
Os estacionamen-
tos que tomaram lugar 
nas rodovias da Região 
no começo deste ano 
podem voltar.  

As principais pro-
postas para solução do 
problema não saíram 
do papel. 

Novos pátios, au-
mento na capacidade 
de armazéns do Porto,  
novos acessos e avan-
ço nas Perimetrais es-
tão patinando.  03
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Disputa milionária para a TV 
Câmara tem novidades 

Chico da Adega é celebridade 
CEV colhe depoimento 

PESADELO

Safra vai bater recorde e 
Baixada pode parar 

SINDICAL

Prefeitura abriu edi-
tal para pré-qualifica-
ção de empresas in-
teressadas em tocar a 
obra de mais de R$ 250 

Entrada de Santos

Anglo American apoia qualificação e geração de 
renda através de projeto social

SUSTENTAbILIDADE 04

Mara Anjos

Praia do Tombo 
mantém bandeira azul

Ecoviver apresenta 
seleção de trabalhos

ObrA

CULTUrA

Integrantes do Coral 
Zanzalá preparam   de-
talhes  para apresenta-
ção em Nova Iorque. 

Coral Internacional

milhões. Recursos são 
do PAC Médias Cidades  
com financiamento 
pela Caixa Econômica 
Federal. 03

Grupo recebeu con-
vite de uma das prin-
cipais companhias do 
mundo. 04

A cidade de Gua-
rujá conseguiu, pelo 
quinto ano consecu-
tivo, manter a certi-

ficação internacional. 
Especialistas apontam 
aumento no número 
de turistas. 

Alunos da rede pú-
blica de ensino de 
Cubatão lotaram o 
Bloco Cultural. Crian-

ças foram envolvidas 
na produção dos tra-
balhos que percorreu 
unidades de ensino. 

Considerado o maior 
festival de cultura nor-
destina fora do Nordes-
te, o Danado de Bom, 
em Cubatão, começou 
com o pé direito. 

O público prestigiou 
o primeiro dia da festa.

A área destinada à 
gastronomia nordes-
tina ficou completa-
mente lotada. (Foto)

Com a entrada franca, 
a programação segue 
até o próximo dia 16. 

Nomes consagrados   
da MPB, como o da ro-
queira Pitty e do cantor 

Fagner estão entre as 
apresentações. 

No sábado e no do-
mingo a praça de ali-
mentação abre a partir 
do meio dia.  06
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fatos e teNDÊNCIas
Presidência Guarujá   

Está temporariamente 
anulada a eleição para 
presidência da Câmara de 
Guarujá.
A decisão é do juiz Ricar-

do Fernandes Justo, da 1ª 
Vara Civel.

Presidência Guarujá   II

O questionamento partiu 
do vereador Edilson Dias 
(PT) que contestou a alte-
ração da data da eleição. 
A votação ocorreu no últi-

mo dia 30. A escolha seria 
no dia 28 dezembro, mas 
um Projeto de Lei Comple-
mentar alterou a data.

Sem efeito 

Agora a Câmara pode re-
correr da decisão ou en-
tão realizar nova eleição 
no dia 28 de Dezembro. 
Assim, se o vereador pe-

tista não tirar uma carta 
da manga, verá o colega 
Nicolaci ser eleito presi-
dente. Duas vezes. 

Presidência Cubatão 

No legislativo cubaten-
se o clima segue tenso. 
Ao que tudo indica, nau-
fragou o acordo, fechado 
em 2013 para conduzir o 
“vereador que vos fala” à 
presidencia.
Pelo acordo, PT , PDT e 

PMDB elegeram Wagner 
Moura para o primeiro bi-
ênio e votariam em Agui-
nal (PDT) para o segundo.

Presidência Cubatão II

Contudo, com as voltas 
do mundo, o PT já não 
tem 3 cadeiras. 
Agora no SDD, o ex-pe-

tista Dinho se vê livre do 
acordo.
O PMDB segue com duas 

cadeiras mas está dividi-
do. O PDT parece unido. 
Mas a quem diga que ou-
tro parlamentar do par-
tido corre por fora, com 
apoio de oposicionistas.

Lenha na fogueira 

Por ora, dois blocos estão 
declaradamente na dispu-
ta. Um candidato sairá do 
bloco governista. Outro, 
terá o apoio da oposição.
A verdade é que os opo-

sicionistas querem ver o 
circo pegar fogo e o gover-
no, fora da Mesa.

Jogo empatado 

Com quatro votos na ba-
gagem, DInho, Ademário, 
Doda e Ivan a oposição 
precisam de mais dois vo-
tos.
O bloco governista tam-

bém segue com quatro 
fiéis. Wagner, Fábio Jair e 
Queixão. 

Peso de ouro 

A decisão sobre quem 
leva a presidência e a Mesa 
parece estar nas mãos dos 
vereadores César, Roxinho 
e Aguinaldo.
Observadores juram que 

parceiro da situação ou da 
oposição, o próximo presi-
dente sai deste trio.
O mesmo observador 

aposta que a presidência 
será definida pela prefei-
ta. “Na hora certa”. 

Contato:
jornalacontece@acontecedigital.com.br

Nova UBS de Bertioga vai 
beneficiar até 14 mil pessoas

Unidade já funciona no bairro Maitinga e atende toda a 
região central da Cidade

Foi inaugurada nes-
ta quarta, dia 12, uma 
nova Unidade Básica 
de Saúde que atende-
rá toda a região cen-
tral da Cidade, do an-
tigo Jardim Veleiros 
até o Rio da Praia.

O equipamento vai 
ampliar e qualificar a 
rede de atendimento 
de saúde benefician-
do, aproximadamente 
14 mil pessoas. 

O atendimento co-
meçou nesta quin-
ta. A unidade ficará 
responsável pelos 
agendamentos já rea-
lizados no Centro de 
Saúde III, que funcio-
nava no Hospital Mu-
nicipal. 

De acordo com o 
prefeito Mauro Or-
landini, a proposta 
demonstra o compro-

A Unidade de 
Pronto Atendimento, 
que está em constru-
ção no bairro Vista 
Linda, está com 40% 
das obras concluídas. 
A previsão de entre-
ga é maio do próximo 
de 2015.  

misso da gestão com 
a saúde pública e pre-
ventiva. 

“Prevenir é o me-
lhor caminho para se 
uma vida saudável, 
por isso fico muito fe-
liz em poder entregar 
mais uma unidade de 
saúde com estrutura 
para atender bem a 
comunidade de Ber-
tioga, proporcionan-
do saúde de qualida-
de para todos”, disse.

Parceria 
Os investimentos 

na construção da uni-
dade foram de cerca 
de R$ 630 mil, com 
recursos oriundos do 
Governo Federal, por 
meio do Ministério da 
Saúde; do Estado e da 
Prefeitura. 

A obra está orçada 
em R$ 1,41 milhão, 
provenientes do Mi-
nistério da Saúde, 
por intermédio do 
Programa de Acele-
ração do Crescimen-
to (PAC2) e mais R$ 1 
milhão de Bertioga. 

UPA

Local: Rua Alberto Augusto de Andrade 
(antiga Rua 14), s/nº
Tel. 3317-1291 e 33176895
Prédio tem 454 m² de área construída 
Terreno da unidade tem 750 m²
São 19 salas, para abrigar cinco consul-
tórios médicos, consultório odontológico 
e farmácia. Além de clínica geral conta 
com ginecologiae pediatria

Dirceu Mathias

João Carlos Pollack toma posse no 
Convention & Visitors Bureau 
de Guarujá 

cerimônia 

O gerente geral 
do Sofitel Jequitimar 
Guarujá, assumirá a 
presidência do Bu-
reau. Vai substituir  
a Hoteleira Maria 
Laudenir Cardozo 
Soares de Oliveira, 
à frente do GCVB 
desde 2010. 

A cerimônia acon-
tece neste sábado, 
dia 15, a partir das 
16 horas no Sofitel. 

Na oportunidade 
serão divulgados o 
balanço das ativida-
des do Convention 
e o plano estratégi-
co de ação para o 

ano de 2015.
O Guarujá se des-

taca como atrativo 
turístico nacional por 
suas belezas naturais, 
distribuídas em 27 

praias, sua variedade 
gastronômica e capa-
cidade receptiva dos 
9.500 leitos, distribu-
ídos em 20 hospeda-

gens, que tornam o 
destino um dos mais 
procurados do Brasil 
para eventos corpo-
rativos. 

De acordo com 
o ranking da Inter-
national Congress 
& Convention Asso  
ciation (ICCA), os 
resorts Sofitel  Jequi-
timar Guarujá e Casa 
Grande Hotel foram 
os empreendimentos 
que mais receberam 
os eventos do ano de 
2013, proporcionan-
do ao destino Guaru-
já a 11ª colocação no 
ranking nacional.

Perfil 
João Carlos Pollack 

lidera o SofitelJequiti-
mar Guarujá, hotel da 
marca de luxo da Ac-
cor no litoral paulista, 
há mais de oito anos. É 
graduado em Adminis-
tração Financeira e es-
pecialista em Turismo 
e Gestão de Cuidados 
de Saúde, pelo GlionIn-
ternational Center, na 
Suíça.

9.500 leitos 

Garantiram a cidade o 1!ª 
posição entre os destinos 
mais escolhidos 

Na telinha 

Chico da Adega está mui-
to bem humorado.
Também não era pra me-

nos. Homenageado no Da-
nado de Bom, o paraibano  
ocupou nada menos que 
um bloco quase inteiro na 
1ª edição do Jornal da Tri-
buna.

Ouvidoria  

Um ouvidor atento aos 
bastidores do poder ga-
rante que a aparição cau-
sou dor de cotovelo em 
vários integrantes do pri-
meiro escalão.

Disputa pela TV   

A disputa pelo contrato 
milionário para prestar 
serviços para a TV Câmara 
de Cubatão, ganhou ares 
jurídicos.
Na fase de visita técnica  

eram cinco concorrentes. 
Para entregar propostas e 
documentos apareceram 
três.
Duas delas foram desa-

bilitadas. Agora, apenas 
duas estão na disputa. 
Se não ver prosperado 

seu recurso a Fundac dei-
xará o caminho livre para a 
vitória da TV Costa Norte.

Novo governador 

Com passagem aérea 
agendada para tomar pos-
se no mandato de depu-
tado federal, Samuel Mo-
reira (PSDB), fez escala no 
Palácio dos Bandeirantes.
Com a viagem de Alck-

min e do  vice Afif, o pre-
sidente da Assembleia as-
sumiu a chefia do Estado 
por dois dias. 

Novo governador II

Há quem aposte em Sa-
muel Moreira para a su-
cessão de Geraldo Alck-
min. Sera? E o Bruno?

Cabeças rolando 

  Em solo vicentino o 
prefeito Bili iniciou trocas 
pontuais no primeiro e no 
segundo escalão do go-
verno.
Ao que tudo indica o 

chefe do executivo já está 
preparando time para a 
batalha de 2016.

Cabeças rolando II

Aos poucos, também es-
tão rolando cabeças em 
solo cubatense.
Em alguns casos, ‘co-

mentadores’ dizem que 
algumas já tinham sido 
cortadas durante a última 
eleição. Não rolaram an-
tes para não prejudicar o 
resultado. 

Depoimento 

A CEV que investiga as 
causas do óbito da bebê 
Larissa Vitória dos Santos 
Viana colheu seu primeiro 
depoimento na tarde des-
ta quinta-feira, dia 13. 
Os pais da bebê Andreia 

dos Santos Viana e An-
dré Luiz dos Santos Viana 
relataram como se deu o 
caso. 
A bebê nasceu dia 30 de 

setembro e faleceu em 5 
de outubro. 
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Secovi-SP discute 
mercado Imobiliário 
na Baixada Santista 

Na próxima terça, 
dia 18, a partir das 
18h30, a Regional do 
Secovi na Baixada 
Santista realiza o En-
contro do Mercado 
Imobiliário da região, 
com o tema “Cidades 
do futuro e Perspecti-
va do mercado e mo-
mento atual”.

 O objetivo do 
encontro é discutir 

ideias inovadoras, so-
luções de infraestru-
tura, de melhoria dos 
empreendimentos e 
da qualidade de vida 
nos grandes centros 
urbanos. 

O evento serve 
ainda como uma 
boa oportunidade 
para aperfeiçoamen-
to profissional e ne-
tworking.

Programação

Claudio Bernardes, presidente do Secovi-SP e 
reitor da Universidade Secovi, que falará sobre 
“Cidades do futuro”

Mark Alfred Tumbull, diretor da vice-presidên-
cia de Gestão Patrimonial e Locação do Secovi-SP 
abordará “Perspectiva do mercado e momento 
atual”

O evento terá a coordenação de Carlos Meschi-
ni, diretor executivo da Regional Secovi na Baixa-
da Santista. 

Mais informações

As inscrições po-
dem ser feitas pelo e-
mail baixadasantista@
secovi.com.br ou pelo 
telefone (13) 3321-

Os participantes 
também poderão 
contribuir com a 
Campanha do Brin-
quedo 2014 do Am-
pliar, deixando um 

item em bom estado 
na recepção do even-
to. As doações serão 
destinadas a uma ins-
tituição beneficente 
de Santos.

Campanha

Anti-congestionamentos: 
medidas não saem do papel 
IBGE projeta safra recorde em 2015. Se planos não funcionarem rodovias 

devem se transformar em estacionamentos

3823. O evento acon-
tece no Hotel Mercure 
(Av. Washington Luís, 
565, Boqueirão, San-
tos/SP)

A safra de grãos de 
2015 pode estabele-
cer novos recordes de 
movimentação nos 
portos do país. 

A afirmação é do 
IBGE, que prevê um 
aumento de 9% no 
próximo ano, passan-
do de 195 milhões de 
toneladas em 2014 
para pouco mais de 
198 milhões em 2015.

Segundo o IBGE, 
o preço da soja, que 
sofreu uma ligeira 
retração, ainda é um 
bom atrativo para os 
produtores do grão. 

A área plantada do 
grão também aumen-
ta nesse ano, saindo 
de 30,2 milhões de 
hectares para 30,7 mi-
lhões de hectares em 
2015. 

A soja deve movi-
mentar nesse ano 94 
milhões de toneladas, 
superando em 7,2% a 
safra de 2014. 

Como resultado, a 
soja amplia sua parti-
cipação na produção 
de grãos do país de 
44,6% em 2014 para 
47,1% na safra deste 
ano.

Porto de Santos

Com a previsão de 
aumento da produ-
ção da safra, cresce 
a atenção no movi-
mento das carretas e 
caminhões nos termi-
nais do porto. 

Como o Brasil es-
coa somente 20% 
da sua produção de 
grãos por meio de 
ferrovias (nos Esta-
dos Unidos, esse ín-
dice beira os 50%), 
é dado como certo o 
aumento do número 
de caminhões rumo 
ao Porto de Santos. 

Em 2014, foram 
adotadas algumas 
medidas para tentar 

evitar essas filas. O 
agendamento da che-
gada à Santos, por 
meio dos terminais 
de grão é uma delas. 
Porém, houve falhas 
por parte dos termi-
nais de grãos do por-
to de Santos. 

Grandes obras para 
construção de novos 
acessos ao Porto, se-
parando caminhões 
dos veículos de pas-

Terminais de grãos na região
T-Grão Cargo; Terminal de Granéis do Guarujá;
Pérola Terminal de Grãos – Grupo Rodrimar.

Volume – Caminhão –25 toneladas por carreta. 
Trem – 100 toneladas por vagão

Transporte – em 2014 – 20% do volume de grãos para o 
porto de Santos por trem
80% por carretas e caminhões

seio continuam no 
papel. 

A única melhora 
é a inauguração do 
Anel Viário de Cuba-
tão e as novas faixas 
da Cônego Domêni-
co. 

Contudo, sem no-
vos pátios e acessos 
às perimetrais o trân-
sito pode travar nas 
chegadas à Santos e 
Guarujá.

215,7 milhões

Valor da obra com
recursos do PAC

Ecovias vai construir novo 
acesso ao Porto de guarujá

Expectativa é tirar mil caminhões da rua do Adubo. 
Obras devem terminar antes da chegada da safra 

A Artesp aprovou 
o projeto do novo 
acesso ao Porto em 
Guarujá.

Com isso a  Ecovias 
iniciou a obra. A pre-
visão é que os traba-
lhos estejam concluí-
dos em três meses. 

Se o cronograma 
for cumprido a obra 
vai ajudar a evitar 
congestionamentos 
na Cônego no perío-
do mais crítico do es-
coamento da safra. 

A liberação do 
novo acesso ao trá-
fego permitirá maior 
fluidez do trânsito e 
menos congestiona-
mentos. 

De acordo com a 
Artesp o Plano de 
Ação Integrada de 
Prevenção e Contin-
gências Operacionais 
para as principais ro-
dovias de acesso ao 
Porto de Santos. 

O plano definiu 

ações que deveriam 
ser tomadas para ga-
rantir a fluidez de 
tráfego. 

A agência afirma 
ainda que a aplica-
ção do Plano resultou 
numa redução de 54% 
nos congestionamen-
tos no Sistema An-
chieta/Imigrantes.

O combate aos 
congestionamentos e 
a implantação de me-
didas para garantir 
fluidez no caminho 
ao Porto, tem a parti-

cipação das Prefeitu-
ras da Região, da Co-
desp, da Ecovias , da 
Secretaria Estadual 
de Logística e Trans-
portes da Autoridade 
Portuária e das em-
presas que operam 
no porto e patios de 
caminhões. 

A maior dificulda-
de do Plano é colocar 
em prática a determi-
nação de que os ca-
minhões só desçam 
a Serra mediante o 
agendamento prévio. 

1 milhão e 100 mil serão 
investidos pela Ecovias

163 milhões 
Foram repassados aos município da Região pelo pro-
grama de concessões de rodovias na forma de ISS-QN. 
Este ano, entre janeiro e agosto, foram R$ 13,9 mi-
lhões

Fonte: Artesp

Nova entrada de 
Santos dá novo passo

Teve início a nova 
etapa para as obras de 
acesso na entrada da 
cidade e implantação 
de corredores de ôni-
bus ligando  Centro e 
Zona Noroeste. 

Empresas ou con-
sórcios interessados 
têm até o dia 16 de 
dezembro para reti-
rar o edital e poste-
riormente agendar 
com a Secretaria de 
Infraestrutura e Edi-
ficações (Siedi) visto-
rias técnicas no local 
das obras. 

O prazo de entre-
ga da documentação 
exigida para partici-

par do processo está 
marcado para a mes-
ma data.  

A concorrência pú-
blica, destinada para 
as empresas que fo-
rem qualificadas, será 
lançada nos próximos 
meses. A vencedora 

deverá desenvolver o 
projeto executivo e as 
obras de faixas exclu-

sivas e preferenciais 
de ônibus, incluindo 
pavimentação, me-
lhorias nas vias e a 
construção da ponte 
sobre o Rio São Jorge 
e viaduto sobre a Via 
Anchieta/Avenida 
Martins Fontes, no 
Chico de Paula.

O processo licitató-
rio é conduzido pela 
Comissão Especial e 
Transitória de Licita-
ção, criada pela pre-
feitura por meio do 
decreto n° 6.879/2014. 
Vinculada à Siedi, re-
úne integrantes desta 
pasta e da Secretaria 
de Gestão e CET.

Raimundo Rosa

Divulgação
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18/1 1 às 20h 

No anfiteatro da Univer-
sidade em Santos

GUARUjá

Prefeitura inicia obras 
nos jardins das praias da 
Enseada e Pitangueiras

Com o objetivo de 
combater a prolifera-
ção do mosquito aedes 
aegypti, transmissor da 
Dengue, e dotar a Cida-
de de mais áreas verdes, 
a Prefeitura de Guarujá 
iniciou o processo de 
conversão de três anti-
gas fontes luminosas lo-
calizadas, nas Praias da 
Enseada e Pitangueiras, 
em jardins.

 A ação está sendo 
coordenada pelas Se-
cretarias de Operações 
Urbanas e de Meio Am-
biente.  Segundo o se-
cretário de Operações 
Urbanas Averaldo Me-

nezes de Almeida, esta 
medida atende antigas 
reivindicações da po-
pulação e de entidades 
de classe. 

“Ao atendermos aos 

pedidos dos moradores 
e transformarmos estas 
três fontes luminosas 
que estavam desativa-
das em jardins, estamos 

criando mais áreas ver-
des na região central do 
Município e com isso 
combatendo a prolife-
ração do mosquito da 
Dengue, uma vez que 
mesmo desativadas, 
essas fontes luminosas 
acumulavam água de 
chuva, o que gerava 
riscos a comunidade”, 
disse. 

 Os três novos jardins 
estão sendo construídos 
pelos profissionais do 
Centro de Apoio Ope-
racional Guarujá com 
o apoio de técnicos da 
Secretaria de Meio Am-
biente do Município.

Zanzalá vai se apresentar 
em Nova Iorque
Convite partiu do DistinguishedConcerts Internacional New 

York; um dos mais importantes do mundo

Antes de embarcar 
o grupo artístico can-
tou três músicas, que 
fazem parte do reper-
tório de “O Messias”, 
de Handel, programa 
que será apresentado 
no Lincoln Center, em 
Nova Iorque, um das 
casas de espetáculos 
mais tradicionais da 
Big Apple. 

O concerto será na 
tarde do domingo, dia 
30 de novembro. O 
Zanzalá formará um 
imenso coral com 400 
vozes de várias par-
tes do mundo, como 
França, Guatema-
la, Estados Unidos, 
Hong Kong, Austrá-
lia e Alemanha. 

A produção  é do 
Distinguished Con-
certs Internacional 
New York, o DCINY. 

O convite para o 
coral cubatense pisar 
em terras norteame-
ricanas veio de Jona-
than Griffith, regente 
e diretor artístico do 
espetáculo, já tradi-
cional em Nova Ior-
que. 

Ao visitar um ví-
deo do Coral Zanzalá 

em que interpretou 
brilhantemente “O 
Messias”, junto com 
a Banda Marcial de 
Cubatão, o diretor fi-
cou impressionado 
com a qualidade téc-
nica do coral. 

Representação
“É uma honra, para 

Cubatão e todos os 
seus moradores, sa-
bermos que seremos 

A Prefeitura de Cubatão e uma 
empresa da cidade patrocinam a 
ida e permanência dos artistas. 
A empresa que abraçou o 
sonho musical não quis divulgar 
o nome.

muito bem represen-
tados em Nova Ior-
que, nesta apresen-
tação do DCINY”, 
disse a prefeita Mar-
cia Rosa. 

Ela recebeu um bu-
quê de rosas das mãos 
da regente e um pe-
queno quadro, com o 
pôster que circula em 
Nova Iorque, neste 
momento, convidan-
do os espectadores.

Esamc/Santos  
é destaque em     
Desafio Startups

A 2ª edição do De-
safio de Startups Uni-
versitário já está com 
seus finalistas confir-
mados. 

O evento está confir-
mado na programação 
da Semana Global de 
Empreendedorismo e 
já faz parte do calen-
dário mundial do Cir-
cuito Startup.

Com as inscrições 
encerradas domin-
go, seis membros da 
ASEBS, associação de 
Startups da região, vo-
taram nas 13 startups 
inscritas represen-

tando as faculdades: 
ESAMC, Unisantos, 
UFSCAR, Fatec e Uni-
monte. 

Os finalistas serão 
avaliados por Reginal-
do Andrade (Asebs), 
Valdomiro Roman 
(Fundação Parque 
Tecnológico de San-
tos), Daniel Alexan-
drino (KBRTEC Solu-
çõesOn-line) e Paulo 
Milreu (Aceleradora 
Viking).

A final também 
contará com uma po-
cket-palestra do de-
senvolvedor de aplica-
tivos Wilson Baraban 
e os speechs de Karina 
Martins (No Cash) e 
Danielle Braga (SOS 
Divas) mostrando o 
desenvolvimento de 
seus projetos após o 
último desafio.

Concurso Soroptimista de Arte 
Viva o Seu Sonho

Soroptimista, uma 
organização interna-
cional de mulheres 
que trabalham para 
melhorar a vida de 
mulheres e meninas 
em suas comunida-
des, convida estudan-
tes, de 4 a 18 anos de 
idade, a participarem 
do concurso  anual 
de arte Viva o Seu So-
nho, o qual comemo-
ra a mulher e o poder 

de seus sonhos.
A organização des-

taca as muitas con-
tribuições feitas por 
mulheres no lugar de 
trabalho convidando 
estudantes desenhar 
a imagem de uma 
mulher que admiram

Este ano o concur-
so de arte presta tri-
buto ao lançamento 
do novo programa 
mundial da Soropti-
mista – Sonhe, Reali-
ze: Apoio Profissional 
para Meninas, o qual  
visa ajudá-las a al-
cançarem o seu pleno 

potencial e viver seus 
sonhos oferecendo-
lhes  acesso a profis-

U$ 1,6 milhões

é o valor dos total de 
prêmios distribuídos
em 125 países

sionais exemplares, 
educação e outros re-
cursos para alcançar 

seus objetivos profis-
sionais

CUBATÃO
Roberto Sander Jr./PMG

02 fontes 

Luminosas serão 
substituídas por novos 
jardins 

Divulgação

Divulgação

Contato em Cubatão:
sicubatao@soroptimist.net
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Costura gera renda e oportunidades
Anglo American é parceira de projeto que, além das aulas de costura, leva educação ambiental às escolas

Buscando novas 
oportunidades para 
mulheres no mercado 
de trabalho, o Ponto 
de Costura, projeto 
da ANDES (Agência 
Nacional de Desen-
volvimento Eco-So-
cial), em parceria com 
a AngloAmerican, se 
prepara para formar 
sua segunda turma em 
Cubatão. A partir de 
2015, com o apoio do 
Fundo Social do Esta-
do, o número de vagas 
será ampliado. 

Juntamente com 
a ampliação vagas o 
projeto enviará duas 

de suas alunas da pri-
meira turma e uma 
professora para um 
curso na Escola de 
Moda do Fundo Social 
do Estado de São Pau-
lo. Depois, alunas e 
professora capacitadas 
vão repassar conheci-
mento no Ponto. 

“Essa capacitação 
vai ser importante 

para o projeto. Vai tra-
zer mais conhecimen-
to para as costureiras e 
aqui nós colocaremos 
todo o conhecimento 
em prática, gerando 
renda para todas. Isso 
reforça a importância 
do projeto, que tem 
exatamente essa finali-
dade. Achar um cami-
nho para que as mu-
lheres do município 
possam gerar renda, já 
que a cidade não tem 
tantas oportunidades 
de emprego como os 
homens”, ressalta a 
coordenadora do pro-
jeto, Valéria Valadão.

350 reais

de aumento na renda 
das alunas do curso de 
costura 

A geração de ren-
da do projeto é feita 
através dos pedidos 
que o Ponto de Cos-
tura recebe. De acor-
do com a quantidade 
pedida pelo cliente, 
as próprias alunas 
montam o esquema 
de trabalho. Elas re-
cebem por hora tra-
balhada, e montando 
seu próprio modo de 
operação, podem dis-
tribuir o lucro de for-
ma igual entre todas 
as participantes. 

As alunas chegam 
a acrescentar quase 
meio salário mínimo 
mensal com os lucros 
das camisetas, peças 
e acessórios produzi-

geração de renda 

dos.
Nas próximas tur-

mas do projeto, ain-
da serão incluídas 
orientações sobre 
tecnologia, como in-

ternet e os programas 
que podem auxiliar 
na confecção das pe-
ças, além de noções 
de administração e 
da inserção de um 

plano de negócios, 
para que as alunas 
possam montar seus 
próprios negócios a 
partir das aulas.

A reciclagem de 
matérias foi o tema de 
uma série de oficinas 
realizadas pela ANDES 
e pela Anglo Ameri-
can. A última edição 
da oficina foi realizada 
na UME Bernardo José 
Maria de Lorena, no 
última sexta, dia 07.

Os alunos ouviram 
as orientações da bió-
loga e naturóloga da 
entidade sobre os re-
síduos sólidos, suas 
formas de descarte e 
aproveitamento e dicas 
simples sobre como se-
parar e reaproveitar os 
resíduos gerados nas 
residências. A impor-
tância da vegetação e 
das plantas na preser-

vação dos rios e a crise 
da água também entra-
ram na roda de discus-
são. 

“Trabalhar a educa-
ção ambiental com as 
crianças e adolescentes 
é importante porque 
eles são replicadores de 
informação e levarão 
os aprendizados da-
qui para suas casas. E 
são eles que vão sentir 
as conseqüências dos 
problemas ambientais 
de hoje, conscientizá-
los é mostrar para to-
dos eles que a melhora 
do planeta depende 
deles, e que ela pode 
começar no dia a dia, 
com pequenas atitu-
des”, ressalta. 

Oficinas de educação ambiental 

Tombo mantém posição
Praia de Guarujá recebe 5º selo internacional

A Praia do Tombo, 
receberá, neste sába-
do, dia 15, às 10 horas, 
a certificação Bandeira 
Azul pelo quinto ano 
consecutivo. O selo in-
ternacional de balnea-
bilidade e infraestru-
tura é concedido pelo 
Instituto Ratones, re-
presentante no Brasil da 
Foundation for Enviro-
mentalEducation (FEE), 
que monitora as praias 
Blue Flag ao redor do 
Planeta. A cerimônia 
de certificação para a 
temporada  2104/2015  
ocorrerá nono Núcleo 
de Educação Ambien-
tal da Praia do Tombo-

Paulo Tendas (Avenida 
Prestes Maia, s/n).

 Para conseguir e 
manter a Bandeira Azul, 
a praia deve cumprir 33 
itens. De acordo com a 
Prefeitura é desenvol-

vido um que também 
envolve comerciantes, 
moradores e visitantes. 

Guarujá possui a 
única praia urbana do 

Brasil com a certifica-
ção. Fora da zona urba-
na a praia Marinas Na-
cionais, localizada no 
Canal de Bertioga, tam-
bém busca a renovação 
da Bandeira Azul, que 
conseguiu na última 
temporada de verão.
Para manter a Bandei-
ra Azul hasteada ao 
longo o ano, a Secreta-
ria Municipal de Meio 
Ambiente e a Secreta-
ria Municipal de Edu-
cação desenvolvem no 
Núcleo programas con-
tinuados de educação 
ambiental, voltados a 
estudantes da rede pú-
blica e população.

70%

Mais turistas, inclusive 
estrangeiros, segundo 
pesquisa da Universidade 
Vale do Itajaí

Praia do Tombo cumpre 32 dos 33 itens exigidos. Apenas a preservação de 
corais ficou de fora porque a praia não tem Recifes

Final do Ecoviver  reúne 
alunos no Bloco Cultural

Alunos das Uni-
dades Municipais de 
Ensino (UMEs); Padre 
Manoel da Nóbrega, 
Maria do Rosário Lo-
pes Franco, Marta Jo-
sete Ramos Impalea, 
Luiz Pieruzzi Netto, 
Dom Pedro I e Padre 
AntonioOlivieri Filho 

se apresentaram.
O tema deste ano 

foi Sustentabilidade. 
Durante todo o perío-
do letivo, as 14 escolas 
participantes do Eco-
viver desenvolveram 
estudos e ações para 
melhorar as condições 
e promover a preserva-

ção do meio ambiente. 
Temas como a falta de 
água, a separação do 
lixo e a destinação fi-
nal dos resíduos foram 
discutidos em sala de 
aula e retratados nas 
produções teatrais es-
critas e interpretadas 
pelos alunos.

Seis escolas municipais participaram da mostra de 
teatro com produções próprias

Em 2014, foram 14 escolas participantes do projeto que conta com a 
parceria da Seduc

Divulgação

Pedro Rezende

Marcel Nobrega

  F.A.S 
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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.

ANUNCIE
3361-5212LIGUE
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CAECs oferecem cursos gratuitos de 
informática, desenho artístico, 
inglês e culinária, entre outros.

Prefeitura cede terreno para a 
construção do novo prédio da ETEC 

Santos Dumont, no Jardim Progresso.  

A Casa do Educador de Guarujá �cou 
em terceiro lugar no Prêmio Nacional 

Inovação, na categoria Gestão de Pessoas.    

A valorização dos educadores está diretamente relacionada ao desempenho dos alunos. 
Por isso, a Prefeitura de Guarujá implantou o Plano de Carreira para os professores da 

rede municipal de ensino, cumprindo, assim, a determinação do MEC. Finalmente, 
o trabalho deles foi reconhecido: os professores ganharam cursos para estimular 

a formação e agora têm o maior salário da Baixada.

UMA CIDADE SÓ CRESCE QUANDO SEU POVO SE ORGULHA DELA.

VALORIZAMOS 
O PROFESSOR.

E QUEM SAI 
GANHANDO
É O ALUNO.

Judoca de Guarujá é 
bronze no Brasileiro

M a r -
cos Frei-
tas dos 
S a n t o s 
ficou em 
terceiro 
lugar no 
Campe-
o n a t o 
B r a s i -
leiro de 

Judô realizado em Mauá. 
O guarujaense de 33 anos, que 

é beneficiado pelo programa mu-
nicipal Bolsa Atleta, competiu na 
categoria Master 1 Pesado (para 
judocas de 30 à 34 anos e mais de 
100 quilos).

Destaque na Briosa

O volante Marcio Silva 
Nascimento Junior, morador 
da Vila Natal, em Cubatão, 
é o destaque do time da Por-
tuguesa Santista que está na 
semi-final do Campeonato 
Paulista  de Futebol sub-20. O 
atleta teve uma breve passa-
gem pelo Palmeiras, Cruzeiro, 
AD Guarujá e Jabaquara. Em 
2012 jogando pelo Jabaquara 
foi vice-campeão paulista sub-
20. Hoje, atuando na Briosa, 
tem sido a peça chave do time. 
A reportagem do Acontece já 
sabe que  o jogador, tem pro-
postas de dois clubes do inte-
rior paulista.

Inscrição Karatê
Estão abertas as inscrições para 

as modalidades de Karatê mascu-
lino e feminino, entre os dias 18 
e 20. Poderão se inscrever crian-
ças e adolescentes de 7 a 18 anos 
no Mercadão do Bolsão 8 (Jardim 
Nova República)

Celia Azevedo, deputado estadual Marcos Martins, Marcia 
Rosa e Sheila Pereira, durante visita ao gabinete da prefeita

O Studio N&L foi reinaugurado dia 8. Um 
close na equipe Naty: Luanna, Alexandra e 
Mirele. Fica Av. 9 de Abril, Nº 2189 Sala 12 
fone 33729395 - 988164858 – 991830757

Adenilson Amorim - 20/11 Bryane 13/11 e Matheus 09/11

P
A
R
A
B
É
N
S
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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

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pela presente vimos convocar os associados para a Assembléia Geral 
Ordinária como determina o Estatuto Social Clube Cubatão art. 74 para 
eleição do Presidente, Vice-presidente e componentes do Conselho Fis-
cal para o triênio 2015-2017, que se realizará no dia 02 de dezembro de 
2014 nas dependências do Ginásio de Esportes ás 20h00 em 2º convoca-
ção com qualquer número de associados e ás 21h00 em 2º convocação 
com qualquer número de associados presentes conforme determina o 
Estatuto Social (Art. 68), com a seguinte ordem do dia:

1-Leitura e aprovação da ata anterior
2-Eleição do Presidente, do vice-presidente e dos membros do Conselho 
Fiscal para o triênio 2015-2017;
3-As chapas deverão conter, além dos nomes dos cargos acima discrimi-
nados, os nomes do 1º e 2º tesoureiros;
4-A data limite para as inscrições das chapas para concorrer no pleito 
será 22/11/2014 as 17h00 na Secretária do clube á Rua Belarmino do 
Amaral, 812-Cubatão/SP, de acordo com o artigo 72 do Estatuto Social.
5-Assuntos Gerais

Cubatão, 10 de novembro de 2014
Bráulio de Oliveira                                  josé Roberto Pereira dos Santos
Presidente da Diretoria          Presidente do Conselho Superior de Administração

LINDE GASES LTDA torna público que recebeu da CETESB a Renova-
ção da Licença de Operação ° 25001000 , válida até 11/11/2016, para 
Gases industriais (exceto gás cloro e os da extração e refino do petró 
à RUA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI, KM 59,5, PEREQUÊ, CUBATÃO.

LINDE BOC GASES LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Ren-
ovação da Licença de Operação N° 25000999 , válida até 11/11/2016, 
para Gases industriais (exceto o gás cloro e os da extração e refino do 
pet à RUA ENGENHEIRO PLÍNIO DE QUEIROZ, S/N, GLEBA 13, JARDIM 
SÃO MARCOS, CUBATÃO.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ED CLAUDIO JOSÉ DA SILVA e RAFAELA FABIANE SOARES DE SOUZA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 44396310 - SSP/SP, CPF n.º 
35589595827, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de abril de mil 
novecentos e oitenta e seis (08/04/1986), residente na Caminho São Geraldo, 75, Sitio Novo, Cubatão 
- SP, filho de JOSÉ JOÃO DA SILVA, falecido há 1 ano e de ADEILDA DE LEMOS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 48596093x - SSP/SP, CPF n.º 42457136822, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa 
e dois (15/01/1992), residente na Caminho São Geraldo, 75, Sitio Novo, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
ALBERTINO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO SOARES, 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, 04 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: THIAGO DE OLIVEIRA GOMES e FERNANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de ponte rolante, RG n.º 322068769 - SSP/SP, CPF n.º 
22772476855, com 29 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 95, fls. nº 
294, Termo nº 58518), nascido no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (02/09/1985), 
residente na Rua 13 de Março, 97, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de DANILO MARQUES GOMES, 
de nacionalidade brasileira, vigilante, com 64 anos de idade e de DULCINEA APARECIDA BAPTISTA DE 
OLIVEIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 60 anos de idade . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrativa, RG n.º 44396165 - SSP/SP, CPF n.º 
36958007808, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 125, fls. nº 205, Termo 
nº 32052), nascida no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (05/01/1988), residente 
na Rua Mercedes Cunha Evangelista, 98, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de JOSE ALVES DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de GILVANETE FERREIRA DE AMEIDA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 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, 04 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: JOSEVALDO DANTAS DA SILVA e MANUELA APARECIDA SILVA DE CARVAL-
HO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, armador, RG n.º 571786558 - SSP/
SP, CPF n.º 59078081520, com 40 anos de idade, natural de Propriá - SE (Porto Real do Colégio-
AL  Livro nº 30, fls. nº 163, Termo nº 22897), nascido no dia sete de setembro de mil novecentos 
e setenta e quatro (07/09/1974), residente na Rua Cinco, 67, Fabril, Cubatão - SP, filho de CECILIA 
DANTAS DA SILVA, falecida há 11 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, RG n.º 1126931217 - SSP/BA, CPF n.º 33411937823, com 35 anos de idade, natural de 
Barra da Estiva - BA (Barra da Estiva-BA  Livro nº 34, fls. nº 215, Termo nº 2089), nascida no dia 
nove de setembro de mil novecentos e setenta e nove (09/09/1979), residente na Rua Santo An-
tonio de Pádua, 114, Vila São José, Cubatão - SP, filha de FIDELINO RAMOS DE CARVALHO, fale-
cido há 36 anos e de IRANI LUZ SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, 
residente em Praia Grande - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 04 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: ISAIAS LOURENÇO SILVÉRIO e REGIANE RODRIGUES DURUTEIA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de montagem, RG n.º 180643344 - SSP/
SP, CPF n.º 05310262806, com 48 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e 
oito de dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco (28/12/1965), residente na Rua Caminho 
São Bartolomeu, 146, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de MANOEL SILVÉRIO JÚNIOR, falecido 
há 5 anos e de ANTONIA LOURENÇO SILVÉRIO, falecida há 2 anosDivorciado de Adriana Maria de 
Jesus, conforme sentença datada de 06/11/2009, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Judicial desta Comarca, nos autos de n° 1167/09, - 157.01.2009.008127-0/000000-000. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 534012139 - SSP/SP, com 22 
anos de idade, natural de Barra de São Francisco - ES (Barra de São Francisco-ES  Livro nº 12, fls. 
nº 234, Termo nº 13038), nascida no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
dois (23/02/1992), residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 146, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de ODILIA RODRIGUES DURUTEIA TROLES, 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, 05 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: MARCELO RODRIGUES e MARLENE OLIVEIRA GOMES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante de produção, RG n.º 286512531 - SSP/SP, CPF n.º 27100834856, 
com 38 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente - SP  Livro nº 088, fls. nº 161v, Termo nº 
76759), nascido no dia vinte e três de julho de mil novecentos e setenta e seis (23/07/1976), residente 
na Rua Elias Zarzur, 708, Caminho dos Trilhos, Àgua Fria, Cubatão - SP, filho de ANTONIO JULIO RODRI-
GUES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em São Vicente - SP 
e de LUZINETE RODRIGUES CARVALHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, resi-
dente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, doméstica, RG 
n.º 353986720 - SSP/SP, CPF n.º 33743028824, com 37 anos de idade, natural de Itambé - BA (Itambé-BA  
Livro nº 52, fls. nº 259, Termo nº 5354), nascida no dia cinco de outubro de mil novecentos e setenta e 
sete (05/10/1977), residente na Rua Elias Zarzur, 708, Caminho dos Trilhos, Àgua Fria, Cubatão - SP, fil-
ha de ALAIDE OLIVEIRA GOMES, falecida há 9 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, 05 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: REINALDO GOMES DE MELO e TAIANA ALCANTARA RODRIGUES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 246816454 - SSP/SP, CPF n.º 
15921118826, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de agosto de mil 
novecentos e setenta e três (12/08/1973), residente na Rua Caminho do Edmundo, 571, Vila Esper-
ança, Cubatão - SP, filho de LUIS GOMES DE MELO, falecido há 2 anos e de SIDELCINA DE JESUS MELO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de 
Cristiane Soares Nunes de Azevedo, conforme sentença datada de 24/08/2012, proferida pela MM. 
Juiza de Direito da Vara Unica da Comarca de Cosmópolis-SP, nos autos de N°1505/2011, processo 
N°150.01.2011.003834-1/000000-000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 421764569 - SSP/SP, CPF n.º 36845700877, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 112, fls. nº 271, Termo nº 26944), nascida no dia onze de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e seis (11/01/1986), residente na Rua Caminho do Edmundo, 571, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, filha de ANTONIO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, res-
idente em Cubatão - SP e de SONIA ALCANTARA CRUZ RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 46 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, 05 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: MARCELO SEVERINO DA SILVA e JACILENE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 579796486 - SSP/SP, CPF n.º 07539554401, com 
33 anos de idade, natural de Sirinhaém - PE (Rio Formoso-PE  Livro nº 07, fls. nº 156, Termo nº 6955), 
nascido no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e um (03/06/1981), residente na Rua Maria 
das Dores Santana, 131, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de SEVERINO RAMOS DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente em Rio Formoso - PE e de VERA LUCIA MARIA 
ALVES, falecida há 04 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
6591525 - SSP/PE, CPF n.º 05635476422, com 30 anos de idade, natural de Ipojuca - PE (Ipojuca-PE  Livro 
nº 04, fls. nº 02, Termo nº 2075), nascida no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (27/05/1984), residente na Rua Maria das Dores Santana, 131, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de AB-
DIAS CORREIA DA SILVA, falecido há 17 anos e de MARIA SÔNIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 47 anos de idade, residente em Ipojuca - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de 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: NELÍZIO PEREIRA DE JESUS e MARIA LUCIENE DE SOUZA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 24681813X - SSP/SP, CPF n.º 55265847634, 
com 50 anos de idade, natural de Padre Paraíso - MG (Padre Paraíso-MG  Livro nº 22, fls. nº 235, 
Termo nº 8518), nascido no dia nove de abril de mil novecentos e sessenta e quatro (09/04/1964), 
residente na Av. Principal, 4567, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de LUZIA PEREIRA DE JESUS, fa-
lecida há 34 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, 
RG n.º 333718847 - SSP/SP, CPF n.º 46367110500, com 48 anos de idade, natural de Nossa Senho-
ra das Dores - SE (Nossa Senhora das Dores-SE  Livro nº 61, fls. nº 11, Termo nº 38131), nascida 
no dia dez de agosto de mil novecentos e sessenta e seis (10/08/1966), residente na Av. Principal, 
4567, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, falecido há 5 anos e de 
MARIA IRACI DE SOUZA, 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, 06 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: LUCIO APARECIDO PATRICIO e MARIA AURORA RODRIGUEZ FERREIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquinas, RG n.º 44396906 - SSP/SP, CPF n.º 
33810522848, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (27/01/1985), residente na Rua das Azaléias, 472, Vila Natal, Cubatão 
- SP, filho de RAIMUNDO JULIANO PATRICIO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de 
idade e de MARIA DE FATIMA DE JESUS, falecida há 12 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
uruguaia, solteira, estudante, RG n.º 525277341 - SSP/SP, CPF n.º 42555907882, com 17 anos de idade, 
natural de Montevidéu-Uruguai -  , nascida no dia quinze de novembro de mil novecentos e noventa e seis 
(15/11/1996), residente na Rua Caminho São Geraldo, 387, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de CAR-
LOS EDUARDO RODRIGUEZ FERNANDEZ, de nacionalidade uruguaia, mecânico, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de EDISVALDA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, diarista, 
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, 06 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: THIAGO ALVES DE SOUZA LIMA e DANIELLE DOS SANTOS SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, policial militar, RG n.º 34961692 - SSP/SP, CPF n.º 
30659982897, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 100, fls. nº 198, 
Termo nº 22096), nascido no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(28/02/1984), residente na Av. Martins Fontes, 421, aptº25, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de ALMIR 
GOUVEA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de IVANETE ALVES DE SOUZA LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
comerciante, RG n.º 33085497 - SSP/SP, CPF n.º 38207501855, com 24 anos de idade, natural de 
Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 144, fls. nº 35, Termo nº 87281), nascida no dia treze 
de setembro de mil novecentos e noventa (13/09/1990), residente na Rua José de Castro, 386, 
Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de ANAIAS FERREIRA DA SILVA, falecido há 5 anos e de MARIA 
APARECIDA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante de cozinha, 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, 06 de novembro 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: EDER OLIVEIRA ALBUQUERQUE e DAYANE CRUZ DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 405197032 - SSP/SP, CPF n.º 34463350808, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de novembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (08/11/1985), residente na Rua Vereador José Marcondes, 24, Vila São José, Cubatão - SP, filho 
de ELIAS SILVINO DE ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, supervisor, com 52 anos de idade, 
residente em São Vicente - SP e de MARIA APARECIDA OLIVEIRA BRITO ALBUQUERQUE, de nacionali-
dade brasileira, doméstica, com 52 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 44107375X - SSP/SP, CPF n.º 33979423816, com 27 
anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 109, fls. nº 18, Termo nº 66334), 
nascida no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (25/12/1986), residente na 
Rua Vereador José Marcondes, 24, Vila São José, Cubatão - SP, filha de MANUEL CLAUDIO DA SILVA, fa-
lecido há 15 anos e de ANA MARIA CRUZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 
55 anos de idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 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: ALEX DA SILVA PESSÔA e GINALVA SANTOS DE MELO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, frentista, RG n.º 565762163 - SSP/SP, CPF n.º 10195708490, com 22 
anos de idade, natural de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº 26, fls. nº 87, Termo nº 30442), nascido 
no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e um (29/12/1991), residente na Rua 
Caminho do Rio, 1434, Cota 200, Cubatão - SP, filho de JOSÉ JOÃO PESSOA, de nacionalidade brasile-
ira, ajudante de pedreiro, com 45 anos de idade, residente em Surubim - PE e de FRANCISCA DA SILVA 
PESSOA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 42 anos de idade, residente em Surubim - PE . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 489586399 - SSP/SP, 
CPF n.º 41924269864, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de junho 
de mil novecentos e noventa e três (07/06/1993), residente na Rua 17, 87, Cota 200, Cubatão - SP, 
filha de JOSÉ SEVERINO DE MELO, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 42 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MIRIAN DULCE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
39 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 07 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 RICARDO DA SILVA e ERIVÂNIA DE LIMA BATISTA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, industriario, RG n.º 18904676 - SSP/SP, CPF n.º 10837013801, 
com 46 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 34º Subdistrito - Cerqueira César  Livro 
nº 37, fls. nº 46, Termo nº 77993), nascido no dia cinco de julho de mil novecentos e sessenta e 
oito (05/07/1968), residente na Rua Braz Cubas, 212, Vila Valência, São Vicente - SP, filho de JOÃO 
CORRÊA DA SILVA, falecido há 04 anos e de ZENY MIRANDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 76 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 7323210 - SSP/PE, CPF n.º 07157799405, com 29 anos 
de idade, natural de Surubim - PE (Vertente do Lério-PE  Livro nº 12, fls. nº 75, Termo nº 15852), 
nascida no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (30/09/1985), residente na 
Rua 5, 153, bl5, aptº42, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de IVANILTON BATISTA DA SILVA, falecido 
há 25 anos e de JOSEFA MARGARIDA DE LIMA BATISTA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 
54 anos de idade, residente em Surubim - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de 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: DOUGLAS NUNES PAULINO DOS SANTOS e POLIANA KEILA MONTEIRO DA 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 394198396 - SSP/
SP, CPF n.º 05362668323, com 23 anos de idade, natural de Duques de Caxias - RJ (Duque de Caxias 
- RJ 1ªCircunscrição  Livro nº 105, fls. nº 41, Termo nº 62544), nascido no dia nove de maio de mil 
novecentos e noventa e um (09/05/1991), residente na Rua Josafá Balbino dos Santos, 25, aptº111, 
Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasile-
ira, soldador, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUZIA NUNES PAULINO, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Icó - CE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 378135673 - SSP/SP, CPF n.º 43472314826, com 
18 anos de idade, natural de Calumbi - PE (Calumbi-PE  Livro nº 23, fls. nº 28, Termo nº 8170), nas-
cida no dia vinte de julho de mil novecentos e noventa e seis (20/07/1996), residente na Rua Josafá 
Balbino dos Santos, 25, aptº111, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de VALDECI HONÓRIO 
MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 47 anos de idade, residente em Calumbi - 
PE e de GONÇALA MARTINS DE SOUZA SILVA, de nacionalidade atendente, brasileira, 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, 07 de novembro 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: JEFFERSON ANDRÉ LUIZ e RENATA CAROLINE FLORENCIO DA SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 40299721 - SSP/SP, CPF n.º 38465460892, 
com 26 anos de idade, natural de Mandaguari - PR (Mandaguari-PR  Livro nº 53, fls. nº 127, Termo nº 
9491), nascido no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (25/11/1987), resi-
dente na Rua João Martins Sobrinho, 61, Ap 14, Bloco 1, Pq. São Luís, Cubatão - SP, filho de JOSÉ LUIZ, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NAIR 
APARECIDA GRELLA LUIZ, de nacionalidade brasileira, diarista, com 55 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 
587015822 - SSP/SP, CPF n.º 44592308875, com 21 anos de idade, natural de Orobó - PE (Bom Jardim-
PE  Livro nº 12, fls. nº 247, Termo nº 15335), nascida no dia vinte e cinco de setembro de mil nove-
centos e noventa e três (25/09/1993), residente na Av. Nove de Abril, 2328, Centro, Cubatão - SP, filha 
de IVANILDO FLORENCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 45 anos de idade, resi-
dente em Bom Jardim - PE e de MARIA SANDRA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, diarista, 
com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 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: CHARLES VINICIUS DE OLIVEIRA e DAYANNE DOS SANTOS PAIVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 44116898 - SSP/SP, CPF n.º 35083618885, com 26 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e sete (15/12/1987), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, aptº31, Parque São Luis, Cubatão - SP, 
filho de SEBASTIÃO RIBEIRO, falecido há 26 anos e de MARIA GRACINEIDE VICENTE DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, faxineira, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrativo, RG n.º 486113206 - SSP/SP, CPF n.º 
37421708804, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de março de mil nove-
centos e noventa (03/03/1990), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, aptº31, Parque São Luis, Cu-
batão - SP, filha de CELSO NOVAIS PAIVA, de nacionalidade brasileira, ambulante, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SEBASTIANA DOS SANTOS PAIVA, de nacionalidade brasileira, doméstica, 
com 47 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, 08 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: GUILHERME SILVA DE SOUZA e AMENAIDE JESSICA DA SILVA OLIVEIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 448691814 - SSP/SP, CPF n.º 
36452709810, com 25 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente  Livro nº 179, fls. 
nº 153, Termo nº 132580), nascido no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(12/12/1988), residente na Rua 13 de Março, 4, casa 2, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de 
JOSÉ PEDROZA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 49 anos de idade, residente 
em São Vicente - SP e de MARIA IZAURA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 45 
anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 357717533 - SSP/SP, CPF n.º 37191052880, com 23 anos de idade, natural 
de São Vicente - SP (São Vicente  Livro nº 193, fls. nº 231, Termo nº 141084), nascida no dia tr-
eze de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (13/02/1991), residente na Rua 13 de Março, 
4, casa 2, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, taqueiro, com 63 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de AMENAIDE 
MOURA OLIVEIRA, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 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 RICARDO FONSECA CAVALCANTI e MARIA ISABEL DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 43793134 - SSP/SP, CPF n.º 
30057875839, com 33 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 58, 
fls. nº 120, Termo nº 36065), nascido no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta e um 
(21/08/1981), residente na Rua Caminho Santa Maria, 20, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de 
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CONCEIÇÃO FONSECA CAVALCANTI, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasile-
ira, solteira, auxiliar administrativo, RG n.º 44916496 - SSP/SP, CPF n.º 36099974865, com 25 anos 
de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 256, fls. nº 175, Termo nº 87272), 
nascida no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e nove (18/06/1989), residente na Rua 
Caminho Santa Maria, 20, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de ANTONIO DOMINGUES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em São Vicen-
te - SP e de CREUSA BERNADETE COSTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 
anos de idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 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: WELLINGTON APARECIDO DOS SANTOS e CARLA CAROLINA DA SILVA PIMENTA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de elétrica, RG n.º 21783436X - SSP/SP, 
CPF n.º 21937580857, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 92, fls. nº 364, 
Termo nº 19078), nascido no dia dezenove de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (19/10/1982), 
residente na Rua Amaral Neto, 1908, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de MARIA LENILDE DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 431587917 - SSP/SP, com 20 anos de 
idade, natural de Praia Grande - SP (Solemar (Distrito do Município de Praia Grande)  Livro nº 10, fls. nº 
176, Termo nº 5398), nascida no dia doze de abril de mil novecentos e noventa e quatro (12/04/1994), 
residente na Rua Amaral Neto, 1908, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de VALDIVINO ALVES PI-
MENTA, falecido há 3 anos e de MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 38 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, 08 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: FRANCISCO REGIVAN PESSOA ARRUDA e LUCICLEIDE SOUZA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 20076578920 - SSP/CE, com 25 
anos de idade, natural de Jaguaribara - CE (Jaguaribara-CE  Livro nº 29, fls. nº 179vº, Termo nº 6836), 
nascido no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (27/02/1989), residente na 
Rua Caminho São Jorge, 37, fundos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de RAIMUNDO ESTEVÃO 
DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 63 anos de idade, residente em Jaguaribe - CE 
e de MARIA DEUZINHA PESSOA DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 64 anos de 
idade, residente em Jaguaribe - CE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domés-
tica, RG n.º 5720046 - SSP/PE, com 34 anos de idade, natural de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº 
08, fls. nº 211, Termo nº 9749), nascida no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e setenta 
e nove (27/11/1979), residente na Rua Caminho São Jorge, 37, fundos, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, filha de GALDINO ROQUE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 65 anos de idade, 
residente em Surubim - PE e de LINDALVA JOSEFA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultora, 
com 67 anos de idade, residente em Surubim - PE. 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, 08 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: CARLOS LUIZ DE ARAUJO LINS e ALINE SOARES SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de montagem, RG n.º 462810410 - SSP/SP, CPF n.º 
38185562881, com 26 anos de idade, natural de Custódia - PE (Custodia-PE  Livro nº 17, fls. nº 150, 
Termo nº 19484), nascido no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (02/09/1988), 
residente na Rua Edson Pereira França, 48, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de LUIZ JOSÉ LINS, de nacio-
nalidade brasileira, armador, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDJANE MARIA DE 
ARAUJO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 42 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 0367601320094 - SSP/
MA, CPF n.º 60699006341, com 21 anos de idade, natural de São Luis - MA (São Luiz-MA  Livro nº 84, 
fls. nº 208, Termo nº 94242), nascida no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(05/12/1992), residente na Rua Edson Pereira França, 48, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de VALTENY 
FREITAS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 48 anos de idade, residente em Brasilia 
- DF e de SILVIA RENATA RIBEIRO SOARES, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, com 38 
anos de idade, residente em Campinas - 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, 08 de novembro 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: LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA e ELLEN VIRGÍNIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor de pintura, RG n.º 36255528 - SSP/SP, CPF 
n.º 41059599805, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de junho 
de mil novecentos e noventa e um (26/06/1991), residente na Rua Professora Terezinha Silva, 73, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, filho de COSTA JUNIOR DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARY NADJA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, enfermeira, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, farmacêutica, RG n.º 33877941 - SSP/SP, CPF n.º 36982689816, com 26 
anos de idade, natural de Vitória - ES (Vitória-ES  Livro nº 29, fls. nº 243-V, Termo nº 19834), nascida no 
dia quinze de julho de mil novecentos e oitenta e oito (15/07/1988), residente na Rua Portugal, 593, 
Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de ARNALDO DE ARAÚJO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
tecnólogo mecatrônico, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLEY MARA DE 
OLIVEIRA NASCIMENTO, falecida há 19 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de 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: MARCIEL SOARES DA SILVA e ERICA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar de montagem, RG n.º 464341930 - SSP/SP, CPF n.º 38400351800, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e oito (13/01/1988), residente na Rua Roberto Mario Santini, 265, aptº511, bloco A/03, 
Bolsão Nove, Cubatão - SP, filho de ANTONIO SOARES DA SILVA, falecido há 12 anos e de LUZIA PAU-
LINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de transporte, RG n.º 443994444 
- SSP/SP, CPF n.º 36125115801, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte 
e nove de março de mil novecentos e oitenta e cinco (29/03/1985), residente na Rua Roberto Mario 
Santini, 265, aptº511, bloco A/03, Bolsão Nove, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO BOMFIM DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em Macambira - SE e 
de SELMA DOS SANTOS, falecida há 27 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 10 de 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 MIKAEL CORTEZ NOGUEIRA e JÉSSICA KADYDJA FONSÊCA DE ARAÚJO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, frentista, RG n.º 2663182 - SSP/RN, com 26 anos de idade, 
natural de Patu - RN (Patu-RN  Livro nº 13, fls. nº 124, Termo nº 10495), nascido no dia vinte de junho 
de mil novecentos e oitenta e oito (20/06/1988), residente na Rua Agostinho Lourenço Vilete, 15, Jardim 
Nova Republica, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO ERIVAN NOGUEIRA DE MENEZES, falecido há 4 meses 
e de MARIA IVANILDA CORTEZ  NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, 
residente em Natal - RN . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 
003464502 - SSP/RN, CPF n.º 70289934427, com 18 anos de idade, natural de Pendencias - RN (Macau-RN  
Livro nº 17, fls. nº 270, Termo nº 17519), nascida no dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa e 
seis (05/10/1996), residente na Rua Agostinho Lourenço Vilete, 15, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, 
filha de JOÃO BOSCO FIRMANO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, soldador, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de KÁTIA CYLENE FONSÊCA DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, agente de 
saúde, com 46 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, 10 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: ALEXANDRE ROSA DE FREITAS e ANA CRISTINA ARAÚJO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de campo, RG n.º 225436760 - SSP/SP, CPF n.º 
25600332831, com 40 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 465, 
fls. nº 29, Termo nº 211668), nascido no dia quatro de janeiro de mil novecentos e setenta e quatro 
(04/01/1974), residente na Rua Barão de Paranapiacaba, 40, Ap 7, Encruzilhada, Santos - SP, filho 
de NEWTON ROCHA DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 79 anos de idade, 
residente em Santos - SP e de MARIA ROSA DE FREITAS, falecida há 8 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 23218567 - SSP/SP, CPF n.º 15921056880, com 
41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de maio de mil novecentos e 
setenta e três (31/05/1973), residente na Rua São Luís, 283, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de NELSON 
MARINHO ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de LOURDES BARRETTO ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 
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, 10 de novembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.
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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

Começa o 4º FESTKAOS
Estão abertas as ins-

crições para o 4º  Festi-
val de Teatro que  acon-
tece entre os dias 23 e 
31 de janeiro de 2015, 
no palco do Teatro do 
Kaos, em Cubatão. 

Companhias ama-

doras e profissionais de 
todo o país podem par-
ticipar. As inscrições 
podem ser feitas até o 
dia 20 de dezembro. 

Premiação
 em dinheiro

1º Lugar- R$ 3 mil 
2º Lugar-R$ 2 mil 
3º Lugar -R$ 1 mil 

Cada grupo poderá 
inscrever um trabalho 
adulto. A seleção dos 
trabalhos será feita por 
uma comissão de pro-
fissionais da área tea-
tral. 

Os selecionados re-
ceberão uma ajuda de 
custo no valor de R$ 
2.500. O julgamento 
será feito por um júri 
técnico.  

O 4º FESTKAOS é 
uma realização do Tea-
tro do Kaos em parceria 
com o Governo do Es-
tado de São Paulo, por 
meio da Secretaria Es-
tadual de Cultura, com  
Emenda Deputada Tel-
ma de Souza. Mais in-
formações podem ser 
obtidas por meio dos 
telefone (13) 3372- 7211 
com Lourimar. 

Documentação

Sinopse - Classificação - Duração - Elenco
Ficha técnica - Currículo dos componentes e 
direção - Mapa de luz - 03 fotos da montagem 
Vídeo, na íntegra, do espetáculo ou ensaio

Curtas em Guarujá 
Apresentações de produções premiadas no Festival 
de Curta Metragens de Santos reúnem bom público

Público lotou as apre-
sentações no Anfiteatro 
Ferreira Sampaio, Ponto 
MIS, Casa 3 de Artes e 
Cine 3 Ferry Boat’s Pla-
za. Os filmes foram pre-
miados na 12ª edição do 
Curta Santos, festival 
de filmes de curta me-
tragem. Um dos filmes 
vencedores do Festi-
val é da Casa. “Só nós 
dois”, da banda guaru-
jaenseFreeside, levou o 
prêmio na categoria vi-
deoclipe Caiçara.   

A itinerância do 12º 

Curta Santos é uma re-
alização da Associação 
dos Artistas e Olhar 
Caiçara em parceria 
com o Governo Esta-

dual. A ação conta com 
apoio institucional da 
Prefeitura de Guarujá, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura.

Dia do Cabeleireiro

Comércio
Inaugurada no últi-

mo dia 07 de Outubro, 
Villa Monarca é a mais 
nova loja de decoração 
em Cubatão. Parabéns 
aos proprietários: Dio-
clécio, Monique, Clau-
dia e Rodrigo, pelo 
requinte e estilo. Villa 
Monarca - Artigos 
para cozinha, decora-
ção e presentes, fica 
na Av. Nações Unidas, 
257 - Vila Nova. Tel.: 
(13) 3323-5004. E-mail: 
villa-monarca@hot-
mail.com 

Toda mulher sabe 
como faz bem para a 
auto estima mudar o 
visual, principalmen-
te quando se trata dos 
cabelos, ele pode mu-
dar o formato do ros-
to, rejuvenescer e até 
deixar a mulher mais 
atraente. Por isso 
gostaríamos de agra-
decer a todos os pro-
fissionais desta área, 

que sempre cuidam 
da gente com muita 
dedicação.

Em homenagem ao 
dia do cabeleireiro, o 
Jornal Acontece jun-
tamente com nossos 
parceiros da beleza: 
Equipe II e Corpo 
Belo Estética vão sor-
tear uma transforma-
ção para você neste fi-
nal de ano.

Para participar da 
‘tranformação’ recor-
te o cupom e coloque 
nas urnas, no Salão 
Equipe II, Av. Pedro 
José Cardoso nº 142 
–  (3361-2843) e Corpo 
Belo, Rua Assembléia 

de Deus, 39 - Sala 108 
(3372-1071) Cubatão 
O sorteio acontecerá 
no dia 06/12/2014. 
Participe e fique mais 
bela e transformada. 
Boa Sorte!!!

VALE
TRANS-FORMA-ÇÃO

NOME:___________________
TELEFONE:_______________
E-MAIL:__________________

EQUIPE II
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