN-
DO XIMENES JUNIOR, falecido há 17 anos e de FATIMA ALVES CANUTO, de nacionalidade brasileira, 
tec. em enfermagem, com 41 anos de idade, residente em Santos - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 405413294 - SSP/SP, CPF n.º 41210302810, com 20 anos de 
idade, natural de Salto de Pirapora - SP (Salto de Pirapora-SP  Livro nº 35, fls. nº 164, Termo nº 7618), 
nascida no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e três (27/10/1993), residente na 
Rua João dos Santos, 24, Vila São José, Cubatão - SP, filha de JOELCE DE OLIVEIRA DA SILVA SANTANA, 
desaparecido há 20 anos e de NOZELI DE ALMEIDA SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 
anos de idade, residente em Salto de Pirapora - 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, 12 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: ROBSON BARBOSA DE MOURA e CAROLINE MARQUES DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 465276027 - SSP/SP, CPF n.º 23222132844, com 
24 anos de idade, natural de Recife - PE (São Lourenço da Mata-PE  Livro nº 126, fls. nº 19, Termo nº 
45615), nascido no dia sete de maio de mil novecentos e noventa (07/05/1990), residente na Rua 15, 
12, Cota 200, Cubatão - SP, filho de JOÃO ROSENDO DE MOURA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, 
com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de limpeza, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, estagiaria, RG n.º 436288370 - SSP/SP, CPF n.º 36060967809, 
com 25 anos de idade, natural de São Paulo - SP (Alto da Moca-SP  Livro nº 69, fls. nº 97, Termo nº 
5022), nascida no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (24/11/1988), 
residente na Rua Coronel Silva Teles, 927, Parque São Vicente, São Vicente - SP, filha de DONIZETE 
MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente em São 
Vicente - SP e de CLELIA BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agente de organização, com 
49 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, 12 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: MANOEL MESSIAS DE ARAUJO e MARIA DE LOURDES MARTINS DE MELO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado, RG n.º 118440470 - SSP/SP, CPF n.º 
80158781872, com 57 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de maio de mil nove-
centos e cinquenta e sete (11/05/1957), residente na Rua 6, Casa 8, Cota 200, Cubatão - SP, filho de CLAU-
DEONOR ARAUJO, falecido há 20 anos e de ELZA MARINHO DE ARAUJO, falecida há 10 anosDivorciado de 
Marlene Vicente da Silva, conforme sentença datada de aos 13/04/2008, proferida pelo Juiz de Direito da 
1ªVara Cível da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº1211/08. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 0815420625 - SSP/SP, CPF n.º 04623937470, com 40 anos de idade, natu-
ral de Calumbi - PE (Caiçarinha da Penha-PE  Livro nº 9, fls. nº 231, Termo nº 3704), nascida no dia quatro 
de abril de mil novecentos e setenta e quatro (04/04/1974), residente na Rua 6, Casa 8, Cota 200, Cubatão 
- SP, filha de JOSÉ MARTINS DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, res-
idente em Serra Talhada - PE e de RAIMUNDA MARIA DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 65 anos de idade, residente em Serra Talhada - PE. Se alguem souber de algum impedimento, opon-
ha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 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: ALEX SANDRO VIDAL DE LIMA e ELIANE SANTANA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 290543472 - SSP/SP, CPF n.º 27681752854, com 
36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de junho de mil novecentos e setenta 
e oito (18/06/1978), residente na Rua Caminho São Cristóvão, 1960, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho 
de ANTONIO VIDAL DE LIMA, falecido há 02 anos e de CLARICE GREGÓRIO DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 441173834 - SSP/SP, CPF n.º 32989089837, com 33 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e um (18/06/1981), 
residente na Rua Caminho São Cristóvão, 1960, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JULIO SOUZA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
NEUSA ALVES SANTANA, falecida há 08 meses. 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, 13 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: MATHEUS PALHAS DE OLIVEIRA e TATIANE DE SOUSA CERQUEIRA MOURA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux.de estoque, RG n.º 408278705 - SSP/SP, CPF 
n.º 41007544856, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de julho 
de mil novecentos e noventa e quatro (29/07/1994), residente na Rua Arlindo Leandro, 98, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de GILBERTO FARIAS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar geral, com 
43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CINTIA PEREIRA PALHAS DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, copeira, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, garçonete, RG n.º 423002545 - SSP/SP, CPF n.º 34615910843, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (04/09/1985), residente na Rua Arlindo Leandro, 98, Vila Nova, Cubatão - SP, filha 
de AMAURI VIDAL MOURA, de nacionalidade brasileira, padeiro, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MAGNÓLIA DE SOUSA CERQUEIRA, 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, 13 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: ISAIAS ANTONIO DOS SANTOS e SIMONE DE OLIVEIRA COUTO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 330854124 - SSP/
SP, CPF n.º 21804438898, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e 
cinco de julho de mil novecentos e oitenta (25/07/1980), residente na Rua Amaral Neto, 121, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSE ANTONIO DOS SANTOS, falecido há 6 anos e de ALAIDE 
MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 443996416 - SSP/
SP, CPF n.º 22823627804, com 27 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 48º Sub-
distrito - Vila Nova Cachoeirinha  Livro nº 79, fls. nº 8, Termo nº 47519), nascida no dia cinco de 
outubro de mil novecentos e oitenta e seis (05/10/1986), residente na Rua Santa Isabel, 71, fun-
dos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de MERIVALDO ROBERTO COUTO, falecido há 19 anos 
e de ROSELI GONÇALVES DE OLIVEIRA COUTO, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, 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, 13 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: ALESSANDRO SILVA GONÇALVES e RAFAELA MALDONADO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletromecânico iv, com 26 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascido no dia dois de maio de mil novecentos e oitenta e oito (02/05/1988), 
residente na Rua Lafayette Custódio da Silva, 104, Conjunto Afonso Scmidt, Cubatão - SP, filho 
de ANTONIO CARLOS DE JESUS GONÇALVES e de MARIA DA PENHA GONÇALVES DA SILVA . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de viagens, com 27 anos de 
idade, natural de São Caetano do Sul - SP, nascida no dia vinte e cinco de setembro de mil nove-
centos e oitenta e seis (25/09/1986), residente na Avenida Ministro Oswaldo Aranha, 550, 
casa 02, Vila Franca, São Bernardo do Campo - SP, filha de MARCOS SARTI MALDONADO e de 
JOANA D’ARC DA SILVA MALDONADO. 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, 13 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: ADRIANO DA SILVA MELO e DAIANE SILVA GOMES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, mecânico montador, RG n.º 414021149 - SSP/SP, com 30 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e três (16/11/1983), 
residente na Rua Caminho Principal, 56, fundos, Vila Noel, Cubatão - SP, filho de JOSÉ GOMES DE MELO, 
de nacionalidade brasileira, lixador, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NELMA MA-
RIA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idadeDivorciado de Laudejane 
Montenegro Vasconcelos, conforme sentença de 30/04/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara 
Judicial desta Comarca, nos autos de nº441/2010. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 495552367 - SSP/SP, CPF n.º 43324764840, com 20 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa e três (19/09/1993), 
residente na Rua Caminho Principal, 56, fundos, Vila Noel, Cubatão - SP, filha de ANTONIO FERREIRA 
GOMES, falecido há 20 anos e de JURACI GONZAGA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 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: FRED DA SILVA SANTOS e ANA PAULA DE FREITAS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 32206635 - SSP/SP, CPF n.º 21872839843, com 32 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 85, fls. nº 77, Termo nº 16005), nascido no 
dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (22/01/1982), residente na Rua Brasil 
para Cristo, 24, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de ANTONIO APOLINARIO SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Santos - SP e de ALMERINDA DA 
SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Santos - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 25912994 - SSP/SP, CPF n.º 
09799468833, com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 40, fls. nº 144, Termo 
nº 31030), nascida no dia onze de abril de mil novecentos e setenta e dois (11/04/1972), residente 
na Rua Brasil para Cristo, 24, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de ANTONIO DE FREITAS, de 
nacionalidade brasileira, vigilante, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
DE LOURDES DE FREITAS, falecida há 4 anos. 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, 15 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: JOSE ANTONIO EVANGELISTA MATOS e LUANA CAROLINA DA SILVA SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor de caldeiraria, RG n.º 309759122 - SSP/
SP, CPF n.º 28002322851, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito 
de maio de mil novecentos e setenta e nove (28/05/1979), residente na Av. Principal, 201, Cota 200, 
Cubatão - SP, filho de ANTONIO EVANGELISTA MATOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
63 anos de idade, residente em Aracaju - SE e de MARIA DEUSDETE DOS SANTOS MATOS, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, aux. administrativa, RG n.º 441671925 - SSP/SP, com 28 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de setembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(09/09/1986), residente na Rua Dr. Salim Farah, 65, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, filha de JOSEVAL 
HONORIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 45 anos de idade, residente em 
Cosmópolis - SP e de MARIA EDILMA PEREIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 45 
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, 15 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: CARLOS MANOEL DE JESUS SILVA AZEVEDO e JENNIFFER FÁTIMA RODRIGUES 
DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico montador, RG n.º 
402994838 - SSP/SP, CPF n.º 36663614800, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
SP  Livro nº 120, fls. nº 109, Termo nº 29966), nascido no dia quinze de março de mil novecentos e 
oitenta e sete (15/03/1987), residente na Rua Benedito Moreira Cesar, 252, aptº34, Parque São Luiz, 
Cubatão - SP, filho de MANOEL AZEVEDO, falecido há 9 anos e de EDITE DE JESUS SILVA AZEVEDO, 
de nacionalidade brasileira, domestica, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 238691445 - SSP/
SP, CPF n.º 33870134852, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro 
nº 206, fls. nº 274, Termo nº 57604), nascida no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (04/01/1984), residente na Rua Santa Julia, 201, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de 
VILMAR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de MADERLAINE MARIA FATIMA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, domestica, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.
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Ref: AP0007 - Apto Novo - 02 dor-
ms, 1 vaga, á partir de R$ 221 mil
Prédio com elevador, próx. a co-
mércios, hospitais, escolas e etc
entrada: 20% restante financiamento
Contato: 7820-4982/7806-2562
Ref. AP0162-  Vila Nova - Apto 2 
dorms, s/garagem - Térreo R$ 180 mil
Ótimo estado, aceita financ. FGTS, CC
Contato: 7806-2562/7820-4982
Ref. 0190 - Apto - 2 dorms. novo 
Minha Casa Minha Vida - R$ 190 mil 
- últimas unidades
Contato: 7806-2562/7820-4982

Ref: 0140 - Casqueiro - apto 2 dorms, 
em construção, R$ 200 mil. Entrada: 
19 mil + parcelas mensais que cabem 
em seu bolso
Contato: 7820-4982/7806-2562
Ref. 0154 - Casqueiro - Apto novo, 2 
dorms. grande, 1 vaga. aceita finan-
ciamento, FGTS, CC. R$ 240 mil
Contato: 7806-2562-7820-4982
Ref. CA0086  - Vila Nova - Sobreposta 
2 dorms. 1 vaga, em construção á 
partir de R$ 250 mil
Contato: 7806-2562/7820-4982

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

APARTAMENTO NA VILA NOVA 3 
DORMS COM SUITE, COZ. PLANE-
JADA E GARAGEM FECHADA
R$ 320.000,00

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

SALÃO COMERCIAL NO JD. SÃO 
FRANCISCO R4 150.000,00

ALUGA
CASA DE 2 DORMS. NA VILA NOVA
APTO TERREO 3 DORMS. COM 1 
SUITE NO JD.CASQUEIRO
CASA DE 2 DORMS. NO JD. 31 
DE MARÇO
APTO COM 3 DORMS. COM 
SUITE E GARAGEM FECHADA 
NA VILA NOVA
APTO DE 3 DORMS. COM SUITE EM 
SANTOS NO BOQUEIRÃO
SALA COMERCIAL EM SANTOS NA 
JOAQUIM TAVORA
SALÃO COMERCIAL PRÓX. AO CEN-
TRO DE CUBATÃO 130 M2

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

Imovéis

Feijoada dos Brahmeiros 
reúne amigos
Grupo completa seis anos em dezembro e já prepara 

a tradicional festa de fim de ano

O clube de amigos 
Brahmeiros de Cuba-
tão se reuniu no úl-
timo domingo (14) 
para saborear uma 
suculenta feijoada.

O prato foi pre-
parado pelo próprio 

presidente Chiqui-
nho, que contou com 
a ajuda da sua esposa 
Zilda e irmã Valdeli-
ce.

O grupo vai com-
pletar seis anos no 
próximo mês de de-

zembro e já prepa-
ra a tradicional festa 
de fim de ano, que 
será realizada no dia 
06/12, tudo regado a 
muito chope Brahma 
e com doação para 
entidades sociais. 

Aderbau Gama

Rolou campeonato de 
carros rebaixados, som 
e tuning no Kártódro-
mo de Cubatão.
Amantes da modali-
dade estiveram no 
evento no último do-
mingo, dia 14/09.
A organizaçãofoi das 
equipes ‘Abusados’ e 
‘Os Pertubados’.

Doge foi surpreendido 
pelos amigos. 
Nas palavras do popu-
lar Chico da Adega o 
dia 11 é uma data mar-
cante.  Além do nasci-
mento do amigo Doge, 
há o bombardeio ao 
Palácio de La Moneda, 
no Chile, em 73, que 
matou o então presi-
dente Salvador Allende 
e o ataque terrorista 
de 11/09 nos EUA. 

Atleta pede ajuda 
Com o sonho de se 

tornar jogador de futebol 
profissional, Wheverton 
de Lima, de 18 anos, tem 

sua grande chance em 
um intercâmbio em Por-
tugal.

A Associação Despor-
tiva da Estação, da cida-
de de Covilhã, viu muito 
potencial no menino e o 

chamou para passar uma 
temporada de 4 meses 
por lá. 

O clube se responsa-
biliza por todas as des-
pesas, mas não pode 
ajudar nas passagens 
aéreas. 

A passagem de avião 
para Portugal custa em 
torno de 4 mil reais e o 
menino busca ajuda para 
arrecadar esse valor.

Os interessados em 
ajudar pode ligar para 
a AELAC, e falar com o 
João, pelo telefone (13) 
99711-9984. 

4 mil reais

é o custo estimado das 
passagens 
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