
Cido BarBosa  
Diretor presidente SEXTA-FEIRA 17 de outubro de 2014    Ano XVI - Nº 801     R$ 0,75www.acontecedigital.com.br

Marcel Nóbrega

Câmara não vota e até 
Bombeiros ficam sem verba 

Enquanto vereado-
res obstruem segui-
damente sessões na 

Câmara de Cubatão, 
diversos projetos de 
serviços essenciais à 

população podem pa-
rar. A lista inclue con-
vênio com Bombeiro, 

melhoria no transporte 
público intermunicipal 
e até creche.

Das últimas dez ses-
sões metade foi inter-
rompida. Sem  acordo 

vereadores dizem que 
obstruções vão conti-
nuar. 03

Guarujá amplia Minha 
Casa Minha Vida 

Ministro  esteve  na 
cidade e liberou recur-
sos para a construção 
de mais 260 unidades 

do Projeto Enseada, 
que prevê a constru-
ção de cerca de 1.200 
unidades. 05

Perigo

Ciclistas mantem 
uso de rodovia 
onde família foi 
atropelada

Rodovia, que está 
se transformando em 
avenida, entre a Vila 
Esperança e as Regiões 
do Casqueiro, Bolsões 
e Ilha Caraguatá, foi 
projetada apenas para 
veículos. 

Asfalto para Bertioga

Prefeito Mauro         
Orlandini, recebe verba 
Federal de mais de R$ 

Utilização do acos-
tamento por ciclistas e 
pedestres não é proibi-
do, mas é muito arrisca-
do. Último acidente dei-
xou um morto no local e 
três feridos, incluindo 
duas crianças. 04

Clubinho de Férias  
abre inscrições 04 

Começa a meia noite 
deste sábado, dia 18, o ho-
rário brasileiro de verão. Os 
relógios devem ser adian-
tados em uma hora. 

Política 02

TSE garante Donizete como 
vice-prefeito de Cubatão

Leandro Matsumota assume 
Advocacia Geral em Guarujá

colUNa 

Wagner Moura quer gastar 
mais de R$ 3 milhões com TV 
Legislativa
Paulo Correa Jr. quer ser 
prefeito de Cubatão

24 milhões para asfal-
tar ruas do  Centro da 
cidade. 05
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Política

São fortes os ru-
mores de que o de-
putado estadual 
eleito, Paulo Correia 
Jr. (PEN), lança can-
didatura a prefei-
to de Cubatão em 
2016.

Sou da terra 
Aos eleitores 

cubatenses, durante 
caminhada na ave-
nida Nove de Abril, 
no último final de se-
mana, Paulo Correia 
disse que é o  depu-
tado de Cubatão. 

A Câmara de 
Cubatão abriu lici-
tação de contratação 
de empresa para pro-
dução e transmissão 
do conteúdo da TV 
Câmara.

TV dos milhões 

A própria Câmara 
estima gastar mais 
de R$ 2,5 milhões 
com a contratação 
da TV. 

Parceria da Polo 

A TV Polo, canal 
genuinamente cuba-
tense, tenta partici-
par do processo a 
concorrência através 
de uma parceria 
com  uma Fundação 
de São Paulo.

Mais da TV 

No final, o custo 
total da TV Câmara 
pode passar dos R$ 
3 milhões já que ou-
tro edital foi lançado 
para gastar cerca 
de R$ 600 mil com 
a compra de novos 
equipamentos. 

Nova fronteira 

O deputado es-
tadual eleito Caio 
França (PSB) recor-
reu à moda antiga 
para se comunicar 
com o prefeito vi-
centino.

Bili recebeu tele-
grama do socialista 
que se coloca à dis-
posição para ajudar 
São Vicente. 

Fortalecido

Assim como al-
guns de seus pro-
váveis adversários, 
Geraldo também 
saiu fortalecido das 
urnas com a eleição 
de seus candidatos 
Marcio Alvino, se-
gundo mais vota-
do do partido com 
mais de 179 mil 
votos e do estadu-
al André do Prado 
com 174.589.

Diga ao povo 

Que Geraldo Gue-
des (PR) é pré-can-
didato a prefeito em 
2016 e não abre pra 
ninguém.

O republicano diz 
que será o divisor 
de águas e que quer 
testar seu nome na 
disputa majoritária. 

Estilo

Telegrama

TSE garante permanência
de Donizete no cargo 

Decisão determina suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo 
Tribunal Regional Eleitoral TRE/SP na última semana 

O TSE concedeu li-
minar na noite desta 
quarta-feira, dia 15, 
mantendo no cargo 
o vice-prefeito de 
Cubatão Donizete 
Tavares do Nasci-
mento (PSC). 

A decisão do mi-
nistro João Otávio de 
Noronha,  suspende 
os efeitos do acórdão 
proferido pelo TRE/
SP, que havia deter-
minado o afastamen-
to do vice na última 
sexta-feira, dia 10, 
quando o desembar-
gador Mathias Col-
tro considerou que a 
liminar obtida no TSE 
reconduzindo Marcia 
Rosa à Prefeitura, não 
estendia seus efeitos 

ao vice-prefeito.
Unicidade - A defesa 

de Donizete recorreu 
e, na análise do TSE, 
os efeitos da decisão 
que beneficiou Marcia 

Rosa se estendem sim, 
ao vice-prefeito, pois a 

chapa é uma só. “Esse 
fundamento tem sido 
observado pelo TSE 
não só no momento do 

registro de candidatu-
ra (art. 91 do CE), mas 

também ao apreciar 
as ações eleitorais”, 
justificou o ministro.

Confiante “Sem-
pre tive confiança 
em Deus e na Justi-
ça e agradeço as vá-
rias manifestações de 
apoio que recebi nos 
últimos dias. Minha 
disposição para tra-
balhar por Cubatão 
ao lado da prefeita 
Marcia Rosa perma-
nece inabalável, as-
sim como a convicção 
de que continuare-
mos conquistando 

muitas realizações 
para a nossa Cidade”, 
afirma o vice-prefeito 
de Cubatão.

Guarujá tem novo Advogado Geral
Leandro Matsu-

mota é o novo Ad-
vogado Geral da Pre-
feitura Municipal de 
Guarujá. 

Ele tem 33 anos e 
assumiu o cargo na 
última sexta, dia 10. . 

O advogado é es-
pecialista em direi-

to público e servidor 
público estadual. 

Foi coordenador 
de Juventude da Pre-
feitura de Guarujá em 
2009; presidiu o Con-
selho Municipal da 
Juventude e exerceu 
a função de diretor 
de juventude no Go-

verno de São Paulo. 
Professor univer-

sitário em direito ad-
ministrativo e de pós-
graduação em direito 
municipal; e também 
do curso para concur-
so e provas, da Or-
dem dos Advogados 
do Brasil (OAB).

Antonieta recebe políticos mirins

Empossados na 
última terça, dia 14, 
na Câmara Munici-
pal a prefeita mirin 
da cidade Andressa 
de Araújo Souza e o 
presidente mirin do 
Legislativo Matheus 
Matos do Carmo es-
tiveram na Prefeitu-
ra onde receberam 
os cumprimentos da 
prefeita Maria Anto-
nieta.

Os jovens compa-
receram acompanha-
dos dos pais, profes-

Prefeita e 
Presidente da 

Câmara  mirins 
foram escolhi-
dos através de 

um concurso de 
redação nas es-
colas da cidade  

Pedro Rezende

sores e funcionários 
das escolas.

 Também foram 
recebidos pela Se-
cretária de Educa-
ção, Priscilla Bonini 
e seu adjunto, Jua-
rez Azevedo, além 
da diretora Ensino 
Fundamental, Ma-
ria Silvia e equipe de 
gestoras da pasta. 

Orgulhosos, Pais 
e convidados dos 
alunos também 
compareceram ao 
encontro.

Prefeita incentiva e enaltece a participação ativa 
dos  jovens na vida polítca da cidade 

De olho na TV

Testemunhas ga-
rantem que Correia 
Jr. deu sua benção à 
indicação de Rafael 
Tucla para a Secreta-
ria de Esportes.

Resta saber se a 
nomeação sai agora 
ou mais a frente. 

Indicação

O arsenal de gra-
vatas do prefeito 
de Bertioga, Mauro 
Orlandini, continua 
surpreendente.

Para receber o mi-
nistro das cidades e 
assinar importante 
contrato de libera-
ção de recursos usou 
uma bela gravata 
estilo gravuras dos 
cordéis nordestinos. 

 Contato para Coluna
e-mail: jornalacontece@acontece-
digital.com.br
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Política

São fortes os ru-
mores de que o de-
putado estadual 
eleito, Paulo Correia 
Jr. (PEN), lança can-
didatura a prefei-
to de Cubatão em 
2016.

Sou da terra 
Aos eleitores 

cubatenses, durante 
caminhada na ave-
nida Nove de Abril, 
no último final de se-
mana, Paulo Correia 
disse que é o  depu-
tado de Cubatão. 

A Câmara de 
Cubatão abriu lici-
tação de contratação 
de empresa para pro-
dução e transmissão 
do conteúdo da TV 
Câmara.

TV dos milhões 

A própria Câmara 
estima gastar mais 
de R$ 2,5 milhões 
com a contratação 
da TV. 

Parceria da Polo 

A TV Polo, canal 
genuinamente cuba-
tense, tenta partici-
par do processo a 
concorrência através 
de uma parceria 
com  uma Fundação 
de São Paulo.

Mais da TV 

No final, o custo 
total da TV Câmara 
pode passar dos R$ 
3 milhões já que ou-
tro edital foi lançado 
para gastar cerca 
de R$ 600 mil com 
a compra de novos 
equipamentos. 

Nova fronteira 

O deputado es-
tadual eleito Caio 
França (PSB) recor-
reu à moda antiga 
para se comunicar 
com o prefeito vi-
centino.

Bili recebeu tele-
grama do socialista 
que se coloca à dis-
posição para ajudar 
São Vicente. 

Fortalecido

Assim como al-
guns de seus pro-
váveis adversários, 
Geraldo também 
saiu fortalecido das 
urnas com a eleição 
de seus candidatos 
Marcio Alvino, se-
gundo mais vota-
do do partido com 
mais de 179 mil 
votos e do estadu-
al André do Prado 
com 174.589.

Diga ao povo 

Que Geraldo Gue-
des (PR) é pré-can-
didato a prefeito em 
2016 e não abre pra 
ninguém.

O republicano diz 
que será o divisor 
de águas e que quer 
testar seu nome na 
disputa majoritária. 

Estilo

Telegrama

TSE garante permanência
de Donizete no cargo 

Decisão determina suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo 
Tribunal Regional Eleitoral TRE/SP na última semana 

O TSE concedeu li-
minar na noite desta 
quarta-feira, dia 15, 
mantendo no cargo 
o vice-prefeito de 
Cubatão Donizete 
Tavares do Nasci-
mento (PSC). 

A decisão do mi-
nistro João Otávio de 
Noronha,  suspende 
os efeitos do acórdão 
proferido pelo TRE/
SP, que havia deter-
minado o afastamen-
to do vice na última 
sexta-feira, dia 10, 
quando o desembar-
gador Mathias Col-
tro considerou que a 
liminar obtida no TSE 
reconduzindo Marcia 
Rosa à Prefeitura, não 
estendia seus efeitos 

ao vice-prefeito.
Unicidade - A defesa 

de Donizete recorreu 
e, na análise do TSE, 
os efeitos da decisão 
que beneficiou Marcia 

Rosa se estendem sim, 
ao vice-prefeito, pois a 

chapa é uma só. “Esse 
fundamento tem sido 
observado pelo TSE 
não só no momento do 

registro de candidatu-
ra (art. 91 do CE), mas 

também ao apreciar 
as ações eleitorais”, 
justificou o ministro.

Confiante “Sem-
pre tive confiança 
em Deus e na Justi-
ça e agradeço as vá-
rias manifestações de 
apoio que recebi nos 
últimos dias. Minha 
disposição para tra-
balhar por Cubatão 
ao lado da prefeita 
Marcia Rosa perma-
nece inabalável, as-
sim como a convicção 
de que continuare-
mos conquistando 

muitas realizações 
para a nossa Cidade”, 
afirma o vice-prefeito 
de Cubatão.

Guarujá tem novo Advogado Geral
Leandro Matsu-

mota é o novo Ad-
vogado Geral da Pre-
feitura Municipal de 
Guarujá. 

Ele tem 33 anos e 
assumiu o cargo na 
última sexta, dia 10. . 

O advogado é es-
pecialista em direi-

to público e servidor 
público estadual. 

Foi coordenador 
de Juventude da Pre-
feitura de Guarujá em 
2009; presidiu o Con-
selho Municipal da 
Juventude e exerceu 
a função de diretor 
de juventude no Go-

verno de São Paulo. 
Professor univer-

sitário em direito ad-
ministrativo e de pós-
graduação em direito 
municipal; e também 
do curso para concur-
so e provas, da Or-
dem dos Advogados 
do Brasil (OAB).

Antonieta recebe políticos mirins

Empossados na 
última terça, dia 14, 
na Câmara Munici-
pal a prefeita mirin 
da cidade Andressa 
de Araújo Souza e o 
presidente mirin do 
Legislativo Matheus 
Matos do Carmo es-
tiveram na Prefeitu-
ra onde receberam 
os cumprimentos da 
prefeita Maria Anto-
nieta.

Os jovens compa-
receram acompanha-
dos dos pais, profes-

Prefeita e 
Presidente da 

Câmara  mirins 
foram escolhi-
dos através de 

um concurso de 
redação nas es-
colas da cidade  

Pedro Rezende

sores e funcionários 
das escolas.

 Também foram 
recebidos pela Se-
cretária de Educa-
ção, Priscilla Bonini 
e seu adjunto, Jua-
rez Azevedo, além 
da diretora Ensino 
Fundamental, Ma-
ria Silvia e equipe de 
gestoras da pasta. 

Orgulhosos, Pais 
e convidados dos 
alunos também 
compareceram ao 
encontro.

Prefeita incentiva e enaltece a participação ativa 
dos  jovens na vida polítca da cidade 

De olho na TV

Testemunhas ga-
rantem que Correia 
Jr. deu sua benção à 
indicação de Rafael 
Tucla para a Secreta-
ria de Esportes.

Resta saber se a 
nomeação sai agora 
ou mais a frente. 

Indicação

O arsenal de gra-
vatas do prefeito 
de Bertioga, Mauro 
Orlandini, continua 
surpreendente.

Para receber o mi-
nistro das cidades e 
assinar importante 
contrato de libera-
ção de recursos usou 
uma bela gravata 
estilo gravuras dos 
cordéis nordestinos. 

 Contato para Coluna
e-mail: jornalacontece@acontece-
digital.com.br

Vereadores obstruem sessões  e
‘travam’ a cidade de Cubatão

Projeto que autoriza a Prefeitura a renovar convênio com o Corpo de Bombeiros; para funcionamento de 
creche e projeto para garantir pagamento de pensionistas e aposentados da Caixa são alguns dos projetos

urgentes que estão parados na Câmara, enquanto vereadores obstruem uma sessão atrás da outra
Se cumprirem a 

promessa de conti-
nuar obstruindo as 
sessões boa parte da 
população e setores 
importantes do go-
verno correm o risco 
de parar. 

Bombeiros
Além disso o mu-

nicípio pode ter ser-
viços vitais como o 
socorro prestado pelo 
Corpo de Bombeiros 
interrompidos por 
falta de verbas para 
o funcionamento do 
Batalhão da cidade.

Perda de verba 
Cubatão também 

pode perder a opor-
tunidade de moder-
nizar um dos setores 
mais importantes 
do governo, que é o 
da arrecadação de 
impostos e tributos. 
Também segue pa-
rado na Câmara um 
projeto pelo qual a ci-
dade pode receber re-
cursos federais para 
essa finalidade. 

Serviço Público
Até mesmo uma 

entidade que presta 
serviços na área de 
educação no Bolsão 8 
depende de votação 
do projeto que auto-
riza a Prefeitura a ce-
lebrar convênio para 
continuar atendendo. 

Transporte 
Outra matéria que 

parece simples, sem 
implicações políticas 
ou polêmicas está pa-
rada.

Trata-se de um ter-
mo de cooperação en-
tre a a Prefeitura e a 
EMTU (Empresa Me-
tropolitana de Trans-
portes Coletivos) vi-
sando implementar  o 
Sistema Estruturado 
de Transporte Coleti-
vo de Média e Baixa 
Capacidade. 

A medida é impor-
tante para a cidade 
porque abre caminho 
para o processo de in-
tegração com o VLT e 
do plano para dimi-

Doda (PSB) e Aguinaldo Araújo (PDT) dizem que não votam até Prefeitura pagar R$ 19 mi à Caixa 

nuir o tempo de via-
gem dos usuários. 

Manobra 
A manobra para 

obstruir a sessão que 

tem se tornado cons-
tante em Cubatão 
pode ser solicitada 
pelos líderes das ban-
cadas ou quando não 
há quórum mínimo 

de seis vereadores em 
plenário.

As sessões foram 
obstruídas por falta 
de ‘Quorum Regi-
mental’, como pre-

visto na alínea “a” 
do Artigo 104 do Re-
gimento, após solici-
tação de líderes das 
bancadas  nos termos 
do artigo 165 RI.  

Secretário diz que Prefeitura 
está em dia com a Caixa 

Fábio Inácio diz que obstruções atrapalham a estruturação do  
‘Mais Médicos’, custeio dos Bombeiros e de uma ONG no Bolsão 8

O motivo alegado 
por alguns vereado-
res para as obstru-
ções não convence a 
Prefeitura. 

De acordo com o 
governo o Projeto  
em discussão sobre a 
Caixa de Previdência 
se refere apenas a um 
ajuste orçamentário, 
viabilizando recursos 
do orçamento para 
que possam ser utili-
zados para pagar os 
proventos de servi-
dores inativos e pen-
sionistas. 

“Essa questão es-
tava sendo corrigida 
pelo Projeto de Lei 
em discussão. Ou 
seja, por meio de uma 
matéria que remaneja 
as dotações orçamen-

tárias do Funprevi”. 
Fábio diz ainda que 

o  valor em discussão 
pelos edis como em-
pecilho para aprova-
ção do projeto de lei 
ainda está sendo apu-
rado pela Secretaria 
de Finanças e, após 
isso, caso necessário, 
será objeto de parce-
lamento por parte do 
Poder Executivo, con-
forme levantamento 
e as regras instituídas 
pelo Ministério da 
Previdência. 

Ainda de acordo 
com a Prefeitura to-
das as suas obriga-
ções quanto ao repas-
se das contribuições 
previdenciárias des-
contadas dos servi-
dores estão em dia. 

“A obstrução das 
sessões prejudica a 
Cidade. Não está se 
votando o aumento 
do auxílio ao Corpo 

de Bombeiros e  o 
custeamento do Mais 
Médicos e de uma 
ONG que presta ser-
viço no Bolsão 8”. 

Site da Câmara esconde textos
Site traz números de processos, de leis e textos que não informam

Na era da informa-
ção e em plena vigên-
cia da Lei da Trans-
parência, a Câmara 
Municipal de Cuba-
tão não disponibiliza 
em seu site da inter-
net os textos comple-
tos dos projetos em 
discussão.

Qualquer cidadão 
que queira saber so-
bre o inteiro teor de 
um projeto que es-
teja em votação tem 
que ir pessoalmente 
à Casa e pedir cópias 
do documento. 

Por exemplo, na 
pauta da última ses-

são ordinária consta o 
processo nº 830/2014. 
Trata-se de um proje-
to de lei de autoria da 
prefeita Marcia Rosa 
para alterar o texto 
da lei 2.515, aprova-
do em 1998.  

No site o muníci-
pe vai encontrar no 

máximo o resumo 
do assunto, que diz: 
“PROJETO DE LEI 
Nº 52/2014 Assunto: 
ALTERA OS DISPO-
SITIVOS QUE MEN-
CIONA DA LEI Nº 
2.515, DE 15 DE SE-
TEMBRO DE 1998” 
nada mais. 

Divulgação

“Nunca vi isso em 
18 anos de Câmara”

Até o vereador de oposição (em exercício) João 
Ivaniel, no sexto mandato, se surpreende com o 
que está acontecendo na Casa.

“Respeito a decisão 
dos meus pares de 
obstruir as sessões. 
Contudo, discordo da 
manobra e penso que 
a cidade está sendo 
prejudicada”, afirma.

Ivaniel alerta para 
o risco de a cidade 
ficar sem atendimen-
to adequado em caso 
de emergência, já que 
um dos importantes 
processos parados é o 
que autoriza a Prefei-
tura a renovar o con-
vênio com o Corpo 
de Bombeiros. “Isso 
não pode acontecer”. 

 João Ivaniel 
(PSDB) acumula tra-

jetória de mais de 18 
anos na Câmara, fez 
parte da Mesa direto-
ra e foi Presidente. 

Em todo esse tem-
po afirma que nunca 
viu o uso da obstru-
ção com das sessões 
com tamanha frequ-
ência. 

“Se existe algum 
problema é preciso 
que o presidente re-
úna os vereadores 
para resolver e reto-
mar a pauta de traba-
lhos. Aprovando ou 
rejeitando os projetos 
é preciso votá-los. A 
Cidade precisa fun-
cionar”, diz o tucano. 

Divulgação
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Pedestres e ciclistas correm 
riscos diários na Imigrantes

Morte

Últimas vítimas eram da mesma família e estavam de bicicleta no acostamento 
quando foram atropeladas. Um homem de 65 anos morreu no local 

Transformada em 
avenida metropoli-
tana por pedestres e 
ciclistas, o trecho da 
rodovia dos Imigran-
tes entre a Vila Espe-

rança e a ponte sobre 
o rio Casqueiro, vem  
seifando vidas.

Desta vez duas bi-
cicletas foram trans-
formadas em ferro 
retorcido no acidente 
que matou Raimun-
do Nonato Pereira da 
Silva, 65 anos, mora-
dor do Jardim Cas-
queiro. 

As outras vítimas 
são da mesma famí-

Rodovias Anchieta, Cônego, Manoel da Nóbrega 
e Imigrantes não contam com ciclovias 

Delegado do caso afirma que o bafômetro deu 
negativo para o consumo de bebida alcóolica

lia, o pai Fernando 
Alves da Silva, 32 
anos e suas filhas, 
uma de seis e outra 
de dois anos. 

O caso mais gra-
ve, da criança de seis 
anos, foi levado à San-
ta Casa de Santos. A 
família não autorizou 
o hostpital a divulgar 
nota sobre o estado 
de saúde da menina. 
Porém, sabe-se que o 
estado de saúde é gra-
ve, com possibilidade 
de morte encefálica.

Coma 
Também em esta-

do grave, a criança de 
apenas dois anos está 
internada, com trau-
matismo craniano no 
Hospital Municipal 
de Cubatão. O estado 
de saúde é grave e a 
menina está em coma 
induzido.

O acidente ocorreu 
por volta das 8:15 ho-
ras da manha, na al-
tura do km 60 da Imi-
grantes, no sentido 
Litoral. 

O trecho é o cami-
nho mais curto entre 
a Vila Esperança e a 
região dos Bolsões 
sete, oito e nove, além 
de Casqueiro e Ilha 
Caraguatá. 

De acordo com o 
Boletim de Ocorrên-
cia, registrado no 3º 
DP da Vila Nova o  
motorista César Na-
tário Neto, de 29 anos, 
não admitiu que dor-
miu ao volante. 

A hipótese foi le-
vantada pela PM   
Rodoviária, ainda no 
local do acidente. 

Ao delegado Wan-
derley Mange o con-
dutor disse que saiu 
de Teresópolis, no 
Rio de Janeiro, fez 

uma parada próxi-
mo à Guaratingueta e 
estava dirigindo por 
cerca de três horas 
consecutivas. 

 César estava a ca-
minho do velório da 
avó, na cidade de San-

tos. Ele vai responder 
por homicídio culpo-
so e por lesão corpo-
ral culposa. 

De acordo com o 
artigo 301 do Código 
Brasileiro de Trânsito  
não será imposta pri-
são em flagrante ao 
condutor que prestar 
socorro às vítimas, 
assim o condutor foi 
ouvido e liberado. 

Menor atropela sete 
e foge do local
Polícia investiga se proprietário        
permitiu que a jovem dirigisse o carro

Vila Natal

Por pouco não ter-
minou em tragédia 
uma festa na rua dos 
Girassóis, na Vila 
Natal. Por volta da 
1:15da madrugada 
do último dia 12, um 
Spacefox desgover-
nado avançou sobre 
o grupo de pessoas 
que estavam em fren-
te a casa onde ocorria 
a festa. 

A jovem prestou 
depoimento nesta 
quarta, dia 15, no 3º 
Distrito Policial ao 
delegado Wanderley 
Mange. 

Segundo ela o 
dono do carro é seu 
namorado e não sa-
bia de sua intenção 
de deixar o local com 
o veículo após uma 
discussão. 

Disse ainda que 
pegou a chave com a 
justificativa de pegar 
o celular esquecido 
no carro. 

Para o delegado 
é estranho que a jo-
vem tenha esquecido 
o aparelho, uma vez 

“que os adolescentes 
de hoje pode em até 
esquecer o próprio 
nome. Mas esquecer 
o celular acho difí-
cil. Contudo, vamos 
apurar”. 

Como é menor de 
idade a ‘motorista’ 
não responde crimi-
nalmente. Vai respon-
der pelo ato infracio-
nal de lesão corporal. 

No caso do pro-
prietário, se ficar 
comprovado que ele 
permitiu que a me-
nor dirigisse o veícu-
lo poderá responder 
pelo crime com pena 
de seis meses a dois 
anos de prisão. 

O delegado Wan-
derley Mange afirma 
ainda que está ten-
tando agendar a oiti-
va de Kleberson.  

 Porém, como tem 
residência em outra 
cidade não é obriga-
do a vir a Cubatão. 

Neste caso o depoi-
mento pode ser atra-
vés de carta precató-
ria. 

3º DP 

é a delegacia responsável 
pela apuração e investi-
gação  dos dois casos de 
atropelamento

2 anos

é a idade da vítima mais 
nova, que segue interna-
da em estado de coma 
induzido 

Marcel Nobrega

Novos radares já 
estão fiscalizando

Velocidade e semáforo são aferidas 
pelo mesmo equipamento 

A CMT instalou no-
vos equipamentos de 
fiscalização semafóri-
ca e de velocidade em 
Cubatão. De acordo 
com a companhia de 
trânsito os objetivos são 
a redução de acidentes 
e a educação de trânsito 
contínua. 

De acordo com a 
CMT foram reforçadas 
as sinalizações nas fai-
xas de travessias e nos 
semáforos para pedes-
tres. No cruzamento 
com a Nossa Senhora da 
Lapa a maior preocupa-
ção é com estudantes de 
quatro escolas nas pro-
ximidades. 

De acordo com o su-
perintendente da CMT, 
Marco Fernando da 
Cruz, a fiscalização de 
trânsito é importante 
para garantir a segu-
rança dos motoristas e 
evitar acidentes. “O flu-
xo no trânsito aumenta 
constantemente na Ci-
dade que teve um acrés-
cimo de 100% de veícu-
los nos últimos 10 anos. 
Hoje conta com mais de 
50 mil veículos”.

Ciclofaixa Com nova 
sinalização a ciclofaixa 
que margeia a avenida 9 
de abril até a Estação das 
Artes agora se estende 
até o Parque Anilinas. 

Marcel Nobrega

Clubinho de Férias inscreve
para turma de janeiro 2015

Projeto conta com apoio da Prefeitura, do Ciesp e de comerciantes da cidade

A 4ª Companhia da 
Polícia Militar abre 
inscrições para o tra-
dicional Clubinho de 
Férias, que será rea-
lizado durante o mês 
de janeiro de 2015, no 
Parque Novo Anili-
nas. 

As inscrições come-
çam a  partir do dia 
20. Os pais interes-
sados em matricular 
seus filhos no projeto 
devem comparecer 
no local. As vagas são 
limitadas. 

Podem participar  
crianças entre cinco e 
dez anos de idade. 

O Clubinho de-
senvolve atividades 
que buscam mostrar 
as crianças noções 
de responsabilidade, 
civismo, segurança, 
disciplina e  compa-
nheirismo.

Para realizar a 
inscrição, basta que 
o responsável pela 

criança compareça na 
sede do clubinho, no 
Parque Novo Anili-
nas (Avenida Nove 
de Abril s/n) a partir 
das 9 horas da ma-
nhã. 

É preciso apresen-
tar certidão de nasci-
mento, comprovante 

de residência e nú-
mero do cartão do 
SUS da criança. 

No ato da inscri-
ção, será cobrada uma 
taxa de R$ 30,00 para 
cobrir despesas du-
rante as atividades. 

O montante dos 
valores de inscrição 

ficará sob a respon-
sabilidade de uma 
comissão formada 
por cinco membros 
da sociedade civil. 
As atividades do clu-
binho têm apoio da 
Prefeitura Municipal, 
indústrias e comércio 
local.

Projeto de recreação durante período de férias escolares chega este ano a 
sua 58ª edição e já recebe até a terceira geração, em alguns casos 

Vida

Divulgação

Marcel Nóbrega
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Obras
Ministro libera R$ 24,9 milhões para 

pavimentação em Bertioga

Ministro das Cidades e Secretário Estadual foram recebidos 
para assinatura dos contratos do Minha Casa Minha Vida

17.518 

metros de extensão de 
vias e 35.037 metros de 
calçadas

1.160 

unidades estão previstas 
no Projeto Enseada

Investimento do Município será de R$ 4,1 milhões, totalizando R$ 29 milhões. Serão asfaltadas 35 ruas da região central

O prefeito Mauro 
Orlandini (DEM) re-
cebeu o ministro das 
Cidades, Gilberto Oc-
chi, na última terça, 
dia 14, para a assina-
tura do contrato de 
financiamento de R$ 

24,9 milhões.
Os recursos serão 

aplicados na pavi-
mentação, adequação, 
drenagem e colocação 
de guias e sarjetas em 
35 ruas na região cen-
tral. A contra partida 
da cidade será de R$ 
4,1 milhões, totalizan-
do R$ 29 milhões de 
investimento.

“Bertioga está em 
pleno desenvolvi-
mento. Nos últimos 
anos, ampliamos o 
investimento em in-
fraestrutura. Agora, 
com esse financia-
mento, vamos iniciar 
a pavimentação de 
diversas ruas, garan-
tindo mais qualidade 
de vida e valorização 
dos imóveis”, ressalta 
o prefeito. 

Occhi elogiou a 
boa administração de 
Bertioga, lembrando 
que todos os passos 
para aprovação do 
financiamento foram 
obedecidos pela mu-
nicipalidade. “Desde 
o projeto até a análise 
da capacidade de en-
dividamento do Mu-
nicípio, enfim, to-
das as etapas foram 
atendidas”, comen-
tou o ministro. 

Recursos foram liberados através da aprovação dos projetos do PAC 2 ( Programa 
de Aceleração do Crescimento) para obras de mobilidade das cidades. 

Marcel Nobrega

Guarujá recebe novos        
recursos do governo federal 

Marcel Nobrega

Emocionada, prefeita pede cooperação dos moradores e que evitem as 
invasões para não inviabilizar ou atrasar o projeto

Um mês após con-
quistar a liberação de 
recursos para contru-
ção de 160 unidades 
habitacionais, o mu-
nicípio é novamen-
te comtemplado em 
nova rodada de libe-
ração de recursos. 

Assim, o Projeto 
Enseada, que prevê 
a construção de 1.160 
moradias na região 
do Cantagalo, chega 
tem garantido recur-
sos para a construção 
das primeiras 400 ca-
sas. 

A construção do 
primeiro lote jpa está 

em andamento. A 
Prefeitura está com 
quatro contratos as-
sinados que além das 
intervenções, preve-
em trabalhos sociais e 
ambientais. 

“Esse é um mo-
mento de festa e de 
extrema felicidade. 
Os moradores da re-
gião passarão por 
uma transformação, 

esse é um processo 
lento, mas contínuo. 
Antes lutávamos 
para conquistar esses 
convênios, hoje luta-
mos para colocar em 
prática, o que já con-
quistamos”, afirma a 
prefeita.

“O Ministério das 
Cidades fez um le-
vantamento do dé-
ficit habitacional em 
Guarujá, são 8 mil 
moradias e, como 
prevê o contrato do 
‘Minha Casa, Minha 
Vida’, sempre será 
dobrar os contratos. 
Nesse momento, es-

tamos viabilizando 
10% desse déficit e 
os projetos chegando 
nos comprometemos 
em aprová-los. Sei 
das dificuldades que 
enfrentam as cidades 

litorâneas, por isso 
onde as prefeituras 
encontrarem uma so-
lução nós apoiamos”, 
disse o ministro. 

Secretário de Habi-
tação afirmou que o 

Estado está entrando 
com complemento no 
projeto. “É importan-
te ressaltar que o Bra-
sil vive um momento 
novo, todas as instân-
cias de governo”. 

Oito Grupos querem obra 
do túnel Santos/Guarujá

Inédito no Brasil projeto atrai interesse internacional, com 
empresas de três continentes

Representantes das 
maiores construtoras 
do Brasil e de em-
presas da  Espanha, 
Itália, Coreia do Sul, 
Holanda e Turquia 
entregaram esta se-
mana à Dersa.

Nesta fase as in-
teressadas tem de  
comprovar capacida-
de técnica e financei-
ra de tocar a obra de 
construção do túnel 

submerso do canal 
do Estuário.                   

A abertura desta 
primeira fase da lici-
tação internacional, 
de pré-qualificação, 
revelou interesse de 
21 grandes empre-
sas, que concorrerão 
organizadas em sete 
consórcios e um con-
corrente isolado. 

Trata-se do maior 
contrato de obra pú-

blica viária na Baixa-
da Santista. Todo o 
pacote de obras é lici-
tado em lote único. 

O contrato está or-
çado em R$ 1,98 bi-
lhão e contará com 
recursos do Tesouro 
do Estado, além de 
um financiamento 
do Banco Nacional 
de Desenvolvimento 
Econômico e Social 
(BNDES).

  Consórcios:

- Sigma: J.Malucelli, Grandi Lavori Fincosit e Salini 
Impregilo (Itália);

- ISG Interligação Santos-Guarujá: Andrade 
Gutierrez, Daewoo (Coréia do Sul) e CR Almeida;

- Construtor Túnel Santos-Guarujá: Camargo Cor-
rêa, Ferrovial Agroman (Espanha) e Carioca Enge-
nharia;

- Túnel Santos-Guarujá: Construcap e FCC Cons-
trucción (Espanha);

- Nova Travessia: Constran, Ing. E. Mantovani
 (Itália) e Piacentini Tecenge do Brasil;

- Túnel Santos-Guarujá: Odebrecht, Queiroz 
Galvão, OAS e Strukton (Holanda);

- Novo Acesso: Técnica Construções, Cobrasa
 Construtora e NurolInsaat VE Ticaret (Turquia), 

Acciona Infraestructuras S/A (Espanha).
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Danado de Bom homenageia personalidades
A Prefeitura di-

vulgou a lista dos 
homenageados da 3ª 
Edição do Festival de 
Cultura Nordestina 
Cubatão Danado de 
Bom. 

A ideia é celebrar 
a vida dessas pesso-

as, bastante conhe-
cidas em Cubatão, e 
agradecê-las por toda 
dedicação e compro-
metimento com a ci-
dade.  

Graças a eles e ou-
tros tantos, cujos pais 
também chegaram 

por aqui em busca 
de oportunidades, a 
cidade é a mais nor-
destina da Baixada 
Santista.

Pelo menos 60% 
dos moradores vie-
ram ou descendem 
da região Nordeste.

Essa edição fará 
uma homenagem 
especial ao Rei do 
Baião, Luiz Gonza-
ga, inclusive com um 
Museu. 

O neto Daniel Gon-
zaga, também fará 
uma apresentação 

preparada especial-
mente para o festival, 
com um apanhado da 
obra do avô e algu-
mas pérolas de Gon-
zaguinha. 

Programação
 Este ano ocorre de 

Restaurante Street Point, Cantina 
Tia Jô, Restaurante Kanashiro, Bom 
Grill, Aqui no Bistrô, WM Restau-
rante, Restaurante Coisas Minei-
ras, Lanches Flórida, Café Sunshine, 
Magestic, Cactus, Vovó Mafalda, 
Tempero Manero e Bon Apetite.

13 a 16 de novembro, 
no Kartódromo Mu-
nicipal. Terá shows 
de grandes nomes 
da música brasileira 
como Fagner, Pitty, 
Tribo de Jah, Magnífi-
cos, Rapadura Xique-
Chico. 

Chico da Adega

Nascido em Malta, 
na Paraíba, Francisco 
Pereira Gomes, veio em 
1974 para Cubatão, so-
zinho. “Com a cara e a 
coragem”, em busca de 
dias melhores, começou 
trabalhando no Polo In-
dustrial, antes de  inau-
gurar a Adega do Chico. 
A tradicional casa, que 
existe há 21 anos, é o 
centro da política da ci-
dade. O local também é 
reduto dos nordestinos 
e descendentes, atraídos 
pela gastronomia e fes-
tas típicas, como encon-
tros de sanfoneiros

Gildete Raquel

A assistente odonto-
lógica da Prefeitura de 
Cubatão nasceu em 23 
de março de 1963, em 
Cubatão; o pai é de Ara-
cajú e a mãe do Ceará. 
Ela é famosa por fazer 
quitutes nordestinos, o 
grande sucesso é o cal-
do de sururu. Mas Gil-
dete faz também outras 
variações, com cama-
rão, bacalhau ou carne 
de sol, além de  tapioca 
doce e salgada e cuscuz. 
As delícias são vendidas 
em sua barraca em gran-
des eventos da cidade, 
como quermesses.

Seo Ceará

Nascido em Boa 
Viagem, sertão do 
Ceará, onde traba-
lhava na roça desde 
os 8 anos, Laureano 
Almeida veio para 
Cubatão de pau de 
arara aos 19. Chegou 
em 12 de junho de 73 
e logo foi trabalhar no 
Polo Industrial..

Durante 50 anos 
trabalhou como ele-
tricista e encarregado 
em empreiteiras da 
cidade. Em 1983, no 
movimento politico 
sindical da constru-
ção civil.

Doge

Nascido de Caruaru, 
em Pernambuco, Dogi-
val Pereira dos Santos, 
mudou-se para Cuba-
tão em 20 de dezembro 
de 1970, aos 14 anos, 
com os pais e nove dos 
seus 17 irmãos. Traba-
lhou na feira até 78 e, 
em seguida montou a 
casa do Norte Bom Je-
sus, que com o passar 
dos anos foi mudando 
de atividade até, em 
1992, virar uma das 
casas noturnas mais 
famosas de Cubatão, 
o Ponto de Encontro 
Doge.

Festival Gatronômico
Ao todo, 14 restau-

rantes, bares e lan-
chonetes da cidade se 
inscreveram na com-
petição e colocaram 
em seus cardápios re-
ceitas elaboradas com 
ingredientes típicos 
da região Nordeste. 
As criações serão ava-
liadas por um corpo 
de jurados formado 
por especialistas em 
gastronomia, mas 
também poderão ser 
apreciadas por mora-
dores e turistas até o 
dia 16 de novembro.

Os jurados irão 

avaliar quesitos como 
criatividade, origi-
nalidade, influências 
nordestinas, sabor e 
apresentação do pra-
to, e ambiente e aten-
dimento do estabele-
cimento. O vencedor 
receberá o título de 
“Receita Danada de 
Boa 2014”. Todos te-
rão suas criações in-
cluídas em um livro 
de receitas, que será 
lançado durante a 3ª 
edição do Festival da 
Cultura Nordestina - 
Cubatão Danado de 
Bom.

Participantes

Etec abre 
inscrições
em Guarujá

As inscrições podem 
ser realizadas até às 15 
horas do dia 7 de no-
vembro, pela internet 
no site www.vestibuli-
nhoetec.com.br, ou no 
posto de inscrição dis-
ponível na própria es-
cola, localizada na Rua 
Dona Vitória, 502, no 
Jardim São Miguel. Os 
exames acontecem no 
dia 7 de dezembro, às 
13h30.

 
São 385 vagas no to-

tal dos cursos. No pe-
ríodo da manhã estão 
disponíveis 105 vagas 
para o ensino médio. No 
período da tarde, estão 
abertas inscrições para 
os cursos de Cozinha 
(Gastronomia), Turis-
mo Receptivo e Secre-
tariado, com 40 vagas 
por área. 

 
Enquanto no turno 

da noite, os cursos são 
para Hospedagem e 
Manutenção de Aero-
nave disponibilizam 40 
vagas, cada um. Já aos 
sábados, a Etec oferece 
os cursos de Secreta-
riado e Administração, 
ambos também com 40 
vagas, com aulas por 
meio de Teletec.
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Benefícios do Colágeno

Informa o Farmacêutico 
Gustavo F. Guilherme 

CRF 47.902

Benefícios do coláge-
no hidrolisado: melho-
rar a qualidade das fi-
bras de sustentação da 
pele, prevenindo rugas 
e flacidez; fortalecer os-
sos, articulações, unhas 
e cabelos;  aumentar a 
elasticidade e hidrata-
ção da pele; melhorar 
a aparência da celulite; 
promover a saciedade, 
ajudando a emagrecer.

O colágeno é o 
principal componen-
te proteico dos ossos, 
tendões, cartilagens e 
pele.  Além de manter 
a beleza e o corpo em 
dia, o consumo regular 
de colágeno hidrolisa-

do auxilia na manu-
tenção destas estrutu-
ras. 

A partir dos 30 anos, 
homens e mulheres 
passam a ter perdas 
maiores de colágeno. 
Dos 50 anos em dian-
te, a produção de colá-
geno cai para apenas 
35%, em média. Além 
do processo natural 
de envelhecimento, 
os fatores que podem 
aumentar as perdas 
de colágeno são: ex-
cesso de exposição 
solar sem proteção, 
consumo 
excessivo 
de cafeína.

Comércio

 A equipe da principal 
madeireira  de Cu-
batão está em festa.  A 
Pau Brasil Madeiras 
comemora 15 anos de 
existência mantendo a 
excelência no atendi-
mento e alto padrão de 
qualidade 

Às vezes sou tomada 
pelo cansaço e a maioria 
das vezes confundo com 
desânimo e consequen-
temente deixo a triste-
za me abater. E mesmo 
sem razão ou com toda 
a razão do mundo per-
maneço nesta tristeza 
por dias, sem perceber 
que o ponto inicial era 
apenas cansaço.

Talvez se eu tivesse 
dito aquele “não”, ou se 
tivesse realizado minhas 
tarefas na hora certa se-
ria poupada da fadiga.

Muitas vezes me su-
jeito apenas para agra-
dar a sociedade, afim de 
ter o ego massageado e 
esqueço que assim como 
todo mundo: Eu tenho 
limites.

Até agora eu falei de 

mim, mas esse texto é 
pra você, pois quero que 
reflita, quero que analise 
a sua vida.

Precisamos nos amar 
mais, só assim respeita-
remos os nossos limites e 
o tempo andará a nosso 
favor, nos dando a opor-
tunidade de sermos mais 
alegres, gratos, produ-
tivos e prósperos. E nos 
amando mais, podere-
mos amar e nos doar sob 
medida ao próximo.

Portanto, aprenda a 
dizer não, respeite-se e 
ame-se, ame-se muito.

“Tendo por certo isto 
mesmo, que aquele que 
em vós começou a boa 
obra a aperfeiçoará...” Fi-
lipenses 1:6 

www.sejafelizhoje.
com.br

Marcel Nobrega

Outubro Rosa
Em comemoração ao 

Outubro Rosa, o comércio 
também está se mobili-
zando.

A Clínica Incorpore, 
sob a direção da Dra. Ju-
liana Camargo, participou 
da tarde da beleza na Aca-
demia Flexion realizando 
esfoliação, massagem fa-
cial, consulta e avaliação 
estética. 

Também teve cabelo 
e maquiagem com parti-
cipação do Studio N &L 
Cabeleireiras e aferição de 
pressão com profissionais 
da Escola Cien.

Dr. Juliana Camargo
proprietária

Mercado Sex Shop aquecido
As mulheres não fi-

cam mais à espera da 
iniciativa dos parceiros 
para espantar o tédio 
na vida sexual. Quan-
do a temperatura esfria 
no relacionamento, elas 
tratam de ir às compras. 
Hoje, o público femini-
no que freqüenta as lo-
jas de sex shop, passou 
de 10% para cerca de 
50% do total em dois 
anos. A mudança coin-
cide com a abertura 
de lojas mais freqüen-
táveis, com um visual 
menos agressivo. 

Sob nova direção de 
Douglas Neves, a Feti-
che Sex Shop, em Cuba-
tão, se mantém atenta 
para atender á crescen-
te demanda de um pú-
blico cada vez mais exi-
gente, “o mercado 
erótico está mais recep-
tivo e com uma visão 
mais aberta em relação 
aos produtos. Com a ti-
midez  deixada de lado,  
a freqüência de visitas e 
compras aumenta todo 
dia, independente do 
sexo, classe social idade 
ou preferência”, afirma 
o propritário.

Aprenda a 
dizer não

(Bel Moraes)

Pau Brasil
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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

“A USIMINAS MECÂNICA S/A, torna público que requereu da CET-
ESB, a Renovação da Licença de Operação Parcial N° 25000824, 
referente ao processo nº 25/00055/11 para a Fábrica de Blanks, sito  à 
Rodovia Piaçaguera, s/n, KM 06, Jardim das Indústrias, Cubatão/SP”.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RICARDO DE OLIVEIRA LOPES e SHIRLENE APARECIDA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 29407705 - SSP/SP, CPF n.º 26971539850, com 37 
anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia quatro de janeiro de mil novecentos e setenta e 
sete (04/01/1977), residente na Rua Jefferson Damião do Amaral, 203, casa 02, Vila Nova, Cubatão - SP, 
filho de MOACIR RICARDO LOPES, falecido há 14 anos e de LINDINALVA DE OLIVEIRA CAJÉ LOPES, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em São Vicente - SP. Divorciado 
de Ana Maria da Silva Lopes, conforme sentença de 04/12/2013, proferida pela Juiza de Direito do 
Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania de São Paulo-SP, nos autos de nº9173/2013. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, assistente social, RG n.º 273612554 - SSP/SP, 
CPF n.º 16275538864, com 42 anos de idade, natural de São José dos Campos - SP, nascida no dia 
seis de abril de mil novecentos e setenta e dois (06/04/1972), residente na Rua Jefferson Damião 
do Amaral, 203, casa 02, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS, falecido 
há 06 anos e de MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 
64 anos de idade. Viúva de José Carlos Pereira Maciel, falecido no dia 29/07/2011, no Livro C-166, 
fls.14, sob nº70439, em São José dos Campos-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de 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: ROGÉRIO SOUSA DANTAS e JOSEANE GOMES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pesquisador, RG n.º 29408462 - SSP/SP, CPF n.º 28405201840, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de fevereiro de mil nove-
centos e setenta e nove (27/02/1979), residente na Rua 25 de Dezembro, 246, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filho de MANOEL FERREIRA DANTAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ZULEIDE MARIA DE SOUSA DANTAS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, comerciante, RG n.º 46672407x - SSP/SP, CPF n.º 38787583836, com 25 anos de idade, natural 
de Duque de Caxias - RJ (Duque de Caxias - RJ 1º Distr 1ª Circunscr  Livro nº 186, fls. nº 187, Termo 
nº 62570), nascida no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (11/08/1989), residente 
na Rua 13 de Maio, 857, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ GOMES DOS SANTOS, falecido há 25 
anos e de AURENICE CAROLINA GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
70 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, 01 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: SERGIO DE SOUZA ANDO e LAIS CRISTINA SANTOS RIBEIRO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 458125167 - SSP/SP, CPF n.º 40291356842, 
com 25 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 129, fls. nº 11, Termo 
nº 78269), nascido no dia onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (11/02/1989), resi-
dente na Av. Brasil, 488, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de AKITO ANDO, falecido há 20 anos 
e de ALBERTINA IZABEL DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 
34155056 - SSP/SP, CPF n.º 39115139840, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 131, fls. nº 367, Termo nº 34601), nascida no dia dois de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (02/12/1988), residente na Av. Brasil, 488, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de 
EDISON BISPO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 56 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA ANGELICA SANTOS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, pedagoga, 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 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: MATHEUS DE FIGUEIREDO TRINDADE e THAÍS LIMA SUSSEK. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, industriário, RG n.º 473397456 - SSP/SP, CPF n.º 23284083898, 
com 23 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 148, fls. nº 155, Termo 
nº 89910), nascido no dia onze de março de mil novecentos e noventa e um (11/03/1991), residente 
na Rua Nadir Tereza Esteves, 393, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de LUIZ CARLOS TRINDADE, de 
nacionalidade brasileira, técnico eletrônica, com 51 anos de idade, residente em Praia Grande - SP 
e de JEANE DE FIGUEIREDO SILVA TRINDADE, de nacionalidade brasileira, diarista, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, es-
criturária clínica, RG n.º 489778148 - SSP/SP, CPF n.º 41514893800, com 21 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 155, fls. nº 227, Termo nº 44013), nascida no dia quatro de no-
vembro de mil novecentos e noventa e dois (04/11/1992), residente na Rua Dos Cravos, 404, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filha de CLAUDEMIR SUSSEK, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 45 anos 
de idade, residente em Porto Alegre - RS e de CRISTIANE SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, 
técnica enfermagem, com 34 anos de idade. 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, 07 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: FÚLVIO HENRIQUE DA SILVA MANOEL e SARAH HELLEN DOS SANTOS PARRALEGO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, RG n.º 529976663 - SSP/SP, com 
18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Guarujá  Livro nº 71, fls. nº 156, Termo nº 48536), nascido 
no dia treze de maio de mil novecentos e noventa e seis (13/05/1996), residente na Rua Roberto Mario 
Santini, 266, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de JOSÉ MANOEL FILHO, de nacionalidade brasileira, ajudante, 
com 61 anos de idade, residente em Guarujá - SP e de CARMERINDA FRANCISCA DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, faxineira, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 527089710 - SSP/SP, com 16 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 196, fls. nº 93, Termo nº 60197), nascida no dia vinte de maio de mil 
novecentos e noventa e oito (20/05/1998), residente na Rua José Delfim Louro, 161, Bolsão 9, Cubatão 
- SP, filha de CARLOS DE MELO PARRALEGO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de SILMARA DE FATIMA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 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: EDER ANTONIO DE SOUZA e AMANDA DE LIMA CHAIB. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 30975788 - SSP/SP, CPF n.º 30064283828, com 34 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 74, fls. nº 162, Termo nº 11712), nascido no dia 
vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta (25/08/1980), residente na Rua Jeferson Damião do 
Amaral, 115, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de EDMILSON ANTONIO DE SOUZA, de nacionalidade brasil-
eira, mecanico montador, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, ajudante de cozinha, com 57 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, compradora, RG n.º 44167095 - SSP/SP, 
CPF n.º 36253814869, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 126, fls. nº 346, 
Termo nº 32591), nascida no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e oito (16/03/1988), 
residente na Rua Jeferson Damião do Amaral, 115, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de DANIEL GUALBERTO 
CHAIB, de nacionalidade brasileira, fiscal de obras, com 47 anos de idade, residente em Santos - SP e 
de ALBA DE LIMA CHAIB, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 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: EDSON DOS SANTOS DE SOUSA e DAIANE FERNANDES DO NASCIMENTO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, músico, RG n.º 35771501 - SSP/SP, CPF n.º 
37741654837, com 25 anos de idade, natural de Recife - PE, nascido no dia vinte e cinco de agosto de 
mil novecentos e oitenta e nove (25/08/1989), residente na Rua Francisco de Assis, 599, Sitio Novo, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ PAIVA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ZEZANITA JOSEFA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasile-
ira, solteira, vendedora, RG n.º 501037676 - SSP/SP, com 22 anos de idade, natural de Rio Largo - AL 
(Rio Largo - AL  Livro nº 35, fls. nº 383, Termo nº 34989), nascida no dia vinte e nove de outubro de mil 
novecentos e noventa e um (29/10/1991), residente na Rua João Batista Reis, 9, Ilha Caraguatá, Cubatão 
- SP, filha de MARIA VITORIA FERNANDES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 65 anos de idade, residente em Maceió - AL. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 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: RAIMUNDO GALDINO DE ARAUJO e LUCIMAR DE OLIVEIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, com 62 anos de idade, natural de 
São Gonçalo do Amarante - RN, nascido no dia oito de setembro de mil novecentos e cinquenta 
e dois (08/09/1952), residente na Av.Nadir Teresa Esteves, 79, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, 
filho de MANUEL GALDINO DE ARAUJO e de MARIA PEGADO DE ARAUJO . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, merendeira, com 51 anos de idade, natural de 
Santos - SP, nascida no dia trinta de setembro de mil novecentos e sessenta e três (30/09/1963), 
residente na Rua das Acácias, 142, Jardim Samambaia, Praia Grande - SP, filha de ALOISIO DE OL-
IVEIRA e de NEUZA ORZA DE OLIVEIRA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de 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: MARCIO FERREIRA DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA CARDOSO DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 27559421X - SSP/SP, CPF 
n.º 26287681861, com 39 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 469, fls. 
nº 247, Termo nº 217324), nascido no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e setenta e quatro 
(22/10/1974), residente na Rua Manoel de Oliveira Ramos, 179, fundos, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, 
filho de JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, falecido há 20 anos e de CICERA FERREIRA DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, doméstica, com 64 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, engenheira mecânica, RG n.º 326148383 - SSP/SP, CPF n.º 
28049137830, com 37 anos de idade, natural de Campo Maior - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 08, fls. nº 
207, Termo nº 10745), nascida no dia treze de outubro de mil novecentos e setenta e seis (13/10/1976), 
residente na Rua Manoel de Oliveira Ramos, 179, fundos, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, filha de ANTONIO 
LUIS REIS DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de ANTONIA AURELIANO FERREIRA DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 09 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: RENAN PAUCOSKI DA SILVA e ELIZABETE SOUZA DO NASCIMENTO. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor de faixas de duto, RG n.º 495389614 - SSP/SP, com 
21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 173, fls. nº 321, Termo nº 51271), nascido 
no dia três de agosto de mil novecentos e noventa e três (03/08/1993), residente na Rua 17, 116, casa 
2, Cota 200, Cubatão - SP, filho de JUSCELINO SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro 
refratario, com 43 anos de idade, residente em Paranaguá - PR e de ROSA MARIA PAUCOSKI, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 465493257 - SSP/SP, com 24 anos de idade, natural de 
Orobó - PE (Orobó-PE  Livro nº 11, fls. nº 175, Termo nº 11615), nascida no dia vinte e seis de junho de 
mil novecentos e noventa (26/06/1990), residente na Rua 17, 116, casa 2, Cota 200, Cubatão - SP, filha 
de MARLI MENDES DE SOUZA, falecida há 5 meses. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 09 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: AFFONSO ANGELO CORTES e ANA CATARINA SANTOS DIAS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador, RG n.º 242763324 - SSP/RJ, com 24 anos de 
idade, natural de São Gonçalo - RJ (São Gonçalo-RJ  Livro nº 49, fls. nº 379, Termo nº 27779), na-
scido no dia onze de maio de mil novecentos e noventa (11/05/1990), residente na Caminho dos 
Pilões, 173, Pilões, Cubatão - SP, filho de ROBERVAL FERREIRA CORTES, falecido há 3 anos e de 
MARIA BETHANIA VIEIRA ANGELO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, resi-
dente em Pureza - RJ . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
389140211 - SSP/SP, com 16 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
226, fls. nº 140, Termo nº 136263), nascida no dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e oito 
(04/05/1998), residente na Caminho dos Pilões, 173, Pilões, Cubatão - SP, filha de RICARDO ESPADA 
DIAS, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lider de auxiliar de limpeza, 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 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: UILSON CHAVES MOREIRA e ELAINE SANTOS DE CASTRO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, RG n.º 23217961 - SSP/SP, CPF n.º 12134083859, 
com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos 
e setenta (16/01/1970), residente na Av. Ferroviária II, 372, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de 
ATAIDE CHAVES MOREIRA, falecido há 18 anos e de MARIA DO CARMO DA SILVA, falecida há 18 anos-
Divorciado de Simone Alessandra Justino de Carvalho, conforme sentença datada aos 21/11/2012, 
proferida pelo Juiz da 1ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº831/12. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 22777786 - SSP/SP, CPF n.º 
09283982851, com 43 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia dez de dezembro de mil 
novecentos e setenta (10/12/1970), residente na Av. Ferroviária II, 372, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, filha de ODAIR TELES DE CASTRO, falecido há 19 anos e de VILMA SANTOS DE CASTRO, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Claudio 
Gomes Monteiro, conforme sentença datada aos 08/08/2007, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº84/07. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de 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: CHARLES APARECIDO CASTRO DOS SANTOS e RAFAELA SILVA DE ARAUJO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 48611653 - SSP/SP, CPF 
n.º 40045162859, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de maio 
de mil novecentos e noventa (17/05/1990), residente na Rua Santa Julia, 381, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, filho de GERSON ANTONIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 
57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA CASTRO DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, domestica, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 460149040 - SSP/SP, com 
25 anos de idade, natural de Mascote - BA (Mascote - BA  Livro nº 10, fls. nº 237, Termo nº 46467), 
nascida no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e nove (29/05/1989), residente 
na Rua Santa Julia, 381, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de JULIO FRANCISCO DE ARAUJO, 
de nacionalidade brasileira, encarregado, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ROSILMA GOMES SILVA, falecida há 15 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, 09 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: JADIELSON PINTO SANTOS e JUCIVÂNIA SANTANA MENEZES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, RG n.º 509375674 - SSP/SP, CPF n.º 35151214802, com 28 
anos de idade, natural de São Domingos - SE (Campo do Brito-SE 3º Ofício  Livro nº 12, fls. nº 12, Termo 
nº 9297), nascido no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (15/09/1986), residente 
na Rua A, 111, Bloco B, Ap 11, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de ANGELO TEODORO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, escorador, com 55 anos de idade, residente em Bertioga - SP e de MARIA DA 
CONCEIÇÃO PINTO SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em São 
Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 585289773 - 
SSP/SP, CPF n.º 00396263500, com 34 anos de idade, natural de São Domingos - SE (Campo do Brito-SE 
2º Ofício  Livro nº 6, fls. nº 112, Termo nº 4098), nascida no dia vinte e seis de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta (26/02/1980), residente na Rua A, 111, Bloco B, Ap 11, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de 
CÍCERO ROMÃO DE MENEZES, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 57 anos de idade, residente em 
São Domingos - SE e de JOSEFA BATISTA SANTANA MENEZES, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 
56 anos de idade, residente em São Domingos - SE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de 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: IVANILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e MARIA CRISTINA FONSECA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de inspeção, RG n.º 15951312 - SSP/SP, CPF 
n.º 08378600831, com 45 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 87, 
fls. nº 2, Termo nº 87148), nascido no dia dezessete de março de mil novecentos e sessenta e nove 
(17/03/1969), residente na Av. Ferroviária, 112, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de HELODES 
BATISTA DE OLIVEIRA, falecido há 37 anos e de DALVA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasile-
ira, aposentada, com 82 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, micro empresaria, RG n.º 42464695X - SSP/SP, com 34 anos de idade, 
natural de São Vicente - SP (São Vicente  Livro nº 110, fls. nº 69, Termo nº 91205), nascida no dia cinco 
de novembro de mil novecentos e setenta e nove (05/11/1979), residente na Av. Ferroviária, 112, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de MIGUEL ARCANJO RODRIGUES DA FONSECA, falecido há 2 anos 
e de LUZIA MATOS DA SILVA, falecida há 19 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de 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: JOSICLÁUDIO SOUZA DO NASCIMENTO e MARIA DO SOCORRO DA SILVA TOMAZ. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, hidrojatista, RG n.º 356321137 - SSP/SP, CPF n.º 
27695064807, com 35 anos de idade, natural de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº A-10, fls. nº 30v, 
Termo nº 11425), nascido no dia oito de agosto de mil novecentos e setenta e nove (08/08/1979), resi-
dente na Rua Manoel Jorge, 95, Centro, Cubatão - SP, filho de JOSÉ PERCÍLIO DO NASCIMENTO, falecido 
há 14 anos e de MARIA JOSÉ DE SOUZA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos 
de idade, residente em Mauá - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, RG n.º 350410240 - SSP/SP, CPF n.º 02017090409, com 40 anos de idade, natural de Cabrobó - PE, 
nascida no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (29/09/1974), resi-
dente na Rua Manoel Jorge, 95, Centro, Cubatão - SP, filha de FIDELIS JOSÉ TOMAZ, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Santa Maria da Boa Vista - PE e de MARIA 
RAIMUNDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos de idade, residente em 
Santa Maria da Boa Vista - PE. Divorciada de Ivanildo da Silva Caldas, conforme sentença datada aos 
27/11/2008, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara da Família e Sucessões da Comarca de São Vicen-
te-SP, nos autos de nº0014063-31.2008.8.26.0590. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 11 de 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: FERNANDO MARQUES RIBEIRO e SUELEN MARIA VITOR DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, RG n.º 36351794 - SSP/SP, CPF n.º 
38376162829, com 25 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 134, 
fls. nº 237, Termo nº 81709), nascido no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta e nove 
(06/10/1989), residente na Rua Dom Pedro I, 968, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de VALTAIR MARQUES 
RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, supervisor, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de REGINA CELIA DE ABREU RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, gerente, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. admin-
istrativa, RG n.º 48609607 - SSP/SP, CPF n.º 23049175850, com 24 anos de idade, natural de Cu-
batão - SP, nascida no dia oito de março de mil novecentos e noventa (08/03/1990), residente na 
Rua Maria do Carmo, 139, casa 1, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de JOÃO DA SILVA DOS SANTOS, 
falecido há 4 anos e de MARIA DO SOCORRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
67 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de 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: DANIEL MARTINS DE SANTANA DIAS e ANDRESSA BATISTA ALVES DE SOUZA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, com 27 anos de idade, natural 
de Vitória de Santo Antão - PE, nascido no dia vinte de novembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(20/11/1986), residente na Rua Caminho São Marcos, 89, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ 
MARTINS DIAS, falecido e de IRENE MARIA DE SANTANA DIAS, de nacionalidade brasileira, residente 
em Vitória de Santo Antão - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de telemarketing, com 19 anos de idade, natural de Ouro Verde de Minas - MG, nascida no dia cinco de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco (05/06/1995), residente na Rua Milton Pinto, 698, Parque 
das Bandeiras, São Vicente - SP, filha de ADEMIR ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, pintor 
aposentado, residente em São Vicente - SP e de FRANCISCA BATISTA ALVES DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, 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, 13 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: ADEILTON SILVA DA COSTA e MARINALVA FERREIRA DA SILVA FIGUÊREDO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 121213043 - SSP/SP, CPF n.º 01838690875, 
com 55 anos de idade, natural de Bom Jardim - PE, nascido no dia doze de dezembro de mil novecentos e 
cinquenta e oito (12/12/1958), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 56, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho 
de DAVID FRANCISCO DA COSTA, falecido há 14 anos e de MARIA HENRIQUE DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 83 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Juranda Lira Barbo-
sa, conforme Escritura Publica datada de 27/07/2012, pelo 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e 
Títulos de Cubatão-SP, no livro 130, pgs.114/117.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, 
aposentada, RG n.º 522773886 - SSP/SP, CPF n.º 63085224491, com 54 anos de idade, natural de Ribeirão 
- PE, nascida no dia vinte de maio de mil novecentos e sessenta (20/05/1960), residente na Rua Isabel An-
gelina Gomes, 56, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de ULISSES FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 86 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MAXIMIANA MARIA DA SILVA, falecida 
há 2 anos. Viúva de Amaro Braz Figueredo, conforme termo lavrado às fls.74, do livro C-48, sob o N°14277, 
falecido aos 10/12/2005, no Cartório de Cubatão-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de 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: ANDRE ASSIS COSTA SANTOS e ALINE NASCIMENTO SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, vistoriador de container, com 26 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia vinte e um de março de mil novecentos e oitenta e oito (21/03/1988), residente 
na Rua Santa Julia, 731, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de LEONICE ASSIS COSTA SANTOS . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estagiária, com 25 anos de idade, natural 
de São Vicente - SP, nascida no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e nove (12/05/1989), 
residente na Rua Projetada I, 12, Vila Margarida, São Vicente - SP, filha de JOSÉ BENEVALDO FERREIRA 
SANTOS e de FRANCISCA DO NASCIMENTO. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 13 de 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: DENIS FERNANDES RAMOS e JOYCE FREITAS MIRANDA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, tecnico de eletronica, RG n.º 30663752 - SSP/SP, CPF n.º 27018165806, 
com 35 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia dois de dezembro de mil novecentos e 
setenta e oito (02/12/1978), residente na Rua Padre Primo Maria Vieira, 321, Jardim São Francisco, 
Cubatão - SP, filho de GILSON DOMINGOS RAMOS, falecido há 11 anos e de NILZA FERNANDES RAMOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Caren Cristina Araujo Farias, conforme sentença datada de 08/08/2014, proferida pelo MM. Juiz 
de Direito da 4ªVara desta Comarca, nos autos de nº0007138-47.2014.8.26.0157.. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente financeira, RG n.º 29731685 - SSP/SP, CPF n.º 
30077935802, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 91, fls. nº 145, Termo 
nº 18461), nascida no dia trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (30/10/1982), residente 
na Rua Padre Primo Maria Vieira, 321, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, filha de MARCIO COELHO DE 
MIRANDA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de JOSIANE DE FREITAS, desaparecida há 31 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, 13 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: GUILHERME RODRIGUES SOARES e MARIANA ARAÚJO SAMPAIO DE ARRUDA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 27986218 - SSP/SP, CPF 
n.º 15121112793, com 22 anos de idade, natural de Rio de Janeiro - RJ (Rio de Janeiro  Livro nº 114, 
fls. nº 50, Termo nº 34754), nascido no dia trinta e um de julho de mil novecentos e noventa e dois 
(31/07/1992), residente na Rua Julieta Azevedo Bonavides, 160 B, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de 
JOSÉ SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, porteiro, com 56 anos de idade, residente em 
Rio de Janeiro - RJ e de MARIA DAS DORES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, domestica, com 
50 anos de idade, residente em Rio de Janeiro - RJ . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasile-
ira, solteira, operadora telemarketing, RG n.º 488810437 - SSP/SP, CPF n.º 41859534880, com 21 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 158, fls. nº 312, Termo nº 45292), nas-
cida no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e três (24/05/1993), residente na 
Rua Julieta Azevedo Bonavides, 160 B, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de SANDRO MAGNO SAMPAIO 
DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, Analista de faturamento, com 46 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de SIMEIRE ARAUJO COSTA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, 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, 13 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

LINDE GASES LTDA., torna público que requereu da CETESB a Renova-
ção da Licença de Operação para fabricação de Gases Industriais (ex-
ceto o gás cloro e os da extração e refino do petróleo, sito à RODOVIA 
CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI, KM 59,5 - PEREQUÊ - CUBATÃO/SP

*EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO SP PARA ASSEMBLEIA GER-
AL DE RATIFICAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO EM SINDICATO, RETIFICAÇÃO 
E RATIFICAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL, RATIFICAÇÃO DA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA.

A Associação dos Professores Municipais de Cubatão-SP convoca todos os professores da 
Rede Municipal de Cubatão/ SP para participarem da Assembleia Geral de Ratificação da 
transformação da Associação em Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão/SP, que 
será realizada em nossa sede, na Rua São Luiz, nº 267, Vila Nova, Cubatão-SP, no dia 07 
de novembro de 2014, com a primeira chamada às 17h30 e em segunda chamada às 18h, 
com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1) Ratificação da transformação da Associação em Sindicato; 2)Ratificação da fundação 
do Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão/SP; 3) Retificação e Ratificação do 
Estatuto Social nos termos usados de associação para o de sindicato; e 4) Ratificação da 
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. PIS/PASEP N°12181034240.

Cubatão/SP, 14 de outubro de 2014.
Elenízia de Oliveira Garcia

Presidente

Sociedade   de  Melhoramentos  da  Cota  200
CNPJ.  N.º 48.679.484/0001-73   -  OSCIP = MJ. nº 

08015.011582/2003-5   

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

 

A SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DA COTA 200, com sede nesta cidade, na Rua 
QUATRO, nº127, bairro Cota 200, através de sua Diretoria Executiva, devidamente 
representada por seu Presidente Sr. Lucinaldo Jose de Lima, no uso de suas atribuições. 
CONVOCA através do presente edital, todos os associados contribuintes da SM-
DC200, para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na Rua Principal, s/n no 
EAT ( Escritório de Apoio /técnico) , às 14.00 horas, do dia 23 de Novembro de 2014.

1- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
2- A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria a partir da data 
da publicação deste Edital, até 15 dias antes da eleição, que se realizará dentre as 
chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral. 
3- Somente poderão integrar as chapas os concorrentes associados da SMDC 200 
há pelo menos 01 (um) ano. 
4- O requerimento do registro da chapa, com 03 (três) vias, será encaminhado 
ao Presidente, devendo ser assinado pelo candidato a Presidente, acompanhado 
da copia do documento de identidade ou outro documento de fé publica que o 
substitua.
5- A chapa deverá conter os nomes dos componentes para todos os cargos;
6- O requerimento deverá ser acompanhado de uma ficha de identificação de 
cada componente devidamente preenchida e assinada;
7- A chapa registrada deverá ser numerada a partir do numero 01 (um), obede-
cendo a ordem de registro.
8- A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação dia 23/011/2014 ás 
14.00 horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convoca-
ção, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo quorum especial.
9- A chapa ganhadora será anunciada pela Comissão Eleitoral.

DA POSSE DOS ELEITOS
A posse dos eleitos se dará ao termino do processo, podendo ser agendado uma 
data especifica para a posse.

Fica eleito o Foro da Comarca de Cubatão para dirimir quaisquer questões perti-
nentes a este Edital.

                    Cubatão, 16 de Outubro de 2014. 
                  Lucinaldo José de Lima

                Presidente 

* Revoga inteiro teor do edital publicado na edição 800, dia 10/10/2014.
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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

PARABÉNS

O Dia das Crianças na 
Ilha Caraguatá foi uma 
grande festa. O evento 
foi realizado por Adenil-
son Amorim em parceria 
com Valdemir, Cleber, 
Gilmara, Deise, Dona 
Raimunda, Sr. Zé Alvino 
e Amigos. Brinquedos 
de rua, picolé, algodão 
doce, pipoca, almoço e 
refrigerante para todos.  
900 brinquedos para as 
crianças.

Um Sucesso a Festa para as crianças da Vila Natal realizada dia 12, que 
contou com a presença do vereador Roxinho

Tinho entrega brinquedos na 
Vila Esperança

A garotada do ponto final da Vila 
Esperança recebeu brinquedos e 
guloseimas dos “Amigos do Tinho” 
na tarde do último sábado, dia 11. 
Sensibilizado, Tinho agradece a 
ajuda dos voluntários na organiza-
ção e ao patrocínio da Auto Peças 
Janaína, da Matrix Motors, da C.A. 
Materiais Elétricos e dos amigos 
Barnei, EngºDi Renzo e Manoel da 
Vila Natal. 

O Grêmio dos Servidores Municipai de Cubatão organizou uma Bela Festa para as crianças. Vale res-
saltar o empenho e a dedicação do  presidente Tel e sua diretoria e equipe 

A Família está em festa. Fábio Cavalcante e o 
filho Felipe sopram as velinhas na mesma se-
mana; comemoração em dose dupla

Delfina Faria esta 
comemorando  mais 
uma primavera; 
parabéns 

Parabéns à Lúcia, que 
comemorou seu aniversário 
junto com o marido Maraca, 
seu filho Lucas e amigos no 
último dia 14 de outubro.
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