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Feira oferece mais de dois mil    
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Terceira edição do 
evento também ofe-
rece orientação profis-

sional, oferta de crédi-
to pelo Banco do Povo, 
orentação do Sebrae, 

foto, elaboração de 
currículo e cópias de  
documentos.

Todos os serviços 
prestados são total-
mente gratuítos.

Consultas aos ca-
dastros do SPC e Sera-
sa estarão disponíveis 

aos participantes. 
Não é preciso cadas-

tro prévio.  02
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tados pelo programa 
‘Cubatão Mais Bela’ 
atendem demandas 
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e romoção de árvores 
percorrendo todos os 

bairros da cidade.
Empresa também é 
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de limpeza e manuten-
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Última vítima mora-
va na Cota 200. Aciden-
tes foram no canteiro 

Construção Civil 
registra quatro 
acidentes fatais

de obras de prédios e 
também nas áreas da 
Usiminas e Porto. 02
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em diversas frentes  

Braskem chega às embalagens 
de pães integrais

SUSTENTAbILIDADE 04 Sabesp garante abastecimento 
na Baixada; inclusive na 
temporada

Santos Brasil amplia 
economia de água com 
lavagem a seco

Marcus Cabalero
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fatos e teNDÊNCIas

OSAMU já tem novo dire-
tor. Quem assumiu o pos-
to, por indicação da pró-
pria prefeita, é o popular 
Tinho.

Promovido  

Marcos Roberto ocupa-
va, desde 2012, o cargo 
de Assessor de Políticas 
Públicas do serviço.
Nos bastidores da Saúde 

o que corre é que pesou 
a favor do novo Diretor o 
bom desempenho e de-
senvoltura  na linha de 
frente do Pronto Socorro 
Central. 

TV Câmara I 

A Concorrência Pública 
02/2014, que pretende 
escolher a nova empresa 
que vai prestar os servi-
ços de geração , edição, 
produção e transmissão 
da TV legislativa teve 
mais um capítulo na últi-
ma quarta, dia 05.

A concentração exces-
siva de mercado da Am-
bev, que detem mais de 
70% do mercado de cer-
vejas do país, é apontada 
por comerciantes como 
a principal causa da mu-
dança no atendimento.

Dois pesos 
duas medidas 

A primeira queixa é em 
relação à concorrência 
desleal. A partir do de-
poimento de comercian-
tes a mesma caixa de 
cerveja pode custar cerca 
de R$ 9O no Costa e Silva 
e algo em torno de R$ 72 
na Vila Nova. 

Mando quando quero 

Um dos comerciantes 
prejudicados pela Am-
bev diz que mesmo com 
pedido confirmado a cer-
veja não veio.
“Não vou nem me dar 

ao trabalho de ligar. Vou 
ligar pra quem? Nin-
guém, me conhece mais. 
No tempo do Toninho 
ainda conseguia ao me-
nos ser chamado pelo 
nome”, desabafa. 
O mesmo comerciante 

diz que na época do an-
tigo dono da distribuido-
ra que fica no Guarujá o 
atendimento era VIP. 
“Éramos muito respei-

tados e não pagávamos 
nada mais por isso. A 
Ambev piorou muito o 
nosso atendimeto. Isso é 
lamentável”, diz. 

TV Câmara II 

Cinco empresas eram 
esperadas, já que cumpri-
ram a exigência anterior 
de visita técnica.
Nesta fase deveriam en-

tregar dois envelopes.
Um, com a documenta-

ção e outro com o valor 
pretendido pelo serviço.
   Contudo, ao abrir a 

sessão o presidente da 
Comissão anunciou ape-
nas três presentes. 

Sob nova direção 

Indignação 

Contato:
jornalacontece@acontecedigital.com.br

TV Câmara III

Abertos os envelopes 
contendo os documen-
tos, duas empresas fo-
ram desabilitadas.
Fundac e Fapetec não 

cumpriram as exigên-
cias de apresentação 
dos documentos.
A atual prestadora do 

serviço, a TV Costa Nor-
te, apresentou impug-
nações frente aos seus 
dois concorrentes.
Agora as empresas ina-

bilitadas tem cinco dias 
úteis para apresentarem 
recursos. Caso contrário 
a Costa Norte sairá ven-
cedora. 

Leitor flagra fumaça da Usiminas

Ademário retorna com boas 
votações na bagagem
Coordenador de campanhas do PSDB na Região estava licenciado há 90 

dias. Volta com o estadual e o federal mais votado do PSDB

 “O maior le-
gado do nosso tra-
balho na vida pú-
blica é ver o sucesso 
do projeto Serra do 
Mar. Um projeto 
que tirou mais de 
10 mil pessoas de 
sub-moradias, que 
tinham esgoto a céu 
aberto na porta de 
casa e fornecimen-
to de água e luz 
precários. São dois 

De olho no futuro 
e firme na oposição, 
o vereador Ademá-
rio (PSDB) vai retor-
nar ao plenário da 
Câmara de Cubatão 
na próxima terça, dia 
11, após 90 dias de li-
cença. O tucano reto-
ma suas funções após 
dedicar-se exclusiva-
mente às eleições.

Sobre os resultados 
do pleito, considera 
que de modo geral foi 
muito positivo. Com 
apoio do vereador 
em Cubatão e Região, 

Fernando Capez foi 
eleito com a maior 
votação do estado, 
306.268 votos, para a 
Assembleia Legislati-
va.

 Já a manutenção 
da parceria com Bru-
no Covas, que já havia 
apoiado nas eleições 
de 2006 e 2010, garan-
tiu ao ex-secretário 
de Meio Ambiente do 
estado a maior vota-
ção entre os tucanos 
candidatos à Câmara 
dos Deputados, cra-
vados 352.708.

excelentes feitos. 
Aqueles que foram 
removidos recebe-
ram casas e aparta-
mentos de primeira. 
Já aqueles que per-
maneceram no bair-
ro, convivem hoje 
com excelente es-
trutura de ruas, for-
necimento de água, 
luz, esgotamento sa-
nitário e sistema de 
drenagem”. 

Legado

Ampliar parcerias

Para o vereador, 
as eleições incontes-
táveis dos seus can-
didatos a deputado 
estadual e federal e 
a  vitória do gover-
nador Alckmin em 
Cubatão são fatores 
determinantes para 
que ele possa buscar 
mais investimentos 
para a cidade. 

“Nosso compro-
misso é com a cidade. 
As transformações 
do Programa Serra 
do Mar, por exemplo, 
vamos trabalhar para 

levar aos demais bair-
ros que carecem de 
urbanização. Inclusi-
ve já temos em pauta 
a desapropriação da 
área do DER para a 
habitação. Queremos 
que as duas mil mo-
radias para resolver 
o problemas das co-
munidades da Água 
Fria e Pilões saiam 
o mais rápido possí-
vel”, afirma. 

Ademário afirma 
que o fato de estar na 
oposição não impede 
ponte com Estado.

Fim da greve

Vereadores destravam pauta e 
retomam as deliberações

Oposição e situação fizeram acordo, sem participação do governo

Todos projetos 
que estavam em 
pauta foram discuti-
dos e votados. Entre 
os assuntos votados 
estavam duas auto-
rizações para de as-
sinatura de convênio 
entre a Prefeitura e 
a EMTU. Um deles 
visa aimplantação 
do Sistema Estrutu-
rado de Transporte 

Coletivo de Média e 
Baixa Capacidade. O 
segundo, permite a 
unificação das cartei-
ras de Identificação 
do Passageiro Espe-
cial.

Os vereadores tam-
bém aprovaram a al-
teração da Lei 2.699, 
redefinindo a compe-
tência e a composição 
do Conselho Muni-

cipal de Saúde, com 
uma emenda modifi-
cativa. 

Bombeiros
Também foi apro-

vado, em segunda 
discussão, o Projeto 
de Lei que autoriza 
o Executivo a efetu-
ar adiantamento ao 
Corpo de Bombeiros. 
Agora, o texto segue 

para sanção da pre-
feita Marcia Rosa. 

Os vereadores ain-
da aprovaram docu-
mento que permite 
à Associação de Pro-
moção e Assistência 
Social “Estrela do 
Mar” a utilização do 
local onde está insta-
lada, que faz parte do 
patrimônio público. 

Feira de emprego de São Vicente

A terceira edição 
do evento, que ocor-
re nos próximos dias 
12 e 13, no Centro de 
Convenções, oferece 
vagas de emprego e 
serviços totalmente 
gratuitos. 

Com apoio da Sa-
besp e da Associação 
Comercial, os partici-
pantes poderão reali-

zar consultas ao SPC 
e Serasa, formular 
currículos, tirar fotos, 
copias de documen-

tos e emitir Carteira 
de Trabalho. 

A articulação de 
vários serviços tam-
bém está envolvendo 
o Banco do Povo. O 
banco oferece crédito 
para pequenos negó-
cios com juros subsi-
diados.

Também partici-
pam instituições de 

Duas mil vagas são oferecidas. Banco do Povo, Procon, PAT e Sebrae 
também prestam atendimento

Dias 13 e 14 

No Centro de Convenções 
da Mata Atlântica no 
Parque Bitaru 

ensino que vão pres-
tar orientação ao pú-
blico. 

Os candidatos a 
uma vaga devem le-
var o currículo atua-
lizado, além dos do-
cumentos pessoais. 
Inscrições no próprio 
local e no link: feira-
deempregosv.tou-
chtechdev.com.br

Durante passeio de barco no manguezal, próximo ao 
porto da Usiminas, as lentes de um de nossos leitores 
voltou-se para a área da empresa. 
Chamava a atenção uma densa fumaça, de cor alaran-
jada que saia de uma das chaminés da empresa. 
Também causou estranheza ao leitor o aterramento 
de uma grande área, sinalizando a realização de uma 
obra de grande porte. 
O assunto permanecerá na pauta do jornal durante 
a semana e em nossa próxima edição vamos buscar 
mais informações e respostas sobre o assunto. 

Divisão umbilical  

A eleição presidencial 
continua forte na pauta.
Testemunhas confir-

mam que a divisão no 
país vai muito além do 
Sul/Sudeste e frente Nor-
te/Nordeste.
“Na minha família o ne-

gócio tá feio. Não vejo a 
hora de chegar o Natal e 
ver o retorno dos abra-
ços”, comenta o obser-
vador. 
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1.092 m² 

De novos jardins em vá-
rios pontos da cidade

Equipes do ‘Cubatão Mais Bela’ da 
Cursan intensificam ações em Cubatão

Próprios públicos, praças e ruas são beneficiados pelas ações
Por determinação 

da prefeita Marcia 
Rosa  a Cursan am-
pliou os serviços de 
manutenção e repa-

ros em  Cubatão me-
lhorando o aspecto 
da cidade, como um 
todo. Um dos braços 
fortes da Administra-
ção Municipal, o pro-
grama ‘Cubatão Mais 
Bela’, lançado em 
março de 2010, tem 
como objetivos, a re-
cuperação, reconstru-
ção e planejamento 
urbano de Cubatão, 
especialmente no que 

diz respeito à limpe-
za, embelezamento e 
ordenamento da Ci-
dade, atuando como 
agente de recupera-
ção da autoestima do 
cubatense.  

Atualmente, reali-
za ações coordenadas 
com a Secretaria de 
Manutenção, como 
por exemplo, em mu-
tirões de pintura nas 
praças do Município, 
As Praças Portugal, 
Afonso Schmidt e 
Mascarenhas de Mo-
raes, são alguns dos 
exemplos. 

A Companhia rea-
liza também, limpeza 
e serviços de jardina-
gem no Novo Parque 
Anilinas. 

De acordo com o 
diretor presidente da 
Cursan, Almir da Sil-
va Moura, a diretoria, 

“Com a expectativa de novos contratos e 
de um grande crescimento, já que a Cur-
san investiu em adequar-se administrati-
vamente para diversos planos, estamos 
certos de crescermos ainda mais”.

Caiação de guias e postes
Reparos em calçadas
Construção de rampas de acesso
Roçagem 
Jardinagem 
Plantio de árvores
Mutirões de limpeza
Limpeza das unidades de ensino 
Limpeza e manutenção do Parque Anilinas 
Serviços emergenciais 
Recuperação de calçadas, guias e sarjetas 
Pequenas reformas de próprios 

ServiçoS que a CurSan 
realiza

em 2014
379.536,67 m² de roçada
1589 de podas 
34 remoções de árvores
29 mudas plantadas
1.102 m² de redes de drenagem construídas        

e recuperadas

Bolso de infratores 
já está doendo mais

atualmente, tem a sa-
tisfação de contar com 
uma Empresa sabe-
dora de seus limites, 
sejam eles financei-
ros, administrativos 

ou operacionais. 
Ainda de acordo 

com Almir, a atual 
Administração ab-
sorveu uma empresa 
com seu operacional 

limitado e a transfor-
mou em uma empre-
sa dinâmica, capaz 
de atuar em diversas 
áreas, frente às de-
mandas da Prefeitura

Novos valores estão 
valendo. O maior acrés-
cimo, de 900%, atinge 
motoristas, que em pis-
ta simples, forçarem a 
ultrapassagem. Antes 
o condutor infrator era 
autuado em R$ 191,54, 
com o reajuste passa a 
pagar R$ 1.915,24.

          O valor da mul-
ta por ultrapassagem 
pelo acostamento tam-
bém sofreu aumento. 
De R$ 127,69 para R$ 
957,70 - uma variação 
de 650%. As multas 
por outras ultrapassa-
gens perigosas, como 
em curvas, subidas e 
locais sem visibilidade, 

também foram reajus-
tadas para esse valor.

 A correção do va-
lor também vale para 
quem for flagrado dis-
putando “racha” ou 
participando de com-
petições de arranca-
das. 

Para esse tipo de 
infração a correção 
foi de 233%. Passou 
de R$ 574,62 para R$ 
1.915,40.

Além dos reajustes, 
os infratores pode-
rão ficar até um ano 
sem dirigir. Em caso 
de reincidência em 12 
meses, as multas serão 
dobradas.

Fotos: Marcus Cabaleiro

UME São Paulo

É um dos exemplos das 
muitas obras e reformas
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sustentabilidade
Sabesp garante abastecimento na BS

Crise hídrica na Capital não afeta operações na Região, inclusive durante os picos de consumo da temporada.  
Empresa afirma que fez investimentos e que o sistema do Litoral é completamente interligado 

A Sabesp informa 
que as nove cidades 
da Baixada Santista 
contam com cobertu-
ra já universalizada 
no fornecimento de 
água. 

E apesar da crise 
hídrica, uma das pio-
res da história, que 
também atinge outros 
estados e regiões do 
país, o abastecimento 
da região da Baixada 
Santista  é indepen-
dente e segue operan-
do normalmente. 

A ampliação da ca-
pacidade do sistema 
inclui as estações de 
tratamento de Cuba-
tão, de Guarujá, onde 
foi construída a ETA 

Jurubatuba.
A nova estação de 

tratamento tem capa-
cidade para tratar 2 
mil litros por segun-
do.

Além disso foi feito 
um grande reservató-
rio com capacidade 
de armazenar até 10 
milhões de litros de 
água. 

Já em Itanhaém, 
foi realizada a cons-
trução da estação de 
tratamento Mambu/
Branco, que dobrou 

a vazão de 800 para 
1.600 l/s, além da im-
plantação no total de 
24 km de adutoras que 
reforçam a distribui-
ção em Praia  Grande 
e área Continental de 
São Vicente.  

Integração 

Técnicos da empre-
sa reforçam a confia-
bilidade do sistema 
da Região. Assim, em 
caso de diminuição 
na oferta em um mu-
nicípio, a água pode 
ser transferida de ou-
tro. 

Uso racional

Mesmo com os in-
vestimentos realiza-

90 milhões

Foram investidos apenas 
em 2013, afirma a Sabesp

Fabril e Light serão tema do 6º FAS
Fórum Acontece de Sustentabilidade vai discutir destinação para as casas 

antigas. Boa parte dos imóveis históricos está abandonada

Os organizadores 
da sexta edição do 
evento, que será reali-
zado no mês de abril, 
já definiram um dos 
temas a serem deba-
tidos. Empresários, 
Prefeitura, Estado, 
pesquisadores, edu-
cadores e comunida-
de serão convidados 
a discutir a melhor 
forma de utilização 
dos dois bairros.

Entre as sugestões 

em pauta está a im-
plantação de centros 
de pesquisas, incuba-
dora de empresas do 
mercado de sustenta-
bilidade e como polo 
de formação técnica. 

Os imóveis da 
Vila da Usina Henry 
Borden pertencem a 
EMAE, que é estatal 
e controlada pelo go-
verno do estado. No 
caso das antigas casas 

da Vila Fabril a pro-
prietária é uma em-
presa privada, a MD 
Papéis, que encerrou 
a linha de produção 
em 30 de janeiro de 
2012. 

Nos dois casos os 
sinais de abando-
no são evidentes. Os 
dois bairros, entre os 
primeiros da cidade, 
foram construídos a 
partir da década de 

1920. Serviram du-
rante muitos anos 
para os funcionários 
das empresas. Mes-
mo tombados várias 
casas da Fabril foram 
simplesmente demo-
lidas. 

Participe desde de-
bate, mande suges-
tões para:

jornalacontece@
acontecedigital.com.br

Santos Brasil economiza 
água com lavagem a seco
Bem-sucedido em terminal rodoviário santista, método sus-

tentável é adotado em outras unidades da empresa

A  empresa adotou 
um modelo sustentá-
vel e pioneiro na Bai-
xada Santista de lava-
gem de seus veículos 
e equipamentos para 
transportes rodoviá-
rios. 

Apenas para a hi-
gienização de um 

Plástico verde da Braskem 
embala pães integrais

A Braskem, maior 
produtora de resinas 
termoplásticas das 
Américas e líder glo-
bal em biopolímeros, 
empregará de maneira 
inédita o plástico ver-
de em embalagens de 
pães integrais produ-
zidos pela Wickbold, 
uma das mais impor-

tantes empresas do 
país no segmento de 
pães industrializados. 

“Esta é a primeira 
embalagem de pães a 
apostar na utilização 
do polietileno verde 
no mercado nacio-
nal e isso demonstra 
o compromisso das 
duas empresas com a 

inovação e a susten-
tabilidade em seus 
negócios. É mais uma 
grande conquista não 
apenas para Braskem 
e Wickbold, mas tam-
bém para o consumi-
dor final”, afirma Ale-
xandre Elias, diretor 
de Químicos Renová-
veis da Braskem.

Resultado da com-
binação de inovação, 
tecnologia e susten-

único caminhão são 
gastos cerca de 1.480 
litros, ou seja, uma 
caixa d’água residen-
cial e meia com capa-
cidade padrão.

Para o gerente-exe-
cutivo de Transpor-
tes da Santos Brasil, 
Wendell Fernandes, 

tabilidade, o plásti-
co verde da Braskem 
captura e fixa gás car-
bônico da atmosfera, 
colaborando para a 
redução da emissão 
dos gases causadores 
do efeito estufa. Este 
produto apresenta as 
mesmas caracterís-
ticas do polietileno 
tradicional e pode ser 
reciclado na cadeia já 
existente.

100% 

renovável, matéria-prima 
vem da cana-de-açúcar

Produtos da linha estão sendo comercializados 
em São Paulo e em breve em todo o país 

o aumento do uso da 
lavagem a seco pro-
porciona ganhos ope-
racionais à empresa e 
aos clientes, melho-
rando a eficiência no 
modal rodoviário. 

“ C o n t r i b u í m o s 
com a diminuição do 
trânsito nas rodovias 
da Baixada Santista. 
Além disso, anterior-
mente precisávamos 
de um dia inteiro 
para lavar um único 
caminhão”, diz.

Ainda de acordo 
com a empresa o pro-
cesso de lavagem a 
seco, diminuiu o tem-
po de serviço. Cada 
caminhão é limpo em 
cerca de uma hora.  

Com isso voltam 
a operar em menor 
tempo. 

Divulgação

Divulgação

dos e a garantia de 
abastecimento total, 
a companhia de sane-

amento reforça que é 
fundamental a par-
ticipação da popula-

ção , através do uso  
consciente e evite o 
desperdício

A integração do sistema permite que a água possa ser transferida de um 
município para outro, na região, de acordo com a demanda

Marcel Nóbrega

Marcel Nóbrega
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Comércio
Acic realiza promoção e 
elege melhores do ano
Evento de premiação será em janeiro. Eleição segue 

até o próximo dia 10

Comprar em Cuba-
tão, além de fortale-
cer o comércio local, 
gerar empregos, ren-
da e arrecadação para 
a cidade, pode colo-
car carro e moto em 
sua garagem; fogão e 
geladeira na sua cozi-
nha e tv de última ge-
ração na sala da sua 
casa. 

Iniciativa da Acic; 
a promoção “Fim 

de Ano Premiado” 
quer garantir a per-
manência do consu-
midor cubatense e 
atrair pessoas de ou-
tras cidades da Re-
gião, principalmente 
servidores públicos, 
profissionais liberais 
e trabalhadores das 
indústrias. 

Os melhores  
de 2014

A entidade reforça 
que para ter direito 
a retirada do prêmio 
o dono do cupom 
sorteado deve estar 
presente na hora do 
sorteio, conforme es-
tabelecido nas regras 
da promoção. 

Os melhores do 
ano da Acic podem 
ser indicados através 
do preenchimento de 
cupom, que deve ser 
entregue na sede a en-
tidade, ou por e-mail. 

A entidade orienta os 
interessados em par-
ticiparem na observa-
ção dos sete critérios 
de escolha; qualidade 
no atendimento, in-
vestimento na cidade, 
investimento no so-
cial, imagem e propa-
ganda, controle am-
biental, crescimento e 
tradição no mercado. 

O formulário de 
votação pode ser reti-
rado na sede da enti-
dade (Rua Bahia, 171) 
ou através do nosso 
site acontecedigital.
com.br 

Sorteio

carro, moto e 
eletrodomésticos

Marcel Nóbrega

Cubatão terá Loja do 
‘Todo Poderoso Timão’

Novidade será ao lado do restaurante Street Point

O comércio cuba-
tense vai ter em bre-
ve participação em 
um mercado com 
potencial de vendas 
de mais de R$ 450 
milhões. A franquia 
de artigos esportivos 
oficiais e produtos 
licenciados do Sport 
Club Corinthians 
Paulista vai inaugu-
rar umanova loja na 
avenida Joaquim Mi-
guel Couto. 

De acordo com 
pesquisa da Pruri 
Consultoria, a tor-
cida corinthiana é a 
mais lucrativa e a que 
mais consome artigos 
oficiais. Os alvine-
gros do Parque São 
Jorge, de acordo com 
pesquisa de 2012 do 
IBGE, são mais de 33 
milhões no Brasil. 

O potencial de ven-
da desses artigos é 
mais de 40% superior 

a do segundo coloca-
do, que o São Paulo 
com vendas de R$ 
289 milhões ao ano. 

A loja de Cubatão, 
terá os mesmos pa-
trões de toda a rede. 
Estarão a venda, além 
das camisas oficiais, 
de treino e comemo-
rativas; canecas, bo-
las, copos, canetas, 
relógios, toalhas e di-
versos outros artigos 
licenciados. 

Atriz busca patrocínio para concurso nos EUA
A bela e jovem Valeria Guimarães mudou para Los Angeles onde conquistou bolsa de estudos

“Comecei a estudar 
teatro na EACS- Esco-
la de Artes Cenicas de 
Santos, dirigida por 

Virginia Nascimento, 
após um ano e meio 

fiz um teste em São 
Paulo. No horizonte, 
estava a oportuni-
dade de estudar na 
New York FilmAca-
demy, de Los Ange-
les. Tudo deu certo. 
Fui aprovada no teste 
e conquistei uma bol-
sa. Em fevereiro de 
2014 mudei para Los 
Angeles e aqui estou, 
para cinema na New 
York FilmAcademy”, 
resume Valéria.

De acordo com a 
estudante, durante o 
período de estudos, 
foi selecionada para 
participar de uma 
peça de teatro cha-
mada Love Games, 
que estreia em De-
zembro. 

Os planos é que a 
peça inicie uma turnê 
no próximo ano, pelo 
estado de Washing-
ton D.C e depois 
Nova York. 

Patrocínio 

Além de ver aber-
tas as portas para 
atuar na peça, Valéria 
também foi seleciona-
da para representar o 
Brasil em um concur-
so produzido pela In-
finity Media que vai 
ser realizado em Los 
Angeles, no mês de 
março de 2015.

Contudo para par-

ticipar do concurso é 
exigido que a candidata 
entre com uma cota de 
patrocínio. 

Os valores, fora as 
despesas com passagens 
e hospedagem, variam 
entre 100 e 1.000 dólares. 
Uma parte do patrocí-
nio fica com a organiza-
ção , outra é usada para 
cobrir as despesas com 
a publicação de uma re-
vista e a Unesco recebe 
uma terceira parte. 

2015

em março, Valéria 
representará o Brasil 
em Los Angeles

Setor da Construção Civil já 
registra quatro mortes no ano

aCidenTeS

O trabalhador Fran-
cisco Antônio de Alen-
car, morador do bairro 
Cota 200, em Cubatão, 
é a quarta vítima de 
acidente do setor de 
construção. 

Ele caiu de uma das 
oito pequenas casas 
geminadas e sobre-
postas em construção 
na José Gonçalves 
da Mota Júnior, 9, no 
bairro Marapé, em no 
início do mês de se-
tembro.

Segundo Maria Ber-
nardeteTrajano ,dire-
tora do Sintracomos, 
sindicato que repre-
senta a categoria da 

construção civil, mon-
tagem e manutenção 
industrial de Santos 
e Região, o trabalha-
dor “tinha problemas 
cardíacos e labirintite, 
o que também seriam 
motivos impeditivos 
para o que executava 
na hora da queda”, 
pondera. 

Bernardete acres-
centa que houve três 

quedas na mesma 
obra, este ano, inclusi-
ve do engenheiro res-
ponsável e proprietá-
rio dos imóveis.

Francisco deixa mu-
lher e três filhos. 

Muro

Na última quin-
ta, dia 30, o soldador 
Aldo Sebastião Bispo, 
de 60 anos, morreu na 
obra do edifício ‘Gre-
en Garden’, ainda em 
fase inicial, na Aveni-
da Almirante Cóchra-
ne (canal 5), 175.

Após ser atingi-
do pela queda de um 

muro, ele foi removido 
para o pronto-socorro 
da zona leste, com pa-
rada cardiorrespirató-
ria, politraumatismo, 
trauma crânio encefá-
lico e hemorragia no 
ouvido.

O vice-presidente 
do sindicato, Luiz Car-
los de Andrade, este-
ve no local, logo após 
o acidente para cobrar 
providências urgentes 
da empresa. 

O soldador traba-
lhava para a emprei-
teira Fundamenta, 
contratada pela cons-
trutora Aliança.

Terceiro

Esse foi o terceiro 
acidente fatal no se-
tor em 2014. Em 6 de 
outubro, morreu o tra-
balhador Wellington 
Monteiro, que atuava 
na montagem de um 
elevador de açúcar, no 
armazém 16 do Porto.

No dia seguinte ao 
acidente o Sindicato 
protocolou denúncia 

no Ministério do Tra-
balho e Emprego a fim 
de evitar novos inci-
dentes.

Usiminas

Em 29 de janeiro, na 
Usiminas, em Cuba-
tão, morreu o soldador 
Paulo Dias de Moura, 
de 58 anos, após cair 
de uma plataforma de 
30 metros.

Vespaziano Rocha

Marcel Nóbrega

3 filhos 

menores ficaram órfãos 
com o acidente fatal ao 
trabalhador 
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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.

Objetivo Cubatão inova 
conceito educacional

Considerado o melhor 
sistema de ensino do país 
pelas maiores instituições 
educacionais do mundo, 
o colégio Objetivo che-
gou à Cubatão em 2009 
com o desafio de trazer à 
cidade um novo conceito 
na educação do ensino in-
fantil e fundamental.

Em pouco tempo, o 
Objetivo Cubatão alcan-
çou marcas importantes, 
conquistando medalhas 
nas últimas três edições 
da OBA, a Olimpíada 
Nacional de Astronomia, 
além de vitórias no espor-
te como os títulos na copa 
CNA de futsal escolar e o 
vice campeonato na últi-
ma edição da Copa TV 
Tribuna.

A evolução também 
dá resultados no Xadrez, 
Ballet e Judô, atividades 
que no Objetivo são in-
tegradas à grade e fazem 
parte da rotina dos alu-
nos.

O sistema de ensino 
é diferenciado, onde o 
estudante constrói suas 
perspectivas e com o au-
xílio do professor alcan-
ça os resultados; “Aqui o 
estudante se apropria do  
conteúdo, o educador, é o 
mediador entre a aquisi-
ção do conhecimento e a 
efetivação da aprendiza-
gem, isso forma cidadãos 
críticos que estarão pron-
tos para questionamentos 
maiores no futuro e que 
busquem mais e mais o 
aprendizado” explica a 
Diretora pedagógica, Pro-
fessora Sandra Hott.

O método é o respon-
sável pela aprovação re-
corde em unidades pú-
blicas e instituições de 
ensino técnico em todo o 
país, prova disto é que em 
2013 novamente o Objeti-
vo conseguiu as melhores 
notas no Enem, o Exame 
Nacional de Ensino Mé-
dio  dentre as escolares 
particulares do Brasil.

Este crescimento vem 
acompanhado da estru-
turação das unidades, o 
Objetivo Cubatão iniciou 
neste ano as atividades de 
sua nova unidade, locali-
zada na Praça Indepen-

dência, bem no coração 
do Jardim Casqueiro.

Sediando as turmas 
do ensino infantil, o co-
légio tem todas salas cli-
matizadas com ambiente 
projetado para facilitar 
o aprendizado, além de 
uma TV de LCD em cada 
uma delas.

Na brinquedoteca a 
imaginação das crianças 
ganha asas no amplo es-
paço temático e do lado 
de fora o playground com 
grama sintética oferece 
espaço para diversas ati-
vidades com brinquedos 

adequados a idade dos 
alunos, tudo ao ar livre.

Tudo isso pode ser 
acompanhado pelos pais 
de qualquer parte do 
mundo através da inter-
net, isso porque a unida-
de conta com um sistema 
de monitoramento com 
câmeras posicionadas em 
todos os ambientes e atra-
vés de um login e senha 
é possível assistir todos 
os passos dos estudantes, 
proporcionando mais se-
gurança e tranqüilidade 
para os responsáveis.

Os avanços porém não 
param por aí, de acordo 
com o Diretor Adminis-
trativo, Prof. Msc. Jo-
nas Antunes o Objetivo 
Cubatão está preparando 
muitas novidades para 
2015, “Iniciamos a nos-
sa programação com o 
Desafio de bolsas, onde 
o aluno pode conseguir 
um desconto de até 100% 
a partir da nota que con-
quistar no teste e vamos 
adiante, avançaremos 
com diversos projetos, 
adianta o diretor  que co-
memora o crescimento de 
mais de 100%  ao ano pelo 
quinto ano consecutivo; 
“ O nosso crescimento é 
a prova de que a cidade 
merecia de fato ter um 
colégio com ensino forte 
como o Objetivo, Cuba-
tão tem hoje o melhor 
método educacional do 
país que está disponível 
pra qualquer aluno que 
queira algo mais na sua 
formação, estamos pron-
tos para ajudá-los à che-

Escola comemora crescimento de 
mais de 100% ao ano pelos cinco 

anos Consecutivo

“Para 2015

Desafio de Bolsas com até  
100% de desconto.”

Prof. Jonas Antunes

gar aonde quiserem atra-
vés da formação escolar” 
adianta ele convidando 
todos para conhecerem 
mais sobre o Objetivo.

Para saber mais aces-
se o site objetivocubatao.
com.br ou ligue 3363-3571, 
a unidade de atendimento 
fica na Praça da Indepen-
dência no Jd. Casqueiro.

Nova unidade no Jardim Casqueiro
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São viCenTe

Bailarinos e atores ainda 
podem fazer inscrição

Bailarinos e atores 
ainda podem se ins-
crever. As vagas são 
apenas para homens. 

Os interessados 
devem comparecer 
na terça, 14, das 14 às 
21 horas, na sede das 
Oficinas Culturais na 
rua Ten. Durval do 
Amaral, 72, Catia-
poã.

Documentos 
Para a inscrição é 

preciso ser maior de 
14 anos, levar xerox 
do RG e compro-
vante de residência. 
Menores devem ir  
acompanhados do 
responsável e, além 

dos documentos ci-
tados, é necessário 
levar também xerox 
do RG do adulto que 
assinará a ficha. A 
foto do crachá é feita 
no próprio local, sem 
custo.

Tradição 
A primeira edi-

ção do espetáculo foi 
simples em um cerca-
do no  Gonzaguinha, 
por  voluntários que  
comemoravam o ani-
versário da cidade.

Em 1998, graças a 
investimentos fede-
rais, uma arena foi 
construída e atores 
profissionais foram 

convidados. 
Desde então, o es-

petáculo ganhou mais 
visibilidade e conta 

hoje com mais de 60 
mil espectadores por 
apresentação.

Em 2002, o espe-
táculo foi nomeado 
pelo Livro Guinness 
dos Recordes como 
o maior espetáculo  
em areia de praia do 
mundo

Divulgação

1982

Foi realizada a primeira 
edição do espetáculo
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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

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., torna público que 
requereu da CETESB a Licença Prévia de instalação, para Gases el-
ementares (oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, etc.) fabricação, sito 
à ESTRADA SR. RENE FONSECA S/N - PIAÇAGUERA - CUBATÃO/SP.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MARCELO DE SOUSA FERREIRA e PÂMELA CRISTINA NETO DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado, RG n.º 472631548 - SSP/SP, CPF 
n.º 36496721890, com 25 anos de idade, natural de Inhuma - PI (Osasco - 2º Subdistrito  Livro nº 
184, fls. nº 61v, Termo nº 109555), nascido no dia dez de outubro de mil novecentos e oitenta e 
nove (10/10/1989), residente na Rua do Alojamento, 14, Fabril, Cubatão - SP, filho de ANTONIO 
JOSE FERREIRA, falecido há 13 anos e de MARCELINA JOSEFA DE SOUSA FERREIRA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em Osasco - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 363509070 - SSP/SP, CPF n.º 41064263828, com 23 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de outubro de mil novecen-
tos e noventa e um (25/10/1991), residente na Rua do Alojamento, 14, Fabril, Cubatão - SP, filha 
de VALDECIR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, resi-
dente 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, 27 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: RICARDO ARAUJO DA SILVA e JOYCE ALBUQUERQUE DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor de qualidade, RG n.º 48906288 - SSP/SP, CPF 
n.º 41238066860, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de abril de mil 
novecentos e noventa e três (13/04/1993), residente na Av. Principal, 4005, D, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filho de ROGERIO CARNEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCISCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS, de nacionalidade brasile-
ira, agente de saúde, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, aux. de cartório, RG n.º 48897544x - SSP/SP, CPF n.º 41846926807, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de agosto de mil novecentos e 
noventa e dois (12/08/1992), residente na Av. Principal, 4439, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de 
RAIMUNDO JOÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, soldador, com 56 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE, 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, 27 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 GALDINO DA SILVA e CÍCERA LUCINÉA CORDEIRO DE MELO. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 550860630 - SSP/SP, com 29 anos de idade, 
natural de Bom Jardim - PE (Bom Jardim-PE - 1ºDistrito  Livro nº 9, fls. nº 62, Termo nº 10999), nascido no 
dia quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (04/02/1985), residente na Rua 6, 88 B, Fa-
bril, Cubatão - SP, filho de JOSÉ GALDINO DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 60 anos de idade, residente em Bom Jardim - PE . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, domestica, RG n.º 392259205 - SSP/SP, CPF n.º 94341460463, com 46 anos 
de idade, natural de Custódia - PE, nascida no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e sessenta 
e oito (25/05/1968), residente na Rua 6, 88 B, Fabril, Cubatão - SP, filha de JOSÉ CORDEIRO SOBRINHO, 
falecido há 6 anos e de GENESIA RODRIGUES DE MELO, falecida há 6 anos. Divorciada de Cícero José 
Cordeiro dos Santos, conforme sentença datada de 25/08/1999, proferida pelo Juiz de Direito da Co-
marca de São Vicente-SP, nos autos de n°1115/98. 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, 27 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 EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA e KELLY CRISTINA SANTOS SARDINHA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, coordenador de operações, RG n.º 30947152 - SSP/SP, 
CPF n.º 29153089855, com 35 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito), nascido no 
dia quinze de abril de mil novecentos e setenta e nove (15/04/1979), residente na Rua Habib Diban, 38, Ci-
dade Nautica, São Vicente - SP, filho de MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, falecido há 02 anos e de NELSIN-
DA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 anos de idade, residente em São 
Vicente - SPDivorciado de Nathalie Gomes de Oliveira, conforme sentença de 06/05/2013, proferida pela 
Juiza de Direito da 2ªVara de Família e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de nº3085/12. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar contábil, RG n.º 408268165 - SSP/SP, 
CPF n.º 32531534873, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (18/01/1984), residente na Rua São Luis, 291, Vila Nova, Cubatão 
- SP, filha de LUIZ ANTONIO SARDINHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA SANTOS SARDINHA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, 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, 27 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: FELIPE DA SILVA RODRIGUES e VITÓRIA VASCONCELOS PEREIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquinas, RG n.º 48963070 - SSP/SP, CPF n.º 
41583002820, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 154, fls. nº 270, Termo 
nº 43658), nascido no dia cinco de setembro de mil novecentos e noventa e dois (05/09/1992), resi-
dente na Rua 5, 153, bl.1, aptº34, Conjunto Rubens Lara, Cubatão - SP, filho de LÚCIO MÁRIO ALVES RO-
DRIGUES, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de SILVANA DA SILVA ALVES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 
421342833 - SSP/SP, com 17 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 204, 
fls. nº 207, Termo nº 123225), nascida no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e noventa e 
seis (23/11/1996), residente na Rua João Damaso, 583, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de 
FIRMINO GONÇALVES PEREIRA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, motorista, com 41 anos de idade, 
residente em Santos - SP e de EDNA LOPES DE VASCONCELOS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, vend-
edora, com 41 anos de idade, residente em Santos - 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, 27 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: VALDIR DE TOLEDO MARQUES e JOSEFA CRUZ FRAGA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. técnico em manutenção, RG n.º 194807290 - SSP/SP, CPF 
n.º 10825611857, com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta e um de 
outubro de mil novecentos e sessenta e nove (31/10/1969), residente na Rua Arthur Bernardes, 
816, casa 2, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de WILSON MARQUES, falecido há 9 anos e de 
NAIR DE TOLEDO MARQUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 74 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 
30797853 - SSP/SE, CPF n.º 01973881594, com 30 anos de idade, natural de São Domingos - SE, 
nascida no dia seis de novembro de mil novecentos e oitenta e três (06/11/1983), residente na Rua 
Arthur Bernardes, 816, casa 2, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de PEDRO MECENAS FRAGA, 
falecido há 17 anos e de BERNARDINA DA CRUZ FRAGA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 
anos de idade, residente em São Domingos - SE. Divorciada de Elivanio Barbosa dos Santos, con-
forme sentença datada aos 16/04/2014, proferida pela Juiza de Direito da Comarca de Campo do 
Brito/SE, no processo de nº201463300020. 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, 27 de outubro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ DO CARMO SILVA e ROSENEIDE SANTOS DA SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 8699681 - SSP/SP, CPF n.º 
78374707887, com 71 anos de idade, natural de Itapebi - BA, nascido no dia vinte e três de set-
embro de mil novecentos e quarenta e três (23/09/1943), residente na Rua Vereador José Mar-
condes, 47, casa 1, Vila São José, Cubatão - SP, filho de LEOZINA MARIA DE BRITO, falecida há 24 
anosDivorciado de Roseneide Santos da Silva, conforme sentença datada de 16/04/2013, pela MM. 
Juiza de Direito da 3ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de n°356/2013, processo 0002785-
95.2013.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
327686327 - SSP/SP, CPF n.º 29063579870, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia onze de agosto de mil novecentos e setenta e oito (11/08/1978), residente na Rua Vereador 
José Marcondes, 47, casa 1, Vila São José, Cubatão - SP, filha de JOSÉ MAIA DA SILVA, falecido há 
14 anos e de LIDIJA MARIA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de José do Carmo Silva, conforme sentença datada de 
16/04/2013, pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de n°356/2013, 
processo 0002785-95.2013.8.26.0157.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, 27 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: RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS e DELAINE POÇAS PEREIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, professor, RG n.º 44397343x - SSP/SP, CPF n.º 
30940973839, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de março 
de mil novecentos e oitenta e quatro (14/03/1984), residente na Rua Estados Unidos, 442, Jd. 
Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ADOLFO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 52 anos de idade e de MARIA EUNICE DO NASCIMENTO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciada, pedagoga, RG n.º 439226168 - SSP/SP, CPF n.º 34966138825, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (10/12/1985), residente na Rua Estados Unidos, 442, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, 
filha de MARCELINO MARQUES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ADENAIR APARECIDA POÇAS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Jefferson Tadeu de Lima, con-
forme sentença datada aos 10/11/2009, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara Judicial da Comarca 
de Cubatão/SP, nos autos de nº707/09. 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, 27 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: MANOEL ORLANDO CARMO OLIVEIRA e TELMA FARIAS DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 22117066 - SSP/SP, CPF n.º 
36849235591, com 49 anos de idade, natural de Castro Alves - BA (Rafael Jambeiro-BA  Livro nº 7, fls. 
nº 277, Termo nº 4165), nascido no dia dez de abril de mil novecentos e sessenta e cinco (10/04/1965), 
residente na Rua São José, 222, Vila São José, Cubatão - SP, filho de JOSUÉ GOMES OLIVEIRA, falecido 
há 20 anos e de ROSALINA DIAS OLIVEIRA, falecida há 8 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 22314434 - SSP/SP, CPF n.º 12144489840, com 43 anos de idade, nat-
ural de Boquim - SE (Boquim-SE  Livro nº 30, fls. nº 25, Termo nº 1483), nascida no dia vinte e dois de 
novembro de mil novecentos e setenta (22/11/1970), residente na Rua São José, 222, Vila São José, 
Cubatão - SP, filha de JOSÉ ROSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 86 anos 
de idade, residente em Arauá - SE e de MARIA FARIAS DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 70 anos de idade, residente em Arauá - 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, 28 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: FABRICIO SANTOS DA SILVA e EDNA VIEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, ajudante de serviços gerais, RG n.º 443965407 - SSP/SP, CPF n.º 22829477898, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta 
e cinco (23/04/1985), residente na Rua Coronel Manoel Roberto Barbosa, 668, Presidente Bernardes - SP, 
filho de FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 50 anos de 
idade, residente em São Vicente - SP e de LEONIDIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SPSendo ele neste ato representado por seu bastante 
procurador: Douglas Alves dos Santos, brasileiro, solteiro, mecânico, Portador do RG: 48.574.414-4-SSP-SP, 
CPF: 232.217.758-06, residente e domiciliado na Rua Maria José de Mendonça Correia, nº68, Costa Muniz, 
Cubatão/SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, diarista, RG n.º 439231991 - SSP/
SP, CPF n.º 34205204841, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia treze de novembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (13/11/1985), residente na Rua Alberto Pinto de Carvalho, 49, Nova 
República, Cubatão - SP, filha de GERALDO RAFAEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 59 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de AMARA LUCIA VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 56 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, 29 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: FRANK SANTANA GONÇALVES e JUCILENE CANDIDO SANTANA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 41920705 - SSP/SP, CPF 
n.º 33584507839, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 67, fls. nº 2, 
Termo nº 8766), nascido no dia trinta de março de mil novecentos e setenta e nove (30/03/1979), 
residente na Rua João Veiga, 516, bl.1, aptº22, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filho de WALTER JOSE 
GONÇALVES, falecido há 14 anos e de TEREZA SANTANA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, RG n.º 437591086 - SSP/SP, CPF n.º 33405266807, com 31 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 95, fls. nº 198, Termo nº 20106), nas-
cida no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e três (10/05/1983), residente na Rua João 
Veiga, 516, bl.1, aptº22, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filha de JAIR GOMES SANTANA, de nacio-
nalidade brasileira, caminhoneiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SEV-
ERINA MARIA CANDIDO SANTANA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, 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, 29 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: GECIONE RIBEIRO DE SOUZA LIMA e GERALDA DAS DÔRES DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, carreteiro, RG n.º 192969663 - SSP/SP, CPF n.º 
08050952843, com 48 anos de idade, natural de Bom Conselho - PE, nascido no dia vinte e qua-
tro de outubro de mil novecentos e sessenta e seis (24/10/1966), residente na Rua Nadir Tereza 
Esteves, 183, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de ANTONIO FORTUNATO DE LIMA, falecido há 18 
anos e de ESTECIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 78 anos 
de idade, residente em Praia Grande - SPDivorciado de Solene Maria Moreira dos Santos, conforme 
sentença datada de 20/03/2014, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Judicial desta Co-
marca, nos autos de n°0001876-53.2013.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasile-
ira, solteira, costureira, RG n.º 000729720 - SSP/MS, com 49 anos de idade, natural de Araruna - PB 
(Araruna  Livro nº 4, fls. nº 49, Termo nº 2268), nascida no dia dezenove de maio de mil novecentos 
e sessenta e cinco (19/05/1965), residente na Rua Nadir Tereza Esteves, 183, Ilha Caraguatá, Cu-
batão - SP, filha de MARIA DAS DÔRES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 89 
anos de idade, residente em Araruna - PB. 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, 29 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: ALEX SILVA ALVES e CAMILA OLIVEIRA PIMENTEL. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 402999071 - SSP/SP, com 31 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta e três (28/09/1983), 
residente na Rua 05, 88, Fabril, Cubatão - SP, filho de MANOEL ALVES NETO, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentado, com 67 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de MARIA APARECIDA DA SILVA 
ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em São Vicente - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 473393864 - SSP/SP, CPF n.º 
40574939806, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de março de mil 
novecentos e noventa e um (04/03/1991), residente na Rua 05, 88, Fabril, Cubatão - SP, filha de DENIS 
PEREIRA PIMENTEL, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 45 anos de idade, residente em 
Vitória - ES e de IZINETE REGINA DE OLIVEIRA PIMENTEL, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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: DAYLON PINHEIRO ALMEIDA e MARIANA FARAH REBOUÇAS GOUVEIA 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, RG n.º 37303721 - SSP/
SP, CPF n.º 41711721875, com 20 anos de idade, natural de Guarapuava - PR (Candói-PR  Livro nº 
8, fls. nº 223, Termo nº 3162), nascido no dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa e 
três (13/12/1993), residente na Rua das Mangueiras, 253, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de DANIEL 
DE MATTOS ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARLEI PINHEIRO ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 
47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, téc. de segurança do trabalho, RG n.º 355764398 - SSP/SP, CPF n.º 38387324809, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 140, fls. nº 317, Termo nº 38133), na-
scida no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa (01/05/1990), residente na Rua 13 
de Março, 5, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de ELIAS GOUVEIA SILVA FILHO, de na-
cionalidade brasileira, caldeireiro, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de AN-
GELA FARAH REBOUÇAS GOUVEIA SILVA, de nacionalidade brasileira, costureira, 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, 30 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: MANOEL MESSIAS NUNES SANTOS e VANIA LUCIA DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 350414300 - SSP/SP, CPF n.º 
12144686831, com 46 anos de idade, natural de Nossa Senhora de Lourdes - SE (Gararú-SE  Livro 
nº 1, fls. nº 170, Termo nº 678), nascido no dia seis de março de mil novecentos e sessenta e oito 
(06/03/1968), residente na Rua 3, 94, Fabril, Cubatão - SP, filho de ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Aracajú - SE e de JUVEN-
TINA VIEIRA DANTAS, falecida há 35 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
tecnica de segurança, RG n.º 353975163 - SSP/SP, CPF n.º 29374862824, com 34 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 71, fls. nº 47, Termo nº 10403), nascida no dia quinze de 
março de mil novecentos e oitenta (15/03/1980), residente na Rua 3, 94, Fabril, Cubatão - SP, filha 
de EDIVALDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de TARCILIA MUNIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 77 
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, 01 de novembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ EDVALDO DE OLIVEIRA e ROSANGELA DOS SANTOS. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 395593682 - SSP/SP, CPF n.º 
82204292320, com 33 anos de idade, natural de Morada Nova - CE, nascido no dia vinte e um de junho 
de mil novecentos e oitenta e um (21/06/1981), residente na Rua José de Castro, 137, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, filho de RAIMUNDO BELO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 
anos de idade, residente em Morada Nova - CE e de MARIA EDNEUSA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em Morada Nova - CE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 437928573 - SSP/SP, CPF n.º 23188287844, com 29 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Campos de Cunha - Distrito de Cunha  Livro nº 109, fls. nº 272, 
Termo nº 25751), nascida no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (28/07/1985), 
residente na Rua José de Castro, 137, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de JOSE DOS SANTOS, fale-
cido há 9 anos e de JIOVANDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 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, 01 de novembro 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: VITOR CAMPOS CIPRIANO e DANIELE MARINHO PEREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de ti, RG n.º 46672371 - SSP/SP, CPF n.º 39612957860, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 141, fls. nº 134, Termo nº 38348), nas-
cido no dia três de junho de mil novecentos e noventa (03/06/1990), residente na Rua Dom Pedro II, 
986, aptº12, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de CARLOS ALBERTO CIPRIANO, de nacionalidade brasile-
ira, caminhoneiro, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA INES DA SILVA CAM-
POS CIPRIANO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 488815678 - SSP/SP, 
com 21 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 278, fls. nº 28, Termo 
nº 100127), nascida no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e três (05/01/1993), resi-
dente na Rua 7 de Setembro, 834, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de MARCO ANTONIO ALBUQUERQUE 
PEREIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA SOLANGE MARINHO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, tecnica em nutrição, 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, 01 de novembro 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: ROQUE DIAS e MARLUCE DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, encarregado de obra, RG n.º 18665298 - SSP/SP, CPF n.º 07765097806, com 48 
anos de idade, natural de Avaré - SP, nascido no dia sete de agosto de mil novecentos e sessenta e seis 
(07/08/1966), residente na Rua José Quirino Dantas, 77, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filho de 
ROBERTO DIAS, falecido há 30 anos e de LUIZA CARVALHO DIAS, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 66 anos de idade, residente em Avaré - SPDivorciado de Roseli Aparecida Machado, conforme 
sentença datada de 15/10/2012, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara da Comarca de Avaré-SP, 
nos autos de nº 2858/12.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, encarregada de 
limpeza, RG n.º 38914060 - SSP/SP, CPF n.º 13386047831, com 47 anos de idade, natural de Paulo Afon-
so - BA (Paulo Afonso - BA  Livro nº 55, fls. nº 105, Termo nº 417), nascida no dia trinta de março de mil 
novecentos e sessenta e sete (30/03/1967), residente na Rua José Quirino Dantas, 77, Jardim Nova Re-
publica, Cubatão - SP, filha de ADALIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 85 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, 01 de novembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALAN VALBERIS DA SILVA e MONICA CHAGAS BARRETTO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, tecnico de manutenção, RG n.º 32206646 - SSP/SP, CPF n.º 27798351841, 
com 35 anos de idade, natural de Recife - PE (Camaragibe-PE  Livro nº 9, fls. nº 52, Termo nº 9391), nascido 
no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (16/01/1979), residente na Rua Adhemar 
Otero Neves, 155, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filho de ANTONIO INÁCIO DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA SEVERINA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 43923292 - SSP/SP, 
CPF n.º 33333326809, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de maio de 
mil novecentos e oitenta e cinco (12/05/1985), residente na Rua José Quirino Dantas, 268, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, filha de JOSÉ ALVES BARRETTO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIZABETH MARIA CHAGAS, de nacionalidade brasileira, diaris-
ta, 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, 03 de novembro 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 BEZERRA OLIVEIRA e ADRIANA MACHADO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, meio oficial de mecânico, RG n.º 227765321 - SSP/SP, com 42 anos 
de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 454, fls. nº 2, Termo nº 198392), 
nascido no dia oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois (08/02/1972), residente na Rua 
Acacia dos Santos, bl.22, casa 2, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de BENEDITO LUIZ BEZERRA, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
OLIVEIRA BEZERRA, falecida há 32 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de cozinha, RG n.º 375825587 - SSP/SP, CPF n.º 32282973810, com 40 anos de idade, natural 
de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 471, fls. nº 94, Termo nº 219115), nascida no dia vinte 
e cinco de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (25/09/1974), residente na Rua Acacia 
dos Santos, bl.22, casa 2, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de JAIR MACHADO, falecido há 8 anos e de 
MARIA GILDETE MACHADO, falecida há 25 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS e THAÍZE DA SILVA QUIRINO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor de equipamentos, RG n.º 48878444X - SSP/SP, 
CPF n.º 43159935817, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de 
novembro de mil novecentos e noventa e dois (27/11/1992), residente na Av.Nove de Abril, 1713, 
fundos, Centro, Cubatão - SP, filho de VALTER APARECIDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
ajudante, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HELENA CLARA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, RG n.º 521972802 - SSP/SP, CPF n.º 
44890049827, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de novembro 
de mil novecentos e noventa e seis (01/11/1996), residente na Av.Nove de Abril, 1713, fundos, Cen-
tro, Cubatão - SP, filha de ROBSON ALVES QUIRINO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 37 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA CARLA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
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, 03 de novembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSECI PEREIRA DE SOUZA e LUCIEDNA DA SILVA PEREIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, téc. em farmácia, RG n.º 42282799x - SSP/SP, 
CPF n.º 22861372850, com 28 anos de idade, natural de Serra Preta - BA (Serra Preta - BA  Livro 
nº 43, fls. nº 150, Termo nº 1290), nascido no dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta 
e seis (16/06/1986), residente na Rua Santa Filomena, 600, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de 
OZANIA CELESTINA PEREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, téc. em 
enfermagem, RG n.º 1174822775 - SSP/BA, CPF n.º 02954687509, com 27 anos de idade, natural 
de Contendas do Sincorá - BA (Contendas do Sincorá-BA  Livro nº 8, fls. nº 168, Termo nº 2410), 
nascida no dia dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (18/09/1987), residente 
na Av. Tereza Esteves, 535, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de VALDETE ALVES PEREIRA, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZELITA 
DA SILVA PEREIRA, falecida há 5 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

ANUNCIE 
AQUI (13) 3361-5212Ligue
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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

  

 ATIVO     PASSIVO 
 CIRCULANTE                 80767,80 CIRCULANTE                 15666,03
 DISPONÍVEL                 80767,80 EXIGIVEL A CURTO PRAZO                15666,03
 CAIXA                      556,80 FORNECEDORES                   4491,00
 Caixa - Cubatão                     556,80 Fornecedores                   4491,00
     OBRIGAÇÕES SOCIAIS                  1717,07
 BANCOS C/ MOVIMENTOS                75056,75 Contribuição Sindical a recolher                   133,32
 Caixa Economica Federal c/c 486-4     75.056,75 INSS a recolher                   1583,75
 BANCOS C/ APLICAÇÃO                  5154,25 OBRIGAÇÕES TRALHISTAS                  8470,77
 Banco do Brasil C/P 1225-4                 5.154,25 Férias a pagar                   2860,80
     Salários a pagar                   3184,12
 PERMANENTE                 94928,72 Pis s/ fopag a recolher                    247,37
 IMOBILIZADO               117819,53 FGTS                      377,37
 Máquinas e Equipamentos                  3500,00 Cota Patronal INSS a pagar                  1801,11
 Veículos                103000,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                    987,19
 Computadores e Periféricos                11319,53 Contas a pagar                      187,19
     Serviços Terceiros a pagar                    800,00
 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS           -22890,81  
 Máquinas e Equipamentos                 -1108,46 PATRIMÔNIO LIQUIDO              160030,49
 Veículos                -13733,36 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO              160030,49
 Computadores e Periféricos                  -8048,99 Superavits Acumulados              184657,15
     Déficit Acumulado                -24626,66
 TOTAL DO ATIVO               175696,52 TOTAL DO PASSIVO               175696,52
  

   DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013 
 RECEITAS OPERACIONAIS                317605,96 DESPESAS OPERACIONAIS               124458,05
 CONVÊNIOS PRIVADOS                  99900,00 Despesas de Pessoal                 81472,63
 Projeto Jovens Capacitadores                  99900,00 Despesas de Materiais               26.299,24
 CONVÊNIOS PÚBLICOS                217705,96 Despesas Administrativas               16.686,18
 Projeto Caminhos do Fazer - Municipal  118285,71  
 Conv. SEADS - Emenda Parlamentar      99420,25 DESPESAS GERAIS                 91631,79
 DOAÇÕES                     5000,00 Serviços Terceiros                 75218,46
 Doação Pessoa Jurídica em espécie         5000,00 Impostos e Taxas                 16413,33
 OUTRAS RECEITAS                   32150,40  
 Alugueis                      2100,00 EVENTOS 3096,09
 Eventos                        850,00 Festas e Promoções                   3096,09
 Eventuais    4975,00 Receita da Lojinha                3835,00 

          DESPESAS FINANCEIRAS                    4867,44
 Prêmio Nota Fiscal Paulista                      390,40 Despesas Financeiras                   4867,44
 RECEITAS FINANCEIRAS                    1150,59  
 Rendimentos de Aplicações   1150,59  
TOTAL DAS RECEITAS               355906,95 TOTAL DAS DESPESAS               224053,37
   
 RECEITA (+)                355906,95  
 DESPESA (-)                224053,37  
 RESULTADO DO EXERCÍCIO (=)             131853,58

       SUELI APARECIDA ANDRADE ALVES              RAFAEL MAX DE SOUZA 
                    CPF. 582.008.438-15          CONTADOR 
                             PRESIDENTE              CRC/SP - 1SP217351/O-0 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2013.Somando Ativo e Passivo a importância 
de R$ 175.696,52. Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica técnico desde que reconhecidamente 
operou com elementos dados e firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade. Cubatão, 31 de Dezembro de 2013.

CENTRO DE CAPACITAÇÃO COMUNITÁRIA DE CUBATÃO/SP DA SSVP   
  CNPJ: 10.489.515/0001-50   
  BALANÇO PATRIMONIAL   
      Levantado em 31 de dezembro de 2013 

“Dia 25 de Outubro aconteceu na Escola ABC a “Feira Cultural”, onde as 
turmas do Fundamental I (1° ao 5° Ano) abordaram vários temas da Walt 
Disney, como A Bela e a Fera, O Rei Leão, A Branca de Neve, dentre out-
ros. E as turmas do Fundamental II (6° ao 9° Ano), curtas metragem sobre 
a escola, o bairro e preconceito.“Mais um ano a Feira foi um sucesso com 
a parceria entre escola, família e equipe.”

Feliz Aniversário...

Eugenia Cardoso comemorou seu aniversário com as colegas da D’ASCOLA 
confecções, e o diretor da empresa Rui D’ascola

Cida da 
Câmara, 
dia 01-11.

Toninho da Perfecta, 
dia 04.

Pai e mãe estão curtindo 
muito a chegada do 
pequeno Bernardo.
Parabéns ao casal!

No último dia 31, a escola de idiomas CCBEU do Jardim Casqueiro comemo-
rou o Holloween. Parabéns! A festa foi um sucesso!

Parabéns ao casal Cido Barbosa 
09/11 e Deise Merilim 04/11 que 
comemoram seus aniversários  
juntinhos. Que Deus continue 
derramando infinitas bençãos
em suas vidas.
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ANUNCIE
AQUI 3361-5212
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