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Novo Anel Viário dobra 
capacidade de tráfego na BS 03
Guarujá abre prazo para 
isenção de IPTU
A partir desta segun-

da-feira, dia 6 de ou-
tubro, começa o prazo 

para requerer isenção 
do I PTU 2015, no muni-
cípio de Guarujá. 

Eleições 2014
Orientações sobre o 

que pode e não pode 
fazer no dia da eleição, 
como justificar o voto, 

modelo de cédula elei-
toral e a cobertura com 
o resultado das elei-
ções, no domingo.  02

Outubro Rosa

Monumentos e pré-
dios públicos da região 

se iluminam de rosa 
em apoio à campa-

Veja quem pode ser 
beneficiado e como fa-
zer.  05

nha contra o câncer de 
mama.    04

Lamuel 10

Marcel Nóbrega

Comemorações no 
Dia do Idoso
 Usafa  realiza cami-

nhada comemorativa 
em Guarujá, enquanto 
Coral Raízes da Serra 

celebra com música 
em Cubatão. 5

O adeus a Ronaldo Forte 4





2,2 mil 

Empregos Gerados

12 mil 
árvores plantadas

R$ 392,6 
milhões inves�dos 

19 mil 
m3 de asfalto borracha 

41,6 mil 
m3 de concreto 

5 mil 
toneladas de aço

282 
vigas lançadas

2 mil 
metros viadutos construídos

2,1 mil 
metros viadutos alargados

400
postes de rede elétrica 

3 linhas de torres 
alta tensão

563 
luminárias implantadas

Anel Viário de Cubatão está funcionando
Construído sem atraso o novo anel 
dobra a capacidade de tráfego na 

Baixada San�sta

A prefeita de Cubatão Marcia Rosa comemorou também a assinatura  do protocolo que viabiliza 
a construção de 180 casas para famílias que serão transferidas da Vila Noel

180 casas para 

famílias da V. Noel

9 mil metros

de adutoras de água e 
tubulações de gás/óleos 
foram realocados

Quem viu os ope-
rários trabalhando 
ininterruptamente, 
‘debaixo de chuva e 
sol, não se surpreen-
deu com a entrega, 
no prazo, pela Eco-
vias, das obras do 
Novo Anel Viário de 
Cubatão. Os motoris-
tas já estão utilizan-
do  o novo sistema 
de interligação entre 
as rodovias Anchie-
ta, Cônego Domêni-
co Rangoni e Padre 

Manoel da Nóbrega. 
Construído em 22 
meses, o equipamen-
to elimina um dos 
principais gargalos 
do Sistema Anchieta-
Imigrantes – o antigo 
trevo do km 55 da 
Via Anchieta, que fi-
cou inadequado para 
demanda atual de 
tráfego e provocava 
diversos conflitos de 
movimentos, bem 
como congestiona-
mentos diários. A li-
beração ocorreu na 
quarta-feira, dia 01, 
após cerimônia de 
inauguração com a 
presença de autori-
dades da região e do 
Estado

Formado por seis 
viadutos e com ex-
tensão total de 2,8 
quilômetros, o Anel 
Viário Engenheiro 
Luiz Antonio Veiga 
Mesquita permite que 

cada um dos 16 mo-
vimentos, entre aces-
sos e retornos, ocorra 
de forma ordenada, 
sem qualquer inter-
ferência de um sobre 
o outro, como ocorria 
na estrutura antiga. 
O anel integra ainda 
uma faixa operacio-
nal na Padre Manoel 
da Nóbrega, entre os 
entroncamentos da 
Anchieta e da Rodo-
via dos Imigrantes. 
Estima-se que a capa-
cidade de tráfego au-
mente em até 100% 
no trecho. 

Foram comple-
tamente entregues  
também as faixas adi-
cionais em ambos os 
sentidos da Rodovia 
Cônego Domênico 
Rangoni. 

Trevo
Rio Santos

No final da sema-
na passada, outra 
obra importante para 
a Baixada Santista foi 
liberada pela Ecovias 
– o trevo de acesso 
à Rio-Santos, no km 
248 da Cônego Do-
mênico Rangoni, que 
eliminou os semáfo-
ros e deixou a viagem 
em direção ao Litoral 
Norte mais rápida e 
segura.

Prazos

Para a entrega do 
empreendimento no 
prazo acordado, a 
Ecovias mobilizou 
mais de 2,2 mil traba-
lhadores, que chega-
ram a atuar com até 
40 frentes simultâneas 
de serviços, incluin-
do finais de semana e 
trabalhos realizados 
em período noturno 
para evitar transtor-
nos aos usuários.

Foi necessário tam-
bém remanejar inú-
meras interferências 
da rodovia, como 
postes de rede elé-
trica, torres de alta 
tensão, tubulações 
de água e gás, cabos 
de fibra ótica, entre 
outras.

Para compensar as 
interferências provo-
cadas no meio am-
biente na região das 
obras, a Ecovias plan-
tará mais de 12 mil ár-
vores nativas da Mata 
Atlântica, no municí-
pio de Cubatão, que 
ocuparão 75.138 m², 
área equivalente a 16 
campos de futebol.

Homenagem

Em reconhecimen-
to ao trabalho do 
engenheiro e empre-
sário do Polo Indus-
trial de Cubatão Luiz 
Antonio Veiga Mes-
quita, falecido em 
dezembro de 2012, o 
novo anel viário ga-
nhou seu nome, com 
um monumento de 
7,35 metros de altura, 
desenvolvido pelo 
escultor Luis Garcia 
Jorge.

Cerimônia

Além da prefeita 
Marcia Rosa falaram,, 
o prefeito de Santos, 
Paulo Barbosa, e os 
secretários estaduais, 
Clodoaldo Pelissioni  
e Marcos Penido 

Após os discursos, 
houve descerramento 
da placa inaugural.

Ainda durante a 
solenidade de inau-
guração, a prefeita 
Marcia Rosa firmou, 
com o Governo do 
Estado, um protocolo 
de intenções visando 
à construção de 180 
moradias para as fa-
mílias da Vila Noel. 
Elas serão transferi-
das porque o núcleo 
está situado na área 
de influência do en-
troncamento rodovi-
ário.

Além da prefeita, 
assinaram o docu-
mento, os secretários 
estaduais Clodoaldo 
Pelissioni, de Trans-
portes e Logística; e 
Marcos Penido, da 
Habitação.

Marcia Rosa des-
tacou a importância 
do ato, destacando 
sua dimensão social. 
“Atende a uma das 
comunidades mais 
carentes de Cubatão, 
garantindo a seus 
membros moradia e 
dignidade de vida”.

A assinatura do 
protocolo de inten-
ções é um passo 
importante para a 
concretização do em-
preendimento, que 
tem custo estimado 
de R$ 18 milhões e 
prevê a alienação, 
para - CDHU, que 
construirá as unida-
des, em um terreno 
de propriedade da 
Prefeitura. 

DESENVOLVIMENTO

Divulgação PMC
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Ref: AP0007 - Apto Novo - 02 dor-
ms, 1 vaga, á par�r 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
Ó!mo estado, aceita financ. FGTS, CC
Contato: 7806-2562/7820-4982
Ref. 0190 - Apto - 2 dorms. novo 
Minha Casa Minha Vida - R$ 190 mil 
- úl!mas 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 
par!r 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. PLANEJADA E GARAGEM 
FECHADA
R$ 320.000,00

ALUGA
CASA DE 2 DORMS. NA VILA NOVA

APTO TERREO 3 DORMS. COM 1 SUITE 

NO JD.CASQUEIRO

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 CENTRO 

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

Guarujá abre prazo 
para isenção de IPTU 
com novas regras

Na próxima segun-
da-feira, dia 6 de ou-
tubro começa o prazo 
requerer isenção do 
I PTU 2015, em Gua-
rujá. Aposentados, 
pensionistas, pesso-
as com necessidades 
especiais (física ou 
mental), ex-comba-
tentes e contribuintes 
com mais de 65 anos, 
podem requerer o be-
nefício. 

 Estes contribuintes 
devem possuir renda 
de até cinco salários 
mínimos e um único 
imóvel e, nele residir, 
além de não ter débi-
tos com a Prefeitura.

 Quem vai reque-
rer pela primeira vez 
pode fazer a solici-
tação até 28 de no-
vembro, das 10 e 16 
horas, na Central de 
Atendimento ao Con-

tribuinte (Ceacon) da 
Prefeitura, situada na 
Avenida Leomil, 630 
– Pitangueiras, ou 
na Unidade de Aten-
dimento ao Contri-
buinte de Vicente 
de Carvalho, na Rua 
Cunhambebe, 500 – 
Vila Alice, portando 
a documentação ne-
cessária (ver quadro 
ao lado). Mais infor-
mações pelos tele-
fones 3344-4500 ou 
3342-5872. 

As entidades re-
ligiosas, clubes es-
portivos, grêmios 
recreativos, escolas 
de samba sem fins 
lucrativos, entidades 
de assistência social 
e hotéis/estabeleci-
mentos congêneres 
também precisam 
estar em dia com a 
Prefeitura. 

 “Esse ano, a novi-
dade é a desobrigação 
dos beneficiados pela 
isenção 2014 que não 
necessitarão de pro-
tocolar novo reque-
rimento, conforme a 
Lei Complementar 
4.132/2014”, explica o 
secretário municipal 
de Finanças, Arman-
do Palmieri. Neste 
caso o procedimento 
será automático pela 
Prefeitura, desde que 
atendido todos os ou-
tros requisitos.

A exceção fica para 
os imóveis cujo cônju-
ge beneficiado tenha 
falecido. No caso, há 
necessidade de novo 
requerimento, pois o 
beneficiário será ou-
tro.

Confira no quadro 
os documentos ne-
cessários:

Outubro Rosa: o mês da luta 
contra o câncer de mama
Campanha alerta para prevenção contra o segundo �po de câncer mais 

comum em todo o planeta

Quem anda pelas 
ruas das cidades da 
Baixada Santista e de 
todo o Brasil, verá di-
versos monumentos e 
prédios públicos ilu-
minados com uma luz 
cor de rosa. É o Outu-

bro Rosa que chegou.
A campanha, que 

tem por finalidade 
orientar para a pre-
venção do câncer de 
mama, é realizada em 
todo o Brasil e tam-
bém em diversas par-
tes do mundo desde 
meados da década de 
1990.

A primeira iniciati-
va vista no Brasil em 
relação ao Outubro 
Rosa, foi a iluminação 
em rosa do monu-
mento Mausoléu do 
Soldado Constitucio-
nalista (mais conhe-
cido como o Obelisco 
do Ibirapuera), situa-
do em São Paulo-SP. 

No dia 02 de outu-
bro de 2002 quando 
foi comemorado os 
70 Anos do Encerra-
mento da Revolução, 
o monumento ficou 
iluminado de rosa.

Câncer de Mama

 O câncer de mama 
é o tipo mais comum 
entre as mulheres de 
todo mundo eo se-
gundo tipo mais co-
mum em todo plane-
ta, sendo superado 
apenas pelo câncer de 
pulmão. 

O principal sinto-
ma desse tipo da do-
ença é o aparecimento 

de nódulos no seio da 
mulher.

Segundo o Ins-
tituto Nacional do 
Câncer, grande parte 
dos casos desse tipo 
de câncer podem ser 
prevenidos com um 
simples gesto: o auto-
exame.

Ele é um exame 
simples, feito em casa 
e que ajuda a verificar 
a presença ou não de 
nódulos no seio. 

Caso algum seja en-
contrado, a recomen-
dação é procurar um 
médico especialista 
para realização de 
exames específicos.

Ronaldo Forte 
morre aos 78 anos

Vice-diretor do CIESP foi enterrado 

nesta terça, em Santos

Faleceu na tarde 
da última segunda 
(29), o vice-diretor do 
CIESP, Ronaldo For-
te. Aos 78 anos, o des-
pachante aduaneiro e 
advogado sentiu-se 
mal durante a manhã 
enquanto estava em 
casa, e foi levado ao 
Hospital Ana Costa. 

onde morreu durante 
a tarde.

Forte foi o primei-
ro presidente da As-
sociação Brasileira de 
Terminais e Recintos 
Alfandegados (Ab-
tra). O enterro ocor-
reu na Memorial Ne-
crópole Ecumênica, 
em Santos.

1. Cópia do espelho do carnê de IPTU (capa)

2. Cópia do espelho do carnê de Refis ou Termo de acordo em andamento, se for o caso 
(demonstra�vo dos exercícios parcelados e quan�dades de parcelas). 

3. Cópia (frente e verso) da Declaração do INSS, Extrato do INSS ou comprovante de 
recebimento de proventos de aposentadoria ou pensão previdenciária até o limite de 
cinco salários mínimos. Observação: Não será aceito extrato ou saldo bancário.

4. Cópia do comprovante de sua condição de proprietário (escritura, registro do imóvel 
ou contrato de compra e venda).

5. Cópia das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) referentes aos dois 
exercícios anteriores (2012/2013 e 2013/2014), no caso de não declarar Imposto de 
Renda apresentar a Declaração Anual de Isento (DAI) do úl�mo exercício declarado.

6. Declaração de Ina�vidade atualizada fornecida pela JUCESP em caso de empresa 
ina�va constante no Imposto de Renda 

7. Cópia do Título de eleitor e CPF/CIC.

8. Cópia do RG ou documento que comprove ter idade igual ou superior a 65 anos.

9. Cópia (frente e verso) da conta de luz recente. 

10. Cópia (frente e verso) da Taxa de Condomínio recente (somente para apartamentos).

11. Declaração de incapacidade para o exercício de a�vidade labora�va, no caso de 
pessoas com deficiência.

12. Cer�dão de sentença de interdição registrada no Cartório de Registro Civil das Pes-
soas Naturais, no caso de portadores de deficiência mental.

13. Cópia da cer�dão de casamento.

14. Cópia da cer�dão de união estável emi�da pelo cartório em caso de estado civil 
“marital” 

15. Cópia da cer�dão da averbação ou sentença e par�lha dos bens da separação em 
caso de estado civil “separado (a)”. 

16. Se for viúvo (a), posterior à compra do imóvel onde reside, apresentar cópia da 
cer�dão de óbito do (a) falecido (a).

17. Ex-combatente deve apresentar declaração comprobatória emi�da pela Força Ex-
pedicionária Brasileira.

18. No caso de procuração, a mesma deverá ser par�cular simples, com reconhecimen-
to de firma ou pública, ambas atualizadas para o exercício de 2014.

Divulgação

GERAL
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Usafa Jardim Progresso 

celebra com caminhada
Na manhã da quar-

ta-feira, 1º de outubro, 
a Unidade de Saúde 
da Família (Usafa) 
Jardim Progresso rea-
lizou uma caminhada 
em comemoração ao 
Dia do Idoso. Cerca 
de 30 idosos que fi-
zeram alongamentos, 
caminharam e ainda 
receberam atendi-
mentos rápidos. A 
ação também come-
morou o fim do Mês 
do Coração. As ativi-
dades são promovi-
das pela Prefeitura de 
Guarujá, por meio da 
Secretaria de Saúde. 

A programação do 
evento começou com 
uma caminhada. Os 
participantes saíram 
da Usafa, seguiram 
até a Rua Plínio Pas-
sos, passando pela 
Avenida João Batista 
Furlani, e retornan-
do à unidade. Após a 
caminhada, os enfer-
meiros, agentes co-
munitários da saúde, 
médicos e professores 
de educação física de-
dicaram o tempo livre 
para passar alonga-
mentos para os ido-
sos. Os profissionais 
da saúde presentes 

também dedicaram 
tempo para aferir a 
pressão arterial dos 
pacientes.

Ao fim da ação, a 
Usafa preparou uma 
comemoração pelo 
fim do Mês do Co-
ração, que agrupou 
tanto o Dia do Idoso 
quanto outras ati-
vidades. A unidade 
também realiza cami-
nhadas nas manhãs 
de segunda, quarta e 
sexta-feira, das 8 às 9 
horas. Para participar 
é preciso comparecer 
à Usafa no horário da 
atividade.

Coral Raízes da Serra celebra 

a Semana com música
O Coral Raízes da 

Serra, expressão artís-
tica maior da presença 
cultural da Terceira 
Idade em Cubatão, 
celebrou a Semana do 
Idoso com muita mú-
sica. As apresentações 
aconteceram em uma 
escola pública e hoje, 
durante a abertura do 
Outubro Rosa, que ce-
lebrou o Dia do Idoso.

O concerto deste 1 
de outubro foi no Blo-
co Cultural. As madu-
ras vozes do Raízes 
da Serra trouxeram 
os hinos do Brasil e 
de Cubatão, além das 
músicas “Emoções”, 
de Roberto Carlos, e 
“Tiro ao Álvaro”, de 
Adoniran Barbosa.

Na última segun-

da-feira (29), o Coral 
apresentou seu belo 
repertório para as 
crianças da UME Es-
tado de Goiás. Junto 
com a meninada, can-
taram sucessos infan-
tis como “A barata”, 
do Folclore Brasileiro, 

e “Gato na tuba”, de 
João de Barro. A me-
ninada adorou, intera-
giu e pediu bis.

DIA DO IDOSO

O Presente 
(Bel Moraes) 

Um amigo me per-
guntou: Você acredi-
ta em destino?

Como definir des-
tino, sem entrar no 
campo das crenças?  
Pensei: Temos duas 
certezas: o nascimen-
to e a morte, e entre 
esses dois fatos ine-
vitáveis temos uma 
folha branca. 

Essa folha vai se 
preenchendo, mesmo 
que só de rabiscos e 
rascunhos.

Então, lembrei-me 
de diversas cenas da 
minha vida, e percebi 
que muitas das vezes 
eu não as vivia, eu era 
apenas testemunha. 
A vida é como uma 
valsa, ou você con-
duz, ou é conduzido. 

Não estar no con-
trole é rodopiar e não 
“valsar”. Não estar 
no controle é como 
navegar com as velas 
e o leme soltos, certa-
mente você baterá e 

afundará.
Naufragar não é o 

fim, desde que você 
volte às margens. 
Você pode recomeçar 
desde que você tenha 
um norte, uma bús-
sola e combustível.

O que você esta fa-
zendo agora? Viven-
do ou sendo testemu-
nha? Não importa se 
você quer nadar ou 
voar, o importante é 
à vontade e a ação.

Eu descobri que 
tenho o “Presente”, 
e esse é o meu bem 
mais valioso, e a par-
tir dai, meu norte 
passou a “Ser Feliz 
Hoje”. Então tomei 
a Fé como bússola, o 
Amor como combus-
tível e sai bailando 
pela vida.

Qual é o seu norte? 
www.sejafelizhoje.
com.br

Feiras livres alteradas

As tradicionais fei-
ras livres de domingo 
tem sua rotina altera-
da em três cidades da 
Região. São Vicente, 
Praia Grande e Mon-
gaguá fazem mudan-
ças. A prefeitura de 
São Vicente explica 

que, a pedido do juiz 
eleitoral Fernando 
Eduardo Diegues Di-
niz, que alterou a tra-
dicional feira da Ave-
nida São Paulo, no 
Jardim Irmã  Dolores 
(antigo Quarentená-
rio) aos sábados, para 

a Avenida Brasília. 
As feiras vicentinas 
de domingo foram 
todas canceladas.

As prefeituras da 
Praia Grande e Mon-
gaguá cancelaram as 
atividades das feiras        
livres.                                          

Elektro 

de plantão

A Elektro infor-
mou, por meio de sua 
assessoria, que rea-
lizou inspeções pre-
ventivas nas redes 
que fornecem energia 
a todos os locais de 
votação e apuração 
de votos das cidades 
em que atende.

 O sistema da em-
presa priorizará o 
monitoramento nes-
ses locais. 

A empresa também 
manterá equipes de 
plantão trabalhando.

A empresa dispo-
niliza telefone para 
atendimento: 0800-
701-01-02.

Mostra 
Cultural COC

Cumprindo seu 
papel de preparar ci-
dadãos conscientes, 
no dia 26 de setem-
bro o Colégio COC 
Cubatão realizou a 
VIII Mostra Cultu-
ral baseada no tema 
estabelecido pela 
ONU para o presen-
te ano: Ano Interna-
cional da Agricultu-
ra Familiar. 

Cristiane Castanheira

Divulgação

Para a maestrina 
Sandra Diogo Moço, 
a apresentação é uma 
grande oportunidade 
de interação entre as 
gerações. “Ficamos 
felizes em poder ce-
lebrar a Semana do 
Idoso, resgatando a 

experiência de vida 
das pessoas envolvi-
das nesse projeto tão 
maravilhoso”.
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Circulando

O candidato a de-
putado federal João 
Farias tem consegui-
do reunir grande pú-
blico em seus infla-
mados discursos pela 
Baixada Santista. 

João Farias no corpo a corpo

Dilma na Baixada
A presidente Dil-

ma Roussef visitou 
cidades da Baixada 
em campanha pela 
reeleição.

Foi acompanhada 
pelas prefeitas coor-

O candidato Marcelo Del Bosco Amaral finalizou 
o dia de visitas a Cubatão, apresentando suas 
propostas no Jornal Acontece

ANUNCIE 3361-5212

AQUI

denadoras na Baixa-
da Marcia Rosa, de 
Cubatão e Antonie-
ta do Guarujá. E dos 
prefeitos Bili de São 
Vicente e Orlandini 
de Bertioga

Lamuel 10

Encerrando a pere-
grinação pela Baixa-
da em grande reunião 
na Cidade Ocian em 
Praia grande ao lado 
de Cassio Navarro
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Braskem integra índice Down 

Jones de Sustentabilidade 

GED ganha prêmio 

na Fecomércio 

Pelo terceiro ano consecu�vo, empresa integra a lista da Bolsa norte americana

A Braskem foi in-
cluída pela terceira 
vez consecutiva no 
Down Jones Sustaina-
bility Emerging Ma-
rkets Index, o índice 
de sustentabilidade 
de países emergen-
tes da Bolsa de Va-
lores de Nova York 
(NYSE). Composto 
por 86 empresas, das 
quais 17 são brasilei-
ras, o DJSI reconhece 
as companhias que 
se destacam pelas 
melhores práticas de 
gestão econômica, 
social e ambiental, 
incluindo estratégias 
voltadas para mu-
danças climáticas, 
consumo de energia, 
desenvolvimento de 
pessoas e governança 
corporativa. 

A Braskem integra 
o índice Dow Jones 
Sustainability Emer-
ging Markets desde 
2 0 1 2 .

17 empresas

brasileiras estão entre 
as 86 que compõe a 
carteira de empresas

“A Braskem busca 
consistentemente a 
melhoria de produ-
tos, processos e o de-
senvolvimento, junto 
com sua cadeia de 
clientes, de soluções 
para que a sociedade 
tenha uma vida cada 
vez mais sustentável. 
O setor empresarial é 
agente fundamental 
ao estabelecer com-
promissos e ações 
concretas que forta-
leçam práticas e pro-
pósitos socioambien-
tais”, afirma Jorge 
Soto, diretor de De-
senvolvimento Sus-
tentável da Braskem. 

Maior produtora 

de resinas termoplás-
ticas das Américas 
e maior produtora 
mundial de biopo-
límeros, a Braskem 
também é reconhe-
cida por outros índi-
ces por suas práticas 
em sustentabilidade. 
Na BM&FBovespa, a 
companhia está lis-
tada no Nível 1 de 
Governança Corpo-
rativa e faz parte do 
Índice de Sustentabi-
lidade Empresarial – 
ISE desde a criação, 
em 2005, dessa cartei-
ra diferenciada.         

O Dow Jones Sus-
tainability foi lança-
do em 1999 como o 
primeiro índice que 
acompanha as ações 
na Bolsa de Valo-
res de empresas que 
possuem práticas 
de sustentabilidade. 
Em 2012, foi criado 
o Dow Jones de Sus-
tentabilidade para 
mercados emergen-
tes, que acompanha 
e analisa o desempe-
nho de 10% das 800 
maiores empresas de 
23 países, incluindo o 

Brasil, China, Rússia, 
entre outros. O índice 
é referência para in-
vestidores formarem 

carteiras com empre-
sas que adotam as 
melhores práticas em 
sustentabilidade. 

Jorge Soto, 
diretor da 
Braskem: 
Soluções para 
uma vida cada 
vez mais sus-
tentável

Aproveitando os 
resíduos do material 
resultante da fabrica-
ção de fertilizantes, 
o fosfogesso, Gabriel 
Estevam Domingos,  
dono da GED Ino-
vação , desenvolveu 
o projeto Ecotinta. 
A iniciativa consiste 
na produção de tinta 
acrílica utilizando o 
refugo gerado pelas 
indústrias de fertili-
zantes que utilizam 
rocha fosfática nacio-
nal. E com essa ideia 
ele conquistou o 4º 
Prêmio Fecomércio 
de Sustentabilidade.

Aos 26 anos, o aca-
dêmico, concorreu 
em nome da GED 
Inovação, microem-
presa criada por ele 
quando tinha pouco 
mais de 22 anos. 

A Ecotinta é mais 
uma alternativa para 
aproveitamento des-
ses resíduos acumu-
lados no entorno das 
indústrias de fertili-
zantes. Além de con-
tribuir para a reutili-
zação de um material 
que antes era descar-
tado, também traz 
uma alternativa mais 
barata no mercado. 
Um galão de 18 li-
tros de tinta acrílica 
comum, chega a ser 
vendida por mais de 
R$ 180,00, enquan-
to a Ecotinta tem um 
custo de aproximada-
mente R$ 32,00, con-
tando com a margem 
de lucro de 40%.

Em 2014 Gabriel foi 
uma dos palestrantes 
no Fórum Acontece 
de Sustentabilidae

fórum permanente
Divulgação

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

(desconto pacote) 
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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 ar�go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSÉ MARIA PORTES e JOSEFA DANIELA DE ARAÚJO SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administra�vo de transporte, RG n.º 236706214 - SSP/SP, 
CPF n.º 26446751893, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 52, fls. nº 
134, Termo nº 1329), nascido no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e setenta e seis 
(24/09/1976), residente na Rua Dr. Vereador Josafa Balbino dos Santos, 303, bl. D2, aptº407, Bolsão 
9, Cubatão - SP, filho de LAUDEMIR JACINTO PORTES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUZIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PORTES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, auxiliar geral, RG n.º 341552938 - SSP/SP, CPF n.º 30600444813, com 34 
anos de idade, natural de Limoeiro - PE (Limoeiro-PE  Livro nº 14, fls. nº 213, Termo nº 15601), nas-
cida no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e setenta e nove (26/11/1979), residente na 
Rua Dr. Vereador Josafa Balbino dos Santos, 303, bl. D2, aptº407, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de JOÃO 
CAETANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 55 anos de idade, residente em Ja-
boatão dos Guararapes - PE e de TEREZA MARIA DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, domes�ca, 
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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ALTAMIR JOSÉ DE SANTANA e DAYANE RODRIGUES DA SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 18903415 - SSP/SP, CPF n.º 08230266808, 
com 48 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 420, fls. nº 240, Termo 
nº 158632), nascido no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e sessenta e seis (25/03/1966), 
residente na Rua Marechal Carmona, 239, Jd. Anchieta, Cubatão - SP, filho de JOSÉ MARIA DE SAN-
TANA, falecido há 5 anos e de MARIA LETICIA SIQUEIRA DE SANTANA, de nacionalidade brasile-
ira, do lar, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 34896105 - SSP/SP, CPF n.º 28378453880, com 33 anos 
de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente - SP  Livro nº 125, fls. nº 15, Termo nº 100065), 
nascida no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e um (25/08/1981), residente 
na Rua Marechal Carmona, 239, Jd. Anchieta, Cubatão - SP, filha de LUIZ HAMILTON DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Praia Grande - SP e de 
MATILDE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, secretaria, com 49 anos 
de idade, residente em Praia Grande - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: EDSON RODRIGUES ALVES e MARCIA DE ALMEIDA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, operador de logis�ca, RG n.º 330855827 - SSP/SP, CPF n.º 29106105866, 
com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de agosto de mil novecentos 
e oitenta (03/08/1980), residente na Rua Treis, 50, Bolsão 09, Cubatão - SP, filho de ERMINO AL-
VES DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, aux.serv.gerais, com 67 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de DULCINEA RODRIGUES ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
aux.de controle de qualidade, RG n.º 324109568 - SSP/SP, CPF n.º 26860216832, com 36 anos de 
idade, natural de Vitória - ES (Vitória-ES - 1 zona  Livro nº 23, fls. nº 125, Termo nº 14190), nascida 
no dia treze de junho de mil novecentos e setenta e oito (13/06/1978), residente na Rua Antonio 
Godoi Moreira, 181, Jardim Castelo, Santos - SP, filha de MAURO JOSE DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em Santos - SP e de APARECIDA ELIZABETH 
SILVA DE ALMEIDA, falecida há 17 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MAXIMILIANO SILVA DOS SANTOS e BRUNA DE MELO RAMOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, policial militar, RG n.º 23736169 - SSP/SP, CPF n.º 16948623808, 
com 40 anos de idade, natural de Pariquera-Açu - SP, nascido no dia vinte e quatro de setembro de mil 
novecentos e setenta e três (24/09/1973), residente na Rua Rio de Janeiro, 611, aptº 11, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ BISPO DOS SANTOS, falecido há 5 anos e de JULDINA SILVA DOS SANTOS, 
falecida há 11 anosDivorciado de Gerlene Cavalcante, conforme sentença datada aos 23/08/2006, 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Distrital de Pariquera-Açu, comarca de Jacupiranga-SP, 
nos autos de n°099/2006.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
291607093 - SSP/SP, CPF n.º 27260204885, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 61, fls. nº 344, Termo nº 6720), nascida no dia três de novembro de mil novecentos e setenta 
e oito (03/11/1978), residente na Rua Rio de Janeiro, 611, aptº 11, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de 
FRANCISCO MARTINEZ RAMOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, resi-
dente em Guarujá - SP e de CELENI MARTA DE MELO RAMOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 62 anos de idade, residente em Guarujá - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ÉVERTON FERREIRA LOPES DE AZEVEDO e ALINE GUEDES DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 489564537 - SSP/SP, CPF n.º 
43704210803, com 21 anos de idade, natural de Guanhães - MG (Guanhães-MG  Livro nº 41, fls. nº 56, 
Termo nº 13900), nascido no dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (07/12/1992), 
residente na Rua das Mangabeiras, 160, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de GABRIEL FERREIRA DE 
AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ROSILENE APARECIDA LOPES DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 44 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estu-
dante, RG n.º 502269315 - SSP/SP, CPF n.º 47277174844, com 17 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e sete (15/07/1997), residente na Rua 
Julieta de Azevedo Bonavides, 130, Ap 2, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de EDMILSON GUEDES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 48 anos de idade, residente em Praia Grande - SP 
e de MARLUCE MARIA DA CONCEIÇÃO GUEDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, manicure, 
com 42 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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 23 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: BRUNO FERREIRA DA SILVA e MICHELE DE OLIVEIRA SILVERIO. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de ponte, RG n.º 48559333 - SSP/SP, CPF n.º 
40488844843, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 153, fls. nº 163, Termo 
nº 43153), nascido no dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e dois (17/06/1992), resi-
dente na Rua Caminho São Jorge, 3010, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JUAREZ FRANCISCO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, operador de pá carregadeira, com 42 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de SHEILA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, operadora de pá carregadeira, 
com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 485714449 - SSP/SP, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 142, fls. nº 141, Termo nº 38753), nascida no dia primeiro de agosto de mil novecentos e no-
venta (01/08/1990), residente na Rua Caminho São Jorge, 3010, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha 
de PAULO SERGIO SILVERIO, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 39 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 
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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RICARDO ALVES e ADRIANA DE OLIVEIRA MESQUITA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, empresário, RG n.º 17954650 - SSP/SP, CPF n.º 08378634817, com 45 anos 
de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 86, fls. nº 213vº, Termo nº 86795), 
nascido no dia sete de fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove (07/02/1969), residente na Rua 
Maria Cris�na, 761, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de CARLOS DE CASTRO ALVES, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LENIRA 
BALSALOBRE ALVES, de nacionalidade brasilera, do lar, com 73 anos de idade, residente em Cubatão 
- SPDivorciado de Adriana de Lima Barros, conforme sentença de 15/05/2002, proferida pela Juiza da 
1ªVara Cível desta Comarca, nos autos de n°71/2002. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, técnica de segurança do trabalho, RG n.º 460189475 - SSP/SP, CPF n.º 23153604800, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (03/12/1988), residente na Rua Luiz Gonzaga do Nascimento, 153, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha 
de ARNALDO DONATO DE MESQUITA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA IZAURA DE OLIVEIRA MESQUITA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, 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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: KALLYMAN DIAS TAVARES e PAMELLA ANAIR PIRES SANTOS DA COSTA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, consultor de vendas, RG n.º 401397737 - SSP/SP, CPF n.º 
37747802854, com 23 anos de idade, natural de Santa Cruz do Capibaribe - PE (Santa Cruz do Capibaribe-
PE  Livro nº 15, fls. nº 42, Termo nº 16517), nascido no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e no-
venta (31/10/1990), residente na Rua Dom Pedro I, 158, Casa 2, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de NETORDO 
TAVARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, tec. em radiologia, com 54 anos de idade, residente em 
Santos - SP e de MARIA LÚCIA DIAS TAVARES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, 
residente em Santos - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, administração em 
logís�ca, RG n.º 428391990 - SSP/SP, CPF n.º 42200231865, com 21 anos de idade, natural de Santos - SP 
(Santos-SP 1ºSubdistrito  Livro nº 284, fls. nº 65v, Termo nº 103772), nascida no dia trinta e um de agosto 
de mil novecentos e noventa e três (31/08/1993), residente na Rua das Acacias, 113, Vila Natal, Cubatão - 
SP, filha de ANTONIO CARLOS DA COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, 
residente em Praia Grande - SP e de SARA PIRES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, tec. em enferma-
gem, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opon-
ha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: BRUNO ROMÃO DE LIMA e SUELEN SOUZA DA CONCEIÇÃO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, feitor de produção, RG n.º 44457242 - SSP/SP, CPF n.º 
34639382863, com 27 anos de idade, natural de São Paulo - SP, nascido no dia vinte e dois de março 
de mil novecentos e oitenta e sete (22/03/1987), residente na Rua Santo Antonio de Padua, 471, Vila 
São José, Cubatão - SP, filho de JOEL BENTO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
44 anos de idade, residente em São Paulo - SP e de SILVANIA APARECIDA ROMÃO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em Poá - SPDivorciado de Juliana Novais Santana, 
conforme sentença de 04/07/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos 
autos de nº0003871-04.2013.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de caixa, RG n.º 421758387 - SSP/SP, CPF n.º 22977081810, com 26 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascida no dia treze de março de mil novecentos e oitenta e oito (13/03/1988), 
residente na Rua Santo Antonio de Padua, 471, Vila São José, Cubatão - SP, filha de MANOEL RODRI-
GUES DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 53 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de MARIA BERNADETE DE SOUZA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: PABLO ALMEIDA MENDES e ISABELLE CRISTINY MARCOLINO GREGORIO DOS SAN-
TOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, adesivador, RG n.º 488874191 - SSP/
SP, CPF n.º 41818402807, com 21 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 172, fls. nº 211, Termo nº 104167), nascido no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e três 
(02/06/1993), residente na Rua São Caetano, 171, São Bento, Santos - SP, filho de NICANOR MARTINS 
MENDES, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 43 anos de idade, residente em Santos - SP 
e de ADRIANA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 42 anos de idade, residente em 
Santos - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 463777359 
- SSP/SP, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 139, fls. nº 
138, Termo nº 84498), nascida no dia seis de abril de mil novecentos e noventa (06/04/1990), residente 
na Rua Santo Antonio de Pádua, 39, Vila São José, Cubatão - SP, filha de ANGELINO GREGORIO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de SANDRA REGINA MARCOLINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, cuidadora de idosos, com 
51 anos de idade, residente em Santos - SP.  Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ HELIO FERNANDO DA SILVA e JULIANA CERCA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, funileiro industrial, RG n.º 43921976 - SSP/SP, CPF n.º 31577442830, 
com 32 anos de idade, natural de Bom Jardim - PE (Bom Jardim-PE - 1ºDistrito  Livro nº 04, fls. nº 
203, Termo nº 5847), nascido no dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e dois (30/06/1982), 
residente na Rua Waldomiro Pereira, 352, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de FERNANDO RAIMUNDO 
DA SILVA, falecido há 12 anos e de MARIA GORETE DA SILVA, falecida há 2 meses . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra�va, RG n.º 35576432 - SSP/SP, CPF n.º 
37462196808, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de outubro de 
mil novecentos e oitenta e nove (31/10/1989), residente na Rua Waldomiro Pereira, 352, Vale Verde, 
Cubatão - SP, filha de ERON PEDRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, maquinista, com 53 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de SOLANGE CERCA DA 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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 25 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JÚNIOR ARAUJO DOS SANTOS e ROSELY OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de construção civil, RG n.º 44396145 - SSP/SP, CPF 
n.º 38002266854, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de junho de 
mil novecentos e oitenta e oito (15/06/1988), residente na Praça Januário Estevão de Lara Dante, 166, 
aptº12, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUVENICE GOMES DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administra�vo, RG n.º 19547892002 - SSP/
MA, CPF n.º 01153778327, com 27 anos de idade, natural de São Luis - MA (São Luís-MA  Livro nº 61, fls. 
nº 281, Termo nº 68969), nascida no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e sete (10/07/1987), 
residente na Praça Januário Estevão de Lara Dante, 166, aptº12, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
RIBAMAR DO ESPIRITO SANTO, de nacionalidade brasileira, empresário, com 62 anos de idade, residente 
em São Luis - MA e de MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, empresária, com 
50 anos de idade, residente em São Luis - MA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 25 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FABRICIO DA SILVA e SUZANA APARECIDA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 33086015X - SSP/SP, CPF n.º 22157399836, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 98, fls. nº 314, Termo nº 21416), 
nascido no dia dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e três (19/11/1983), residente 
na Rua Vereador José Marcondes, 44, Vila São José, Cubatão - SP, filho de TEREZINHA CARULINDA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 351471765 - SSP/
SP, CPF n.º 21891719890, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 78, fls. 
nº 224, Termo nº 13366), nascida no dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta e um 
(27/03/1981), residente na Rua Vereador José Marcondes, 28, Vila São José, Cubatão - SP, filha de 
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de NEUSA RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
66 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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: PAULO CÉSAR SILVA DE OLIVEIRA e JOSIANE GOMES DO NASCIMENTO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar juridico, RG n.º 427466131 - SSP/SP, CPF n.º 
45084334805, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 175, fls. nº 144, Termo 
nº 51890), nascido no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (24/02/1996), 
residente na Rua Vicente Latrova, 93, bl.A, aptº11, Bolsão 7, Cubatão - SP, filho de PEDRO RAMOS 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 62 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ROSÉLIA SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 37 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 
531980042 - SSP/SP, CPF n.º 44959309822, com 16 anos de idade, natural de Crato - CE (Cubatão  Livro 
nº 193, fls. nº 359, Termo nº 59269), nascida no dia dez de março de mil novecentos e noventa e oito 
(10/03/1998), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, casa H 2, bl. 333, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, soldador, com 45 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de RITA DE CASSIA GOMES SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 26 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SEVERINO LUCIANO DE LIMA PEREIRA e ROBERTA FERNANDES DE SOUSA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 36096708 - SSP/SP, CPF n.º 26423592802, 
com 38 anos de idade, natural de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº A-03, fls. nº 211, Termo nº 3746), 
nascido no dia treze de agosto de mil novecentos e setenta e seis (13/08/1976), residente na Rua dos 
Lírios, 44, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de ALDECÍNIO MANOEL PEREIRA, falecido há 4 anos e de JUDITE 
MARIA DE LIMA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em 
Surubim - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 357713102 
- SSP/SP, CPF n.º 37479101813, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e 
um de fevereiro de mil novecentos e noventa (21/02/1990), residente na Rua dos Lírios, 44, Vila Natal, 
Cubatão - SP, filha de TEREZINHA FERNANDES DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 26 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DEIVID DA SILVA BEZERRA e ELIZANGELA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico montador, RG n.º 421760618 - SSP/SP, CPF n.º 
22839738805, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 120, fls. nº 75, Termo nº 
29932), nascido no dia dez de março de mil novecentos e oitenta e sete (10/03/1987), residente na Rua 
Caminho São Geraldo, 121, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de ANTONIO SILVESTRE BEZERRA, falecido 
há 14 anos e de MARILENE EUNICE BEZERRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos 
de idade, residente em Gravtá - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de 
expedição, RG n.º 33877360 - SSP/SP, CPF n.º 35300656844, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP (Cubatão  Livro nº 111, fls. nº 53, Termo nº 26328), nascida no dia doze de outubro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (12/10/1985), residente na Rua Caminho São Geraldo, 121, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, filha de AMARO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, operador de escavadeira, com 53 anos de 
idade, residente em Recife - PE e de MARIA LUIZA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, ajudante 
geral, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opon-
ha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 26 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ LIDIO BONIFÁCIO DOS SANTOS e ROSECLÉA BARROS DOS SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 429936369 - SSP/SP, CPF n.º 38612583829, 
com 26 anos de idade, natural de Salvador - BA (Salvador-BA  Livro nº 61, fls. nº 167, Termo nº 226841), 
nascido no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e oito (25/05/1988), residente na Rua 
Beira Mar, 1937, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSELÍDIA BONIFÁCIO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, faxineira, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 48617511x - SSP/SP, CPF n.º 41081719850, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de junho de mil novecentos 
e noventa (19/06/1990), residente na Rua Beira Mar, 1937, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de 
CICERO BARROS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de NILZA MARIA DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aux. serviços gerais, 
com 48 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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FABIO FERNANDES MARQUES e VALÉRIA SOARES DE LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de topografia, RG n.º 11596715 - SSP/SP, CPF n.º 08745734755, 
com 36 anos de idade, natural de Rio de Janeiro - RJ (Rio de Janeiro-RJ 13ºCircunscrição  Livro nº 6, 
fls. nº 95, Termo nº 3190), nascido no dia dezesseis de julho de mil novecentos e setenta e oito 
(16/07/1978), residente na Rua 4, 66, Bloco 2, Ap 23, Pq. São Luís, Cubatão - SP, filho de EDSON DE 
SOUZA MARQUES, de nacionalidade brasileira, cabeleireiro, com 51 anos de idade, residente em Rio 
de Janeiro - RJ e de IVONE BAIA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, 
residente em Rio de Janeiro - RJ . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconi-
sta, RG n.º 46123741 - SSP/SP, CPF n.º 35882376823, com 27 anos de idade, natural de Surubim - PE 
(Surubim-PE  Livro nº 17, fls. nº 163, Termo nº 20357), nascida no dia doze de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e seis (12/12/1986), residente na Rua 4, 66, Bloco 2, Ap 23, Pq. São Luís, Cubatão - SP, 
filha de GERMANO SOUSA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 48 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA SOARES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, diarista, 
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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ROGERIO GOMES DA SILVA e THAINÁ CRISTINY PEREIRA DOS PASSOS PIRES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante patrimonial, RG n.º 21935255 - SSP/SP, 
CPF n.º 13379005835, com 42 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
454, fls. nº 273, Termo nº 199475), nascido no dia treze de março de mil novecentos e setenta e dois 
(13/03/1972), residente na Rua Ana Maria, 760, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de MARIZETE 
GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente na Av. Monteiro 
Lobato, 288, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 56484004X - SSP/SP, CPF n.º 46524938860, com 18 anos de idade, natural de São Vicente - SP 
(São Vicente  Livro nº 228, fls. nº 70, Termo nº 161525), nascida no dia vinte e quatro de julho de 
mil novecentos e noventa e seis (24/07/1996), residente na Rua Ana Maria, 760, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, filha de MARCO ANTÔNIO PIRES, de nacionalidade brasileira, falecido há 04 anos e 
de ROSANA PEREIRA DOS PASSOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, resi-
dente na Rua Reno, 123, em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: SANDOVAL ALVES CARDOSO e CÍNTHIA DOS SANTOS PEREIRA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administra�vo, RG n.º 33433943 - SSP/SP, CPF 
n.º 22619168848, com 30 anos de idade, natural de Surubim - PE (Riacho das Almas-PE  Livro nº 3, 
fls. nº 224, Termo nº 1651), nascido no dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(20/09/1984), residente na Rua Santa Julia, 228, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de CÍCERO 
ALVES CARDOSO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Ria-
cho das Almas - PE e de INÊZ DE ARRUDA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, diarista, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tec. 
em segurança no trabalho, RG n.º 354879042 - SSP/SP, CPF n.º 31780649827, com 27 anos de idade, 
natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 107, fls. nº 122v, Termo nº 65347), nascida no 
dia primeiro de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (01/11/1986), residente na Rua 4, Casa 
23, Ligação 147, Morro da Penha, Santos - SP, filha de JOSÉ JOVENAL PEREIRA, falecido há 6 anos e 
de EDILEIDE MADALENA DOS SANTOS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 
51 anos de idade, residente em Santos - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.
  

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO e RAIMUNDA MARIANO DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 1087489 - SSP/PI, com 46 
anos de idade, natural de Campo Maior - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 24, fls. nº 45, Termo nº 28896), 
nascido no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e sessenta e oito (14/01/1968), residente na 
Rua Caminho dos Pilões, 7, Pilões, Cubatão - SP, filho de MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, domés�ca, com 59 anos de idade, residente em Cocal de Telha - PI . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 578047159 - SSP/
SP, CPF n.º 80144985349, com 39 anos de idade, natural de Campo Maior - PI (Capitão de Campos-PI  
Livro nº 6, fls. nº 185, Termo nº 6737), nascida no dia doze de outubro de mil novecentos e setenta 
e quatro (12/10/1974), residente na Rua Caminho dos Pilões, 7, Pilões, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
MARIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 78 anos de idade, residente em Cocal 
de Telha - PI e de MARIA DIVA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 67 anos 
de idade, residente em Cocal de Telha - PI. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 29 de setembro de 2014
 O Oficial: Fabio Capraro.
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aderbaugama@superig.com.br 

(13) 99773-7374

por Aderbau Gama

Aconteceu em 
grande es�lo o Baile 
alusivo aos 30 anos 
da OAB Cubatão. 
Um sucesso

Zé Carlos do 
PT foi agra-
ciado com 
uma festa 
surpresa or-
ganizada pe-
los amigos no 
Grêmio dos 
Servidores 
em comemo-
ração ao seu 
aniversário 
dia 30-09

Na quarta dia 24 
os companheiros 
rotarianos para-
benizaram aos 
aniversariantes 
do mês. 
Na foto Toninho 
e esposa, Cantal-
ice e esposa Fer-
nando e esposa

Um sucesso o 
IV Baile Retrô 
organizado pelo 
amigo Tião e 
Equipe.
A Rainha da 
Primavera Maria 
Antonieta e a  
princesa Marilda 
Canelas

“É com muita alegria 
que comemoramos 
nesta úl!ma quarta-
feira (01/10) mais um 
ano de existência da 
escola ABC. 
O comprome!mento 
com a educação e a 
nossa união fizeram 
com que chegássemos 
hoje aos 11 anos de 
existência”. 

Escola ABC comemora 11 anos

“Parabéns Escola ABC”

Homenagem a Jacira
Venho a público 

agradecer aos tra-
balhos da servidora 
pública municipal de 
Cubatão Jacira No-
gueira Clementino 
pelas décadas de ser-
viços prestados. 

Ao se aproximar 
sua aposentadoria 
relembramos que 
seus esforços pela co-
munidade não foram 
em vão. Ela Levou 
lazer, entretenimen-
to e inclusão social, 
sempre 
c o m 
dedica-
ção to-
tal e foi 
e x e m -
plo de 
s e r v i -
d o r a 
q u e 

brigava pelo interes-
se da comunidade  
Deus que está acima 
de tudo e é senhor 
do tempo fará pre-
valecer a verdade e 
fará superar todas os 
desafios.

As sementes do 
bem que você se-
meou frutificaram, e 
eu sou um exemplo 
disso 

Marli Vicente 
e amigos da Vila 
dos Pescadores

Ione Gonzales 
29/09

Nilzete da Maria Vitrine 
04/10

Parabéns ao casal Rita Borgel e Gilmar Balbino 
que comemoraram 30 anos de matrimônio. 
Que Deus os abençõe e que venham mais 
mo!vos para celebrar o amor que os une.

Angela Santos 
06/10

Layndra Victória é mais 
uma das atrações nas 
noites do Casarão 
Pizzaria. Na foto o 
proprietário da Casa 
Miro com a cantora e 
Cris!na Oliveira

A presidente da República Dila 
Roussef passou pela Baixada, não 
sem antes parar para uma self com 
Lamuel 10

PARABÉNS

A equipe do Jornal 
Acontece parabeniza  
todos os aniversa-
riantes nesta data 
tão especial. Muitas 
felicidades.
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ANUNCIE

AQUI

3361-5212
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