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Marcel Nóbrega

Santos seleciona 
para obra da 
entrada da cidade

Orçadas em mais de 
R$ 217 milhões as inter-
venções incluem cons-
trução de viadutos,  16 
quilômetros de corre-
dores de ônibus, macro 
drenagem e novo siste-
ma cicloviário.

O projeto está con-
templado no PAC 
Médias Cidades e o 
financiamento está ga-
rantido. A pré-qualifica-
ção é necessária devi-
do à complexidade do 
projeto.  05

Núcleo  Vila Noel 
será realojado

Acordo entre Ecovias, 
Prefeitura de Cubatão 
e CDHU sela destino do 
núcleo que foi cortado 
pelo Anel Viário En-
genheiro Luiz Antônio    

Veiga de Mesquita. 
Desde o início das 

obras buscava-se uma 
solução para realo-
car os moradores para    
outro local. 05

Bertioga  toca seis 
grandes obras 
simultâneas

Prefeitura conta 
com recursos dos go-
vernos Federal e Esta-
dual e também do De-
partamento de Apoio e 
Desenvolvimento das 
Estâncias.

 Apenas do DADE a 

Prefeitura está apli-
cando mais de R$ 26 
milhões. 

Para o prefeito Mauro 
Orlandini as obras em 
execução vão melhorar 
a qualidade de vida da 
população. 05

Estrada de Pernambuco 
está em obras

Servidores terão     
salários reduzidos 02

Camp de Cubatão 
comemora nova 
certificação 06

Guarujá tem novo 
vereador em 2015  02

De acordo com a Pre-
feitura de Guarujá 15% 
dos trabalhos já foram 
concluídos. Estão sen-
do reconstruídas guias, 

sarjetas, sistema de 
drenagem e novo pavi-
mento asfáltico. 

Trabalhos estão 
sendo realizados em 

duas frentes. 
Objetivo é que tudo 

fique pronto antes do 
início da temporada de 
verão. 05

Pedro Rezende

Eleições 2014  
03 e 04

Eleitos da 
Região

Votação por 
cidade

Bastidores

Justiça absolve 
prefeita Antonieta

Pós-eleição

Dirceu Mathias
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Guarujá tem novo vereador 
Política

Eleição do atual presidente da Casa como deputado federal abriu vaga

A Câmara Munici-
pal do Guarujá tem 
um novo integrante 
a partir de janeiro de 
2015. Com a saída do 
atual Presidente do 
Legislativo, Marcelo 
Squassoni (PRB) para 
assumir uma cadeira 
na Câmara Federal, o 
suplente, Edmar Lima 

dos Santos, o Juninho 
Eroso (PPL), vai assu-
mir o mandato. 

Eroso, como é co-
nhecido na cidade, é 
morador, nasceu e foi 
criado no Sítio Con-
ceiçãozinha. Em 2012 
disputou sua primeira 
eleição. Obteve 1793 
votos e ficou como 

primeiro suplente da 
coligação. 

Atualmente, Ju-
ninho trabalha na 
Unidade de Presença 
Política (UPP) da Pre-
feitura do Guarujá, 
que atua na relação 
da Administração 
Municipal com as co-
munidades.

Vereadores mirins tomam
posse na Câmara de Santos

Solenidade seguirá os mesmos ritos e protocolos oficiais

Os 21 vereadores 
que integrarão a pri-
meira legislatura da 
Câmara Jovem de San-
tos serão empossados 
nesta sexta, dia 10, em 
solenidade realizada 
no Plenário Dr. Oswal-

do de Rosis do Legisla-
tivo. 

A cerimônia está 
prevista para as 18 
horas e obedecerá aos 
ritos oficiais, como a 
execução dos hinos 
Nacional e da Cidade, 
o firmamento do com-
promisso parlamentar, 
a eleição da Mesa Di-
retora e a composição 

das Comissões Perma-
nentes.

O mandato dos es-
tudantes tem início 
agora em outubro e 

seguirá até dezembro 
de 2015. Eles se reu-
nirão para sessões or-
dinárias uma vez por 
mês, sempre nas pri-

A homologação dos nomes foi veiculada na edição do dia 12 de setembro 
do Diário Oficial.  A votação ocorreu entre os dias 25 e 29 de agosto

meiras quartas-feiras. 
Além das sessões, es-
tão previstas também 
audiências públicas e 
palestras.

Divulgação

42 escolas

da cidadeparticiparam 
do processo eleitoral

STF determina 
redução de salários

Em Cubatão, decreto de 2011 já 
havia reduzidos vencimentos 

A Prefeitura de 
Cubatão espera eco-
nomizar mais de R$ 
10 milhões por ano 
com a aplicação do 
teto salarial para os 
servidores públicos 

do município.
Desde 2011 a pre-

feitura tenta cumprir 
a Constituição Fede-
ral que determina que 
o salário dos servido-
res deve ser menor 
que o vencimento do 
chefe do executivo.

De acordo com a 

Prefeitura cerca de 30 
servidores tem salá-
rios entre R$ 20 e R$ 
60 mil. Superiores ao 
ganho da prefeita, que 
é de R$ 14.255,30.

Mesmo após a pu-
blicação do decreto 
da prefeita em 2011 
alguns desses funcio-
nários conseguiram 
liminares na justiça 
e vinham receben-
do salários acima do 
teto.  

Agora, o Supremo 
Tribunal Federal de-
cidiu que o teto sala-
rial deve ser aplicado 
e que não devem ser 
excluídos da conta as 
gratificações pessoais,  
por tempo de serviço 
ou de qualquer outra 
natureza.  

20 a 60 mil

é o valor do salário de 
aproximadamente 30 
funcionários

Quem sai mui-
to fortalecido dessa 
eleição, embora não 
tenha disputado ne-
nhum cargo, é o ve-
reador tucano Ade-
mário. 

Quase tudo

Por muito pouco, 
Ademário não fez 
barba, cabelo e bigo-
de. Enquanto seus 
candidatos Bruno 
Covas, federal e Fer-
nando Capez, esta-
dual sagraram-se os 
mais bem votados 
do PSDB no estado, 
o senador José Ser-
ra teve quase 10 mil 
votos a mais que o 
petista Suplicy. Per-
deu apenas com Aé-
cio Neves, que ter-
minou em terceiro 
na disputa em solo 
cubatense. 

Curtas da semana

Outro vereador 
cubatense que pode 
se assanhar com o re-
sultado desta eleição 
é o socialista Doda. 
Federal mais bem 
votado em Cubatão, 
Doda saltou de pou-
co mais de dois mil 
votos obtidos em 
2012 para mais de 
seis mil nesta elei-
ção. No total teve 
9.370 votos.

Faltaram os de fora

O vereador Ben-
zi, de Guarujá, não 
teve a mesma sorte 
do colega de Squas-
soni. Com votação 
expressiva e o mais 
votado da legenda, 
ficou de fora da As-
sembleia porque seu 

partido, o Pros, não 
atingiu o quociente 
eleitoral. Benzi con-
quistou 29.047 vo-
tos, dos quais 25.760 
apenas na Pérola do 
Atlântico

Prefeiturável

De olho em 2016

Não ajudou

Sadao Nakai foi 
o candidato mais 
lembrado pelo elei-
tor santista. O vere-
ador tucano saiu de 
“casa” com respei-
táveis 36.133 votos. 
Contudo, para sua 
eleição, faltaram 
pingar mais votos de 
fora. No total, Sadao 
obteve 48.738 votos. 

Sem fundos
Circula nas re-

des sociais algumas 
imagens, suposta-
mente de cheques 
de campanha do 
candidato Júnior 
Bozzella. Os recla-
mantes afirmam 
que receberam os 
cheques como pa-
gamento por servi-
ços prestados.

Mil Cravado

Líder e coordena-
dor geral da cam-
panha de Fernando 
Bispo, o empresário 
Adenilson Amorim 
cravou redondos 
mil votos para o ve-
reador vicentino. 
Com isso, Adenilson 
confirma sua capaci-
dade de liderar e se 
mantem muito valo-
rizado para 2016.

Prefeita campeã

Marcia Rosa foi a 
única, entre os seis 
prefeitosda Região que 
declararam apoio à ree-
leição de Dilma, a con-
quistar vitória para a 
presidenta no primeiro 
turno. Além de acom-
panhar a presidenta 
em sua passagem por 
Santos, Marcia cobrou 
empenho de auxiliares 
e colaboradores e tam-
bém organizou cami-
nhadas e grandes reu-
niões na cidade.

Justiça absolve 
prefeita Antonieta

Processo movido pelo Ministério 
Público questionava contrato 

O juiz da 4ª Vara 
de Guarujá julgou 
improcedente a ação 
civil pública, apre-
sentada ao MP, con-
tra a prefeita Maria 
Antonieta de Brito e a  
Autobus Assessoria 
Técnica e Logística de 
Transportes Ltda.

 A ação alegava 
nulidade de licitação 
e, por consequência, 
do contrato firmado 
entre o Município de 
Guarujá, na pessoa 
da senhora prefeita 
Maria Antonieta, e a 
empresa.

O objetivo da con-
tratação era obter 
parâmetros compa-
rativos às planilhas 
apresentadas pela 
empresa concessioná-

ria do serviço público 
de transporte para 
justificar reajuste de 
tarifas.

Tanto a defesa da 
prefeita como os ad-
vogados da empresa 
convenceram o juiz 
de primeira instância 
de que a contratação 
obedeceu todos os re-
gramentos previstos 
em lei. 

Os réus lograram 
êxito em demonstrar 
que a empresa con-
tratada apresentou 
todos os elementos 
necessários, afastan-
do a alegada fragi-
lidade na sua con-
fecção. Comprovou 
ainda que não houve 
nulidade do procedi-
mento licitatório.
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Eleições 2014

Papa vence com campanha na Baixada
Defensor do voto distrital, ex-prefeito afirmou durante a campanha que não se sentiria a vontade para fazer 

campanha em outras regiões. Assim, obteve boa votação na Região e no Vale do Ribeira 

Depois de deixar a 
Prefeitura de Santos 
com índice de apro-
vação superior a 70%, 
João Paulo Tavares 
Papa, agora como de-
putado federal pre-
tende defender pro-
jetos metropolitanos, 
a reforma política e 
uma fatia maior de 
retorno de impostos 
por parte do governo 
federal. 

Papa compõe a 
bancada tucana, ter-
ceira maior da Câma-
ra dos deputados.

Saiu das urnas 
como o deputado fe-

deral mais bem vota-
do da Baixada. 

Durante a cam-
panha afirmou que 
pretende trabalhar 
muito para ajudar as 
prefeituras da Região 
com planejamento e 
elaboração de proje-
tos estruturantes. 

Um dos posiciona-
mentos mais contun-
tendes da campanha 
foi restringir a cam-
panha à Baixada   , 
principalmente por 
que é defensor do 
voto distrital misto e 
da maior representa-
tividade regional. 

Com ajuda do PRB Beto 
Mansur garante reeleição 

Reeleição veio com a menor votação entre todas as 
disputas para a Câmara Federal 

Mesmo obtendo 
menos da metade dos 
sufrágios conquista-
dos na eleição de 2010 
o deputado federal e 
ex-prefeito de Santos, 

Beto Mansur conquis-
tou novo mandato na 
Câmara Federal. 

Desta vez o empur-

rão veio dos mais de 
1,5 milhões de votos 
conquistados pelo 
apresentador de tv 
Celso Russomanno. 
Ao todo o PRB ul-
trapassou a casa dos 

dois milhões de votos 
e elegeu oito cadei-
ras.

Comemorando a 
vitória o ex-prefeito 
afirma que vai dar 
continuidade ao tra-
balho de buscar mais 
verbas para as cida-
des da Região “prin-
cipalmente nas áreas 
de infraestrutura e 
mobilidade urbana, 
como é o caso das ver-
bas que já ajudamos a 
trazer, como do tele-
férico dos morros de 
Santos e da entrada 
da cidade”, diz. 

Guarujá volta a ter um 
federal após 24 anos

Último representante da cidade em Brasília foi o 
ex-prefeito Maurici Mariano em 1990 

Beneficiado pela es-
trondosa votação do 
apresentador Celso 
Russomanno e pela 
votação em peso que 
recebeu em Guaru-
já, o atual presidente 
da Câmara Marcelo 
Squassoni vai para o 
Congresso Nacional. 

A votação do parti-
do, ultrapassou os dois 
milhões de votos e ele-
geu uma bancada de 
oito deputados, a ter-
ceira maior do estado 
São Paulo, atrás ape-
nas do PSDB e do PT. 

Squassoni foi o can-
didato a deputado fe-

deral mais votado da 
cidade, obteve 23.736 
sufrágios, quase três 
vezes mais que o se-
gundo colocado. 

O deputado eleito 
afirma que vai traba-
lhar para viabilizar o 
máximo de recursos 
possíveis para as ci-
dades da Região, so-
bretudo para resolver 

problemas de infraes-
trutura, saúde e mora-
dia. 

Em Guarujá a ideia 
é agir em parceira com 
a Prefeitura para dimi-
nuir o déficit habitacio-
nal, que hoje é de mais 
de 25 mil moradias. 

Bruno Covas entra na linha 
de sucessão do Estado

Antes mesmo de 
assumir a cadeira de 
deputado federal, 
Bruno Covas já vê seu 
nome sendo lembra-
do para a sucessão do 
governador Geraldo 
Alckmin. Nos basti-
dores do tucanato o 
assunto é tratado com 
cautela dado a pre-

maturidade do tema. 
Contudo, analis-

tas consideram que 
os tucanos paulistas 
não podem descartar 
o nome do deputado. 
Com mais de 350 mil 
votos espalhados por 
mais de 80% dos mu-
nicípios do Estado, 
e como mais votado 

do partido, o deputa-
do federal eleito tem 
ainda as possibilida-
des de retornar ao 
secretariado do go-
vernador Alckmin ou 
ainda ser aproveitado 
no Executivo Fede-
ral, caso Aécio Neves 
vença a disputa com 
a petista Dilma.

Vale do Ribeira chega à 
Brasília com Samuel Moreira

Com trajetória polí-
tica ascendente desde 
que foi eleito prefeito 
da cidade de Regis-
tro em 1997 e reelei-
to com 2000, Samuel 
Moreira vem se des-
tacando no cenário 
político paulista.

Após deixar a Pre-
feitura de Registro, 

Moreira foi convida-
do pelo então gover-
nador José Serra para 
ser o subprefeito da 
região da Vila Pru-
dente, que tem mais 
de 350 mil habitan-
tes. 

De prefeito e sub-
prefeito foi para o 
primeiro mandato de 

deputado em 2006. 
Quatro anos depois 
foi reeleito com mais 
de 130 mil votos e 
desde 2010 é o presi-
dente da Assembleia. 

“Agora o nosso 
desafio é trabalhar 
em Brasília em temas 
importantes para o 
país”, diz. 

Confira a lista 
completa dos 
eleitos e dos 
mais votados 
em cada uma 
das nove 
cidades da
região em:
acontecedigital.
com.br

Divulgação

16,06% 

dos votos válidos em 
Guarujá

5 mandatos

de deputado federal, 
dois de prefeito e um 
mandato de vereador
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Caio França chega à Assembleia como 

mais votado da Baixada Santista
Com menos de 30 

anos de idade e três 
eleições disputadas 
Caio França (PSB) de-
sempatou o jogo. 

Agora tem no cur-
rículo duas vitórias e 
uma derrota nas ur-
nas.

Caio França chega 
a Assembleia como o 
deputado mais vota-
do do partido, o mais 
bem votado da Re-
gião, superando in-
clusive candidatos a  

deputado federais. 
Outros fatores 

importantes para o 
prosseguimento da 
trajetória do deputa-
do eleito será o papel 
de liderança do PSB 
que deverá exercer no 
parlamento e o espa-
ço no Governo do Es-
tado que certamente 
virá através do papel 
do vice-governador 
eleito Márcio França. 

Ao conceder entre-
vista Caio França afir-
mou que entre suas 
metas na Assembleia 
é usar o prestígio do 
partido frente ao go-
verno para viabilizar 
recursos para a Baixa-
da para o Vale do Ri-
beira e também para 
o  Litoral Norte. 

Cassio Navarro conquista 
mais de 26% da PG

Empenho pessoal do prefeito Mourão e mais de 20 
mil votos de fora foram determinantes. Total 50093

Por menos de 100 votos 
Paulo Correa vence 

Candidato teve ainda que convencer eleitores e  
apoiadores da viabilidade do seu partido 

Com 50.093 votos 
conquistados, o jo-
vem empresário, ex-
deputado e chefe de 
gabinete do prefeito 
de Praia Grande re-
torna à Assembleia 
Legislativa 4 anos 

após deixar escapar 
a reeleição que pa-
recia certa em 2010. 
Na ocasião  foi candi-
dato a reeleição pelo 
PSDB, partido que 
exige votação aci-
ma dos 75 mil votos. 
Além da barreira da 
legenda, Cássio tam-
bém enfrentou forte 
divisão dos votos da 
cidade com outro for-
te candidato daquela 
eleição.

Nesta eleição Na-
varro trocou o tuca-

nato pelo PMDB; foi a 
sorte. Seus 50093 vo-
tos seriam novamen-
te insuficientes no 
PSDB, mas lhe rende-
ram a última vaga da 
coligação composta, 
além do PMDB, pelo 
PP e pelo PSD. 

O deputado elei-
to afirma que vários 
desafios precisam ser 
superados pelas cida-
des da Região e citou 
saúde e segurança 
pública como priori-
dades. 

Em entrevista à Rá-
dio Rhema de Cuba-
tão, o deputado eleito 
afirma que, por di-
versas vezes, ouviu 

de outros políticos 
que corria o risco de 
ser bem votado e não 
se eleger devido ao 
partido. 

O PEN (Partido 
Ecológico Nacional) 
foi criado em 2012 e 
disputou agora sua 
primeira eleição. 
Além de ser novato 
na disputa o partido 
ainda lançouchapa 
completa, sem ne-
nhuma coligação. 

Paulo Correa Jú-

nior saiu da eleição 
com boa votação em 
todas as cidades da 

Baixada. Parte des-
se trabalho se deve a 
relação que mantem 
com seus irmãos de 
evangelho. 

38.489 votos

93 votos a mais que o 
terceiro colocado da 
legenda

123.138 votos

A maior votação entre 
todos os candidatos a de-
putado estadual e federal 
na Região

Trabalhadores da construção reelegem representante

O presidente do 
Sintracomos (Sindi-
cato dos Trabalha-
dores da Construção 
Civil e Mobiliário da 
Região), Marcos Braz 
de Oliveira, o Macaé, 
comemora a reeleição 
do deputado estadual 
Ramalho da Constru-
ção (PSDB). 

Suplente da legen-
da em 2010, o de-
putado assumiu o 

mandato definitiva-
mente após a eleição 

de 2012, quando de-
putados da legenda 
se elegeram prefeitos 
das suas cidades.

Macaé Braz foi principal articulador na Região

Na Baixada San-
tista, Macaé foi o 
principal articula-
dor e coordenador 
de campanha do 
deputado reeleito. 
Também por articu-
lação do presidente 
formou-se uma do-
brada vitoriosa com 
o ex-prefeito de San-
tos, João Paulo Papa, 
eleito deputado fe-
deral. 

88 mil votos  
 
O 12º mais votado da 
coligação liderada pelo 
PSDB 
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Moradores da Vila Noel serão 
transferidos para novo conjunto

Projeto foi apresentado por diretores da Ecovias na Prefeitura de     
Cubatão. A CDHU cuidará da estrutura e manutenção

Ecovias, CDHU e 
a prefeita de Marcia 
Rosa estão acertando 
os últimos detalhes 
para a construção de 
180 unidades habita-
cionais aos morado-
res da Vila Noel. O 
projeto foi apresen-
tado na Prefeitura na 
última segunda (06). 

O protocolo de 
intenções que as-
segurou a obra foi 
assinado durante a 
inauguração do Anel 

Viário Engenheiro 
Luiz Antônio Veiga 
de Mesquita na se-
mana passada. O in-

vestimento é de cerca 
de R$ 18 milhões. 

A Prefeitura se 

compromete a ceder 
o terreno para o em-
preendimento, após 
aval da Câmara.  

“Estamos juntos 
vendo esse sonho vi-
rar realidade. Traba-
lhamos muito para 
isso. 

O protocolo de in-
tenções é um docu-
mento que assegura 
aos moradores que 
providências concre-
tas estão sendo toma-
das para solucionar o 

problema habitacio-
nal daquele núcleo”, 
comemorou a prefei-
ta.

Além da prefeita 
participaram do en-
contro os represen-
tantes da direção re-
gional da  CDHU e 
da Ecovias: o diretor 
superintendente, Al-
berto Luiz Lodi; o ge-
rente de Engenharia, 
Rui Klein, e o gerente 
regional, Eduardo Di 
Gregório.

Pré-qualifica para 
licitação de obra

Investimento na entrada da         
cidade conta com verba do PAC

Verificação prévia 
das condições das em-
presas especializadas 
de engenharia que 
desejam participar 
da concorrência para 
execução de conjunto 
de obras na entrada-
dacidade. 

Este é o objetivo 

do edital de pré-qua-
lificação nº 02/2014, 
publicado no Diário 
Oficial do município-
do último dia (7). 

         O procedimento 
é necessário devido à 
alta complexidade do 
empreendimento que 
compreende o projeto 
executivo e as obras 
de faixas exclusivas e 
preferenciais de ôni-

bus, incluindo pavi-
mentação, melhorias 
nas vias, construção 
de ponte sobre o Rio 
São Jorge e viaduto 
sobre a Via Anchie-
ta/Avenida Martins 
Fontes, no Chico de 
Paula. 

As obras na entrada 
da cidade são aponta-
das como fundamen-
tais para solucionar 
os graves problemas 
de congestionamen-
to e tráfego de cami-
nhões pesados em 
toda  aquela região.  

CONCORRÊNCIA 

A concorrência pú-
blica, destinada para 
as empresas que fo-
rem qualificadas será 
lançada até o final do 
ano. 

As obras deverão 
começar no início de 
2015, com conclusão 
em 24 meses.

Grandes obras mudam 
a cara de Bertioga
Entre as obras estão a reurbanização da orla da praia, 

a duplicação da Avenida Anchieta e vias marginais 

Para a Prefeitura 
o maior objetivo das 
obras que estão em 
andamento á a me-
lhora da qualidade de 
vida da população. 
Além disso a cidade 
está de olho no bom 
atendimento e recep-
ção de turistas. 

Algumas das in-
tervenções em curso 
são de grande porte, 
como a reurbaniza-
ção da orla da praia, 

incluindo o Canal de 
Bertioga; a duplicação 
da Avenida Anchieta, 

com implantação de 
canais de drenagem 
e nova iluminação 
mais eficiente e eco-

nômica; e o prolonga-
mento da Avenida 19 
de Maio até a praia. 

Ainda de acor-
do com a Prefeitura 
também se encon-
tram projetos como o 
de pavimentação de 
ruas na região cen-
tral da cidade, cujo 
processo para libera-
ção de mais  recursos 
por parte do Governo 
Federal, está em fase 
adiantada.  

R$ 26,5 milhões

do DADE estão sendo 
aplicados em 6 obras

Começam intervenções na 
‘Estrada do Pernambuco’
Duas frentes estão trabalhando, uma na reconstrução 
de guias e sarjetas e outra equipe no recapeamento

Além do traba-
lho de construção de 
guias e sarjetas no 
trecho entre a rua Ca-
suarinas e a avenida 
Jomar, a obra con-
templa construção de 
sistema drenagem e 
ciclovia. 

“Estamos com 15% 
da obra concluída 
e trabalhando para 
acelerar ainda mais 
o ritmo. Outro ponto 
que iremos investir é 

na iluminação e deve-
mos entregar a obra 
em sua totalidade até 
maio de 2015”, expli-
cou o engenheiro da 
Secretaria Municipal 
de Obras, Mauro Bra-
ga. 

A Prefeitura afirma 
ainda que quer acele-
rar os serviços para 
que tudo fique pron-
to antes do início da 
temporada de verão.

Outro trecho que 

está ganhando um 
novo asfalto é o qui-
lômetro 0 ao 2. 

Neste local está 
sendo realizada toda 
a troca de solo da via 
para uma pavimenta-
ção totalmente nova.

Assim como em 
outras vias já recupe-
radas a avenida está 
recebendo reforço na 
compactação do solo 
antes da colocação da 
camada de asfalto. 

OBRAS

R$ 18 milhões

é o custo estimado dos 
novos apartamentos 

R$ 270 milhões

serão financiados pela 
Caixa Econômica Federal

Conjunto de obras:
 
- 21 km de faixas de ônibus, com 
pavimentação e melhorias nas vias

- Ponte sobre o Rio São Jorge 

- Viaduto sobre a rodovia Anchieta e
 Avenida Martins Fontes

SANTOS

GUARUJÁBERTIOGA
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CAmp

Ministério do Desenvolvimento Social 
renova a CEBAS do CAMP Cubatão

Vitória para o 
CAMP e para famí-
lias atendidas pelos 
serviços, programas e 
projetos da Entidade: 
no último dia 1 de ou-
tubro a Entidade re-
cebeu a notícia de que 
a Secretaria Nacional 
de Assistência Social 
vinculada ao Ministé-
rio do Desenvolvimen-
to Social e Combate 
à Fome – MDS havia 
deferido o pedido de 
renovação da Certifi-
cação de Entidade Be-
neficente de Assistên-
cia Social – CEBAS.

Sem a CEBAS, a 
Entidade teria mui-
tas dificuldades para 

Certificação nacional é fundamental para a continuidade das atividades sociais promovidas pela Instituição.

continuar suas ativi-
dades. Segundo a se-
cretária da Institui-
ção, responsável pelo 
encaminhamento dos 
documentos, Thami-
res Alcantara Fagun-
des, o CAMP perderia 
alguns benefícios, en-
tre eles, a isenção do 
pagamento da cota pa-
tronal da contribuição 
previdenciária sobre a 
folha de pagamento e 
a contribuição para o 
financiamento da se-
guridade social.

Ainda de acordo com 
Thamires, essa luta 
teve início em 2009, 
quando a Entidade so-
licitou a renovação da 

“Foi uma coroação                                        
do nosso mês de  
aniversário” 
 Engº Luiz Carlos 
Mendonça Correia

Presidente do CAMP

certificação. De lá para 
cá, a legislação sofreu 
modificações e dife-
rentes órgãos foram 
envolvidos no proces-
so, como o 
C o n s e l h o 
N a c i o n a l 
de Assistên-
cia Social – 
CNAS e o 
Ministério 
do Desen-
volvimen-
to Social e 
C o m b a t e 
à Fome – 
MDS. Desde 2010, a 
Federação Brasileira 
de Associações Socio-
educacionais de Ado-
lescentes – FEBRAE-

DA esteve mobilizada 
junto ao CNAS para 
a regulamentação da 
Promoção da Inte-
gração ao Mercado de 
Trabalho no âmbito da 

Política 
de As-
sistência 
S o c i a l , 
conforme 
objetivo 
expresso 
na Cons-
tituição 
Federal. 
A criação 

de uma Frente Parla-
mentar, em 2012, tam-
bém foi promotora da 
defesa das Entidades 
de todo o país que es-

tavam inseridas nesse 
difícil contexto.

Apesar da conquis-
ta, com a publicação 
da Portaria SNAS/
MDS nº 183/2014 que 
deferiu o pedido da 
Entidade e garantiu a 
certificação pelo perí-
odo de 2010 a 2014, o 
trabalho continua e, a 
partir do próximo mês, 
a equipe entra com 
um novo processo soli-
citando sua renovação 
por mais três anos.

O requerimento 
tempestivo mantém a 
regularidade até a de-
cisão final.

O Presidente do 
CAMP, Eng. Luiz Car-

los Mendonça Correia, 
comemorou junto com 
os funcionários e a 
consultora jurídica da 
Entidade, Dra. Rozan-
gela Borota Teixeira, 
mais essa conquis-
ta, após, segundo ele, 
passada toda a apre-
ensão. 

“Foi uma coroação 
do nosso mês de ani-
versário. Temos um 
trabalho de 43 anos 
voltado para a Assis-
tência Social, não po-
díamos simplesmente 
perder esse importan-
te reconhecimento”, 
concluiu ele. 

Projeto “Fala Aprendiz”: Parceria CAMP – CMDCA – Itaú Social

Presidente e Aprendizes do CAMP participam da campanha #eusougrato, lançada por ocasião dos 43 anos da Entidade

Projeto de Socioaprendizagem “Aprendiz de Olho no Futuro”

Projeto Petrobras Jovem Aprendiz – Parceria Petrobras – CAMP – SENAI Projeto Mantiqueira: Parceria Usiminas – CAMP
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Benefícios do mel
O mel é um produto na-

tural obtido a partir do néc-
tar das flores. Além de ser 
um ótimo adoçante natural, 
este alimento é cheio de be-
nefícios porque conta com 
ação antimicrobiana, capaz 
de impedir o crescimento 
ou destruir micro-organis-
mos e assim proteger contra 
doenças. 

Por ser rico em carboi-
dratos e açúcar o mel é óti-
ma fonte de energia. 

O alimento também con-
ta com vários nutrientes, en-

tre  eles o potassio é o que 
está mais presente no mel e 
é interessante para o equi-
líbrio da pressão arterial. 
Auxilia na prevenção de 
doenças crônicas; estimula 
o funcionamento do intesti-
no, combate a má digestão 
e previne úlceras gástricas; 
previne também o enve-
lhecimento, doenças como 
o Alzheimer, doenças car-
diovasculares, Bronquite e 
Asma. Além de melhorar 
o sistema imunológico e 
ser bom para pele.

Informa o Farmacêutico 
Gustavo F. Guilherme 

CRF 47.902

No meio do
caminho há 
uma pedra...

(Bel Moraes)
Na vida eu tenho co-

lecionado: amores, so-
nhos, figurinhas, lágri-
mas, risos e pedras. Já 
tropecei em algumas, fui 
machucada pela maio-
ria e todas pesam, mas 
com o passar do tempo 
eu vi o quanto elas são 
preciosas.

Antes eu as usava 
como arma, pois se ma-
chucam, que seja nos ou-
tros. Até que um dia eu 
percebi que a cada “to-
pada”, me fazia xingar, 
mancar, mas também 
fazia eu parar, pensar e 
perceber que eu estava 
no caminho errado.

Na minha coleção eu 
tenho pedras de todos 
os tipos, umas estão em 
exposição, algumas no 
cofre e muitas eu lanço 
no rio para ver quicar na 
água e afundar, pois são 
tão preciosas que prefi-
ro lançá-las e perdê-las, 
para que outros achem, 
pois foram elas que me 
fizeram crescer. 

Esqueci de mencionar 
que, com as pedras vêm 
às cicatrizes, e essas sim 
são doloridas e lindas. 
A cada cicatriz eu me 

transformo numa nova 
Bel, mas transparente e 
radiante.

Aviso: As pedras são 
inevitáveis, elas sem-
pre estarão no caminho. 
Elas te atingirão, o im-
portante é saber o que 
fazer com o que elas vão 
fazer com você. 

Quer saber o que eu 
estou fazendo?

Rindo freqüentemen-

te, gritando, orando, 
importando-me menos, 
errando, sonhando, tra-
balhando com prazer, 
amando, lutando pelo 
o que acredito, vivendo, 
agradecendo, agrade-
cendo, agradecendo... 
Construindo pontes e 
um lindo castelo.

Use a imaginação e 
seja feliz hoje.

www.sejafelizhoje.com.br
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Editais de casamento CARTóRIO dE REGISTRO CIVIL dE CuBATãO - Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

32 anos de tradição

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RAFAEL LIMA DO NASCIMENTO e LUAMI PEREIRA RAMOS SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, instrumentista, RG n.º 443991212 - SSP/SP, CPF n.º 
33121288890, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro nº 104, fls. nº 214, Ter-
mo nº 23704), nascido no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (07/10/1984), 
residente na Rua Santa Julia, 5 B, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSE DO NASCIMENTO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
VALDISELIA LIMA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
495740998 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Vicente Livro nº 231, fls. 
nº 296, Termo nº 163761), nascida no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e quatro 
(23/04/1994), residente na Rua Santa Julia, 5 B, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de WAGNER 
FRANCISCO VICENTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 50 anos de idade, residente 
em São Vicente - SP e de ADILMA RAMOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, domestica, com 
42 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, 02 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSUÉ TRINDADE DA SILVA JÚNIOR e SHEILA GONÇALVES BERNARDINO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auditor, RG n.º 685966186 - SSP/BA, 
CPF n.º 33921080819, com 29 anos de idade, natural de Itaberaba - BA (Itaberaba-BA Livro nº 84, 
fls. nº 81, Termo nº 25367), nascido no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e cinco 
(22/04/1985), residente na Rua Professor Djalma Ortega, 21, Jd.Nova República, Cubatão - SP, filho de 
JOSUÉ TRINDADE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 56 anos de idade, residente 
em Itaberaba - BA e de ANACI JESUS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estu-
dante, RG n.º 326703068 - SSP/SP, CPF n.º 40884854833, com 21 anos de idade, natural de Cerqueira 
César - (Cerqueira César Livro nº 07, fls. nº 287, Termo nº 5470), nascida no dia seis de março de mil 
novecentos e noventa e três (06/03/1993), residente na Rua Professor Djalma Ortega, 21, Jd.Nova 
República, Cubatão - SP, filha de SIDNEI BERNARDINO, de nacionalidade brasileira, bancário, com 57 
anos de idade, residente em Itaí - SP e de JOSEINE GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CLAUDEMIR MOREIRA DE OLIVEIRA e ELAINE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, RG n.º 413083457 - SSP/SP, CPF n.º 34395409873, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de junho de mil novecentos e oitenta 
e cinco (06/06/1985), residente na Rua Brasil Para Cristo, 56, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de 
LOURIVAL CABRAL DE OLIVEIRA, falecido há 4 anos e de EDINALVA MOREIRA DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 424392331 - SSP/SP, CPF n.º 35077074895, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos 
e oitenta e sete (25/10/1987), residente na Rua Brasil Para Cristo, 56, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, 
filha de EDSON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente 
em São Vicente - SP e de DINALVA APARECIDA MOISÉS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 49 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de outubro 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: LOURIVAN PEREIRA DA SILVA e ANDRESSA HERCULANO DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, RG n.º 49712612 - SSP/SP, CPF 
n.º 23284054871, com 23 anos de idade, natural de Campo Maior - PI, nascido no dia oito de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e um (08/02/1991), residente na Rua Paraná, 40, Vila Paulista, Cubatão - 
SP, filho de LAUZIMAR SIMÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANTONIA VANDERLANDIA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasile-
ira, auxiliar de limpeza, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 40389131 - SSP/SP, CPF n.º 42191594875, com 20 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e 
quatro (10/06/1994), residente na Avenida Tiradentes, 917, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha 
de JOEL HERCULANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, marceneiro, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CATIA SIMONE DAS NEVES OLIVE, 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de outubro 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: FERNANDO LAMBERTI PINTO DA SILVA e CAROLINA ROMUALDO PEREIRA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, arquiteto, RG n.º 32206742 - SSP/SP, 
CPF n.º 22293607879, com 34 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia cinco de outu-
bro de mil novecentos e setenta e nove (05/10/1979), residente na Praça da Independência, 64, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, filho de CARLOS ALBERTO PINTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, produ-
tor de eventos, com 62 anos de idade, residente em Ribeirão Preto - SP e de YARA LAMBERTI DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, professora, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Izabella Custódio Dias, conforme sentença datada de 02/12/2011, pela MM. Juiza de Direito da 3ª 
Vara Judicial desta Comarca, nos autos de n°859/2011, processo n° 157.01.2011.006912-4/000000-
000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 437929966 - SSP/SP, 
CPF n.º 32892505801, com 29 anos de idade, natural de São Paulo - SP (Jardim Paulista 28º Subdistrito 
Livro nº 68, fls. nº 178, Termo nº 41583), nascida no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e 
cinco (02/04/1985), residente na Rua João Marion, 137, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de CAR-
LOS OBERTO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, topógrafo, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JANETE DA SILVA ROMUALDO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GLEIDSON EVANGELISTA DOS SANTOS e LYSLEIDE DA SILVA MENEZES. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 41082656x - SSP/SP, CPF n.º 35586961822, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de março de mil novecentos e 
oitenta e seis (14/03/1986), residente na Rua Barão do Rio Branco, 48, Ap 02, Vila Elizabeth, Cubatão - 
SP, filho de MARCOS EVANGELISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, encanador, com 52 anos 
de idade, residente em Rio de Janeiro - RJ e de APARECIDA MARIA CARVALHO DOS SANTOS, falecida 
há 24 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 429403756 - SSP/
SP, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de setembro de mil novecentos 
e noventa e quatro (06/09/1994), residente na Rua Eliedson Alves da Silva, 18, Costa Muniz, Cubatão 
- SP, filha de JOSÉ JORGE DE MENEZES, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 56 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ELZA VIANA DA SILVA MENEZES, de nacionalidade brasileira, diarista, 
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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: JÚNIOR JESUS DOS SANTOS e LEATRÍS DA COSTA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, RG n.º 485840273 - SSP/SP, CPF n.º 38168977890, com 26 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta 
e oito (09/05/1988), residente na Rua das Palmas, 200, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ OL-
IVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 62 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de VERA LUCIA JOSEFA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 447301214 - SSP/SP, CPF n.º 23434132821, com 30 anos de idade, natural de Canoas 
- RS (Canoas-RS Livro nº 52, fls. nº 47, Termo nº 11147), nascida no dia vinte e sete de março de 
mil novecentos e oitenta e quatro (27/03/1984), residente na Rua das Palmas, 200, Vila Natal, Cu-
batão - SP, filha de LAÉRCIO NASCIMENTO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, encanador, com 
61 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: PHELIPE THEOBALDO DA SILVA e IDAIHONE MARIA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro mecanico, CREA n.º MG00000138957D - CREA-MG, CPF 
n.º 06718624640, com 26 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito Livro nº 119, fls. 
nº 276, Termo nº 72826), nascido no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e oito (09/03/1988), 
residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 32, aptº21, bl.K2, Bolsão 7, Cubatão - SP, filho de FÁBIO 
TEOBALDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Ubera-
ba - MG e de MARIA AUXILIADORA DE SABOIA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, 
residente em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, 
RG n.º 40520304 - SSP/SP, CPF n.º 37860751828, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão 
Livro nº 127, fls. nº 168, Termo nº 32811), nascida no dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e oito 
(07/04/1988), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 32, aptº21, bl.K2, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha 
de FRANCISCO LUIZ DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, construtor civil, com 60 anos de idade, 
residente em São Caetano do Sul - SP e de MARIA ERMELINDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 40 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FABIANO ALVES VIANA DE SOUZA e VALDILEIDE DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, RG n.º 485859907 - SSP/SP, CPF n.º 
41130078884, com 22 anos de idade, natural de Itanháem - SP (Itanhaém-SP Livro nº 33, fls. nº 164, 
Termo nº 16335), nascido no dia cinco de agosto de mil novecentos e noventa e dois (05/08/1992), 
residente na Av. Nossa Senhora da Lapa, 1356, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de ANTONIO SOARES 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Itanhaém 
- SP e de IVONE ALVES VIANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabelereira, RG n.º 
53342849x - SSP/SP, CPF n.º 05349976516, com 25 anos de idade, natural de São José da Tapera - 
AL (São José da Tapera - AL Livro nº 25, fls. nº 347, Termo nº 24553), nascida no dia dois de junho 
de mil novecentos e oitenta e nove (02/06/1989), residente na Av. Nossa Senhora da Lapa, 1356, 
Vila Nova, Cubatão - SP, filha de MANOEL FELIX DOS SANTOS, falecido há 8 anos e de PETRONILIA 
MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 3 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, 03 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: GERSON DO ROZÁRIO e CAROLINE PEREIRA DE SOUZA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, RG n.º 43390417 - SSP/SP, CPF 
n.º 34117294814, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia dois de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e seis (02/01/1986), residente na Rua Principal, 1320, Cota 200, Cu-
batão - SP, filho de DALMIR SATURNINO DO ROZÁRIO, falecido há 27 anos e de MARINEIDE ANJOS 
DO ROZÁRIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 427474395 - SSP/SP, 
CPF n.º 44660775844, com 18 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente - SP Livro 
nº 226, fls. nº 14, Termo nº 160220), nascida no dia vinte e três de maio de mil novecentos e no-
venta e seis (23/05/1996), residente na Rua Florival Alves da Silva, 461, Pq. das Bandeiras, São Vi-
cente - SP, filha de PATRICIA PEREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 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, 03 de outubro 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: ODAIR DE SOUZA SILVA e LIDYANE LUYZE DOS SANTOS MELO. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ferroviario, RG n.º 48210229 - SSP/SP, CPF n.º 40654932859, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro nº 152, fls. nº 124, Termo nº 42716), 
nascido no dia nove de abril de mil novecentos e noventa e dois (09/04/1992), residente na Rua Santa 
Filomena, 458, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ PEDRO DO LIVRAMENTO SILVA, de naciona-
lidade brasileira, motorista, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA BAR-
BOSA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, encarregada de loja, RG n.º 360078266 - 
SSP/SP, CPF n.º 42493999827, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro nº 165, 
fls. nº 159, Termo nº 47925), nascida no dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e qua-
tro (17/06/1994), residente na Rua Santa Filomena, 458, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de AN-
TONIO DOS ANJOS MELO, de nacionalidade brasileira, ferroviario, com 46 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA VALKIRIA DOS SANTOS MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MARCELO DOS SANTOS SILVA e MARINALVA COSTA DE ALMEIDA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 341546811 
- SSP/SP, CPF n.º 64004937515, com 41 anos de idade, natural de Santo Estevão - BA (Santo Es-
tevão-BA Livro nº 36, fls. nº 76, Termo nº 28573), nascido no dia nove de junho de mil novecen-
tos e setenta e três (09/06/1973), residente na Avenida Marginal Imigrantes, 667, casa A, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, filho de AMARO JOSÉ DA SILVA, falecido há 15 anos e de MARIA DOS 
SANTOS SILVA, falecida há 20 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, ajudante, RG n.º 584166953 - SSP/SP, CPF n.º 02359344374, com 26 anos de idade, natural 
de Matões - MA (Matões - MA Livro nº 36, fls. nº 282, Termo nº 1127), nascida no dia treze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (13/12/1987), residente na Avenida Marginal Imi-
grantes, 667, casa A, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de RAIMUNDO PEREIRA DE ALMEIDA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 81 anos de idade, residente em Matões - MA e de PE-
DRINA ALVES DA COSTA, falecida há 2 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, 04 de outubro 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: DOUGLAS MENDONÇA DO NASCIMENTO e BEATRIZ NASCIMENTO SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de expedição, RG n.º 429983116 - SSP/SP, 
CPF n.º 40876825870, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro nº 172, fls. nº 
261, Termo nº 50813), nascido no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e cinco 
(24/08/1995), residente na Av. Beira Mar, 1642, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, filho de ANTONIO DO 
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, açougueiro, com 35 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de SILVIA LOPES MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 44 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra-
tiva, RG n.º 391436703 - SSP/SP, CPF n.º 46135661850, com 17 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão Livro nº 182, fls. nº 2, Termo nº 54534), nascida no dia quatro de maio de mil novecentos e 
noventa e sete (04/05/1997), residente na Rua 8, 55, bl.7, aptº32, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filha 
de SEVERINO BARROS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 48 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, cuidadora, com 
33 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, 04 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DAVID FLAVIO FERREIRA e STEFANY KELLY SILVA DO BRASIL. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 415899266 - SSP/SP, CPF n.º 35427867805, com 28 anos 
de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito Livro nº 103, fls. nº 48, Termo nº 62806), nascido 
no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e seis (31/05/1986), residente na Rua Julio Amaro 
Ribeiro, 51, apt. 23 J, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de FERNANDO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
mecânico, com 47 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de MÔNICA MARIA DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, mecânica, RG n.º 36008378X - SSP/SP, CPF n.º 41196217823, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa 
e dois (06/09/1992), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 51, apt. 23 J, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de 
HEROITO MENDES DO BRASIL, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA SOLIDADE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante de cozinha, com 
58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MILTON CONCEIÇÃO DOS SANTOS e EDILEUSA JOSÉ DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 175100871 - SSP/SP, CPF n.º 
06219477847, com 48 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro nº 32, fls. nº 109, 
Termo nº 24102), nascido no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e sessenta e seis 
(23/09/1966), residente na Rua Francisco Cunha, 755, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filho de 
ERONIDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente 
em Estancia - SE e de MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, falecida há 40 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, doceira, RG n.º 259803200 - SSP/SP, CPF n.º 
09794580805, com 43 anos de idade, natural de Pedro de Toledo - SP (Peruíbe Livro nº 1, fls. nº 109, 
Termo nº 1348), nascida no dia dois de outubro de mil novecentos e setenta e um (02/10/1971), 
residente na Av. Nossa Senhora da Lapa, 461, fundos, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de VALDEMAR 
JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em Pe-
ruíbe - SP e de CREUZA BELO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 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, 06 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALEXANDRE FELIS e JÉSSICA FERREIRA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, motorista socorrista, RG n.º 26842479 - SSP/SP, CPF n.º 19945700839, 
com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de outubro de mil nove-
centos e setenta e quatro (23/10/1974), residente na Rua Santo Antonio de Padua, 55, Vila São José, 
Cubatão - SP, filho de JURACY FELIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Ana Paula Alves Canuto, conforme sentença dev 03/02/2009, proferida 
pela Juiza de Direito da 3ªVara Judicial desta Comarca, nos autos de nº60/2009. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, recreacionista, RG n.º 48941870’ - SSP/SP, CPF n.º 41212405889, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Perus (Distrito do Município de São Paulo) Livro nº 33, 
fls. nº 225, Termo nº 20256), nascida no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa e três 
(26/04/1993), residente na Rua Santa Mônica, 165, Sítio Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de 
OSVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CICERA MARIA DA 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ CELESTINO SANTIAGO e MARIA JOSÉ VIDAL DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante, RG n.º 530977503 - SSP/SP, CPF n.º 51608065553, com 45 
anos de idade, natural de Estancia - SE (Estancia - SE Livro nº 07, fls. nº 292, Termo nº 1892), nascido no dia 
trinta de agosto de mil novecentos e sessenta e nove (30/08/1969), residente na Rua Santa Julia, 951, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSÉ RODRIGUES SANTIAGO, falecido há 10 anos e de JOSEFINA ELIAS 
CELESTINA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 77 anos de idade, residente em Estancia - SEDivor-
ciado de Maria José Vidal dos Santos, conforme setença datada aos 16/06/2008, proferida pelo Juiz de Dire-
ito da 1ªVara Judiicial da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº 157012005006818. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, diarista, RG n.º 559512624 - SSP/SP, CPF n.º 61005940568, com 39 
anos de idade, natural de Estancia - SE (Estancia - SE Livro nº 07, fls. nº 292, Termo nº 1892), nascida no dia 
vinte e cinco de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (25/08/1975), residente na Rua Santa Julia, 951, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de ANTONIO VIDAL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, apos-
entado, com 78 anos de idade, residente em Estancia - SE e de JOSEFA DE ALMEIDA SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em Estancia - SE. Divorciada de José Celestino 
Santiago,conforme setença datada aos 16/06/2008, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Judiicial da Co-
marca de Cubatão/SP, nos autos de nº 157012005006818. 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, 06 de outubro 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: RAILSON BRAS PAMPLONA MENDONÇA e THABATA MAIA AZEVEDO DE AZEVEDO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor industrial, RG n.º 15550087 - SSP/
MG, CPF n.º 11182395635, com 22 anos de idade, natural de São Luis - MA (São Luiz-MA Livro nº 
258, fls. nº 126, Termo nº 242460), nascido no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa 
e dois (27/06/1992), residente na Praça Miquelina Domingues, 110, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de 
MANOEL BRAS ROCHA MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, encarregado de pintura, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ISRAELITA DA CONCEIÇÃO MORAES PAMPLONA MENDONÇA, 
de nacionalidade brasileira, encarregada, com 41 anos de idade, residente em Poços de Caldas - MG 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 365009295 - SSP/SP, com 
20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro nº 164, fls. nº 36, Termo nº 47404), nascida 
no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa e quatro (28/03/1994), residente na Praça 
Miquelina Domingues, 110, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de AGRINALDO ANIZIO DE AZEVEDO, falecido 
há 13 anos e de LUCIANA MAIA AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de enfermagem, 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CAÍQUE DE SOUZA PEREIRA LIMA e GABRIELLY ZÁCARO SANTIAGO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 48566690X - SSP/SP, CPF n.º 
42248068867, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro nº 150, fls. nº 80, Termo 
nº 41876), nascido no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e um (05/12/1991), resi-
dente na Rua Tabelião Carlos Medina, 318, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de CICERO PEREIRA DE 
LIMA, de nacionalidade brasileira, instrutor de elétrica, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de MARIA JOSÉ DE SOUZA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 531978783 
- SSP/SP, CPF n.º 45324730807, com 20 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito 
Livro nº 182, fls. nº 129, Termo nº 109992), nascida no dia seis de julho de mil novecentos e noventa e 
quatro (06/07/1994), residente na Rua Tabelião Carlos Medina, 318, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha 
de REGINALDO SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 50 anos de idade, residente 
em Santos - SP e de SILMARA APARECIDA ZÁCARO SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
40 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: SANDOVAL VALE DOS SANTOS e MARIA DA GLORIA ASSIS COSTA DOS SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 3486105 - SSP/SE, CPF 
n.º 05946033581, com 24 anos de idade, natural de Tobias Barreto - SE (Tobias Barreto-SE Livro nº 
52, fls. nº 33v, Termo nº 18877), nascido no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(19/02/1990), residente na Rua Santa Julia, 731, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de ANTONIO 
SERENO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, padeiro, com 48 anos de idade, residente em To-
bias Barreto - SE e de MARIZA ISABEL DO VALES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de 
idade, residente em Itapicuru - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 444000604 - SSP/SP, CPF n.º 34794548877, com 27 anos de idade, natural de Andaraí - BA 
(Andaraí-BA Livro nº 9, fls. nº 220, Termo nº 1786), nascida no dia vinte e seis de outubro de mil 
novecentos e oitenta e seis (26/10/1986), residente na Rua Santa Julia, 731, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, filha de LEONICE ASSIS COSTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANDERSON DE JESUS SILVA SANTOS e NAYARA SANTOS DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 402998807 - SSP/SP, 
CPF n.º 32072666813, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de junho de 
mil novecentos e oitenta e três (11/06/1983), residente na Rua Manoel Matias de Souza, 233, Bolsão 
Sete, Cubatão - SP, filho de ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA, de naciona-
lidade brasileira, doméstica, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 537716579 - SSP/SP, CPF n.º 44668952877, 
com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de junho de mil novecentos e 
noventa e seis (16/06/1996), residente na Rua Manoel Matias de Souza, 233, Bolsão Sete, Cubatão - SP, 
filha de EDSON GONÇALVES DA SIVLA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VALCLESE MARTINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 43 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, 06 de outubro 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: ALMIR ALVES PINTO e GLEIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de jardinagem, RG n.º 223140788 - SSP/SP, com 43 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro nº 38, fls. nº 68, Termo nº 29130), nascido no dia 
vinte e um de novembro de mil novecentos e setenta (21/11/1970), residente na Rua Santa Barba-
ra, 502 B, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de RAIMUNDO ALVES PINTO, falecido há 41 anos e de 
MARIA JOSÉ ALVES PINTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de limpeza, 
RG n.º 54984790X - SSP/SP, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (14/02/1979), residente na Rua Santa Barbara, 502 
B, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de MÁRIO BARBOSA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
encarregado de obras, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSÁLIA MARTINHO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Baixa Grande 
- BA. Divorciada de Ademilton Ribeiro dos Santos, conforme sentença datada de 01/08/2011, pro-
ferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara desta Comarca, nos autos de nº709/2011, processo 
n°157.01.2011.005303-0/000000-000. 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, 06 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

LINDE BOC GASES LTDA torna público que recebeu da CETESB a Licença de 
Operação n. 25000991, válida até 06/10/2016, para fabricação de Gases 
industriais (exclusive gás cloro e os da extração e refino de petróleo) ou médi-
cos  à Estrada Engenheiro Plínio de Queiroz, sn, Jd. São Marcos, CUBATÃO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSEMBLEIA GERAL DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO, RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO 
DO ESTATUTO SOCIAL, RATIFICAÇÃO DA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA DO SINDICATO 
DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO SP.

O Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão, convoca todos os professores da Rede 
Municipal de Cubatão/ SP, para participarem da Assembleia Geral de Ratificação da funda-
ção do Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão/SP, que será realizada em nossa 
sede, na Rua São Luiz, nº267. Vila Nova. Cubatão, no dia 29 de outubro de 2014, com a 
primeira chamada às 17h30 e em segunda chamada às 18h, com qualquer número de pro-
fessores presentes, para deliberar sobre a ordem do dia 1) Ratificação de fundação do 
Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão/SP; 2) Ratificação e Retificação do Es-
tatuto Social nos termos usados de associação para o de sindicato; e 3) ratificação de eleição 
e posse da diretoria. Elenízia de Oliveira Garcia; Rua: João Carvalhal Filho, nº 189 / 91. 
Bairro Campo Grande. Santos. CPF: 108.304.718-39. PASEP. PIS N°12181034240.

Cubatão/SP, 06 de outubro de 2014.
Elenízia de Oliveira Garcia

Presidente
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital ficam convocados (as) todos (as) as senhores (as) 
da Associação dos Funcionários Públicos Municipais Aposentados de Cu-
batão para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária nas dependên-
cias do Grêmio dos Servidores Municipais de Cubatão, sito a Avenida 
Joaquim Miguel Couto, 950 esquina com Ana Dias, dia 12 de novem-
bro de 2014 ás 14h00min horas em primeira convocação e 14h30min 
em segunda convocação com qualquer número de associados.

Ordem do Dia
Eleição da nova diretoria
Prestação de contas da gestão atual
Assuntos gerais

Jurandir da Silva
Presidente

ANUNCIE
AQUI

3361-5212
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aderbaugama@superig.com.br 
(13) 99773-7374

por Aderbau Gama

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. 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

A Associação em Defesa 
da Vida Animal agradece 
muito a São Francisco de 
Assis, no dia 04 de outu-
bro de 2014, pois fizeram 
o retorno dos animais 
castrados no mutirão. 
Agradece também a 
equipe de Veterinários 
sob a direção do Dr. Em-
erson Garcia, pelo tra-
balho sério e responsável.

 1° Cãominhada da 
A.F.A.C. - Associa-
ção Franciscana dos 
Animais de Cubatão, 
no último dia 04 de 
outubro em comemo-
ração aos 43 anos da 
Paróquia São Francisco 
de Assis - Cubatão. No 
evento também acon-
teceu atendimento  
veterinário gratuito, 
pelo Dr. Anderson de 
Lana e sua equipe e os 
animais foram aben-
çoados pelo padre 
Antônio Pereira, na 
Paróquia.

Comemoração com 
toda a família e ami-
gos. Nas fotos com os 
pais Gilmar, Magnólia 
e irmão Gustavo. 
Parabéns também 
dos padrinhos 
Marilene e Sérgio.

FELIZ ANIVERSÁRIO GEOVANA

Parabéns a todos que participaram do Espetáculo “SONHOS” do grupo de 
Evangelismo Criativo Restaurar em Circos, da Igreja Restaurar em Cristo, 
pela dedicação e objetivo alcançado de levar alegria, amor e principal-
mente a Palavra de Deus, através da arte. O Ministério fica na Rua Dom. 
Pedro I, nº 534 - Vila Nova - Cubatão.

Ale Souza

PARABÉNS

A equipe do Jornal 
Acontece parabeniza   
Emerson, colabora-
dor, nesta data tão 
especial. Muitas 
felicidades.

ANUNCIE
AQUI

3361-5212
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