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COLUNA FATOS E TENDÊNCIAS 02

Câmara de Guarujá elege novo 
presidente para 2015/2016

Parque Anilinas completa três 
anos de reabertura 

 Licitação para TV Câmara de 
Cubatão tem novo capítulo no 
próximo dia cinco 

CRUZEIROS 03

Agências e operadores esperam 
aumento de 20% na temporada 2015

DESENvOLvImENTO

Guarujá amplia habitação           
e pavimenta 20 km de ruas  

Prefeitura aponta 
avanços que benefi-
ciam mais de 20 mil 

pessoas apenas com 
os projetos em anda-
mento. Um dos maio-

res conjuntos habita-
cionais da cidade está 
em fase final de cons-

trução com 1.100 novas 
unidades.

A recuperação e 

nova pavimentação 
de ruas e avenidas 
somam mais de 20 

quilômetros executa-
dos e em fase final de 
execução.         03

Divulgação

Cubatão é única 
cidade onde 
Dilma vence 
na Baixada 04

Com vitórias da pre-
sidenta no primeiro e 
no segundo turno da 
eleição presidencial, 
Cubatão entra no se-
leto grupo de cidades, 
no estado de São Pau-
lo, que escolheram re-

eleger a petista, que 
perdeu, inclusive em 
importantes redutos 
paulistas. Percentu-
al de vitória de Dilma 
no segundo turno é o 
mesmo que reelegeu 
Marcia Rosa em 2012. 

SUSTENTAbILIDADE

Terceira Edição do 
Festival Ecofalante 
exibe filmes nacionais 

Cubatão recebe 
mostra de cinema 
ambiental 05

e internacionais no 
Bloco Cultural e no Cine 
Roxy Parque Anilinas.

SAúDE

Alckmin libera verba 
para duas policlínicas 
em Santos   02

ESpORTE

Unipar Carbocloro 
comemora 5ª Corrida 
Fábrica Aberta 05
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Alckmin libera R$ 4,4 milhões 
para policlinicas em Santos

As obras das novas 
Policlínicas da Ponta 
da Praia e do Morro 
do São Bento foram 
iniciadas na última 
quarta, dia 29.

Alckmin e o prefei-
to Paulo Alexandre 
Barbosa estiveram na 
obra da unidade do 
São Bento. A unidade 
que fica na Rua das 
Pedras, tem área de  
837,85 m², ampliando 
o atual espaço utiliza-

do para atendimento, 
que é de cerca de 298 
m². 

O prédio terá três 
pavimentos, seis con-
sultórios, salas de 
vacina, observação, 
curativos, coleta, ina-
lação, odontologia 
e de medicamentos. 
“Não há melhor in-

Unidades vão atender população do São Bento e da Ponta da Praia

Condesb libera R$ 9 milhões
O recurso faz parte do 2º Plano Geral de Aplicação de Recursos do 

Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
Mais de R$ 9 mi-

lhões vai reforçar o 
caixa dos nove muni-
cípios da Região.

O dinheiro deve 
ser aplicado pelas ci-
dades em obras de 
impacto       regional.

O recurso faz par-
te do 2º Plano Ge-
ral de Aplicação de 
Recursos do Fundo 
de Desenvolvimen-
to Metropolitano. O 
montante servirá ex-
clusivamente para 
execução, em suas 

respectivas cidades, 
de obras, estudos, 
projetos, serviços e 
equipamentos de in-
teresse metropolitano 
relacionados com as 
funções públicas de 
interesse comum. 

Santos foi o muni-
cípio que recebeu a 
maior quantia com 
mais de R$ 2 milhões, 
seguido de Guarujá, 
São Vicente, Cubatão 
e Praia Grande, todos 
com mais de R$ 1 mi-
lhão cada.

Câmara analisa projeto de lei 
do orçamento de 2015 

Região

Cubatão

fatos e teNDÊNCIas

vestimento que na 
saúde. Aqui no Morro 
São Bento, as pessoas 
tinham que se deslo-
car para a unidade 
que ficava distante. 
Agora, em um ponto 
central, serão melhor 
atendidas”, afirmou 
Paulo Alexandre.

Já o novo equipa-
mento da Ponta da 
Praia, terá área total 

de 819 m², garantin-
do melhores condi-
ções para atendimen-
to. Será um prédio 
térreo com sete con-
sultórios, recepção e 
salas de medicamen-
tos, vacina, inalação, 
curativos, odontolo-
gia e de atividades 
coletivas.

“A grande de-
manda na Baixada, 

estado e país é pela 
saúde gratuita, com 
qualidade e perto da 
população. Os con-
vênios que o governo 
tem realizado com 
a prefeitura, com a 
instalação de diver-
sos equipamentos de 
saúde, demonstram 
as medidas efetivas 
que temos realizado”, 
disse o governador.

Bertioga – R$ 504.856,30

Cubatão – R$ 1.258.934,40

Guarujá – R$ 1.345.576,80

Itanhaém – R$ 661.657,20

Mongaguá – R$ 508.231,20

Peruíbe – R$ 564.235,20

Praia Grande – R$ 1.102.248,00

Santos – R$ 2.510.694,00
São Vicente – R$ 1.283.566,80

Confira o valor exato que cada município 
tem disponível:

Os vereadores têm 
10 dias para apresen-
tar emendas ao proje-
to da Lei Orçamentá-
ria 2015. 

A proposta foi 
apresentada aos par-
lamentares durante 
Audiência Pública no 
plenário da Câmara. 
A previsão é que a re-
ceita líquida do mu-
nicípio, em 2015, seja 
de R$ 983,4 milhões. 

 A partir de agora 
os vereadores têm o 
prazo de 10 dias para 

formular e apresen-
tarem emendas que, 
assim como o Projeto, 
precisam passar pelas 
Comissões da Casa.

A Peça Orçamentá-
ria tem de ser votada 
em sessão exclusiva 
antes do recesso par-
lamentar.  

Números 
R$ 983,4 
milhões 

é a estimativa da receita 
segundo a Prefeitura 

10 meses

É o prazo previsto para 
conclusão das obras dos 
dois prédios 

Saúde - R$ 210,7 milhões (23,23%)
Educação - R$ 276,5 milhões (30,4%) 
Comunicação – R$ 5,9 milhões
Meio Ambiente - R$ 6 milhões
Obras - R$ 31 milhões
Finanças - R$ 73 milhões
Cultura - R$ 13,9 milhões
Esportes – R$ 10,3 milhões
Turismo - R$ 1 milhão
Habitação - R$ 34 milhões
Manutenção – R$ 47 milhões

Assistência Social - R$ 28 milhões 

Transferência à Câmara – R$ 42 milhões

Esta semana o Parque 
cubatense completou três 
anos de reabertura. Antes 
de virar parque, de 1916 a 
1978, funcionava a Com-
panhia Anilinas de Pro-
ductos Chímicos do Brasil. 
Em 1979 o então prefei-

to Carlos Frederico Cam-
pos inaugurou o Parque. 
Em 1980 o ex-prefeito Nei 
Serra mudou o nome para 
Cidade da Criança.
Depois de anos sem rece-

ber investimentos fechou 
em 2006 por conta da de-
terioração. Ficou fechado 
por cinco anos até 2011. 

Meio milhão 

Único parque urbano 
com salas de cinema o 
Anilinas, de acordo com a 
Prefeitura, recebeu mais 
de 500 mil visitantes nos 
últimos três anos. 
De acordo com o em-

presário Toninho Campos 
(foto), do Cine Roxy, as sa-
las do Anilinas têm hoje a 
melhor taxa de ocupação 
entre as demais. 

A Câmara Municipal de 
Guarujá será presidida 
pelo vereador Ronald Ni-
colaci Fincatti (Pros) no 
próximo biênio (2015-
2016). A eleição ocorreu 
no início da tarde desta 
quinta, dia 30 w, quando 
também foram escolhi-
dos os demais membros 
que irão compor a mesa 
diretora da Casa nos dois 
anos seguintes.

Nicolaci foi eleito por 
13 votos (de um total de 
14 vereadores presentes 
ao Plenário). Já o futuro 
vice-presidente Luciano 

Estão na disputa a NUP 
Produções Artísticas e Pu-
blicitárias Ltda, a UM TV 
Produção Cultural e Artís-
tica, a Fapetec (Fundação 
de Apoio Pesquisa Ensino 
Tecnologia e Cultura, a 
Fundac (Fundação para o 
Desenvolvimento das Ar-
tes de Comunicação) e a 
atual operadora TV Costa 
Norte. Façam suas apos-
tas! 

Difícil de entender 

O presidente da Câma-
ra, Wagner Moura e o 
Diretor Secretário Áureo 
Tubinambá, concederam 
entrevista para explicar 
o objetivo da licitação 
da TV Câmara. Contudo, 
nem tudo ficou esclare-
cido. Vamos manter o 
assunto em pauta dado o 
interesse dos leitores na 
questão. 

Difícil de explicar 

Mesmo considerando 
que o processo ainda não 
está fechado e que, em 
tese, o valor final pode fi-
car em até 50% dos R$ 2,5 
milhões estimados pela 
Câmara, para operação, o 
fato é que ninguém diz o 
porquê dessa estimativa. 
Tomando como exemplo 

a Câmara de Jacareí, tida 
como modelo para Cuba-
tão, a estimativa de gastar 
R$ 210 mil ao mês é mais 
que o dobro. Pelo serviço 
na cidade do interior, de 
acordo com o próprio site 
da Casa, a TV Costa Norte 
recebeu, no último mês 
de setembro, o valor de  
R$ 90.272,95. 

Última obstrução 

De acordo com o vere-
ador Dinho nesta últi-
ma terça chegou ao fim 
o processo que levou a 
Casa a contabilizar sete 
sessões seguidas.
Vereadores decidiram 

encaminhar denúncia so-
bre a dívida da Caixa para 
o Tribunal de Contas e ao 
Ministério Público. 

Tá chegando a hora

No próximo dia 05 será 
conhecida a empresa 
vencedora da licitação 
para operação da TV Câ-
mara, em Cubatão. O as-
sunto dominou a pauta 
dos senadinhos políticos 
da cidade nas últimas se-
manas. Cinco concorren-
tes estão na disputa.

Aniversário Anilinas Na disputa

Contato:
jornalacontece@acontecedigital.com.br

Contas rejeitadas

O diretório estadual do 
PSB teve as contas, refe-
rentes ao ano de 2010, 
reprovadas pelo Tribu-
nal Regional Eleitoral. Se 
não reverter a decisão, 
o partido fica impedido 
de receber recursos do 
Fundo Partidário. 

Cubatão sem operação

Mesmo sendo a porta 
de entrada para todas as 
praias da Região, a cidade 
está de fora da chamada 
Operação Verão. Assim, 
nenhum dos 1.800 poli-
ciais ou das 700 viaturas 
virão para a cidade. 

Túnel Santos/Guarujá

A Assembleia Legislativa 
deu aval para que o Esta-
do solicite empréstimo de  
R$ 2,327 bilhões para 
bancar a obra. A disputa 
é grande e envolve mais 
de 60 empresas, as maio-
res do Brasil e algumas 
internacionais. A previ-
são é que os trabalhos 
comecem em janeiro. 

Câmara de Guarujá elege presidente

Tody (PMDB, reeleito); pri-
meiro-secretário, Toninho 
Salgado (PDT); e o segun-
do secretário, Givaldo dos 
Santos Feitoza (PSD), tive-
ram 14 votos cada um.
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Com muita dispo-
sição para o diálogo 
e frequente  presença 
da prefeita e técnicos 
do município no Pa-

lácio dos Bandeiran-
tes e em Brasília, a ci-
dade de Guarujá vem 
conseguindo atrair 
importantes recur-
sos.

 Na área da habi-
tação estão em anda-
mento três grandes 

1.100 unidades

Estão em construção no 
projeto Parque da 
Montanha. Em setembro 
76 foram entregues

desenvolvimento

Habitação e infraestrutura recebem mais 
de R$ 400 milhões em investimentos

Projetos do PAC totalizam seis mil moradias. Recursos do governo do estado e do Dade 
levam nova pavimentação a mais de 20 quilômetros de ruas e avenidas

projetos que totalizam 
seis mil novas mora-
dias. Deste total cerca 
da metade já foram 
entregues. 

As últimas a ficarem 
prontas, entregues no 
último mês de setem-
bro, transformaram a 
vida de 76 famílias da 
comunidade  da Prai-
nha. 

Outras 1.100 unida-
des estão em fase de 
construção dentro do 
projeto Parque Mon-
tanha. O projeto pre-
tende chegar a 2.200 
unidades. Famílias 
de áreas de risco, de 
habitações precárias 
e invasões serão be-
neficiadas. 

Outra prioridade 
perseguida pela pre-
feita Antonieta é a re-
cuperação de ruas e 
avenidas. Atualmente 
estão sendo realizadas 
recuperações comple-
tas, incluindo guias-
sarjetas,  sistemas de 
drenagem e substitui-
ção asfáltica em quatro 
importantes avenidas. 

 De acordo com a 
Prefeitura a pavimen-
tação de ruas também 
atende bairros fora 
do entorno do centro, 
como a Enseada,  a Es-
trade de Pernambuco, 
Maré Mansa, Morri-
nhos, Jardim Boa Es-
perança, Monteiro da 
Cruz e Vila Áurea. “ ”A gerente de comércio, 

Letícia Barreto de 
Carvalho Araújo, lem-
bra que o canal aberto 
causava mau cheiro: 
“mudou bastante, tanto 
no movimento, como na 
limpeza. Antes era hor-
rível, depois do asfalto 
melhorou bastante”.

Para o morador Léo Faustino da Silva, o trabalho de revitaliza-
ção da rua foi muito importante. “Toda melhoria é bem-vinda. 
O bairro está ficando muito bom e vai ficar melhor ainda com 
a conclusão do asfalto”, disse. 

Os moradores da região passarão por uma transforma-
ção, esse é um processo lento, mas contínuo. Antes lu-
távamos para conquistar esses convênios, hoje lutamos 
para colocar em prática, o que já conquistamos. De fato, 

esse momento me emociona”. 

Cidade está no ranking das 100 maiores cidades brasileiras
Um levantamen-

to inédito realiza-
do pela consulto-
ria paulistana Delta 
onomics&Finance co-
loca Guarujá entre as 
100 maiores cidades 
brasileiras. 

A pesquisa, BCI 
100, avalia um con-
junto de 77 atributos 
distribuídos em dez 
dimensões. Guarujá 
ocupa a 21ª posição 
nesse ranking, com 
49,79. 

 A melhor posição 
do Guarujá, entre os 
itens avaliados, foi no 
aspecto Governança, 
onde a cidade ficou 
na sexta posição. Esse 
item se refere a indi-
cadores relacionados 
ao Plano Diretor, Lei 
de Uso e Ocupação 
do Solo, Plano Muni-

cipal de Redução de 
Riscos, Plano de Sa-
neamento Básico, Pla-
no Municipal de Polí-
ticas para Mulheres, 
assim como questões 
relacionadas ao meio 

ambiente e ao funcio-
nalismo público. 

 “Estamos bem 
colocados em politi-
cas publicas que são 
prioridades no nosso 
governo, como a ex-
pansão da Cidade vi-

sando o desenvolvi-
mento sustentável e a 
mobilidade urbana. 

A valorização dos 
servidores e os tra-
balhos feito com as 
mulheres também 

merecem destaque. 
Além disso, a orga-
nização das receitas 
e despesas do Mu-
nícipio, mesmo com 
a problemática dos 
precatórios, nos colo-

cam em boa posição 
no aspecto das Finan-
ças. Essas pesquisas 
demonstram que es-
tamos avançando”, 
comentou a prefeita 
Maria Antonieta de 
Brito. 

Banda Marcial apresenta La 
Gran Fiesta no Bloco Cultural

A bela viagem mu-
sical pela América 
Latina vai começar 
em Cubatão. 

A Banda Marcial 
apresenta o espetácu-
lo “La Gran Fiesta”, 
na sexta e no sábado, 
31  e dia 1º/11, às 20 
horas. A entrada é 
gratuita.

O concerto contará 
com a participação, 
além dos 50 jovens ar-

tistas da Marcial, das 
bailarinas do Corpo 

Coreográfico da Mar-
cial e da Academia 

Realce Dance. 
O espetáculo foi 

criado pelo maestro 
Alexandre Felipe Go-
mes, sendo baseado 
em ritmos sulameri-
canos e caribenhos, 
como Mambo, Cum-
bia, Salsa e Tango.

O repertório tem 
composições próprias 
e  fruto de parcerias e 
intercâmbios. 

Mercado espera aumento de 
20% na procura de cruzeiros 

  Começa no próxi-
mo dia 9, com a che-
gada do navio Em-
press (Pullmantur), a 
temporada de cruzei-
ros 2014/2015.

A expectativa é  que 
o movimento chegue 
a 790 mil passageiros 
no porto santista, en-
tre embarque, desem-
barque e trânsito. 

Com término pre-
visto para 27 de abril 
do ano que vem, será 

marcada pela volta 
dos minicruzeiros – 
viagens com duração 
três ou quatro dias. 

A notícia é boa 
para Santos, pois esta 

modalidade de via-
gem gera maior vo-
lume de visitante nos 
pontos turísticos da 
cidade também nos 
dias de semana.

Nos 101 dias de 
operação, o Termi-
nal Marítimo de Pas-
sageiros Giusfredo 
Santini realizará 195 
escalas de 17 navios, 
o que representa au-
mento de 20% em re-
lação à 2014. 

50 jovens

artistas da Marcial, corpo 
de bailarinas e Coreográ-
fos Realce Dance

195 escalas 

de 17 navios vão passar 
pelo Terminal de Passa-
geiros Giusfredo Santini 
(Concais) em Santos 
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Cubatão é a única 
 onde Dilma vence 

Cidade foi a única da Baixada Santista onde Dilma foi vitoriosa.  No segundo turno, a prefeita Marcia Rosa 
conseguiu transferir para a presidenta o mesmo percentual que a reelegeu em 2012; 55%

Prefeita quer atrair mais 
investimentos privados 

Ainda sobre a rela-
ção do governo com 
a iniciativa privada, 
a prefeita afirma que 
esse diálogo perma-
nece como uma das 
prioridades para os 
próximos anos. 

“Para citar apenas 
três exemplos, entre 
tantos outros, vamos 
destacar o sucesso 
das articulações com 
o grupo de empresá-
rios que vai construir 
o shopping, o hotel 
de bandeira interna-
cional e o centro em-
presarial”. 

“Essa conquista 
vai mudar definitiva-
mente o perfil da nos-

sa cidade. O segundo 
exemplo que quero 
destacar é o cinema 
no Parque Anilinas. 
Foi muito difícil con-
vencer o empresário 
que daria certo. Hoje, 

quando dá entrevis-
ta, ele diz que as salas 
de Cubatão são, entre 
todas as outras,a que 
lhe dá a maior taxa de 
ocupação”. 

“Por último tive-

mos uma longa dis-
cussão com a Ecovias 
sobre o futuro das fa-
mílias da Vila Noel e 
do Curtume. A obra 
do Anel Viário é mui-
to importante. Mas, 
entendemos que o 
respeito às pessoas 
é mais importante 
ainda. Lutamos e os 
moradores hoje, têm 
garantido o direito a 
moradia digna”, diz.

Sem revelar locais 
ou qual o setor “para 
evitar especulações 
imobiliárias”, a pre-
feita garante que di-
versas ações estão em 
curso para atrair mais 
investimentos. 

Análise

Apesar de não ter 
seu nome nas urnas 
em 2014, a prefeita de 
Cubatão Marcia Rosa 
pode se considerar 
vitoriosa. 

Empenhada nas 
ruas como se estivesse 
disputando a própria 
eleição, atribui-se a 
ela a vitória de Dilma 
Roussef, nos dois tur-
nos, em Cubatão. 

A vitória tucana 
em praticamente to-
das as cidades pau-
listas, inclusive as ad-
ministradas pelo PT, 
reforça o conceito de 
força política de Mar-
cia com a vitória em 
solo cubatense. 

Dilma perdeu em 

tradicionais redutos 
petistas como São 
Bernardo, do presi-
dente Lula, e onde o 
prefeito é Luiz Mari-
nho, um dos coorde-
nadores da campa-
nha em São Paulo. 

A presidenta per-
deu também em Gua-
rulhos, administrada 
pelo PT há 14 anos e 
em Osasco, do presi-
dente do PT Paulista. 

Em Santo André, 
outro importante re-
duto petista, o tucano 
abriu mais de 20% de 
vantagem. 

Assim, a expressi-
va vitória em Cuba-
tão elevou o prestígio 
político da prefeita 

A vitória da presi-
dente Dilma nas urnas 
de Cubatão indica que 
a prefeita Marcia Rosa 
(PT) mantem capital 
político e deixa cla-
ro que seu apoio será 
decisivo na próxima 
eleição municipal de 
2016, quando deverá 
indicar o sucessor.

Em Cubatão Dilma 
venceu nos dois tur-
nos. No segundo tur-
no foram 39.480 votos 
conquistados, 55,45% 
dos válidos, percen-
tual idêntico ao que 
reelegeu Marcia Rosa 
em 2012 com 39.969 
sufrágios, ou 55,36% 
dos  válidos. 

Na opinião da pre-
feita, que teve que in-
terromper por duas 
vezes a entrevista 
para atender o pre-
sidente Lula, ao tele-
fone, o resultado da 
eleição indica que a 
população cubatense 
aprova o trabalho que 
vem desenvolvendo. 
“Apesar dos momen-
tos turbulentos que 
passamos, esse voto 
de confiança do povo 
de Cubatão nos dá 
ainda mais força para 
dar continuidade e 
acelerar processos que 
começamos”, diz. 

Entre os projetos em 
curso lembrados pela 

Divulgação

Reeleita, a presidente Dilma Roussef perdeu na grande maioria das cidades do Estado de São Paulo, inclusive nos 
tradicionais redutos do PT. Uma das raras excessões foi em Cubatão onde a petista venceu com folga nos dois turnos

prefeita, estão a fa-
culdade de medicina, 

sistema cicloviário, o 
PAC da Vila Esperan-

ça, a urbanização da 
Vila dos Pescadores, a 

terceira etapa do Par-
que Anilinas e a atra-

ção de novos investi-
mentos privados. 

Análise

cubatense junto à cú-
pula da estrela ver-
melha e a consolida 
como uma das gran-
des lideranças políti-
cas da Baixada, onde 
coordenou a campa-
nha de Dilma.

 Os números re-
velam que, apesar 
das turbulências nos 
últimos dois anos, a 
prefeita mantém o 
capital político e sua 
força junto ao eleito-
rado cubatense conti-
nua inalterado.

Não por acaso a 
diferença percentu-
al entre os votos de 
Marcia Rosa , em 
2012 e Dilma, agora, 
não chegou a 1%.

160 MILHÕES

É a previsão de inves-
timento nas obras do 
shopping na Vila Nova

ElEição EM NúMERoS 

Urnas
268
Eleitores 
95.161
Abstenção
19.660
Comparecimento
75.501
Votos em branco
1.257

Dilma  39.480 votos – 55,45%
Aécio  31.722 votos – 44,55% 

Votos nulos 
3.042
Válidos 
71.202

Quadro comparativo 
2014  Dilma – 39.480 votos – 55,45%
2012  Marcia - 39.969 votos _ 55,36%

Quadro resultado final
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fórum permanente
Cubatão recebe 3ª mostra de cinema 

A Mostra Ecofa-
lante de Cinema Am-
biental chega à sua 
terceira edição se 
consolidando como 
espaço para exibição 
de produções audio-
visuais de grande 
qualidade e vocação 
para promover o de-
bate sobre questões 
presentes em nosso 
dia a dia. 

O festival retorna 
a Cubatão com exibi-
ções simultâneas no  
Cine Roxy 3 Anilinas 
e no Bloco Cultural de 
Cubatão, buscando 
levar o debate tam-
bém para estudantes 
de diversos colégios e 
estimular a formação 
de público.

Durante os 8 dias 
de realização da 
mostra na cidade de 
Cubatão, serão apre-
sentadas dezenas de 
sessões que abordam 
os mais diversos te-
mas ligados ao meio 
ambiente, oferecendo 
um riquíssimo mate-
rial. do, com temáti-

cas adulto e infantil, 
fornecendo subsídios 
para reflexões e de-
bates no ambito es-
colar e na sociedade 
em geral, auxiliando 

na construção de po-
líticas públicas, cons-
cientização, educação 
e prática de atitudes 
ambientais conscien-
tes e sustentáveis.

Jeremy Irons apre-
senta um problema glo-
bal. Em uma praia em 
Sidon, no Líbano, ele 
mostra uma montanha 
de escombros. Lá está 
reunido lixo hospitalar, 
restos de comida e ani-
mais mortos, ou seja, 
todo lixo resultado de 

30 anos de consumo de 
apenas uma cidade. A 
partir daí, viaja o mun-
do debatendo as bilhões 
de toneladas de lixo que 
são produzidas em todo 
planeta, focando numa 
série de paisagens para-
disíacas devastadas pela 
poluição.

Em 24 de fevereiro de 
2010, a experiente trei-
nadora Dawn Branche-
au é atacada pela baleia 
orca com quem fazia 
um show no SeaWorld. 
O caso teve repercus-
são mundial e levantou 
questionamentos sobre 
as condições que os ani-
mais viviam em cati-

veiro e a segurança dos 
próprios treinadores ao 
dividirem a mesma pis-
cina com eles durante 
os shows. O documen-
tário investiga o histó-
rico dos shows com ba-
leias orca nos Estados 
Unidos, mostrando que 
acidentes deste tipo não 
são tão raros assim.

Belo Horizonte é 
uma cidade planejada, 
construída e inaugura-
da sob os preceitos pro-
gressistas no final do 
século XIX. Em cerca de 
meio século, sua produ-
ção de lixo ultrapassou 
os limites do sistema 
de gestão de resíduos 
e todo o lixo passou a 

Sob um baobá, um 
velho conta às crian-
ças a história da ami-
zade entre Maki, de 
apenas 10 anos, e Za-
rafa, uma girafa órfã. 

O animal foi dado 
ao rei francês Charles 

X por Muhammad 
Ali, do Egito. 

Em meio a uma 
longa jornada que vai 
do Sudão até Paris, 
Maki e Zarafa vivem 
diversas aventuras.

ser jogado a céu aber-
to a menos de 5 km do 
centro da cidade. Ater-
ro é um filme sobre sete 
mulheres pioneiras da 
catação de lixo no Bra-
sil. Diante do atual e 
controverso sistema de 
aterragem, elas falam 
do aparente inevitável 
destino do lixo.

Animais Unidos 
Jamais Serão 
Vencidos 
Um grupo de animais 

vive em paz em territó-
rio africano. Até que, 
um dia, a água simples-
mente desaparece. Eles 
investigam o que possa 
ter ocorrido e descobrem 
que os homens constru-
íram uma represa. Para 

reverter esta situação, 
os animais resolvem se 
unir para enfrentar a si-
tuação.

Sub-Humanos
Na extremidade da 

Áustria, próximo à fron-
teira tcheca, encontra-se 
um abandonado parque 
safári onde vivem 40 
chimpanzés que foram 
utilizados como cobaias 

para experimentos farma-
cêuticos. Infectados com 
vírus como HIV e hepati-
te e altamente agressivos, 
eles são acompanhados 
por quatro cuidadores 
que dirigem um projeto 
de reabilitação especial, 
tentando tirá-los de seu 
isolamento. Em alguns 
momentos, os chipanzés 
mostram sinais de hu-
manidade.

Corredores disputam a 5ª  Corrida 
Fábrica Aberta da Unipar Carbocloro

Na última sexta-
feira, dia 24 de outu-
bro, foi realizada em 
Cubatão (SP), a 5ª 
Corrida Fábrica Aber-
ta. Promovida pela 
Unipar Carbocloro, 

uma das principais 
fornecedoras de clo-
ro, soda e derivados 
do Brasil, a competi-
ção contou com a pre-
sença de 280 pessoas, 
entre caminhantes e 
corredores. 

C o l a b o r a d o r e s , 

membros da comuni-
dade e atletas profis-
sionais participaram 
da prova, que foi di-
vidida em duas cate-
gorias: funcionários e 
comunidade.  

 Na categoria mas-
culino funcionário, 
o vencedor foi Elias 
Oliveira, com o tem-
po de 10m56s. 

No masculino co-
munidade, o primei-
ro lugar foi para Vi-
nícius Cordeiro da 
Cruz, com o tempo 
de 11m05s. Já no fe-
minino, a primeira 
colocada entre as co-
laboradoras foi Aline 
Andrade da Silva, que 
completou o percurso 
de 3,5 km em 16m15s. 

Percurso de 3,5 km foi finalizado em 11m05s no masculino e 16m15s no feminino 

Entre as representan-
tes da comunidade, o 
troféu foi para Mari-
za Rodrigues da Sil-
va, com o tempo de 
14m57s. 

 A tradicional corri-
da  é uma das ativida-
des promovidas anu-
almente pela Unipar 
Carbocloro durante 
a Semana Integrada 
de Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente. Em 
2014, o tema da Se-
mana foi “Viva com 
Qualidade”. 

Para participar do 
evento, os corredores 
doaram latas de leite 
em pó. Os produtos 
arrecadados serão 
entregues a entidades 
assistenciais.

Divulgação

280 corredores 

Participaram do percurso 
dentro da planta da em-
presa em Cubatão

Sobre a Unipar 
Carbocloro
 

A Unipar Carbo-
cloro é uma das prin-
cipais produtoras de 
cloro, soda e deriva-

dos do Brasil. 
A companhia for-

nece matéria-prima 
para os mais impor-
tantes e variados seg-
mentos da indústria 
brasileira. Líder no 
fornecimento de clo-

ro para tratar água no 
Brasil, Unipar Carbo-
cloro é também uma 
das maiores produ-
toras de acido clorí-
drico, hipoclorito de 
sódio e soda caustica 
do país. 

PATROCÍNIO, APOIO E PARCEIROS

Patrocinadores:

Eaton
White Martins. 

Apoio: 

oNU (PNUMA)

Pós-Gradução em 
Ciência Ambiental da 
USP (Procam)

instituto de Estudos 
Avançados da USP

Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão da USP

Centro Universitário 
Maria Antônia

Cinusp

Centro Cultural SP

ostra Ecofalante de Cinema Ambiental é possível 
graças ao Programa de Apoio à Cultura – ProAC – 
do Governo do Estado de São Paulo.

Galeria olido

Centro de Estudos em 
Sustentabilidade da 
Fundação Getúlio Vargas

Rede Nossa São Paulo

instituto Pólis

instituto Pepsico

Matilha Cultural

le Monde Diplomatique 
Brasil

Revista Piauí

Envolverde

Rádio Eldorado

Rádio Estadão 

Catraca livre
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A globalização 
permite a proximi-
dade entre as cultu-
ras.  No Brasil prin-
cipalmente nas 
escolas de língua 
Inglesa comemo-
rar o “Hallowe-
en” já faz parte 
do cronograma 
cultural. 

Halloween é o 
“fast mode” da 
expressão “all 
hallows’s even”, 
que significa 
“noite de todos 
os santos”. 

A c r e d i t a - s e 
que a celebração ini-
ciou com os antigos 
celtas, que comemo-
rava o festival de 
“Shamhain”: o mar-
co do fim do verão. 
O evento também 
festejava o final da 
terceira e última co-
lheita do ano, o início 
do armazenamento 
de alimentos para o 
inverno, o retorno 

dos rebanhos para o 
pasto e a renovação 
das leis celtas.

Nos Estados Uni-

dos adultos e crian-
ças se fantasiam, de-

Halloween do CCBEU  
coram suas casas e 
brincam de “Trick or 
Treat”, nosso Gosto-
sura ou travessura, 

com os vizinhos. 
Aqui no Brasil 
comemoramos 
com festas e ati-
vidades nas esco-
las. Sendo assim, 
a escola de Inglês 
CCBEU Cubatão 
realiza hoje dia 
31 de outubro 
as 19h a festa do 
dias das Bruxas 
na sede do Jar-
dim Casqueiro, 

Avenida Joaquim 
Jorge Peralta, 423.

Cortesia deste jornal para os restaurantes participantes do Festival
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Benefícios do Colágeno

Informa o Farmacêutico 
Gustavo F. Guilherme 

CRF 47.902

Benefícios do coláge-
no hidrolisado: melhorar 
a qualidade das fibras de 
sustentação da pele, pre-
venindo rugas e flacidez; 
fortalecer ossos, articu-
lações, unhas e cabelos;  
aumentar a elasticidade e 
hidratação da pele; melho-
rar a aparência da celuli-
te; promover a saciedade, 
ajudando a emagrecer.

O colágeno é o princi-
pal componente proteico 
dos ossos, tendões, car-
tilagens e pele.  Além de 
manter a beleza e o corpo 
em dia, o consumo regu-
lar de colágeno hidrolisa-

do auxilia na manutenção 
destas estruturas. 

A partir dos 30 anos, 
homens e mulheres pas-
sam a ter perdas maiores 
de colágeno. Dos 50 anos 
em diante, a produção de 
colágeno cai para apenas 
35%, em média. Além do 
processo natural de enve-
lhecimento, os fatores que 
podem aumentar as per-
das de colágeno são: ex-
cesso de exposição solar 
sem proteção, consumo 
excessivo de cafeína.
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Editais de casamento CARTóRIO De ReGISTRO CIVIL De CUBATãO - Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RÔMULO SILVA ROCHA e GISELE ROSA BARBOSA BARRETO. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 40299606 - SSP/SP, CPF n.º 33786753814, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e sete (10/02/1987), residente na Rua Manoel Antonio Silva, 65, Ap 4, Pq. São Luís, Cu-
batão - SP, filho de MARIO JOSÉ DE JESUS ROCHA, de nacionalidade brasileira, mecânica, com 56 
anos de idade, residente em Juquitiba - SP e de RAIMUNDA DOS ANJOS SILVA ROCHA, de naciona-
lidade brasileira, aux. de enfermagem, com 52 anos de idade, residente em Embu das Artes - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 34744488x - SSP/SP, CPF n.º 
35885024839, com 26 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 117, 
fls. nº 57v, Termo nº 71194), nascida no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e oitenta 
e sete (21/11/1987), residente na Rua Manoel Antonio Silva, 65, Ap 4, Pq. São Luís, Cubatão - SP, 
filha de MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA BARRETO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos 
de idade, residente em Praia Grande - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: RICARDO MENESES VIEIRA e CAROLINE MARTINS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de manutenção mecânica, RG n.º 30458501 - SSP/SP, 
CPF n.º 21954284810, com 33 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 58, 
fls. nº 142, Termo nº 36180), nascido no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e um 
(27/08/1981), residente na Rua Santa Julia, 03, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSÉ BISPO 
VIEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 anos de idade, residente em Santos - SP e de MA-
RIA DE FÁTIMA MENESES VIEIRA, de nacionalidade brasileira, manicure, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente de loja, RG n.º 
486403464 - SSP/SP, CPF n.º 40757690890, com 22 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 164, fls. nº 269, Termo nº 99697), nascida no dia doze de setembro de mil novecen-
tos e noventa e dois (12/09/1992), residente na Rua Santa Julia, 03, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
filha de JOSÉ RICARDO GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 47 anos de 
idade, residente em São Vicente - SP e de ANA PAULA MARTINS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
42 anos de idade, residente em Praia Grande - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 21 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: PETRUCIO CANDIDO DA SILVA e ELIANA FIGUEIRA GARCIA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 112702429 - SSP/SP, CPF n.º 80163661804, 
com 68 anos de idade, natural de Porto Calvo - AL, nascido no dia vinte de abril de mil novecen-
tos e quarenta e seis (20/04/1946), residente na Rua Edson Pereira Franca, 10, Vila Natal, Cubatão 
- SP, filho de MARIA JOSÉ DA SILVA, falecido há 24 anosViúvo de Amara Maria da Silva, falecida no 
dia 22/12/1997, no livro C-129, fls.188, n°86704, no 1º Subdistrito de Santos-SP.. Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 92086718 - SSP/SP, CPF n.º 04500328840, 
com 52 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de outubro de mil novecen-
tos e sessenta e dois (05/10/1962), residente na Rua Edson Pereira Franca, 10, Vila Natal, Cubatão 
- SP, filha de LEONTINO MARQUES GARCIA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de DIRMA FIGUEIRA GARCIA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Ernane dos Santos Lacer-
da, conforme sentença datada de 19/11/2002,proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara Judi-
cial desta Comarca, nos autos de n° 799/02.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, 21 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: LEANDRO LINHARES LEITE e JULIANA DOS SANTOS NONATO. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, téc.segurança do trabalho, RG n.º 48052833 - SSP/SP, CPF 
n.º 41046092855, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de 
novembro de mil novecentos e noventa e um (29/11/1991), residente na Rua Faixa do Oleoduto, 46, 
Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, filho de SUÉLIO ALVES LEITE, de nacionalidade brasileira, enc.de 
elétrica, com 48 anos de idade, residente na Rua Faixa do Oleoduto, 46, em Cubatão - SP e de ELENICE 
LINHARES LEITE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente na Rua Faixa do 
Oleoduto, 46, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
social, RG n.º 489138809 - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte 
e seis de outubro de mil novecentos e noventa e dois (26/10/1992), residente na Rua Paulo Cesar do 
Nascimento, 25, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de MARCELO JOSÉ NONATO, falecido há 20 anos e de 
JANETE GOES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente na Rua 
Paulo Cesar do Nascimento, 25, 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, 21 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: ADEILTON GAMA DE SOUZA e DENISE REIS ALMEIDA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 540934719 - SSP/SP, CPF n.º 42638218820, com 26 
anos de idade, natural de Central - BA (Central-BA  Livro nº 18, fls. nº 146, Termo nº 20785), nascido 
no dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (10/12/1987), residente na Rua Santa 
Julia, Caminho São Dagoberto, 258, Vila doss Pescadores, Cubatão - SP, filho de ADAUTO DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSELITA 
GAMA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em Irece - BA . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 475073903 - SSP/SP, CPF n.º 
23221768850, com 24 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - Parelheiros  Livro nº 30, fls. 
nº 536, Termo nº 18.534), nascida no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa (26/05/1990), 
residente na Rua Santa Julia, Caminho São Dagoberto, 258, Vila doss Pescadores, Cubatão - SP, filha 
de MARTINHO ANDRADE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA CELIA REIS ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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: DANIEL FERREIRA DA SILVA e ANDRESSA LEMES BATISTA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de caminhão, RG n.º 36007811 - SSP/SP, CPF n.º 
38708102899, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de novembro de 
mil novecentos e noventa (08/11/1990), residente na Rua Arthur Bernardes, 506, Parque Fernando 
Jorge, Cubatão - SP, filho de JOÃO MATIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 48109689 - SSP/SP, CPF n.º 40517807831, 
com 22 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 22º Subdistrito - Tucuruvi  Livro nº 
248, fls. nº 118, Termo nº 81711), nascida no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e no-
venta e um (29/10/1991), residente na Rua Arthur Bernardes, 506, Parque Fernando Jorge, Cubatão 
- SP, filha de GILBERTO BATISTA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 48 anos de idade, res-
idente em Cubatão - SP e de GENECI LEMES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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: ÉDIPO DA SILVA SOARES e ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquinas, RG n.º 394207178 - SSP/SP, com 25 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 133, fls. nº 153, Termo nº 35183), nascido no 
dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (26/02/1989), residente na Travessa 
São Jorge, 1241, Chico de Paula, Santos - SP, filho de RUBENS PATRÍCIO SOARES, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em Lagarto - SE e de MARIA DO CARMO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Santos - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente administrativa, RG n.º 441172611 - SSP/
SP, CPF n.º 35759502883, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 107, 
fls. nº 309, Termo nº 24992), nascida no dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta e cinco 
(17/04/1985), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 115, Vila São José, Cubatão - SP, filha de 
BENICIO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, soldador, com 58 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de EDINALVA RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 
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, 22 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: CLAUDIO DA SILVA GUIMARÃES e MARIA DE FATIMA DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, encarregado de obras, RG n.º 19653788 - SSP/SP, CPF n.º 
05567154895, com 49 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e quatro (07/12/1964), residente na Caminho São Januário, 81, CA B, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, filho de BENEDITO OLAVIO GUIMARÃES, falecido há 30 anos e de NEIDE SAN-
TOS DA SILVA GUIMARÃES, falecida há 10 anosViúvo de Cleonice Josefa da Silva Guimarães, conforme 
termo lavrado às Fls.92, do Livro C-99, sob nº11904, falecida aos 10/07/2009, no Cartório de Santos/SP.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, faxineira, RG n.º 217797441 - SSP/SP, CPF 
n.º 09790963831, com 44 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia vinte e um de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e nove (21/12/1969), residente na Caminho São Januário, 81, CA B, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, filha de GENI DOS SANTOS, falecida há 2 anos divorciada de Marcelo Bueno, 
conforme sentença datada 18/10/2013, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara de Familia e Sucessões de 
São Vicente/SP, no proc de nº40020029420138260590. 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, 22 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: FRANCISCO DAS CHAGAS DAVID e MARIA DE LOURDES OLIVEIRA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado, RG n.º 34743515 - SSP/
SP, CPF n.º 00884692809, com 58 anos de idade, natural de Sousa - PB (Sousa-PB  Livro nº 113, 
fls. nº 168v, Termo nº 55745), nascido no dia dois de setembro de mil novecentos e cinquenta e 
seis (02/09/1956), residente na Rua Elias Zarzur, 711, fundos, Água Fria, Cubatão - SP, filho de 
MANOEL DAVID DE ANDRADE, falecido há 33 anos e de JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida 
há 12 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 133574386 
- SSP/SP, CPF n.º 03675706885, com 53 anos de idade, natural de Pirajuí - SP (Pirajuí-SP  Livro nº 
56, fls. nº 415, Termo nº 34520), nascida no dia vinte de novembro de mil novecentos e sessenta 
(20/11/1960), residente na Rua Elias Zarzur, 711, fundos, Água Fria, Cubatão - SP, filha de CLAR-
INDA DE OLIVEIRA, falecida há 44 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, 23 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: NADIRSON PAULINO SOARES DA SILVA e MIRIAN JOSE RODRIGUES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, ajudante de estacionamento, RG n.º 523782482 - SSP/SP, CPF n.º 
60886919487, com 56 anos de idade, natural de Recife - PE, nascido no dia vinte e sete de janeiro de mil 
novecentos e cinquenta e oito (27/01/1958), residente na Rua Caminho Principal, 68, Vila Noel, Cubatão 
- SP, filho de MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, com 86 anos de idade, 
residente em São Vicente - SPViúvo de Joana Maria de Albuquerque Silva, falecida aos 26/11/2010, con-
forme termo lavrado sob o nº42219, fls.36, do Livro C-88 no cartório do 13º Distrito de Recife-PE.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 585988377 - SSP/SP, CPF n.º 47585153449, 
com 48 anos de idade, natural de Escada - PE, nascida no dia quinze de janeiro de mil novecentos e ses-
senta e seis (15/01/1966), residente na Rua Caminho Principal, 68, Vila Noel, Cubatão - SP, filha de AURI-
NO JOSÉ RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, falecido há 04 anos e de MARIA JOSÉ DE SANTANA RO-
DRIGUES, de nacionalidade brasileira, com 69 anos de idade, residente em Escada - PE. Viúva de Augusto 
Domingos da Silva, falecido aos 26/04/2007, conforme termo lavrado sob o nº108961, fls.291, do Livro 
C-122, no cartório do 5º Distrido Judiciário de Recife-PE. Se alguem souber de algum impedimento, opon-
ha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: MARCOS AURELIO FERREIRA e MARCIA CRISTINA DA SILVA ARAUJO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de limpeza, RG n.º 192963788 - SSP/SP, CPF n.º 
11848214880, com 47 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 429, fls. 
nº 154, Termo nº 169065), nascido no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e sessenta e sete 
(25/08/1967), residente na Av. General Mario Hermes da Fonseca, 592, Esplanada dos Barreiros, São Vi-
cente - SP, filho de MAURICI DA MATA FERREIRA, falecido há 6 anos e de MARIA DE LOURDES LIMA FERREI-
RA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de limpeza, RG n.º 251948316 - SSP/SP, CPF 
n.º 26330602859, com 41 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 462, fls. nº 
198, Termo nº 208753), nascida no dia dois de julho de mil novecentos e setenta e três (02/07/1973), resi-
dente na Praça Dr. Gervasio Bonavides, 38, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de WALTER RODRIGUES DE ARAU-
JO, falecida há 5 anos e de MARIA MADALENA DA SILVA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 69 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, 24 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: ADRIANO ARAUJO DE SOUZA e ALESSANDRA EMILIO ROSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de cargas, RG n.º 29106355X - SSP/SP, com 34 anos de idade, 
natural de Presidente Prudente - SP (Presidente Prudente  Livro nº 112, fls. nº 72, Termo nº 119473), 
nascido no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta (08/02/1980), residente na Rua 10, 103, 
Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, filho de CICERO ROCHA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, apos-
entado, com 60 anos de idade, residente em Presidente Prudente - SP e de MARIA DE FATIMA ARAUJO 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Presidente Prudente 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domestica, RG n.º 305776204 - SSP/
SP, CPF n.º 33617462804, com 35 anos de idade, natural de Presidente Bernardes - SP (Presidente 
Bernardes  Livro nº 45, fls. nº 35, Termo nº 49353), nascida no dia quatorze de março de mil novecen-
tos e setenta e nove (14/03/1979), residente na Rua 10, 103, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, filha 
de MARTA EMILIO ROSA, falecida há 2 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, 24 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: GONZALO LOPEZ TABOADA e CRISLAINE ALEXANDRE PEREIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade espanhola, solteiro, chefe administrativo, RNE n.º V642929N - CGPI/
DIREX, CPF n.º 23363624816, com 39 anos de idade, natural de Santiago de Compostela,  A Coruña, 
Espanha -  , nascido no dia seis de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (06/12/1974), 
residente na Rua General Osorio, 52, Jd.31 de Março, Cubatão - SP, filho de JOSE MANUEL LOPEZ 
CASTRO, falecido há 14 anos e de ISABEL TABOADA PALMOU, de nacionalidade espanhola, aposen-
tada, com 67 anos de idade, residente na Espanha . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, secretária executiva, RG n.º 44532305X - SSP/SP, CPF n.º 38638769890, com 26 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e 
oito (22/08/1988), residente na Rua General Osorio, 52, Jd.31 de Março, Cubatão - SP, filha de VAL-
DIVINO LEITE PEREIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 49 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARINEIDE MARIA ALEXANDRE PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
43 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

      Cubatão, 24 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: MANUEL BISPO DE OLIVEIRA e AURECI PEREIRA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 11844816x - SSP/SP, CPF n.º 97178918853, com 65 
anos de idade, natural de Simão Dias - SE, nascido no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos 
e quarenta e oito (24/11/1948), residente na Rua Manoel Antonio da Silva, 66, Bloco 3, Ap 1 Terreo, Pq. 
São Luís, Cubatão - SP, filho de JOSÉ BISPO DE OLIVEIRA, falecido há 40 anos e de MARIA DA CONCEIÇÃO 
OLIVEIRA, falecida há 40 anosDivorciado de Jane Maria Campos de Araujo, conforme sentença datada aos 
17/09/2009, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara Judicial da Comarca de Cubatão/SP. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 169564782 - SSP/SP, CPF n.º 06549842808, 
com 52 anos de idade, natural de Quipapá - PE (Quipapá - PE  Livro nº 8, fls. nº 146, Termo nº 2628), 
nascida no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e sessenta e dois (27/02/1962), residente 
na Rua Manoel Antonio da Silva, 66, Bloco 3, Ap 1 Terreo, Pq. São Luís, Cubatão - SP, filha de AGRIPINO 
PEREIRA DE LIMA, falecido há 20 anos e de EDNA FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 74 anos de idade, residente em Praia Grande - 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, 25 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: ALISSON CAMILO DE SOUZA e JAQUELINE FERREIRA DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, RG n.º 433905979 - SSP/SP, CPF 
n.º 33689274850, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e cinco (13/12/1985), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, 
aptº71, bloco 01, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de EDIVALDO DA SILVA SOUZA, de nacionali-
dade brasilerira, caminhoneiro, com 60 anos de idade, residente em São Paulo - SP e de APARECIDA 
CAMILO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, 
RG n.º 455787967 - SSP/SP, CPF n.º 35164452898, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (10/09/1984), residente na 
Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, aptº71, bloco 01, Parque São Luis, Cubatão - SP, filha de IVANILDO 
AVELINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA, 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, 25 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: KERGINALDO VICTOR DA SILVA FILHO e TSHEISLA SANTOS ROSA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de planejamento, RG n.º 34449076 - SSP/SP, CPF 
n.º 22915462879, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta e um de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e seis (31/12/1986), residente na Rua Maria Graziela, 1137, aptº23, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de KERGINALDO VICTOR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
supervisor, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LEILA FARAH REBOUÇAS DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, professora, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica em logística, RG n.º 6088523847 - SSP/RS, 
CPF n.º 34566063895, com 25 anos de idade, natural de Porto Alegre - RS (Porto Alegre-RS  Livro nº 
295, fls. nº 152, Termo nº 130441), nascida no dia seis de junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(06/06/1989), residente na Rua Maria Graziela, 1137, aptº23, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de 
MAURICIO CHAVES DA ROSA, de nacionalidade brasileira, moto boy, com 45 anos de idade, residente em 
Porto Alegre - RS e de EDNA SOUZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, técnica biodiagnóstico, 
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, 25 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: FLAVIO DOS SANTOS e LUDMILA TAVARES DO AMARAL. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, téc.segurança do trabalho, RG n.º 276611226 - SSP/SP, CPF n.º 
21286812860, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de outubro de mil 
novecentos e setenta e oito (30/10/1978), residente na Rua Marechal Costa e Silva, 501, Jardim Costa 
e Silva, Cubatão - SP, filho de GILSON BISPO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
66 anos de idade, residente na Rua Marechal Costa e Silva, 501, em Cubatão - SP e de MARIA IRACEMA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente na Rua Marechal 
Costa e Silva, 501, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assis-
tente de geoprocessamento, RG n.º 32614917 - SSP/SP, CPF n.º 31685209858, com 33 anos de idade, 
natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 171, fls. nº 253, Termo nº 36706), nascida no 
dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e um (25/05/1981), residente na Rua México, 
239, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de UBIRAJARA CUSTÓDIO DO AMARAL, falecido há 03 anos 
e de NEUSA TAVARES DO AMARAL, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos de idade, 
residente na Rua México, 239, 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, 25 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: ALESSANDRO BRASIL GOMES e JAILANE NERIS DE SOUZA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de suprimentos, RG n.º 48602085 - SSP/SP, CPF n.º 
37594151801, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de março 
de mil novecentos e noventa (24/03/1990), residente na Rua Pastor Horacio Francisco Valentim, 24, 
Vila São José, Cubatão - SP, filho de JOSÉ CARLOS GOMES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZENAIDE DE JESUS BRASIL, de nacionalidade brasile-
ira, doméstica, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, RG n.º 428069794 - SSP/SP, CPF n.º 43428841867, 
com 19 anos de idade, natural de Ipirá - BA (Ipirá-BA  Livro nº 52, fls. nº 104, Termo nº 60279), nas-
cida no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (01/12/1994), residente na 
Rua Santa Terezinha, 75, Vila São José, Cubatão - SP, filha de JOÃO OLIVEIRA DE SOUZA, desapare-
cido há 19 anos e de JULIETA SANTOS NERIS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 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: CARLINDO FERREIRA NETO e SILVIA NERISSA BRAGA FERREIRA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tec. em manutenção, RG n.º 485635306 - SSP/SP, CPF n.º 
37937730862, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de novembro 
de mil novecentos e oitenta e nove (26/11/1989), residente na Rua dos Girassóis, 337, Vila Natal, Cu-
batão - SP, filho de EDSON SOUZA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 54 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FÁTIMA CUNHA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, aux. de logistica, RG n.º 355764714 - SSP/SP, CPF n.º 40631452800, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de março de mil novecentos e noventa 
(03/03/1990), residente na Rua Jeferson Damião do Amaral, 196, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de SIL-
VIO GUILHERME FERREIRA, de nacionalidade brasileira, ministro do evangelho, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CELIA REGINA BRAGA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 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 129, 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 Republica, 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, 20 de outubro de 2014
o oficial: Fabio Capraro.

32 anos de tradição

GERAL ARMAZENS GERAIS LTDA torna público que recebeu da 
CETESB a Licença de Operação N° 25000992, para Recipientes 
de qualquer capacidade para transporte e armazenagem de 
gases à Av. Doutor Fernando Costa, 409 -Vila Couto - Cubatão.

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

por Aderbau Gama

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

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

VENDE
APARTAMENTo NA VilA NoVA
2 DoRMiTÓRioS 
R$ 160.000,00

APARTAMENTo NA VilA 
NoVA 3 DoRMS CoM SUiTE, 
CoZ. PlANEJADA E GARAGEM 
FECHADA
R$ 320.000,00
APTo PoNTA DA PRAiA 2 
DoRMS.
390.000,00

AlUGA
CASA DE 2 DoRMS. NA VilA NoVA

SAlA CoMERCiAl AV.PEDRo JoSÉ 
CARDoSo E RUA BAHiA.

SAlão CoMERCiAl 130M² J.D São 
FRANCiSCo.

APTo TERRÉo 3 DoRMS.CoM 1 SUiTE 
E GARAGEM FECHADA NA VilA NoVA.

APTo. 3 DoRMS. SUiTE EM SANToS 
BoQUEiRão.

SAlA CoMERCiAl EM SANToS RUA 
JoAQUiM TAVoRA.

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

O Grêmio dos Servidores Municipais de Cubatão, 
organizou torneio relâmpago de Futsal em hom-
enagem ao Diretor Claudenir Costa Doria (in 
Memorian) e o Torneio de Tranca e Sinuca em 
Homenagem ao sócio Sabino Martins Oliveira (in 
memorian) 
Participaram do torneio de Futsal: Cursan, CMT, 
Secretaria de Esportes, Terracom e Vigilância. 
O campeão foi a Cursan vencendo a equipe de 
Esportes por 6x3. 
Na tranca os campeões foram Wagner e Estrela e 
na sinuca o grande vencedor foi o Odair, que na 
final venceu o José Amado.
O Presidente do Grêmio Teodorico José da Silva, 
agradece aos patrocinadores, Sesep, José Carlos 
Ribeiro, Danny Modas, Banco do Brasil e Loja 
Fundo de Areia. Agradece o apoio de sua direto-
ria e parabeniza a todos participantes

Felicidades ao Casal 
Willian e Vaniela 
que trocaram alian-
ças dia 18-10. Na 
foto com os pais 
do noivo Manoel e 
Laudec

Parabéns ao pequeno Ithan, que comemorou sua 
segunda primavera. A mãe Gisele, familiares e ami-
gos cuidaram dos mínimos detalhes. Parabéns!

No último sábado a pequena Juliana comemo-
rou 4 aninhos com os mimos do pai  Carlos 
Eduardo, do avô Doge, da avó Jane e dos tios 
Tati e Egon.

Noite divertida com Célo Bechert no Teatro Coli-
seu, espetáculo “Sorria-se”, com o apoio de Márcio 
Fernandes Neves, presidente do Rotary Casqueiro 
e Antonio Carlos Dueñas, Rotary Ponta da Praia.
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ANUNCIE
AQUI

3361-5212
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