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Sexta obstrução consecutiva
mantém indefinição de projetos

Os vereadores mantiveram a paralisação e não deliberaram nenhum projeto de lei. Repercussão de matérias publicadas por Acontece e discussão sobre dívida 
da Prefeitura com a Caixa de Previdência dominaram a primeira parte da sessão, destinada a leitura de Indicações e Requerimentos dos parlamentares.  Prefei-
tura reconhece parte da dívida, mas, apresentou levantamento que indica que R$ 66 milhões foram repassados a mais ao Fundo de Previdência. 03

Gasto de mais de 
R$ 3 milhões com 
TV gera polêmica

Presidente da Câmara 
e vereadores reclamam 
de publicação. Porém, 
nota de esclarecimento 
não aponta falhas na 
cobertura do Jornal. 

Editais para compra 

de equipamentos (R$ 
660 mil) e contratação 
de empresa para operar 
o sistema (R$ 2,6 mi-
lhões) prosseguem. Re-
sultado está agendado 
para o dia 05/11. 02
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Anglo American promove 
atividade do ‘Outubro Rosa’ 06

COLUna TEnDÊnCIaS E FaTOS 04

OAB indica tributarista Adel Ali 
Mahmoud para Comissão 

Ivaniel pede para registrar em 
ata os que não obstruem 

Aumento de cadeiras para 2016 
continua indefinido na Câmara

Operação do VLT
EMTU realiza audiências públicas em Santos e 

São Vicente para o início da operação.
Testes nos sistemas elétricos e de freios das  

primeiras composições já começaram. 07
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Sem aceitar os argumentos verda-
deiros publicados por este Jornal, na 
edição anterior, a Câmara de Cubatão 
enviou nota tentando desqualificar 
as informações. Mesmo discordando 
totalmente, publicamos na íntegra a 
nota da CMC, pois há 15 anos agimos 
desta forma, abrindo espaço democra-

ticamente para todos, inclusive os que 
se sentem ofendidos e prejudicados 
quando publicamos verdades que fe-
rem seus interesses.

Falam que o Jornal mentiu, mas não 
mostram onde está a mentira. Nós mos-
tramos onde está a verdade, respeitan-
do a inteligência do nosso leitor

Onde está
a mentira?

* A matéria está correta. No endereço camara-
cubatao.sp.gov.br/Sessoes, o internauta verá, con-
forme o ‘print’ acima, que o projeto em discussão 
aparece. Porém, o interessado em obter informa-
ções sobre o projeto e quais mudanças estão sendo 
propostas, não terá sucesso. Citamos a Lei não para 
confundir o leitor, ao contrário, para esclarecer e 
sustentar a verdade que falamos - veja ao lado

A Câmara Municipal de Cubatão esclarece em relação à 
matéria “Site da Câmara esconde textos”, publicada na edi-
ção de 17 de outubro, que.

a) O título da matéria não é verdadeiro e induz o leitor 
a uma interpretação errônea dos fatos narrados a seguir do 
título. Na matéria, consta que não há integralidade dos pro-
jetos de lei no site. Isso não se trata de “esconder” nenhuma 
informação, apenas de uma decisão administrativa;

b)    Tanto não há nada a esconder que todo o conteúdo 
da página 3 deste mesmo jornal foi feito a partir de questio-
namentos do editor Julio Cesar Chaves ao Setor de Comu-
nicação da Câmara. E que todos os questionamentos foram 
prontamente e amplamente atendidos;

c)     A matéria traz a seguinte expressão: “na era da infor-
mação e em plena vigência da Lei da Transparência”, como 
forma de confundir o leitor. A Câmara nunca se furtou a 
cumprir a legislação e a prestar as informações solicitadas 
pelos munícipes e órgãos de Imprensa, seja ou não por meio 
da Lei da Transparência.

LEI DA TRANSPARÊNCIA
LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEM-

BRO DE 2011.
Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre os pro-

cedimentos a serem observados pela 
União, Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, com o fim de garantir o acesso 
a informações previsto no inciso XXXIII 
do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 
e no § 2º do art. 216 da Constituição Fe-
deral. 

...
Art. 3o  Os procedimentos previs-

tos nesta Lei destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à infor-
mação e devem ser executados em con-
formidade com os princípios básicos da 
administração pública e com as seguin-
tes diretrizes: 

I - observância da publicidade como 
preceito geral e do sigilo como exceção; 

II - divulgação de informações de in-
teresse público, independentemente de 
solicitações; 

III - utilização de meios de comu-
nicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; 

IV - fomento ao desenvolvimento da 
cultura de transparência na administra-
ção pública; 

V - desenvolvimento do controle so-
cial da administração pública.

Em relação às matérias “Vereadores obstruem sessões e 
travam a cidade de Cubatão” e “Secretário diz que Prefeitura 
está em dia com a Caixa”, publicadas na página 3 na mesma 
edição, a Câmara esclarece que:

-    A maioria dos vereadores da Câmara de Cubatão re-
força que a Prefeitura tem uma dívida de R$ 19 milhões 
com o Funprevi, ao contrário das declarações publicadas 
nas matérias.

Câmara não vota e até Bombeiros ficam sem verba
Mentira!!!
Texto publicado pelo vereador Roxinho nas redes chama 

o Jornal de mentiroso por causa do título acima. 
Apesar de discordar do baixo nível e maneira desrespei-

tosa de se expressar, o texto do vereador, na íntegra, bem 
como os comentários de seus simpatizantes está disponível 
no face do próprio Acontece, espaço democrático para mani-
festações.

Nota da Câmara na íntegra

Em relação à chamada publicada na capa da mesma edi-
ção “Wagner Moura quer gastar mais de R$ 3 milhões com 
TV Legislativa”, a Câmara esclarece que:

a)    Está em andamento edital para contratação de em-
presa que irá operar a TV aberta, do tipo menor preço, para 
“adquirir equipamentos para criar, instalar, fazer os sistemas 
de montagem e finalizar a reestruturação tecnológica da TV 
Câmara”. A TV de sinal aberto permitirá que todos os mu-
nícipes tenham acesso às sessões ordinárias, solenes, audiên-
cias públicas e todo o trabalho parlamentar, o que colabora 
para transparência deste ente do Poder Público;

b)    O sinal aberto é uma parceria com a Câmara dos Depu-
tados e esta concessão está permitindo a abertura de tevês e 
rádios legislativos por todo o Brasil. Portanto, a decisão de se 
empenhar para a TV Aberta de Cubatão é pela transparência 
e publicidade, preceitos da administração pública segundo a 
Constituição, e não uma vontade particular do presidente da 
Câmara, conforme cita a chamada de capa, ou de qualquer 
outro vereador;

c) O edital para a contratação está em andamento e é pelo 
menor preço. Portanto, não há valor fechado para os inves-
timentos, ao contrário do publicado no jornal, na página 2 
da mesma edição

Ressalta-se ainda que comportamentos como este adotado 
pelo jornal, quando partem da Imprensa, apenas prejudicam 
a credibilidade das instituições como Legislativo e Executivo 
e em nada informam a população

O Jornal cita Wagner Moura 
por razão óbvia: ele é o presi-
dente.  Nunca afirmamos que os 
valores estavam fechados. A es-
timativa dos gastos de mais de 3 
milhões que o Jornal fala foi es-
tabelecida pela própria Câmara, 
conforme editais e soma acima  

* Reafirmamos que as obstruções impe-
dem a Prefeitura de repassar mais recursos 
para o Corpo de Bombeiros. 

Roxinho alega que o projeto foi aprova-
do. Contudo, devemos esclarecer que ele 
foi votado apenas em primeira discussão 
e que, como manda a Lei, precisa ser vo-
tado de novo pela Câmara. Sem a votação 
em segunda discussão, não adianta nada. 
Portanto: “Cãmara não vota e Bombeiros 
ficam sem verba. A espera pela aprovação 
deste projeto é desde 11 de setembro

* Consideramos que, no afã de desqualificar o Jornal, o presidente, 
vereadores e assessores esqueceram de ler a matéria direito. 

A matéria disse exatamente o que está colocado na Nota da Câma-
ra, ao lado. Reproduzimos inclusive, na legenda da foto, as falas dos 
vereadores Doda e Aguinaldo Araújo. O Jornal também não entrou 
no mérito se a alegada dívida existe ou não. Nos limitamos à publica-
ção das respostas que recebemos das assessorias, sem qualquer juízo 
de valor. 

O Jornal também reafirma que entende que os projetos parados na 
Câmara travam a cidade. Explicamos melhor na matéria da pág 3

+ =R$3.184.444,37
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O processo de obstrução 
das sessões da Câmara inicia-
do em 09 de setembro atingiu 
na última terça, dia 21, a marca 
histórica de seis interrupções 
consecutivas. 

Os vereadores mantem a 
posição de só retomar a agenda 
quando a Prefeitura quitar uma 
suposta dívida com a Caixa de 
Previdência. Enquanto não 
chegam a um acordo, projetos 
como o orçamento de 2015, o 
repasse de área para projetos 
habitacionais da CHDU, conê-
nio com a EMTU e o remane-
jamento de verba para bancar 
a obra da nova UBS da Vila 
Nova, seguem sem destino. 

Estão na pauta aguardan-
do votação e deliberação 
das Comissões Permanentes, 
aproximadamente 30 proje-
tos de lei, cerca de metade de 
autoria do Executivo e outra 
metade do Legislativo. 
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Editorial

Pela sexta semana con-
secutiva a Câmara não vo-
tou projetos em pauta por 
que os líderes da maioria 
dos partidos abandona-
ram o plenário. 

O motivo alegado para 
a paralização continua 
sendo uma suposta dívi-
da de cerca de R$ 19 mi-
lhões da Prefeitura com a 
Caixa de Previdência. 

Embora reconheça 
parte da dívida, o go-
verno discorda do valor, 
afirma que a consolida-
ção das contas com a au-
tarquia e com o Funprevi 
estão em andamento. 

A discussão começou 
após a própria Caixa de 
Previdência apresentar 
um levantamento de re-
passes atrasados e de 

juros e multas previstas 
em lei e que são aplica-
das quando há atraso no 
repasse dos valores des-
contados dos servidores 
e da parte patronal. Pelas 
contas da Caixa a Prefei-
tura deve cerca de R$ 19 
milhões ao Funprevi.

 
Pagamentos em dia 
 Mesmo com a dis-

cussão das contabilidades 
em curso, tanto a Caixa, 
como a Prefeitura, afirmam 
que não há pensões ou 
aposentadorias atrasadas 
e que os pagamentos fu-
turos  estão garantidos. O 
governo ratifica ainda que 
está em dia com o repasse 
das verbas de custeio da 
Autarquia e da assistência 
médica e odontológica. 

Vereadores obstruem
mais uma sessão

Dívida da Caixa 
com a Prefeitura

Projetos se acumulam na pauta da Câmara

Enquanto Caixa de Previdência aponta dívida a receber, Prefeitura finalizou 
estudo que indica repasse de R$ 65 milhões a mais que o devido

Agora, um novo le-
vantamento contábil rea-
lizado pela Secretaria de 
Gestão, entre os anos de 
2009 e 2014, aponta que 
foram repassados mais 
de R$ 66 milhões acima 
do devido para o Fundo. 

De acordo com o Se-
cretário de Gestão, César 
Rodrigues Pimentel, a 
Prefeitura vem repassan-
do mais do que a lei es-
tabelece porque estavam 
sendo usados valores de 
referência distintos entre 
a parte do funcionário e 
da Prefeitura. 

Bruto e líquido 
Segundo a lei federal 

9.717/98 a formação dos 
fundos de previdências 
dos entes da federação, 
devem ser compostos 
com uma parte do fun-
cionário e no máximo 
duas partes do empre-
gador. 

No caso do Funprevi 
de Cubatão, atualmente 
é descontado 12,5% dos 
servidores e a Prefeitura 
entra com 25%. 

O problema está na 
base utilizada para o 
desconto. Enquanto os 

Marcel Nobrega

12,5% dos servidores 
tem como base o salário 
líquido, a contribuição 
da Prefeitura estava sen-
do calculada pelo valor 
bruto. Daí surge, segun-
do a Prefeitura, o va-
lor de R$ 66.755.993,35 

(milhões) repassados a 
mais para o Fundo. 

Vereador requer
 documentos 
O vereador Severino 

Tarcício da Silva (PSB), 
o Dóda, quer saber se os 
repasses da Prefeitura 
de Cubatão ao Fundo 
de Previdência (Fun-
previ) estão regulares. 
Para isso, requereu do-
cumentos à Prefeitura 
de Cubatão e à Caixa 
de Previdência. Os dois 
requerimentos foram 
aprovados em sessão. 

 “Estamos nos calçan-
do e pedindo todos os 
documentos, tanto da 
Prefeitura quanto da Cai-
xa de Previdência para 
sabermos a real situação. 
Com eles em mãos, va-
mos tomar as medicas 
necessárias”, disse Dóda. 

RH da Prefeitura finalizou levantamento no último dia 
20 deste mês. Diferença ultrapassa os R$ 66 milhões

Confira alguns: 
Projeto: Autorização de repasse de verba para o Corpo de Bombeiros
Entrada: 11/09/14

Projeto: Convênio com a EMTU para emissão de carteirinha única aos 
passageiros com direito a transporte gratuito
Entrada: 22/09/14

Projeto: Disciplina a atividade de fretamento na cidade de Cubatão
Entrada: 18/08/14

Projeto: Terceirização, pela CMT, do serviço de guarda de veículos 
apreendidos recolhidos aos pátios da cidade
Entrada: 11/07/14

Projeto: Estima a receita e fixa as despesas do exercício de 2015 
Entrada: 30/09/14

Projeto: Autoriza celebração de convênio entre a PMC e a EMTU para elabo-
ração de projeto de integração do sistema de transporte 
Entrada: 22/08/14 
Projeto: Permissão de uso de imóvel público por Creche Comunitária 
Entrada:24/09/14

Projeto: Destina recursos doados pela Copebrás à UBS da Vila Nova
Entrada: 24/09/14

Separamos algumas das matérias que no entender do Jornal travam a cidade. Respeitamos 
a opinião dos vereadores que os consideram irrelevantes, mas mantemos nossa posição

Na última sessão da 
Câmara Acontece foi co-
vardemente atacado  em 
sua honra com palavras 
ofensivas dos vereado-
res Doda, Aguinaldo 
Araújo e Roxinho. Esta-
vam indignados com as 
verdades publicadas na 
edição anterior .

O fato, é que tudo o 
que o Jornal falou na  
edição 801 trata da ab-
soluta verdade, conside-
rando os padrões éticos  
e respeito às pessoas.
Retornamos ao assunto 
nesta edição explicando 
detalhadamente cada 
item, para que não paire 
nenhuma dúvida. Não 
em respeito aos citados 
vereadores, a eles não 
temos que dar explica-
ções, mas sim em res-
peito aos nosso leitores 

O Jornal Acontece 
nunca mentiu e nunca 
foi chamado de menti-
roso. Não vamos admi-
tir que assim o façam só 
porque publicamos ver-
dades que contrariam 
interesses de políticos 
que não aprenderam a 
respeitar  a liberdade de 
expressão e a história de 
vida e de trabalho dos 
outros. Eles não podem 
achar que o povo só tem 
o direito de saber o que 
eles querem que se fale e 
sair esculachando quem 
não reza nesta cartilha 
e assim ‘dar uma dura 
em quem ousou con-
trariar seus interesses’. 
Mas para nós ‘cara feia 
é fome’; só isso.

O Roxinho, antes de 
ser vereador, era fre-
quentador da redação  
e sempre aparecia em 
nossas páginas inde-
pendente da postura do 
partido que presidia. 
Então dizia que o Jor-
nal era imparcial, bom e 
defendia o interesse do 
povo. Depois que se ele-
geu, nunca mais nos vi-
sitou. E quando falamos 
algo que ele não gostou, 
simplesmente acha que 
tem o direito de nos es-
culachar em público.

Ao digníssimo vere-
ador Aguinaldo Araújo 
devemos lembrar que a 
ditadura ruiu há mais 
de 20 anos. Que negócio 
é esse vereador? Cobrar 
do presidente da Câ-
mara que intime “o res-
ponsável pelo jornal” a 
prestar esclarecimentos 
é demais um absurdo 
completo, coisa de quem 
não sabe o que fala. 

Doda nos acusou de 
tentar denegrir a ima-
gem dos vereadores e 
da Câmara. Errou feio. 
Independente de nossas 
matérias a classe polí-
tica de maneira geral é 
rechaçada por mais de 
75% da população pes-
quisa atrás de pesquisa.

Vereador!!! Aconte-
ce trabalha com impar-
cialidade. Uma sema-
na antes, sem o senhor 
pedir, publicamos uma 
foto bonita sua, elogian-
do seu desempenho 
nas urnas, falando bem 
de vossa excelência e 
também de outro opo-
sicionista. Diferente do 
senhor, o vereador Ade-
mário, nos enviou um e-
mail agradecendo. Mas 
o senhor Doda!? pare-
ce incapaz de fazer um 
elogio, de enxergar uma 
coisa boa; só sabe viver 
criticando os outros; 

melhore seu humor. 
Quanto ás providên-
cias que o nobre edil 
quer que o presidente 
da Cãmara tome, elas 
podem ser encontradas 
na Adega do Chico. Lá 
a ‘Providência’ nunca 
falta na prateleira.

O Jornal Acontece 
aceita críticas.  Na mes-
ma sessão, criticaram 
nosso trabalho os ve-
readores Dinho e Ivan. 
Porém se comunicaram 
com respeito, discor-
dando das matérias, 
mas demonstrando 
respeito pela liberdade 
de expressão.

A Câmara, postou 
em seu site oficial o ‘di-
reito de resposta’. Des-
necessariamente pois  
apesar de ser improce-
dente  não nos negamos 
a publicar, e ela está na 
pág 2. A propósito, co-
loquem o nome do Jor-
nal Acontece lá, senão 
os munícipes não vão 
saber que toda essa re-
volta é conosco.

É um absurdo que, 
em pleno século 21, 
com a consolidação 
do estado democrático 
brasileiro, vereadores 
desconheçam a existên-
cia da liberdade de ex-
pressão. Não entendem 
que em nossa democra-
cia, o Poder Legislativo 
é um poder representa-
tivo e jamais um poder 
de força que poderia 
intimidar jornalista ou 
quem quer que seja.

Não entendemos 
o nervosismo com a 
nota:“Wagner Moura 
quer gastar mais de 3 
milhões com TV Legis-
lativa. Apenas infor-
mamos o edital que foi 
publicado oficialmente;  
nem  fizemos juízo de 
valor! Mas agora  pre-
sidente, diante de sua 
atitude, afirmamos que 
consideramos o valor 
deste e outros editais 
publicados, por serem 
gastos desnecessários 
ante o grande valor a 
ser desprendido,  ver-
dadeiro absurdo. Que-
remos lembrar-lhe e a 
seu diretor secretário 
que, a Constituição Fe-
deral brasileira nos as-
segura o direito de ex-
pressar nossa opinião 
que, creia, é a opinião 
da maioria dos cuba-
tenses sobre o assunto.

 Em tempo,corrija a 
postura do seu diretor-
secretário Áureo Tu-
pinambá, o Aurinho,  
que, ao invés de estar 
assessorando os tra-
balhos da Câmara du-
rante a sessão, foi, com 
dedo em riste, e em 
seu nome, contra nos-
so editor, na presença 
de outras pessoas. Isso 
sim é jogar o nome 
de uma instituição na 
lama; é Sucupira, ago-
ra é? Se o senhor não 
corrigir publicamente 
o seu assessor, tratare-
mos o fato como uma 
agressão á liberdade 
de expressão e ao livre 
exercício da impren-
sa, feita em nome do 
presidente da Câmara 
Municipal de Cubatão 
ao Jornal, dentro da 
própria instituição.

 
Cido Barbosa
diretor presidente do 
Jornal Acontece
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Gesto nobre do 
vereadorRicardo 
Queixão (PMDB) 
que abriu mão de 
seus 11 minutos 
para apresentação 
de requerimentos 
em favor do colega 
João Ivaniel (PSDB) 

Ao que tudo indica, 
o vereador Agui-
naldo Araújo (PDT)
ficaria mais a von-
tade nos tempos de 
chumbo da ditadura.  
Reclamando das 
matérias publicadas, 
cobrou o presidente 
da Casa que cha-
masse o diretor do 
Jornal para dar ex-
plicações. Por pouco 
não sugeriu que as 
matérias passassem 
por revisão antes de 
publicadas.

11 ou 15. 1º ato 

Carga pesada

Quem te vê

O colaborador 
lembra que quan-
do era vereador de 
oposição, Wagner 
Moura, teria ficado 
indignado com o 
então prefeito, Cler-
mont Castor, em ra-
zão de uma creche 
ter custado cerca de 
R$ 1,2 milhão. 

Registre-se

Censor e revisor

Por ora, ninguém 
se manifesta em ple-
nário sobre o aumen-
to no número de ca-
deiras da Câmara. 
Contudo, sabe-se que 
há três teses em dis-
cussão. Manter em 
11 e aumentar para 
15 são as mais fortes. 
Outros querem logo 
é abrir mais seis va-
gas, fixando em 17 as 
cadeiras que estarão 
em disputa em 2016.

11 ou 15. 3º  ato 

Em meio aos pe-
didos de obstrução 
da sessão, levantou-
se o vereador João 
Ivaniel, em questão 
de ordem, para so-
licitar a consignação 
em ata, dos verea-
dores que permane-
ceram em plenário.

Além do tuca-
no, queriam dar 
continuidade aos 
trabalhos os vere-
adores Jair do Bar 
(PT), Ricardo Quei-
xão (PMDB), Fábio 
Moura (PROS) além 
do presidente da 
Casa, Wagner Mou-
ra (PT). 

 Contato com a  Coluna
jornalacontece@acontecedigital.com.br

11 ou 15. 2º ato 

Agradecendo ao 
colega, o tucano, 
que pode não ter 
mais possibilidade 
de apresentar reque-
rimentos, já que está 
próximo o retorno 
do titular Ademário, 
questionou o plená-
rio se seu tempo se-
ria de 11 ou de 15 
minutos. Informado 
que teria 11, Ivaniel 
agradeceu a genti-
leza, mas abriu mão 
do tempo.

Conta inteira

Um experiente ex-
vereador lembra que 
as “meias sessões” 
pagam despesas 
inteiras. O político 
lembra que salários 
de vereadores, taqui-
grafia, tv e demais 
serviços não sofrem 
qualquer desconto.

Sobre o gasto da 
Câmara com TV, 
escorreu veneno do 
cantinho da boca 
de um colaborador-
do ex-prefeito Cler-
mont.

O advogado tri-
butarista de Cuba-
tão, Adel Ali Mah-
moud, foi nomeado 
Membro da “Comis-
são de Organização 
do Movimento Ética 
na Política”, para o 
Biênio 2014/2015, 
sob a Presidência 
do Conselheiro Dr. 
Benedito Marques 
Ballouk Filho. A co-
missão visa orientar 
a população sobre 
o Voto Consciente, 
e as conseqüências 
dos votos brancos e 
nulos em uma elei-
ção. 

A tarefa parece 
não será nada sim-
ples. O desestímulo 
do eleitorado e a su-
bida constante dos 
índices de absten-
çãonas eleições são 
os desafios mais ur-
gentes. 

Quem te viu

tendências e fatosCMT quer iniciativa privada na 
operação de novos pátios 

Áreas atuais estão operando com o dobro da capacidade 

A Companhia Mu-
nicipal de Trânsito 
(CMT) de Cubatão 
planeja repassar à 
iniciativa privada as 
operações de apreen-
são e transporte de 
veículos irregulares. 
O projeto visa solu-
cionar o problema 
da super lotação dos 
locais de recolha dos 
automóveis apreendi-
dos. Segundo a Com-
panhia, os dois pátios 
do Município operam 
acima da sua capaci-
dade de acomodação.

Pela proposta, que 
aguarda votação na 
Câmara de Verea-
dores, os serviços de 
quincho, transporte 
e estadia de veícu-
los irregulares ficaria 
a cargo da empresa 
vencedora da licita-

ção pública. O prazo 
mínimo que a conces-
são estabelecerá é de 
cinco anos, prorrogá-
veis por um período 
igual. 

Caberá à terceiri-

zada, fornecer mão 
de obra especializa-
da e um espaço para 
acondicionar os veí-
culos apreendidos. A 
expectativa da CMT é 
que essa medida co-

labore para o melhor 
a c o n d i c i o n a m e n -
to dos carros e para 
melhorar a retirada 
dos veículos que es-
tão abandonados nas 
ruas da cidade.

CCC da Carbocloro 
vai à Alagoas 
Evento reuniu membros de conselhos 

instalados em todo o país 

Guarujá está entre 
as 100 melhores

Um levantamento 
inédito realizado pela 
consultoria paulistana 
Delta Economics & Fi-
nance coloca Guarujá 
entre as 100 maiores 
cidades brasileiras. 

A pesquisa, BCI 
100, avalia um con-
junto de 77 atributos 
distribuídos em dez 
d i m e n -
sões. 

Guaru-
já ocupa a 
21ª posi-
ção nesse 
r a n k i n g , 
com 49,79. 

 O obje-
tivo fundamental do 
BCI100 é “consolidar” 
diversos atributos 
(variáveis) da cidade 
em um índice, que 
permita mensurar as 
diversas dimensões 
do processo de desen-

volvimento socioeco-
nômico da cidade e, 
claro, dos seus habi-
tantes. 

O foco principal é, 
sem dúvida, as condi-
ções de vida local. 

De acordo com a 
proposta do índice 
das Melhores e Maio-
res Cidades Brasilei-

ras, o BCI 
100, a capa-
cidade de 
adaptação 
das cidades 
e regiões 
é um dos 
elementos 
mais im-

portantes na definição 
da trajetória de desen-
volvimento do país. 

A melhor posição 
da cidade de Guaru-
já, entre os itens ava-
liados, foi no aspecto 
Governança. 

BCI 100 

avalia entre outros itens 
a e a projeção de desen-
volvimento do município 

Foram avaliados 77. Cidade é a 21ª

As principais me-
didas de segurança 
adotadas pelas em-
presas da indústria 
química, suas ações 
de responsabilida-
de socioambiental e 
o papel dos Conse-
lhos Comunitários 
Consultivos (CCCs) 
intermediando o di-

álogo entre empresa 
e sociedade foram os 
principais temas de-
batidos durante o IV 
Encontro Nacional de 
CCCs. 

Organizado pela 
Associação Brasileira 
da Indústria Quími-
ca (Abiquim) e pela 
Braskem, o evento foi 
realizado nos dias 9 
e 10 de outubro, em 
Alagoas. 

 Realizado anual-
mente, o Encontro 
Nacional dos CCCs 
tem como objetivo 
reunir representantes 
de Conselhos de todo 
o Brasil para compar-

tilhar ideias e trocar 
experiências sobre as 
ações realizadas com 
as comunidades em 
prol da saúde, segu-
rança, meio ambiente 
e bem-estar social. 

O encontro contou 
com a participação 
de representantes do 
CCC da Unipar Car-
bocloro. Sylvia Vieira, 
Assessora de Comu-
nicação Corporativa 
da companhia, Esme-
ralda Chagas, Presi-
dente da Sociedade 
de Melhoramentos 
do Jardim Costa e 
Silva, e Isabel Fortti, 
Comerciante, desta-
caram o trabalho rea-
lizado em Cubatão ao 
longo dos 10 anos de 
atuação do Conselho 
na região.

 Sobre a importân-
cia do evento, Sylvia, 
que também é coor-
denadora da Comis-
são de Diálogo com 
a Comunidade da 
Abiquim, destacou 
a relevância da troca 
de experiências. “É 
sempre um apren-
dizado. Saímos do 
encontro com novas 
ideias e projetos para 
aplicar em nossas co-
munidades”. 

10 anos  

de atuação do CCC da 
Unipar Carbocloro foram 
completados em maio 
deste ano 

lotado
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2015

Diversas atividades espor-
tivas, culturais e ambien-
tais estão planejadas

Comércio
Délcio Jóias inaugura 
segunda loja

Você já conhece a 
loja Délcio Jóias na 
Avenida Nove de 
Abril, 2.247 no Cen-
tro de Cubatão. Ago-
ra o Délcio Jóias tem 
mais uma loja para 
você. Com muitas no-

vidades, em relógios, 
anéis, entre outras 
jóias e as tradicionais 
alianças. A loja fica  
na rua Pedro José 
Cardoso, 123, Centro 
de Cubatão. Tel.: (13) 
3372-5210.

Cuidando da Saúde Bucal
Com atendimentos 

em estética e restabele-
cendo as funções mas-
tigatórias, que com-
preendem a ortodontia 
com os alinhamentos e 
nivelamentos dentários, 
o consultório odontoló-
gico do Dr. Edson Cam-
bauva, está há 35 anos 
em Cubatão.

Além de outros servi-
ços, recentemente, está 
executando também os 

implantes dentários, 
com uma equipe super 
atualizada nesta área. 

Os implantes são as 
novidades do momen-
to, substituindo os den-
tes perdidos sem inter-
ferir nos outros, dando 
melhor qualidade de 
vida pois a saúde inicia 
pela boca.

35 Anos em Cubatão

Dr. Edson Cambaúva

Você já deve ter ou-
vido falar de diabetes, 
mas você sabia que ela 
pode ser agravada por 
problemas bucais?  Dia-
béticos podem apresen-
tar, entre outros sinais, 
hálito de “acetona”, in-
flamações das gengivas 
e perda óssea ao redor 
dos dentes além de fe-
ridas bucais. Os porta-

dores da doença têm, 
aproximadamente, qua-
tro vezes mais chances 
de ter inflamações das 
gengivas e perdas do 
suporte ósseo dos den-
tes.  

É uma via de mão 
dupla em que uma do-
ença pode afetar o cur-
so da outra, ou seja, a 
diabetes dificulta o tra-

tamento das doenças 
periodontais que, por 
sua vez, agravam a dia-
betes. Além da diabetes 
outros estudos realiza-
dos mostram que partos 
prematuros, impotência 
e até problemas no cora-
ção podem estar relacio-
nados a falta de atenção 
e dos cuidades necessá-
rios com a saúde bucal.

Dr. Durval Vieira

É bom saber...

No último dia 19 ocorreu o exame de graduação do Muay Thai em Santos, com a presença de 106 alunos da equipe Castellano sendo aproximadamente 
40 de Cubatão. Foram arrecadados 106 pacotes de leite em pó para serem doados ao GAPC (Grupo de Assistência aos Portadores de Câncer).

O profissional que 
fica atrás 
dos bal-
cões não 
é sempre 
lembra-
do, mas 
o que 
seria do 
b a l c ã o 
se não 
existisse 
o balconista? Dia 30 
de outubro é o dia do 

balconista e queremos 
a g r a -
decer 
p e l a 
a t e n -
ção e 
ajuda, 
desde 
a far-
mácia 
até a 
pada-

ria, parabéns a todos 
os balconistas.

Parabéns Balconistas

Flores não são apenas 
flores, são sentimentos, se 
assim não fosse, não 
teriamos poemas 
como quando vier 
a primavera, assim 
como livros e flores,  
toda essa riqueza é 
guardada em livros, 
livros podem ser de histo-

ria, contos, crônicas, livros 
são um tipo de tele trans-

porte para onde se 
deseja ir, Macha-
do de Assis que 
sintetizou livros e 
flores no mesmo 
poema, sabia bem 
a magia que se 

pode encontrar nos dois.

Dia das flores e do livro

sustentabilidade
Instituto Pódium comemora dois anos

Pensando em dar retorno à cidade pelas oportunidades que teve atleta olímpico reuniu amigos para 
prestar serviços voluntários

Fundado no dia 10 
de setembro de 2012 o 
Instituto Podium vem 
desenvolvendo festi-
vais competitivos e de 
recreação, corridas para 

crianças, atividades cul-
turais e shows em diver-
sos bairros de Cubatão. 

Embora reúna espor-
tistas renomados, como 
é o caso do técnico e 
presidente da entidade 

Wagner Pereira da Sil-
va, o Instituto também 
quer conciliar esporte 
com preservação am-
biental e atividades de 
ecoturismo. 

O Instituto conta com 
a experiência do atle-
ta olímpico Everson da 
Silva Teixeira. Espigão, 
como é mais conhecido 
entre os amigos, dispu-
tou a olimpíada de 1996, 
em Atlanta, nos EUA. 
Naquele ano foi o séti-
mo melhor nos 400 me-
tros com barreira. Antes 
disso, já havia conquis-
tado o brasileiro da mo-
dalidade e a medalha de 
prata no Pan-americano 
de 1995, na Argentina. 

Do esporte 
para a Biologia

Depois de percorrer o 
Brasil e parte do mundo 
defendendo a cidade e a 
Nação, Everson ingres-
sou, através de concur-
so, no serviço público 
de Cubatão. Lotado na 
Secretaria de Meio Am-
biente fez do contato 
com a natureza, atra-
vés do trabalho, em um 
novo desafio. Iniciou e 
está concluindo a facul-
dade de Biologia. 

Atualmente prestan-
do serviços no Parque 
Perequê o ex-atleta quer 
trocar experiências com 
jovens da cidade e que 

eles tenham a oportuni-
dade de ter contato com 
o mundo da cultura, do 
esporte e do Meio Am-
biente natural. “Achei 
que era o momento de 
devolver um pouco das 

oportunidades que a 
cidade me deu através 
deste trabalho. Junta-
mos amigos e pessoas 
com ideais comuns para 
prestarmos um servi-
ço voluntaria através 

de uma ong. Por isso 
fundamos essa entida-
de. Em 2015 queremos 
trabalhar ainda mais. 
Temos muitos proje-
tos para colocarmos em 
prática”. 

Divulgação

25 de Outubro

Dia do Dentista
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Outubro Rosa na Anglo

NÃO TENHA 
MEDO 

(Bel Moraes)
Certa vez um professor 
falou em sala de aula: A 
Bel é a pessoa que mais 
tem potencial. Ela é a 
que tem a maior chance 
de ter sucesso. 
Sabe qual foi a minha 
reação? Abandonar o 
curso. 
É lamentável, mas essa 
é a mais pura verdade. 
Eu fiquei tão assustada, 
que abri mão do que eu 
mais gostava. 
Demorou muito tempo 
para eu perceber que, 
o que havia me 
paralisado era o 
medo da respons-
abilidade de ser o 
que esperam que 

eu fosse. E não importava 
se eu realmente o era, 
tomada pelo medo todas 
as minhas certezas passa-
vam a ser dúvidas, pois o 
mais importante era não 
decepcionar. 
Mas uma vez estou fa-
lando de mim, para que 
você saiba que todos nós 
temos fraquezas. O im-
portante é identificar, e 
tomar consciência do mo-
tivo do esmorecimento. 
Determine o que você 
quer ser, e “O próprio 
Senhor irá à sua frente 
e estará com você; ele 
nunca o deixará, nun-
ca o abandonará. Não 

tenha medo! Não 
desanime!”Deut. 
31:8 
www.sejafelizhoje.
com.br

A Anglo American, 
presente em Cubatão 
fabricando fertilizan-
tes fosfatados, rea-
liza atividades para 
promover o Outubro 
Rosa. Durante essa se-
mana, estão sendo re-
alizadas palestras em 
parceria com a pre-
feitura sobre o câncer 
de mama e a saúde da 
mulher em Cubatão. A 
empresa também faz a 
mesma ação em Cata-
lão e Ouvidor (GO); 
localidades onde pos-

sui operações de nió-
bio e fosfatos. 

Na última semana 
de outubro, serão dis-
tribuídos materiais do 
programa Cultivando 
Nossas Flores, inicia-
tiva que desde 2011 
promove a saúde e a 
qualidade de vida en-
tre as mulheres da em-
presa. 

O projeto classifica 
as mulheres em três 
fases: idade fértil (vio-
letas), gestantes (or-
quídeas) e mulheres 

mais maduras (rosas). 
Cada fase tem um 
perfil de consultas e 
exames preventivos, 
classificados de acor-
do com a indicação da 
Organização Mundial 
de Saúde (OMS), que 
são arcados pela em-
presa. Desde 2013, o 
projeto elaborou um 
fichário especial e, 
mensalmente, as fun-
cionárias mulheres 
recebem encartes com 
temas relacionados à 
saúde feminina.

Benefícios do Colágeno

Informa o Farmacêutico 
Gustavo F. Guilherme 

CRF 47.902

Benefícios do colá-
geno hidrolisado: me-
lhorar a qualidade das 
fibras 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 prin-
cipal componente pro-
teico dos ossos, tendões, 
cartilagens e pele.  Além 
de manter a beleza e o 
corpo em dia, o consu-
mo regular de colágeno 

hidrolisado auxilia na 
manutenção destas es-
truturas. 

A partir dos 30 anos, 
homens e mulheres pas-
sam a ter perdas maio-
res de colágeno. Dos 50 
anos em diante, a pro-
dução de colágeno cai 
para apenas 35%, em 
média. Além do proces-
so natural de envelhe-
cimento, os fatores que 
podem aumentar as 
perdas de colágeno são: 
excesso de exposição 
solar sem proteção, con-
sumo ex-
cessivo de 
cafeína.
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A Empresa Metro-
politana de Transpor-
tes Urbanos de São 
Paulo – EMTU/SP 
realizará nos dias 29 
e 31/10, às 14h, audi-
ências públicas sobre 
trechos do VLT da 
Baixada Santista que 
estão em projeto.

No dia 29, a au-
diência é realizada 
na Câmara Munici-
pal de São Vicente e 
tem como objetivo 
apresentar o trecho 
Barreiros – Samaritá, 
com 7,4km de exten-
são. Já no dia 31, será 
apresentado o trecho 

Audiências públicas 
discutem operação do VLT
15 quilômetros de dois trechos serão debatidos nos encontros

Divulgação

Conselheiro Nébias – 
Valongo, com exten-
são de 8km, na sede 
da Agência Metro-
politana da Baixada 
Santista (AGEM), em 
Santos.

O VLT - Veículo 
Leve sobre Trilhos 
-  tem como objetivo 
reestruturar todo o 
sistema de transpor-
te público na Região 
Metropolitana da 
Baixada Santista por 
meio da implantação 
de linha estrutura-
dora em VLT, priori-
zando o transporte de 
média capacidade. 

O empreendimen-
to compreende termi-
nais de passageiros, 
estações de embarque 
e desembarque cober-
tos, a racionalização 
das linhas de ônibus 
intermunicipais e in-
tegração das linhas 
municipais.

As audiências con-
tarão com a presença 
do Diretor - Presi-
dente da EMTU/SP 
Joaquim Lopes, auto-
ridades das cidades 
da Baixada Santista, 
assessores técnicos da 
EMTU/SP, entidades e 
a população em geral.

Barreiros-Samaritá e Conselheiros Nébias-Valongo serão apresentados. Trechos com-
põe parte do traçado que liga as cidades de Santos, Guarujá e São Vicente
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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: ADRIANO JOÃO SOARES e MARIA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 384321331 - SSP/SP, CPF n.º 21946441805, com 37 
anos de idade, natural de São Lourenço da Mata - PE (São Lourenço da Mata-PE  Livro nº 110, fls. nº 184, 
Termo nº 27071), nascido no dia dezoito de outubro de mil novecentos e setenta e seis (18/10/1976), 
residente na Rua Santa Bárbara, 548, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOÃO SEVERINO SOARES, 
falecido há 25 anos e de NOEME SEVERINA DA CONCEIÇÃO SOARES, falecida há 26 anos . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 360078576 - SSP/SP, CPF n.º 86885405515, 
com 44 anos de idade, natural de São José da Tapera - AL (Jacaré dos Homens-AL  Livro nº 03, fls. nº 
193, Termo nº 1531), nascida no dia quatorze de outubro de mil novecentos e setenta (14/10/1970), 
residente na Rua Santa Bárbara, 548, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, 
falecido há 22 anos e de DEUSDÊNIA AMADOR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
73 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, 14 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 LIMA DE OLIVEIRA e CARLA SCHILENE ANUNCIAÇÃO DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 43005518 - SSP/SP, CPF n.º 
33181552844, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de abril de mil 
novecentos e oitenta e quatro (03/04/1984), residente na Rua Marion Astride Dayse Halajko, 131, 
Bloco 08,  aptº01, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de MARIA NEUZA LIMA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Simone Francisca da 
Silva, conforme sentença de 09/08/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara Judicial desta Co-
marca, nos autos de nº 157.01.2012.001526-1/000000-000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 0785097180 - SSP/BA, CPF n.º 29925857856, com 34 
anos de idade, natural de Cachoeira - BA (Cachoeira-BA  Livro nº 59, fls. nº 212, Termo nº 31343), na-
scida no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta (15/09/1980), residente na Rua Antonio 
Lemos, 188, Vila Paulista, Cubatão - SP, filha de BARTOLOMEU ALVES DA SILVA, falecido há 4 anos e 
de AUREA ANUNCIAÇÃO, falecida há 30 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, 14 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: DANILLO JUAN SALES e CAROLINE ELOI DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 481401544 - SSP/SP, CPF n.º 42451791802, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de dezembro de mil novecentos 
e noventa e dois (11/12/1992), residente na Rua do Alojamento, 145, Fabril, Cubatão - SP, filho de 
JOSÉ SERGIO DE SALES, de nacionalidade brasileira, condutor de máquina, com 42 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CRISTIANE DE FATIMA FERREIRA SALES, de nacionalidade brasile-
ira, enfermeira, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, auxiliar de fármacia, RG n.º 35635040X - SSP/SP, com 22 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(07/02/1992), residente na Rua do Alojamento, 145, Fabril, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO FER-
REIRA DOS SANTOS, falecido há 01 ano e de IVANILDA AMBROZIO ELOI, de nacionalidade brasile-
ira, vigilante, com 39 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, 14 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: FRANCISCO GOMES DE LIMA e DILMA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, agente de organização escolar, RG n.º 159565297 - SSP/SP, CPF n.º 
04467971890, com 51 anos de idade, natural de Farias Brito - CE, nascido no dia sete de maio de mil 
novecentos e sessenta e três (07/05/1963), residente na Rua Caminho das Neves, 2371, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filho de FRANCISCO GOMES DE LIMA, falecido há 3 anos e de MARIA GOMES DE LIMA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Laurinete Araujo Batista, aos 11/01/2013, conforme Escritura Pública lavrada no 1º Tabelião de 
Notas e de Protesto de Letras e Títulos desta Comarca, no livro N°187, fls.261/262.. Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 272351933 - SSP/SP, CPF n.º 
26618474809, com 46 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 431, fls. 
nº 98, Termo nº 171237), nascida no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e sessenta e sete 
(23/12/1967), residente na Rua 25 de Dezembro, 536, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JOÃO BATISTA DOS 
SANTOS, falecido há 5 anos e de FRANCISCA SOUZA DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 72 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, 14 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: ALEX MACHADO DE PAULA e ANGELA RAMOS DE SOUZA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de topografia, RG n.º 322068162 - SSP/SP, CPF 
n.º 27775650826, com 36 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
25, fls. nº 291, Termo nº 16670), nascido no dia vinte e um de maio de mil novecentos e setenta 
e oito (21/05/1978), residente na Rua Paraíba, 74, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de PEDRO SE-
RAFIM DE PAULA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 62 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CLAUDICE CASTOR MACHADO, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasil-
eira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 277373256 - SSP/SP, CPF n.º 26118698805, com 37 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de março de mil novecentos e setenta e 
sete (04/03/1977), residente na Rua Paraíba, 74, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de LOURIVALDO DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Praia Grande 
- SP e de MARIA DE LOURDES RAMOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 
anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 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: ADRIANO SILVA DOS SANTOS e HINGRETTI PAOLLA SANTOS DE OLIVEIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 543185746 - SSP/
SP, CPF n.º 03306835510, com 28 anos de idade, natural de Camaçari - BA (Camaçari-BA  Livro nº 
58, fls. nº 88, Termo nº 29057), nascido no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(15/05/1986), residente na Rua Piauí, 162, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filho de MANOEL RODRI-
GUES DOS SANTOS, falecido há 08 anos e de EDNA MARIA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, secretária, com 51 anos de idade, residente em Camaçari - BA . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 441757091 - SSP/SP, com 20 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e três 
(16/12/1993), residente na Rua Piauí, 162, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filha de ADILSON ISIDORO DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de FÁTIMA APARECIDA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, acessorista, 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, 14 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 LUIS DA SILVA e ALINE BARBOSA GOMES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de logistica, RG n.º 195394331 - SSP/SP, CPF n.º 14306189813, com 42 
anos de idade, natural de Araraquara - SP, nascido no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e 
setenta e dois (23/01/1972), residente na Rua Topazio, 187, Jardim dos Camargos, Barueri - SP, filho de 
SILVINO JOSE DA SILVA, falecido há 20 anos e de MARIA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasile-
ira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em Barueri - SP. Divorciado de Simone Santos da Silva, 
conforme sentença datada de 30/07/07, proferida pela Vara Distrital de Pinhalzinho, Bragança Paulista-
SP, nos autos de n°447.01.2007.000581-0, ordem n°311/07.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, oficial em administração, RG n.º 300070111 - SSP/SP, CPF n.º 28668996807, com 
35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de outubro de mil novecentos e 
setenta e nove (01/10/1979), residente na Rua Nicolau Cuqui, 324, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha 
de JOÃO BATISTA GOMES, de nacionalidade brasileira, mecanico, com 58 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de LAUDICÉIA BARBOSA GOMES, de nacionalidade brasileira, professora, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Marcio Leonildo de Melo, conforme sentença datada 
de 03/04/2009, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara desta Comarca, nos autos de nº719/08, 
processo n°157.01.2008.004579-1/000000-000.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, 15 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: WAGNER SILVA DE OLIVEIRA e KARLA MACHADO BADURES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em segurança do trabalho, RG n.º 48603491 - SSP/SP, CPF 
n.º 23284183841, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de abril 
de mil novecentos e noventa e um (29/04/1991), residente na Rua Moacir Taraban, 42, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 56 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de DILMA SOUZA SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 423757581 - SSP/SP, CPF n.º 42940968888, com 20 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e 
quatro (17/06/1994), residente na Rua Moacir Taraban, 42, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de JOÃO 
CARLOS BADURES, de nacionalidade brasileira, serralheiro, com 65 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ROSEMEIRE APARECIDA MACHADO, de nacionalidade brasileira, tecnica em enfermagem, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 15 de 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 DOS PASSOS SANTOS e MARCELA REIS FILGUEIRAS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, supervisor de manutenção, RG n.º 30458508 - SSP/SP, CPF n.º 
21303958805, com 34 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 189, fls. 
nº 263, Termo nº 36114), nascido no dia treze de agosto de mil novecentos e oitenta (13/08/1980), 
residente na Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 250, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
filho de DEGINAL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DOS PASSOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos 
de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Marisa Roberta Pucciariello, por escritura pública 
lavrada no 1º Cartório de Notas de Cubatão-SP, fls.251/252, livro 291, aos 12/08/2010. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, programadora de manutenção, RG n.º 437352973 - SSP/
SP, CPF n.º 36440974882, com 27 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro 
nº 234, fls. nº 139, Termo nº 74041), nascida no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(08/01/1987), residente na Rua Dom Lara, 523, apt.23, Vila Valença, São Vicente - SP, filha de JOSÉ GON-
ÇALVES FILGUEIRAS FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente 
em São Vicente - SP e de MARIA LUCIA REIS FILGUEIRAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 
anos de idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de 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: LENIN ARAUJO GOMES e BRENDA CAVALCANTE ROSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 34154982 - SSP/SP, CPF n.º 36689784843, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (11/01/1989), residente na Rua Albertino Antonio do Couto, 66, Jd. das Industrias, Cubatão - SP, 
filho de FRANCISCO PEREIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 57 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARILENE FERREIRA DE ARAUJO GOMES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, RG n.º 420237327 - SSP/SP, CPF n.º 45641883808, com 19 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(16/07/1995), residente na Rua Adelino Duarte, 211, Conjunto Afonso Schmidt, Cubatão - SP, filha de 
GERSON DOS SANTOS ROSA, de nacionalidade brasileira, serralheiro, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de EDINALVA DA LUZ CAVALCANTE ROSA, 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, 16 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: LUIZ NELSON SANTOS DE SOUZA e PALOMA CRISTINA NETO DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, fiscal de loja, RG n.º 418867124 - SSP/SP, CPF n.º 
31843049813, com 31 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 108, fls. nº 06, 
Termo nº 65712), nascido no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta e três (21/08/1983), 
residente na Rua do Alojamento, 14, Fabril, Cubatão - SP, filho de SEBASTIÃO DE SOUZA, de nacionali-
dade brasileira, funileiro, com 39 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de MARILDA EVA DA 
SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 50 anos de idade, residente em São Vicente 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente de loja, RG n.º 488770774 
- SSP/SP, CPF n.º 41422586804, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de 
outubro de mil novecentos e noventa e dois (07/10/1992), residente na Rua do Alojamento, 14, Fabril, 
Cubatão - SP, filha de VALDECIR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ROSELI NETO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
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, 17 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: ALEFF DOS SANTOS BEZERRA e CLAUDINETE SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 36230472 - SSP/AL, com 18 anos de idade, natural de 
Arapiraca - AL (Arapiraca-AL  Livro nº 65, fls. nº 209, Termo nº 77063), nascido no dia nove de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e seis (09/02/1996), residente na Rua Fernando Costa, 357, Vila Couto, 
Cubatão - SP, filho de MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS BEZERRA, de nacionalidade brasileira, chefe de 
cozinha, com 33 anos de idade, residente em Teotônio Vilela - AL . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, doméstica, RG n.º 34181253 - SSP/AL, CPF n.º 09483313481, com 26 anos de 
idade, natural de Junqueiro - AL (Campo Grande -AL  Livro nº 09, fls. nº 11, Termo nº 7984), nascida no 
dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (23/01/1988), residente na Rua Fernando 
Costa, 357, Vila Couto, Cubatão - SP, filha de VALDECIR FRANCISCA SANTOS, de nacionalidade brasile-
ira, agricultora, residente em São Sebastião - 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, 18 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: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA e MARCIA PEREIRA DE LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 164173225 - SSP/SP, CPF n.º 04657847805, com 
51 anos de idade, natural de Abre Campo - MG, nascido no dia vinte e oito de julho de mil novecentos 
e sessenta e três (28/07/1963), residente na Av. Principal, 4055, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de 
GERALDO LOPES DE SOUZA, falecido há 17 anos e de MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, falecida há 19 
anosDivorciado de Maria Aparecida Fares, por sentença datada de 14/07/2008, proferida pela Juiza 
de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca, nos autos de n°754/08.. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 363332388 - SSP/SP, com 36 anos de idade, natural de 
Campinas - SP, nascida no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e setenta e sete (28/10/1977), 
residente na Av. Principal, 4055, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JUVENAL PEREIRA DE LIMA, fa-
lecido há 22 anos e de MARIA PEREIRA LIMA, falecida há 22 anos. Divorciada de João Carlos de Abreu, 
conforme sentença datada de 27/04/04, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Distrital da Co-
marca de Cosmópolis-SP, nos autos de n°761/04. 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, 18 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: ANTONIO MOREIRA BRITO e MARIA DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheiro, RG n.º 4597058 - SSP/BA, com 58 
anos de idade, natural de Barra da Estiva - BA (Triunfo do Sincorá-BA  Livro nº 5, fls. nº 111, Ter-
mo nº 99), nascido no dia oito de junho de mil novecentos e cinquenta e seis (08/06/1956), resi-
dente na Rua Josefa de Araújo, 55, Pq. São Luiz, Cubatão - SP, filho de MAURILIO ANTONIO BRITO, 
falecido há 5 anos e de MARIA MOREIRA DOS SANTOS, falecida há 6 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, domestica, RG n.º 4597059 - SSP/BA, com 57 anos de idade, 
natural de Barra da Estiva - BA (Triunfo do Sincorá-BA  Livro nº 5, fls. nº 113, Termo nº 106), nas-
cida no dia quinze de março de mil novecentos e cinquenta e sete (15/03/1957), residente na Rua 
Josefa de Araújo, 55, Pq. São Luiz, Cubatão - SP, filha de AGENOR MOREIRA DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente em Barra da Estiva - BA e de 
MADALENA DE OLIVEIRA, falecida há 20 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, 18 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: IVANILDO ALVES DE SOUZA e JAQUELINE PEREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, professor de educação fisica, RG n.º 403001754 - SSP/SP, CPF n.º 
30449274802, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de setembro de 
mil novecentos e oitenta e dois (05/09/1982), residente na Rua Sete, 171, Fabril, Cubatão - SP, filho 
de ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOSEFA MARIA ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasile-
ira, solteira, balconista, RG n.º 341551223 - SSP/SP, CPF n.º 23219355889, com 27 anos de idade, 
natural de Santa Maria da Boa Vista - PE (Santa Maria da Boa Vista -PE  Livro nº 9, fls. nº 213, Termo 
nº 9831), nascida no dia treze de abril de mil novecentos e oitenta e sete (13/04/1987), residente 
na Rua do Alojamento, 5, B, Fabril, Cubatão - SP, filha de RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em Santa Maria da Boa 
Vista - PE e de LUCIA MARIA DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, 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, 18 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: ANSELMO FERREIRA DA SILVA e DAYANA GOMES DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 419204295 - SSP/SP, CPF n.º 
31000626806, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de maio 
de mil novecentos e oitenta e um (01/05/1981), residente na Rua Santa Isabel, 140, Vila dos Pes-
cadores, Cubatão - SP, filho de VALMIR FREXEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ISAURA PEREIRA FERREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, confeiteira, RG n.º 443996647 - SSP/SP, CPF 
n.º 37199735812, com 28 anos de idade, natural de Osasco - SP, nascida no dia seis de junho de mil 
novecentos e oitenta e seis (06/06/1986), residente na Avenida Ferroviária, 49, Caminho São Clóvis, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de IVONE GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
doméstica, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Hamilton Wagner Batista 
Barrada, conforme sentença datada de 17/11/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
desta Comarca, nos autos de nº1087/11. 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, 20 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 FLORÊNCIO DOS REIS e FLAVIA MARIA DE CASTRO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante - SSP/SP, com 41 anos de idade, natural 
de Santa Maria do Cambuca - PE, nascido no dia quinze de julho de mil novecentos e setenta e três 
(15/07/1973), residente na Rua dos Cravos, 452, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de INACIO FLORÊNCIO 
DOS REIS, de nacionalidade brasileira, falecido e de TEREZA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, de naciona-
lidade brasileira, falecida . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, agente de 
organização escolar - SSP/SP, com 33 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia sete de 
dezembro de mil novecentos e oitenta (07/12/1980), residente na Rua Luiz Pollux de Barros Fontes, 
66, Jd. Guassu, São Vicente - SP, filha de JOSÉ DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
residente em São Vicente - SP e de MARIA LEANDRA DA SILVA CASTRO, de nacionalidade brasile-
ira, 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, 20 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: MATHEUS PINTO SILVA e LETÍCIA FERNANDA SILVA DE SÁ. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 36808108 - SSP/SP, CPF n.º 
33587700877, com 20 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 183, 
fls. nº 72, Termo nº 110435), nascido no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e qua-
tro (12/08/1994), residente na Rua Primeiro de Maio, 470, aptº31, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de 
MARCOS ALBERTO DE ARAUJO SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MILENE APARECIDA PINTO, de nacionalidade brasileira, nutricionista, 
com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasile-
ira, solteira, manicure, RG n.º 430025087 - SSP/SP, CPF n.º 46016140821, com 18 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e noventa e seis 
(01/01/1996), residente na Rua Arthur Bernardes, 132, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha 
de MAURO LUCIO DE SÁ, de nacionalidade brasileira, segurança, com 44 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CLEUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cartório, 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, 20 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: JOALITON MIGUEL DOS SANTOS e POLYANNA FONSECA RAMOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, laminador, RG n.º 56360296X - SSP/SP, CPF n.º 10310837405, 
com 23 anos de idade, natural de Rio Largo - AL, nascido no dia dezessete de maio de mil novecentos 
e noventa e um (17/05/1991), residente na Rua Maria Ester Garcez Vileti, 106, Jardim Nova Republica, 
Cubatão - SP, filho de JEORGE MIGUEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, açougueiro, com 42 
anos de idade, residente em Maceió - AL e de SANDRA MARIA CÂNDIDO DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, doméstica, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 263051560 - SSP/SP, CPF n.º 35160320814, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de maio de mil novecentos e oitenta 
e seis (02/05/1986), residente na Rua Maria Ester Garcez Vileti, 106, Jardim Nova Republica, Cubatão - 
SP, filha de ERCILIO RAMOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA MARGARIDA FONSECA RAMOS, 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, 14 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 DA SILVA VALÉRIO e FERNANDA CAROLINA SILVA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico de manutenção, RG n.º 18504654X 
- SSP/SP, CPF n.º 07023204806, com 46 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte 
e um de setembro de mil novecentos e sessenta e oito (21/09/1968), residente na Rua Julio Amaro 
Ribeiro, bl.10 apt. 23J, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de NEWTON VALÉRIO, falecido há 5 anos e de 
ONELINA MARIA DA SILVA VALÉRIO, falecido há 10 anosDivorciado de Darleides dos Santos, conforme 
sentença datada de 29/04/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca 
de Cubatão-SP, Dr. Thiago Gonçalves Alvarez, nos autos de nº 157.01.2010.001482-1/000000-000.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, motorista, RG n.º 254893399 - SSP/SP, 
CPF n.º 30270099824, com 30 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
80, fls. nº 32, Termo nº 49031), nascida no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (23/01/1984), residente na Rua Jorge Sarah, 57, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filha de 
ALUIZIO JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, gerente, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de 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: EDIMILSON PEREIRA CESAR e MARIA DE CASSIA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, armador, RG n.º 7570592 - SSP/PE, com 29 anos de idade, natu-
ral de Cabo de Santo Agostinho - PE (Jaboatão dos Guararapes-PE  Livro nº 120, fls. nº 116, Termo 
nº 140250), nascido no dia treze de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (13/11/1984), 
residente na Rua das Acacias, 453, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de ALCEBIADES PEREIRA CESAR, de 
nacionalidade brasileira, comerciante, com 57 anos de idade, residente em Recife - PE e de EDLEUZA 
MARIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 48 anos de idade, residente em Re-
cife - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, domestica, RG n.º 344483320 
- SSP/SP, CPF n.º 31306184819, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia qua-
tro de maio de mil novecentos e oitenta e dois (04/05/1982), residente na Rua das Acacias, 453, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filha de JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 61 anos de idade, residente em Lagarto - SE e de ALTIVA ANDAIA SOUZA DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Sil-
vio Arcanjo de Deus, por sentença datada de 14/03/2012, proferida pela Juiza de Direito da 3ª Vara 
Cível desta Comarca, nos autos de n°221/12. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 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: JORGE DIB PINHO e TUANY REGIS AMORIM. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, carreteiro, RG n.º 45883584 - SSP/SP, CPF n.º 33440122824, com 25 anos de idade, 
natural de São Vicente - SP (São Vicente -SP  Livro nº 182, fls. nº 129vº, Termo nº 134322), nascido no 
dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e nove (26/05/1989), residente na Rua Lourenço 
Batista de Araujo, 363, Jd. Nova República, Cubatão - SP, filho de JOÃO CARLOS PINHO, falecido há 18 
anos e de MARINILDI PENA DIB, de nacionalidade brasileira, artesã, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489784100 
- SSP/SP, CPF n.º 41821950860, com 21 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  
Livro nº 280, fls. nº 170, Termo nº 101606), nascida no dia quatro de maio de mil novecentos e no-
venta e três (04/05/1993), residente na Av. Nadir Tereza Esteves, 407, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, 
filha de FRANCIANE REGIS DE AMORIM, de nacionalidade brasileira, aux. de enfermagem, com 37 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 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: HASSAN ALI ABOU HAMIA e CAMILA NASCIMENTO DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, marceneiro, RG n.º 35147571 - SSP/SP, CPF n.º 34163529802, com 
28 anos de idade, natural de São José dos Campos - SP (São José dos Campos - 1º Subdistrito  Livro nº 
87, fls. nº 194, Termo nº 18203), nascido no dia nove de setembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(09/09/1986), residente na Rua Armando Sales de Oliveira, 190, fundos, Vila Couto, Cubatão - SP, filho 
de ALI HASSAN ABOU HAMIA, de nacionalidade libanesa, aposentado, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de VOZIE ALI ABDOUNI, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
466339914 - SSP/SP, CPF n.º 40101558848, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 137, fls. nº 23, Termo nº 83073), nascida no dia dez de janeiro de mil novecentos 
e noventa (10/01/1990), residente na Rua Armando Sales de Oliveira, 190, fundos, Vila Couto, Cubatão 
- SP, filha de ANTONIO CARLOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS NEVES NASCIMENTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 51 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, 17 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: JOILSON SILVA DOS REIS e ELIANA DA SILVA SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 46016809 - SSP/SP, CPF n.º 39047119894, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 135, fls. nº 60, Termo nº 35886), nascido 
no dia dezenove de maio de mil novecentos e oitenta e nove (19/05/1989), residente na Rua Santo 
Antonio de Pádua, 21, Vila São José, Cubatão - SP, filho de JOSÉ TORQUATO DOS REIS, de nacionalidade 
brasileira, comerciante, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUIZA JOSEFA DA SILVA 
DOS REIS, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de logistica, RG n.º 35397416 
- SSP/SP, CPF n.º 39509454826, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
142, fls. nº 344, Termo nº 38956), nascida no dia três de setembro de mil novecentos e noventa 
(03/09/1990), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 21, Vila São José, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, operador de maquinas pesadas, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VERA PEREIRA DA SILVA SOUZA, 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, 17 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: ADRIANO JOSÉ BISPO DA CRUZ e ESTER PINTO DE JESUS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 357335260 - SSP/SP, CPF n.º 30829582819, com 31 anos de 
idade, natural de Cuiabá - MT (Varzea Grande-MT  Livro nº 8, fls. nº 291, Termo nº 8873), nascido no dia 
três de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (03/11/1982), residente na Rua Joaquim Januário 
da Fonseca, 1146, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de EUZÉBIO NEVES DA CRUZ, falecido há 13 anos e 
de JOSEFA BISPO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em 
São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 
30977622 - SSP/SE, CPF n.º 36552225806, com 30 anos de idade, natural de Campo do Brito - SE (Campo 
do Brito-SE  Livro nº 9, fls. nº 196, Termo nº 7243), nascida no dia vinte e oito de maio de mil novecentos 
e oitenta e quatro (28/05/1984), residente na Rua Joaquim Januário da Fonseca, 1146, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de LUIZ DE JESUS, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 56 anos de idade, resi-
dente em São Vicente - SP e de JOSEFA DA CONCEIÇÃO PINTO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, gari, 
com 52 anos de idade, residente em Aracaju - 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, 18 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: CIELSON DE VASCONCELOS e TAINARA DE JESUS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, lubrificador, RG n.º 47339441 - SSP/SP, CPF n.º 38156232860, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 145, fls. nº 386, Termo nº 40192), 
nascido no dia primeiro de março de mil novecentos e noventa e um (01/03/1991), residente na Rua 
Santa Julia, 1, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS RI-
BEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentada, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 36008085 - SSP/SP, CPF n.º 33288311852, 
com 20 anos de idade, natural de Santos - SP (Cubatão  Livro nº 163, fls. nº 306, Termo nº 47276), 
nascida no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (19/01/1994), residente 
na Rua Santa Julia, 1, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, fale-
cido há 14 anos e de MARIA NASCIETE DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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, 15 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: RYCKSON BATISTA DA COSTA e IANE CAMPOS LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 34509163 - SSP/SP, CPF n.º 30643069879, com 
31 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 70, fls. nº 248vº, Termo 
nº 43492), nascido no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (14/12/1982), 
residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, aptº43, bloco 120/C, Bolsão Sete, Cubatão - SP, filho de 
RAIMUNDO NETO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 59 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de REMILDES SANTOS BATISTA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 566375709 - SSP/SP, CPF n.º 23003516841, com 27 anos de idade, natural de 
Campo Grande - MS (Campo Grande - MS  Livro nº 44, fls. nº 156vº, Termo nº 38483), nascida no dia 
quatro de junho de mil novecentos e oitenta e sete (04/06/1987), residente na Rua Marina Lourenço 
de Oliveira, aptº43, bloco 120/C, Bolsão Sete, Cubatão - SP, filha de LEONDES TELES LIMA, de naciona-
lidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 50 anos de idade, residente em Campo Grande - MS 
e de MARIA ALZIRA FLORENCIANO CAMPOS, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 47 anos 
de idade, residente em Campo Grande - MSSe alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 15 de 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: THIAGO DA SILVA CAETANO e NATÉCIA MAIA DOS SANTOS. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor de vendas, RG n.º 44399507 - SSP/SP, CPF n.º 
34382554802, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 114, fls. nº 140, 
Termo nº 27609), nascido no dia nove de abril de mil novecentos e oitenta e seis (09/04/1986), resi-
dente na Rua Santa Isabel, 121, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JAIR DA SILVA CAETANO, de 
nacionalidade brasileira, açougueiro, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
HELENA DA SILVA CAETANO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 46 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG 
n.º 485378103 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro 
nº 292, fls. nº 8, Termo nº 108559), nascida no dia dois de novembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (02/11/1994), residente na Rua Santa Isabel, 121, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de 
VALMIR CAETANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 42 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de JAEL FEITOSA MAIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 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: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS e NATANY DAIANE CARDOSO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 485893770 - SSP/SP, CPF n.º 
23367635839, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de abril de 
mil novecentos e noventa e um (22/04/1991), residente na Rua Roberto Mario Santini, 345, Bloco 
C1, Ap 403, Bolsão Nove, Cubatão - SP, filho de RENATO ANDRADE DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NADIA CRISTINA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 489045133 - SSP/SP, CPF n.º 
11305648609, com 21 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 27º Subdistrito - Tatuapé  
Livro nº 84, fls. nº 135v, Termo nº 98099), nascida no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa 
e três (05/01/1993), residente na Rua Roberto Mario Santini, 345, Bloco C1, Ap 403, Bolsão Nove, 
Cubatão - SP, filha de RONALDO CARDOSO, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 44 anos de 
idade, residente em São Paulo - SP e de FLAVIA ROMEIRO, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 
41 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, 17 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.
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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

APARTAMENTO NO CASQUEIRO
2  dormitórios,sala, cozinha, banheiro 
e 1 vaga na garagem, R$ 1.000,00   
(Ref:888)

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

APARTAMENTO – AV. 9 DE ABRIL
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro  
e 1 vaga na garagem, R$ 1.000,00 
(Ref: 889).

SALAS COMERCIAIS 
PARA ALUGAR

A partir de R$ 450,00 
3361-1252

Imovéis

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA

A Comissão de Moradores da Comunidade Pedreira Mantiqueira, represen-
tada pelo Sr. Flavio Souza, inscrito no CPF sob o nº374473448-00  convoca 
os moradores da comunidade para assembleia a ser realizada em 25 de 
Novembro de 2014, às 18:30 horas na sede da Associação de Promoção 
e Assistência Social Estrela do Mar na comunidade localizada na Rodovia 
Cônego Domênico Rangoni Km 260 Oeste, Mantiqueira, para deliberação 
da seguinte pauta:

- Fundação da associação de moradores, aprovação do estatuto, eleição e 
posse da diretoria.

Cubatão, 24 de Outubro de 2014. 
Flavio Souza

Representante da Comissão de Moradores 

Parabéns para 
D. Delvina que 
completou 80 
anos dia 11/10. 
recebeu o car-
inho dos filhos, 
netos e toda 
família

Foi um sucesso a 
festa das crianças 
dos Jardim Costa e 
Silva, a comunidade 
agradece a todos 
que ajudaram

Parabéns ao 
mais novo 
casal Solange 
e Volney

Parabéns ao casal 
Paloma e Rodrigo

Lamuel 10Lamuel 10

Ana Paula e Freed 
da Silva  trocaram 
alianças. Felici-
dades ao casal

Lamuel 10

Parabéns pro 
mano Djalma 
que completou 
seus 5.6, dia 
10/10

Outubro mais que rosa. Parabéns as assessoras 
do vereador Cesar Gelialda 21-10, Ivanise 12-10, 
e Tania Valentim 27-10
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ANUNCIE
AQUI

3361-5212
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