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Sucessão  Câmara

ArrETADO!

PArCErIA

Prefeitura e Unimonte entregam 
Centro no Cotia -Pará 

Local vai receber, tra-
tar e devolver animais 
silvestres à natureza. 

Estudantes universitá-
rios e de nível técnico 
terão aulas práticas. 

Convênio prevê bolsas 
de ensino para jovens 
da cidade. Prefeitura 

afirma que Parque será 
totalmente reaberto 
em 2015. 03

ESPOrTE 03

por Washington Luiz

- Centenário  
do Jabaquara 

- Cubatenses    
se  destacam em    
pedestrianismo

                          

CONSTrUÇÃO CIVILCONCUrSO

Vagas para PSF e 
combate a Dengue. 
Salário inicial é de 
R$ 1.302,51, mais 
benefícios. Inscri-
ções abertas. Veja 
como fazer    

Sintracomos se 
prepara para cam-
panhas salariais  
2015. Parceria com 
a Força Sindical, 
prepara líderes e 
sindicalistas  

Cálculo dos organizadores contabiliza público de 60 mil pessoas durante os quatro dias do maior festival nordestino do País (fora do Nordeste). 
Prefeita Marcia Rosa confirma que os preparativos para o Cubatão Danado de Bom 2015 já começaram e que o evento vai continuar crescendo 05

Divulgação

Marcel Nobrega

TV de São Tomé

Dor de cotovelo

‘Praia cubatense’
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fatos e teNDÊNCIas
Presidente que vos fala  

O PDT trabalha incansa-
velmente pela manuten-
ção do acordo, fechado 
em 2013, segundo o qual 
a presidência no biênio 
2015/2016 seria do verea-
dor Aguinaldo Araújo.

Só com a oposição 

Ameaçado de não chegar 
à presidência depois do 
rompimento com o gover-
no, Araújo  voltou ao pá-
reo.
A diferença agora é que 

a vitória pode vir pelas 
mãos da oposição.

A grande pergunta

 Do imbróglio é para 
quem vão os votos da 
base de apoio do gover-
no Gente próxima da che-
fe do Executivo garante 
duas coisas: a primeira é 
o nome de Aguinaldo não 
agradaria Marcia Rosa.
A segunda é que ela di-

ficilmente aceitará numa 
boa votos de seus aliados 
a qualquer vereador desa-
feto.

Carta na manga 

Há quem diga que o pró-
ximo presidente será um 
vereador aliado ou um 
parlamentar que se afas-
tou, mas que já se acertou 
com o Paço. 

Vai ser Roxa 

Uma das possibilidades 
é que a presidência ganhe 
outras tonalidades.
Tem gente que jura de 

pé junto que já está tudo 
certo para a condução do 
vereador Roxinho (PMDB) 
para a presidência.

Continua Moura 

Outra aposta é que a pre-
sidência continue ocupa-
da pela família.
No caso, por um outro 

membro da clã Moura. 

Com voto de lá   

 Seja com Roxinho ou com 
Fábio Moura a teoria só se 
concretizaria, mediante 
uma roida de corda.
Isso porque fica faltando 

um voto na soma.
Atualemente o governo 

tem os quatro votos da 
base. Se tiver convencido 
o vereador Roxinho, fica 
com cinco. Daí é preciso 
tirar um voto do suposto 
bloco formado em torno 
de Aguinaldo. 

São Tomé 

Uma caravana de vere-
adores cubatenses foi a 
Jacareí conhecer a TV Câ-
mara da cidade. 
Resta saber se ficaram 

atentos aos detalhes. Tais 
como o custo, estrutura 
e    outras coisas ainda 
nebulosas no processo 
de implantação da TV em 
Cubatão.

 
Limpando a pauta   

A Câmara comemora  os 
23 Projetos discutidos e 
votados na última sessão. 
A Casa vinha com a ‘pauta 
atrasada’, ainda em de-

Contato:
jornalacontece@acontecedigital.com.br

corrência de sequenciais 
sessões obstruídas e que 
foram objeto de crítica em 
editorial deste Jornal; as-
sunto de grande repercus-
são na cidade

Agora orçamento  

Para a próxima sessão o 
tema mais relevante pe 
a discussão e votação do 
Orçamento de 2015.
A matéria promete acir-

rados debates no plená-
rio e verdadeiras batalhas 
durante as deliberações , 
sobretudo ante pareceres 
e emendas. 

   Não é candidato 

Diante da grande reper-
cussão midiática,  após 
grande exposição na mí-
dia regional, na semana 
passada, o popular Chico 
da Adega afirma:
“Por enquanto não sou 

candidato a prefeito. Sou 
nordestino com muito or-
gulho”. 

Dor de cotovelo

Com o amigo Chico da 
Adega na tv por quase  
oito minutos, há quem 
garanta que não são pou-
cos pos que estão com os          
cotovelos doendo.

13º agendado 

A Prefeitura de Cubatão 
informou aos servidores 
que o pagamento será de-
positado no dia 19/12.
Antes de mais nada cabe 

ressaltar que a data cum-
pre o que determina a le-
gislação.
Pagamentos antecipados 

pod em ser feitos por libe-
ralidade do empregador. 

Novos procedimentos 

A partir de janeiro, as ci-
rurgias eletivas, aquelas 
que são agendadas com 
antecedência, só pode-
ram ser realizadas por 
servidores com autoriza-
ção expressa da Caixa de 
Previdência.

Medida adiada  

A superintendente da 
Caixa, Ana Maria Rodri-
gues Oliveira, queria ado-
tar a medida ainda este 
ano. 
O obejtivo é adotar 

maior controle dos custos 
e de melhorar a gestão.

Atendimentos mantidos 
 
Já para os procedimen-

tos emergenciais nada 
muda. Neste caso a ava-
liação da necessidade, ou 
não, dos procedimentos 
fica a critério do médico.

Praia cubatense  
 
A Prefeitura inicia neste 

final de semana o progra-
ma ‘Verão no Perequê’. 
Até 28 de fevereiro, de 

acordo com a Semam, se-
rão promovidas ativida-
des culturais, esportivas, 
além de ações voltadas 
à educação ambiental. O 
gestor da área de preser-
vação, Victor Fernandes 
Borges, informou que os 
visitantes também conta-
rão com uma ambulância 
do Samu de plantão.

Prefeitura abre concurso para 
agentes de Saúde

Os candidatos 
aprovados vão atuar 
no controle e combate 
à dengue, endemias 
e como agentes co-
munitários de saúde. 
Para se candidatar a 
uma das 89 vagas é 
exigido o ensino fun-
damental completo. 
O salário inicial é de 
R$1.302,51 mais be-
nefícios. 

As inscrições pode-
rão ser feitas pelo site 
ibamsp-concursos.
org.br de 21 de no-
vembro até as 23:59 
horas do dia 11 de 
dezembro. 

O edital completo 
pode ser consultado 
no site da Prefeitu-

ra (cubatao.sp.gov.
br). Para os cargos de 
agente comunitário 
de saúde é exigido 
que o candidato more 
em Cubatão.  

Os interessados 
também poderão con-
correr aos dois cargos 
simultaneamente. Se 
fizer essa opção o can-

didato terá que fazer 
uma prova período 
da manhã e a outra 
no período da tarde. 
Caso seja aprovado 
nas duas provas terá 
que optar por apenas 
um cargo. As provas 
estão agendadas para 
o dia 11 de janeiro. 

De acordo com a lei 
municipal 3.593, de 2 
de julho de 2013, que 
criou ambos os car-
gos, as funções têm 
suas atividades dire-
tamente ligadas ao 
Programa de Saúde 
da Família do Siste-
ma Único de Saúde. 

Inscrições vão até 11 de dezembro. Provas estão previstas para 11 de janeiro

R$ 1.302,51

É o salário inicial dos car-
gos; mais benefícios

Cargos e vagas

UBS Cota 95     5
UBS Cota 200               4
UBS Vale Verde    2
UBS Ilha Caraguatá    4
UBS Jd.Nova República   5
Vila esperança    5
UBS Mário Covas    4
UBS Água Fria    2
UBS Pilões     2
UBS Vila dos Pescadores   5
UBS Morro do Índio   2
UBS Jardim Casqueiro   5
UBS Vila Natal    2
UBS Vila São José    2
UBS 31 de Março    5
UBS CSU      5
UBS Área 5     5

Sintracomos prepara ações 
das campanhas salariais 2015

Em parceria com a Força Sindical, entidade realiza oficina de formação

Preparar as cam-
panhas salariais do 
ano de 2015 para os 
50 mil trabalhadores 
da construção civil, 
montagem e manu-
tenção industrial de 
Santos, Cubatão, Bai-
xada e Litoral.

Essa foi à finalida-
de da oficina de for-
mação e negociação 
do sindicato da cate-
goria, o Sintracomos, 
nesta quarta-feira 
(19), no auditório de 
sua sede, específica 
para a diretoria e tra-
balhadores da base.

Coordenado pelo 
assessor técnico Lino 
Almeida, da cen-
tral Força Sindical, o 
evento começou às 9 
horas e estendeu-se 
até as 16h30, com vá-
rias atividades.

“A finalidade da 
iniciativa foi aprimo-
rar a vasta experiên-
cia da diretoria deste 

que é um dos maio-
res, melhores e mais 
combativos sindica-
tos do país”, explica 
o assessor.

Lino destaca que a 
formação foi dirigida 
também aos funcio-
nários e assessores do 
Sintracomos, prepa-
rando-os para melhor 
atender os trabalha-

dores nas incontáveis 
consultas telefônicos 
ou pessoais.

“Muitas vezes”, 
pondera ele, “o tra-
balhador telefona ou 
aparece repentina-
mente no sindicato 
para tirar dúvidas. E 
acontece de os direto-
res estarem em outras 
atividades, cabendo 

aos funcionários es-
clarecerem”.

O presidente do 
Sintracomos, Macaé 
Marcos Braz de Oli-
veira, ficou “satisfei-
to” com o evento: “Foi 
ótimo. Mesmo com a 
experiência que acu-
mulamos ao longo de 
anos, sempre é tempo 
de se aprimorar”.

       Local            Vagas

Divulgação

Divulgação

Construção Civil
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Prefeitura e Unimonte inauguram Ceptas 
Centro de Pesquisa e Triagem de Animais Selvagens é um dos mais avançados do País

A Prefeitura de 
Cubatão e o Centro 
Universitário Monte 
Serrat (Unimonte) en-
tregaram na tarde da 
última terça, dia 18, 
o primeiro Centro de 
Pesquisa e Triagem 
de Animais Selvagens 
(Ceptas)  da Região, 
um dos mais avança-
dos do País. 

O complexo está 
funcionando dentro 
do Parque Cotia-Pará, 
que será reaberto à vi-
sitação pública no iní-
cio do próximo ano, 
revitalizado e moder-
nizado.

A cerimônia foi 
acompanhada por di-

versas autoridades e 
alunos do curso de 
Medicina Veterinária 
da Unimonte, que es-
tagiarão no local. 

Com 1.400 m2, me-
tade dos quais como 
área construída, o 
Ceptas contará com 
nove recintos para 
abrigo de animais, 
além de laboratórios, 
ambulatórios, centro 

de triagem e um bio-
tério para criação de 
roedores usados como 
alimentação viva. 

Poderão ser trata-
dos até 100 animais, 
sendo 80 aves e 20 ma-
míferos de pequeno 
porte, como saguis e 
outros primatas. 

Todos os animais 
que passarem pelo 
centro serão reintegra-

1.400 m² de 
área

Para recebimento de  
Animais Silvestres

Jabuca completa 100 
anos de existência

O Jabaquara Atlé-
tico Clube completou 
100 anos no dia 15 
deste mês. Para come-
morar esse data tão 
importante, a Dire-
toria do Jabuca reali-
zou no último dia 14, 
um jantar dançante 
no Centro Espanhol  
de Santos. Persona-
lidades importantes 
do futebol estiveram 
presentes, como os 
ex- jogadores Sergi-
nho Chulapa, Marcio 
Fernandes, Gilberto 
Costa Célio, e o gran-

de nome da década 
de 60 Marquinhos. 

O ex-jogador de vô-
lei, Cidão, fez parte da 
mesa no lançamento  
do Selo Comemora-
tivo pelo centenário 
do clube, assim como 
o jornalista Eduardo 
Silva. Quem também 
marcou presença foi 
o e- presidente do 
Santos, Samir Jorge 
Abdurak. 

As celebrações con-
tinuam no próximo 
dia 30, com um jogo 
amistoso. 

Cubatenses dominam     
pódio em Circuito Guarujá 

A 5ª e última etapa 
do Circuito Guarujá 
de Pedestrianismo, 
evento que reuniu 
cerca de 700 corredo-
res de várias regiões 
do Estado.

A etapa foi realiza-
da no último domin-
go, dia 16.

A equipe Semes 
Cubatão de Pedes-
trianismo levou 18 
atletas para a compe-
tição. 

Entre os 18 cuba-
tenses participantes,  
12 subiram ao pódio, 
com destaque para 
quatro, que vence-

ram nas respectivas 
categorias.

O grande destaque 
individual cubatense 
foi Fábio dos Santos 
Sanches, que além de 
vencer no individual, 
ficou em 5º lugar no 
geral  com o tempo 
de 29 minutos e 39s. 

Inscrições 
SEMES

A Semes vai defi-
nir no próximo dia 
27 a entidade que fi-
cará responsável pelo 
gerenciamento do  
Programa de Espor-
te e Lazer da Cidade 
(PELC), em 2015.

 As entidades inte-
ressadas em partici-
par, têm até às 17 ho-
ras, desta segunda, d 
24 para apresentação 
dos projetos. 

Implantado em 
Cubatão no ano de 
2012, o Programa é 
uma parceria entre a 
Prefeitura e o Minis-
tério do Esporte. para 
oferecer atividades 
físicas, culturais e de 
lazer para a popula-
ção nas mais variadas 
faixas etárias.

De acordo com a 
PMC mais de 10 mil 
pessoas já participa-
ram das atividades 
desenvolvidas. 

dos à natureza.
O vice-reitor da Uni-

monte, Adalto Corrêa 
de Souza Júnior, lem-
brou que o complexo, 
antes chamado de Ce-
tas, estava instalado 
em São Vicente, em lo-
cal que já não propor-
cionava toda a estru-
tura necessária para 
seu funcionamento. 

“Participamos, em 

2012, da conferência 
Rio+20 junto com a 
Prefeitura de Cubatão. 
Expliquei sobre o Ce-
tas e a prefeita Marcia 
Rosa imediatamen-
te abraçou a causa. A 
Unimonte nasceu em 
Cubatão e é gratifican-
te saber que estamos 
contribuindo com a 
reabertura deste im-
portante espaço que é 

o Cotia-Pará”, expli-
cou.

O reitor da institui-
ção, Ozires Silva, fez 
uma explanação de 
como o conceito de 
sustentabilidade foi 
ignorado por décadas, 
provocando danos 
ambientais como os 
registrados em Cuba-
tão. 

“Sou da geração do 
desperdício, em que o 
meio ambiente não era 
levado em considera-
ção. Graças ao empe-
nho de toda a comu-
nidade, Cubatão virou 
exemplo de recupera-
ção e superação. Por 
isso, incluímos um ‘P’ 
na sigla do Ceptas, de 
pesquisa. É uma agre-
gação de valor, é vi-
sualizar o futuro. Que 
esse local possa ser 
um vetor de mudan-
ça, de valorização da 
natureza, algo em que 
Cubatão já é um gran-
de exemplo”, afirmou.

Parque será totalmente 
reaberto em janeiro 

Equipes da Cursan 
e da Secretaria de Ma-
nutenção estão traba-
lhando na recuperação 
de diversos setores do 
Parque Cotia-Pará. 

No momento os 
trabalhos estão con-
centrados na recu-
peração das estrutu-
ras dos canteiros de 
produção de mudas 
e também de exposi-
ção variedade de flo-
res, rosas, bromélias e 

plantas ornamentais. 
Os setores que se 

dedicam a abrigarem 
os setores administra-
tivos, cuidados com 

os animais do mini 
zoológico e do serviço 
do Núcleo de Educa-
ção Ambiental tam-
bém estão passando 
por reparos. 

A expectativa da 
Prefeitura é que os 
trabalhos estejam 
concluídos no início 
de 2015, justamente o 
período em que o Par-
que é mais procurado 
devido o período de 
férias escolares. 

500 mil m²  

Área do Parque criado 
em 1992. Antes, o local 
produzia mudas para 
arborização da cidade

Divulgação

Marcel Nobrega

EsportE
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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
3361-5212

VALE
TRANS-FORMA-ÇÃO

NOME:___________________
TELEFONE:_______________
E-MAIL:__________________

EQUIPE II

Para participar da 
‘transformação’ recorte 
o cupom e coloque nas 
urnas, no Salão Equipe 
II, Av. Pedro José Cardo-
so nº 142 –  (3361-2843) e 
Corpo Belo, Rua Assem-

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

A PROMOÇÃO 
TRANSFORMAÇÃO

 CONTINUA

Homens de Honra, 
filme de George Tilman 

Jr. (2000, EUA) 

         Carl tem o sonho de 
ser mergulhador na Marin-
ha, mas nasceu em uma 
família negra e humilde 

nos Estados Unidos. 
Com determinação e im-
pressionante persistência, 
ele enfrenta o preconceito 
e vai galgando, aos pou-
cos, os difíceis degraus 
até chegar as Forças Ar-
madas. 

 Seja Feliz Hoje

receita

perfil

 para inspirar

nunca desistiu e ven-
ceu. Na situação difícil 
ela preferiu sorrir e ad-
ministrar com bom hu-
mor e uma alegria con-
tagiante.
Hoje ela é motivo de 
inspiração para mui-
tas pessoas, e declara: 
“Olhe no início não 
é fácil, precisa muita 
força de vontade, mas 
depois a felicidade vira 
hábito”.
Quer saber mais sobre a 
Margaret, acesse: 
margaretss.com.br

Margaret Santos Silva, 
baiana, mãe de família, 
empresária e bloguei-
ra, uma mulher forte e 
guerreira, um dia foi in-
feliz e depressiva, mas 
decidiu Ser Feliz. 
Mesmo lutando contra 
um câncer de mama,

O bom da vida é viver, 
mas para isso é preciso 
coragem para sair do 
ninho e enfrentar os  
obstáculos e adversi-
dades. Algumas pessoas 
nascem com sede de 
vencer, porém a grande 
maioria se acomoda e 
aceita o mínimo que al-
cança, e faz disso a sua 
desculpa para parar de 
lutar e apenas existir.
Existe uma decisão que 
pode mudar a sua visão 
sobre o que você esta 
vivendo hoje. 
Amar, sim amar. Amor 
não é sentimento, amor 
é decisão. 
Eu decido amar minha 
vida, minha família, 
meu trabalho, meus 
amigos, meus sonhos, 
meus objetivos.
Entretanto não basta 
somente amar, é preciso 
cuidar do que se ama, 
pois tudo requer cui-
dado especifico e dedi-
cado, mas fique atento, 
jamais use gaiola, altar 
ou redoma de vidro. O 
pássaro precisa abrir 
suas asas para voar.

Mas para sair do ninho, 
o pássaro é tomado pela 
necessidade de sobre-
vivência e mesmo sa-
bendo que pode morrer, 
ele se lança a aventura 
de viver.
E para voar precisa so-
mente da necessidade 
de sobrevivência, porém 
nós humanos muitas 
das vezes desistimos à 
beira do abismo. E nos 
mantemos lá, resigna-
dos com pena de nós 
mesmos.
O abismo é somente o 
início de um belo vôo, 
mas para isso é preciso 
saber o que nos da ener-
gia, o que nos revigora 
e nos faz suspirar, en-
contrando o sentido da 
vida somos tomados 
por uma força chamada 
‘CORAGEM’ e então 
você corre e se lança.
Hoje é o meu lança-
mento para vida, estou 
de braços abertos e pés 
descalços, disposta e  
disponível para a vida. 
Viva intensamente. 

SEJA FELIZ HOJE!

FALSO PUDIM DE 
LEITE 

CONDENSADO

Ingredientes
Pudim
18 colheres de sopa de 
leite em pó
18 colheres de sopa de 
açúcar
2 copos americanos de 
água
6 ovos inteiros

Calda
1 xícara de açúcar

MODO DE PREPARO
Calda
Em uma forma com 
anel dissolva o açúcar 
até a calda engrossar, 
sem queimar e reserve.

Pudim
Em um liquidificador, 
bata todos os ingredi-
entes do pudim e despe
je na forma reservada. 
Leve ao forno médio 
(180°C), em banho-
maria, por aproxima-
damente 50 minutos. 
Depois de frio, leve 
para gelar por cerca de 
6 horas. Desenforme e 
sirva.

Receita Favorita da
Maria Helena Dias 

Macedo

MANDE SUA 
RECEITA COM FOTO PARA:

belmoraescontato@hotmail.com
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“A Festa foi danada de boa”
A 3ª edição do Cubatão Danado de 

Bom foi um sucesso. Segundo os or-
ganizadores, durante os quatro dias 
de festa, mais de 60 mil pessoas, entre 
moradores da região e turistas passa-
ram pelo evento. Entre os grandes no-
mes se apresentaram no palco princi-
pal  Fagner, Pitty, Falamansa, Daniel 
Gonzaga, Tribo de Jah e Magníficos.

“Foi danada de boa” a frase usada 
pela prefeita Marcia Rosa resume sua 
satisfação ao confirmar a quarta edi-
ção, em 2015

Números da festa*

Público total do evento  
durante  os quatro dias
Foi o   público da novidade; 
o espaço kids ‘Danadinho’
Apresentações artísticas 
diversas durante quatro dias 
De apresentações artísticas
Empregos diretos e indiretos 
gerados pelo evento
Peças vendidas por 17 
artesões locais, na Festa
Entidades sociais beneficia-
das na praça de alimentação
de lixo recolhido para recicla-
gem+ 80 litros óleo de cozinha 
devidamente destinados 
mudas plantadas para 
compensar 150 ton/CO²

Depois de circular nas tendas para várias selfs com o 
público, a prefeita Marcia Rosa posou com Daniel Gonzaga, 
neto do Rei do Baião, homenageado na Festa.        

Os padres da cidade também deram a benção. Na foto padre 
Antônio, da São Francisco e padre Carlos da Matriz de Cubatão

FOTOS DE MARCUS CABALEIRO
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*Fonte: imprensa PMC
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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

LINDE GASES LTDA, torna público que recebeu da Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo - CETESB a Renovação Nº 00027, da 
Licença Ambiental de Operação Nº 00027, de 09/09/2008, para duto 
de aço carbono para transporte de nitrogênio gasoso, em Cubatão, 
pelo prazo de 08 anos, a contar de 14/11/2014.

“A USIMINAS MECÂNICA S/A, torna público que recebeu da CETESB, 
a Renovação da Licença de Operação N° 25001003, referente ao pro-
cesso nº 25/00055/11 para a Fábrica de Blanks, sito à Rodovia Pia-
çaguera, s/n, KM 06, Parque Industrial, Cubatão/SP”.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: GERALDO ADELINO GOUVEIA DE FREITAS e JOSÉLITA PEREIRA DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade portuguesa, divorciado, comerciante, RNE n.º V109844I - CGPI/DIREX, CPF 
n.º 15920495839, com 53 anos de idade, natural de Santa Cruz-Portugal -  , nascido no dia vinte e cinco 
de dezembro de mil novecentos e sessenta (25/12/1960), residente na Rua Goiás, 253, Vila Paulista, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ FERNANDES DE FREITAS, falecido há 28 anos e de MARIA ZITA DE SOUSA 
GOUVEIA, de nacionalidade portuguesa, aposentada, com 78 anos de idade, residente em São Roque 
- SPDivorciado de Roseli Aparecida de Andrade, conforme sentença datada de 09/05/2002, proferida 
pela Juiza de Direito da 2ªVara Judicial da Comarca de São Roque/SP, nos autos de nº374/02. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, comerciante, RG n.º 287952162 - SSP/SP, CPF n.º 
77301951434, com 46 anos de idade, natural de São Lourenço da Mata - PE (Chã de Alegria-PE  Livro 
nº 24, fls. nº 040, Termo nº 12056), nascida no dia dezesseis de março de mil novecentos e sessenta e 
oito (16/03/1968), residente na Rua Goiás, 253, Vila Paulista, Cubatão - SP, filha de ISMAEL PEREIRA DA 
SILVA, falecido há 5 anos e de JOSEFA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
68 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.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA e AGNES TAVANNY DA SILVA REIS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo - SSP/SP, com 29 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e 
oitenta e cinco (29/05/1985), residente na Rua Santo Antonio de Padua, 38, Vila São José, Cubatão 
- SP, filho de AGENOR ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, líder de mecânica, residente em Cu-
batão - SP e de MARIA GILDA DOS SANTOS ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista de suporte - 
SSP/SP, com 29 anos de idade, natural de São Vicente - SP, nascida no dia dezenove de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (19/12/1984), residente na Rua Frei Gaspar, 2685, Pq. São 
Vicente, São Vicente - SP, filha de ORLANDO DA SILVA REIS, de nacionalidade brasileira, gestor de 
empresas, residente em São Vicente - SP e de MIRIAN NATALIE DA SILVA, de nacionalidade brasile-
ira, professora, 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, 11 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: PAULO ROBERTO SIQUEIRA e JOANA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, encanador, RG n.º 25258915 - SSP/SP, CPF n.º 26861442895, com 
37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e 
setenta e sete (18/01/1977), residente na Rua Bernadino de Pinho Gomes, 387, Jd. São Francisco, 
Cubatão - SP, filho de PAULO FERNANDES SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCISCA MARIA FERNANDES SIQUEIRA, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Ariane 
Aparecida Ferreira de Andrade, conforme sentença datada aos 04/02/2013, proferida pelo Juiz da 
2ªVara da Comarca de Praia Grande/SP, nos autos de nº336/12. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, monitora tráfego, RG n.º 45811179x - SSP/SP, CPF n.º 35459013860, com 29 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de março de mil novecentos e oitenta e 
cinco (10/03/1985), residente na Rua Bernadino de Pinho Gomes, 387, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, 
filha de JOÃO GALDINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, 
residente em Surubim - PE e de WILMA MARINA DA SILVA, 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, 11 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: ADALBERTO SILVA DE ALMEIDA e CARINA MAZO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasil-
eira, divorciado, comerciante, RG n.º 351472186 - SSP/SP, CPF n.º 34989335821, com 29 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e cinco (30/03/1985), 
residente na Rua Lourenço Batista de Araujo, 218, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filho de SEBASTIÃO 
MARCIO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, supervisor, com 54 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de MARIA BARBARA DA CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Jeane Maria da Silva, conforme sentença datada de 
17/09/2012, proferida pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara desta Comarca, nos autos de N°620/2012, pro-
cesso n°157.01.2012.004391-0/000000-000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
gerente, RG n.º 408266181 - SSP/SP, CPF n.º 36627876876, com 27 anos de idade, natural de Urupês - SP 
(Urupês-SP  Livro nº 5, fls. nº 36, Termo nº 3165), nascida no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e sete (24/02/1987), residente na Rua Lourenço Batista de Araujo, 218, Jardim Nova Republi-
ca, Cubatão - SP, filha de MARCIO MAZO, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ELVIRA DE FÁTIMA OMITTO MAZO, de nacionalidade brasileira, comerci-
ante, com 53 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, 11 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: JOEL VIEIRA XAVIER e GILMACÍ DOS SANTOS LOURENÇO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, segurança, RG n.º 122538420 - SSP/SP, CPF n.º 97246247815, 
com 57 anos de idade, natural de Jeremoabo - BA (Sagres-SP  Livro nº 7, fls. nº 47, Termo nº 3676), 
nascido no dia quatorze de abril de mil novecentos e cinquenta e sete (14/04/1957), residente na Rua 
Beira Mar, 230, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSEFINA ALVES VIEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 164150304 - SSP/SP, CPF n.º 58953426553, com 
51 anos de idade, natural de Itaporanga D’Ajuda - SE (Boquim-SE  Livro nº 38, fls. nº 161v, Termo 
nº 8625), nascida no dia nove de outubro de mil novecentos e sessenta e três (09/10/1963), resi-
dente na Rua Beira Mar, 230, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de JOSÉ ANTONIO LOURENÇO, 
falecido há 9 anos e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 
anos de idade, residente em Boquim - 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, 12 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 PEREIRA RAMOS e ADJANE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, projetista de instrumentação, RG n.º 4535303 - SSP/SP, CPF n.º 
26194244887, com 64 anos de idade, natural de Carangola - MG, nascido no dia dezesseis de novem-
bro de mil novecentos e quarenta e nove (16/11/1949), residente na Av. 9 de Abril, 3110, aptº13, Vila 
Nova, Cubatão - SP, filho de ANTONIO PEREIRA RAMOS, falecido há 24 anos e de ALAIDE MARIA DA 
CONCEIÇÃO, falecida há 10 anosDivorciado de Cristiane Serafim de Sousa, conforme sentença datada 
de 22/11/2010, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara desta Comarca, nos autos de n°1053/10, 
processo n°157.01.2010.007208-2/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 122074719 - SSP/RJ, com 35 anos de idade, natural de Porto Calvo - AL (Porto Cal-
vo-AL  Livro nº 6, fls. nº 166, Termo nº 5921), nascida no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos 
e setenta e oito (28/11/1978), residente na Av. 9 de Abril, 3110, aptº13, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de 
AMARO GONÇALO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente 
em Porto Calvo - AL e de MARIA DE LOURDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
60 anos de idade, residente em Porto Calvo - AL. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 12 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: ROBERTO CARLOS HAILER DE SOUZA e ANDRESSA DE LUCENA PAES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, caldeireiro, RG n.º 35732635 - SSP/SP, CPF n.º 
44324553220, com 39 anos de idade, natural de Castanhal - PA, nascido no dia vinte e seis de agosto 
de mil novecentos e setenta e cinco (26/08/1975), residente na Rua Vereador Benedito Lima Gon-
çalves, 50, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO ALVES DE SOUZA, falecido há 10 anos 
e de GENI HAILER, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em Castanhal 
- PADivorciado de Priscila Nunes Passos, conforme sentença datada de 04/09/2014, proferida pelo 
Juiz de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão/SP, nos autos nº0007751-67.2014.8.2.0157. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 353973129 - SSP/SP, CPF n.º 
30578998890, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e um (02/12/1981), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 41, Ap 43, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filha de PAULO PAES, de nacionalidade brasileira, pintor, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANGELITA DE LUCENA PAES, de nacionalidade brasileira, diarista, com 
56 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, 12 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: MARCELO SANTOS DA CRUZ e ADRIANA DE SANTANA DIAS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 292053290 - SSP/SP, CPF n.º 25115802848, 
com 39 anos de idade, natural de Guarujá - SP (Guarujá  Livro nº 41, fls. nº 163, Termo nº 32403), 
nascido no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (25/08/1975), residente 
na Rua das Azaléias, 406, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de ANTONIO RAMOS DA CRUZ, falecido há 
15 anos e de CLEONICE SANTOS DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 59 anos de 
idade, residente em Salvador - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 288655783 - SSP/SP, CPF n.º 26518663855, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 55, fls. nº 23, Termo nº 4011), nascida no dia dezessete de outubro de mil novecen-
tos e setenta e sete (17/10/1977), residente na Rua das Azaléias, 406, Vila Natal, Cubatão - SP, filha 
de JOSUÉ VITORINO DIAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de DALVANI MARIA DE SANTANA DIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
61 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de 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: DIEGO DA SILVA PEREIRA e ELIENAY MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, cabeleireiro, RG n.º 450551337 - SSP/SP, com 25 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (14/02/1989), 
residente na Rua do Alojamento, 53, Fabril, Cubatão - SP, filho de JOÃO MILTON INACIO PEREIRA, de-
saparecido há 25 anos e de MARGARIDA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, RG n.º 390044295 - SSP/SP, CPF n.º 43764779829, com 19 anos de idade, natural de Ara-
piraca - AL (Girau do Ponciano-AL  Livro nº 16, fls. nº 137-v, Termo nº 19452), nascida no dia nove de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (09/02/1995), residente na Rua Santa Filomena, 413, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de LINDAURA MARIA DA SILVA, 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, 13 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 JUVINIANO DOS SANTOS e ZULEIDE FERREIRA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 6529368X - SSP/SP, CPF n.º 
55369707804, com 71 anos de idade, natural de Estado do Sergipe -  , nascido no dia vinte de novem-
bro de mil novecentos e quarenta e dois (20/11/1942), residente na Rua João Damaso, 624, Parque 
Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de JOSÉ DIONIZIO FILHO, falecido há 40 anos e de TEREZA DANTAS 
DOS SANTOS, falecida há 50 anosViúvo de Eliana de Souza dos Santos, falecida aos 13/11/2011, no 
livro C-56, fls.302, sob o N°17689, em Cubatão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 568044046 - SSP/SP, CPF n.º 45712417472, com 51 anos de idade, natural de 
Mata Grande - AL (Delmiro Gouveia-AL  Livro nº 7, fls. nº 661, Termo nº 7949), nascida no dia vinte e 
seis de maio de mil novecentos e sessenta e três (26/05/1963), residente na Rua João Damaso, 624, 
Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de JOÃO OLERIANO DOS SANTOS, falecido há 22 anos e 
de ELIZA FERREIRA LIMA, falecida há 48 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de 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: MIRAILTON DE JESÚS COSTA e JAQUELINE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 525818728 - SSP/SP, CPF n.º 02889244520, 
com 31 anos de idade, natural de Ipirá - BA (Ipirá-BA  Livro nº 32, fls. nº 130, Termo nº 36342), 
nascido no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e três (22/05/1983), residente na 
Rua das Papoulas, 385, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JONILSON BATISTA COSTA, falecido há 15 
anos e de ZULMIRA MARIA DE JESÚS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tele 
atendente, RG n.º 49694941X - SSP/SP, CPF n.º 37845157899, com 26 anos de idade, natural de 
São Vicente - SP (Solemar (Distrito do Município de Praia Grande)  Livro nº 6, fls. nº 152, Termo nº 
3772), nascida no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (16/01/1988), resi-
dente na Rua das Papoulas, 385, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JOSÉ RICARDO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 55 anos de idade, residente em Aracajú - SE e de MARIA 
DAS GRAÇAS MACENA, 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, 14 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: JAIR VIANA e EFIGÊNIA APARECIDA DE MELO. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, operador de máquina, RG n.º 7642540x - SSP/SP, CPF n.º 67308724891, 
com 66 anos de idade, natural de São Paulo - SP, nascido no dia dois de abril de mil novecentos e 
quarenta e oito (02/04/1948), residente na Av. Ferroviária I, 240, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
filho de ANTONIO VIANA, falecido há 34 anos e de MARIA CONCEIÇÃO VIANA, falecida há 06 anosDi-
vorciado de Natalia Domingas dos Santos, conforme escritura lavrada nas Notas do 29º Subdistrito de 
Santo Amaro/SP, aos 22/10/2013, no livro 1168, pgs 66/68. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 38913997x - SSP/SP, CPF n.º 63221900678, com 50 anos de idade, 
natural de Brumadinho - MG (Brumadinho-MG  Livro nº 1, fls. nº 497, Termo nº 994), nascida no dia 
primeiro de abril de mil novecentos e sessenta e quatro (01/04/1964), residente na Av. Ferroviária I, 
240, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO OSCAR DE MELO, falecido há 42 anos e de 
REALINA DE JESUS MELO, falecida há 40 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de 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: RHERISON HENRIQUES SIQUEIRA e THANARA LUANA SARAIVA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 44845712 - SSP/
SP, CPF n.º 37974888822, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 133, fls. nº 70, Termo nº 80778), nascido no dia dez de junho de mil novecentos e oiten-
ta e nove (10/06/1989), residente na Rua Benigno Sobral, 717, Jardim Humaitá, São Vicente - SP, 
filho de MILTON HENRIQUES SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, com 52 
anos de idade, residente em São Vicente - SP e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS SIQUEIRA, de 
nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 53 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de importação, RG n.º 36008208 - 
SSP/SP, CPF n.º 31845633830, com 24 anos de idade, natural de Teresina - PI (Terezina-PI  Livro nº 
211, fls. nº 520, Termo nº 183881), nascida no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa 
(12/09/1990), residente na Rua Domingos Costa, 158, bl.6, aptº13, Vila Paulista, Cubatão - SP, filha 
de LUIZ SOUSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de 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: WELINGTON ALMEIDA DE SOUZA e FERNANDA DE ALMEIDA WELAREO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vistoriador de equipamentos, RG n.º 443963216 
- SSP/SP, CPF n.º 36266053888, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte 
e três de março de mil novecentos e oitenta e oito (23/03/1988), residente na Rua Sergipe, 606, Vila 
Nova, Cubatão - SP, filho de RUBENS PEREIRA DE SOUZA, falecido há 13 anos e de MARIA APARE-
CIDA DE ALMEIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 38 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de loja, RG n.º 
48627293X - SSP/SP, CPF n.º 39415407859, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 
1º Subdistrito  Livro nº 137, fls. nº 82, Termo nº 83191), nascida no dia dezenove de janeiro de mil 
novecentos e noventa (19/01/1990), residente na Rua Sergipe, 606, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de 
LEONEL WELAREO NETO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de EDNEIA DE ALMEIDA WELAREO, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, 
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, 17 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: ERICKSON ALTEMIR FERNANDES DE SOUZA e LETICIA DOS SANTOS SOUZA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, topógrafo, RG n.º 477685237 - SSP/SP, CPF n.º 
35029006800, com 25 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 253, fls. 
nº 170, Termo nº 85467), nascido no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(22/02/1989), residente na Avenida Henry Borden, 446, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filho de ALAIR 
ALTEMIR DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, operador de tiras à quente, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SILVANA FERNANDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 50065346X - SSP/SP, com 17 anos de idade, natural de São Paulo - SP (Ferraz de 
Vasconcelos  Livro nº 77, fls. nº 114, Termo nº 45916), nascida no dia três de dezembro de mil nove-
centos e noventa e seis (03/12/1996), residente na Rua Pedro Álvarez Cabral, 249, Vale Verde, Cubatão 
- SP, filha de AROLDO DE SOUZA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 41 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LUECI APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 36 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de 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: JANILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e IONARA JORDANIA MORENO MARQUES. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 3597796 - 
SSP/PI, CPF n.º 06389033354, com 21 anos de idade, natural de Campo Maior - PI (Campo Maior-PI  
Livro nº 51, fls. nº 253, Termo nº 62084), nascido no dia dezoito de setembro de mil novecentos e 
noventa e três (18/09/1993), residente na Rua 20, 54, Fabril, Cubatão - SP, filho de MANOEL CARLOS 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 47 anos de idade, residente em Cocal de 
Telha - PI e de MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, professora, com 46 anos 
de idade, residente em Cocal de Telha - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 3810085 - SSP/PI, CPF n.º 04001223325, com 18 anos de idade, natural de Campo Maior 
- PI (Campo Maior-PI  Livro nº 48, fls. nº 245, Termo nº 57582), nascida no dia vinte e quatro de junho 
de mil novecentos e noventa e seis (24/06/1996), residente na Rua 20, 54, Fabril, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ AUGUSTO MARQUES, de nacionalidade brasileira, pintor, com 40 anos de idade, residente 
em Campo Maior - PI e de IRISMAR MORENO, de nacionalidade brasileira, costureira, com 38 anos 
de idade, residente em Campo Maior - PI. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de 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: JONAS RODRIGUES FERREIRA e ELIZABETE CONSTANTE SANTOS. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de almoxarifado, RG n.º 448457283 - SSP/SP, CPF n.º 
35238997884, com 25 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 253, fls. nº 
07, Termo nº 85142), nascido no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (02/02/1989), 
residente na Av.Vereador Valter Melarato, 655, Conjunto Humaitá, São Vicente - SP, filho de VICENTE 
FERNANDES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 65 anos de idade, residente em São 
Vicente - SP e de MARIA DE LOURDES RODRIGUES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
com 55 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasile-
ira, solteira, do lar, RG n.º 408327091 - SSP/SP, CPF n.º 41734985860, com 26 anos de idade, natural de 
Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 121, fls. nº 183, Termo nº 73836), nascida no dia vinte e cinco 
de maio de mil novecentos e oitenta e oito (25/05/1988), residente na Rua Rio de Janeiro, 561, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filha de JOÃO SOARES SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de 
idade, residente em São Vicente - SP e de ELIZA CONSTANTE SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
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, 17 de novembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

    ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: JEFFERSON ANDRÉ LUIZ e RENATA CAROLINA FLORENCIO DA SILVA.  Sendo a preten-
dente, RENATA CAROLINA FLORENCIO DA SILVA.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, 19 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: HAROLDO LEAL e MIRIAN SILVA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, maçariqueiro, RG n.º 45064231 - SSP/SP, CPF n.º 33427469808, com 31 anos 
de idade, natural de Pariquera-Açu - SP (Pariquera-Açu  Livro nº 31, fls. nº 018, Termo nº 6620), nascido 
no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e oitenta e três (29/08/1983), residente na Rua 
Maria do Carmo, 510, apt.12, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de FAUSTO LEAL, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em Cananéia - SP e de MARIA DE OLIVEIRA 
LEAL, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em Cananéia - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de escritório, RG n.º 40077949 - 
SSP/SP, CPF n.º 34016815835, com 29 anos de idade, natural de Cafelândia - SP (Cafelândia  Livro nº 
49, fls. nº 167, Termo nº 5390), nascida no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (22/09/1985), residente na Rua Maria do Carmo, 510, apt.12, Jardim Casqueiro, Cubatão - 
SP, filha de SIDIVAL DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de REGINA DA SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 anos de idade, residente em Cafelândia - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de novembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.
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ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO.

Nota de esclarecimento sobre o Abaixo Assinado que circula em Cubatão e sem autoria definida.

A VERDADE DOS FATOS 

1º A Associação dos Professores Municipais de Cubatão não influencia NENHUM PROFESSOR,PORQUE 
fazemos parte de um grupo seleto, de intelectuais pensantes e com personalidade própria.
2º O Concurso mencionado foi para “Pajem”, com exigência de formação em Magistério; quem 
poderia reclamar seriam todos os cidadãos que não possuíam o Magistério e gostariam de prestar 
esse concurso, já que o nível de escolaridade, pelo Estatuto do Funcionalismo Público de Cubatão, 
é o Fundamental II (antiga 8ª série).
3º Demonstramos (fotos anexas) que, apesar da exigência do Magistério,o conteúdo bibliográfico 
das provas não condiz com os conhecimentosespecíficos das áreas do Magistério. Já o do Profes-
sor de Educação Infantil I, cobrou largo conhecimento específico, didático e do direito educacional, 
além de todas exigências pertinentes à carreira.
4º Na conquista pelo Estatuto do Magistério, em ano eleitoral (2004), apesar dos alertas do Con-
selho Municipal de Educação e da Associação dos Professores, as Pajens foram “transformadas 
em Professor de Educação Infantil I”, e, sofreram o primeiro revés, com a primeira Ação Direta de 
Inconstitucionalidade-ADIN, que as retiraram do Estatuto do Magistério por não serem considera-
das pela JUSTIÇA como Professoras (de direito) e sim Pajens.
5ºEm 2009, a Administração as transformou em Professoras de Desenvolvimento Inicial (PDI) e lhes 
concedeu todos os direitos, inclusive com escolhas de classes. Nesse ano, a Associação entra com 
um Mandado de Segurança Coletivo para reivindicar as salas que foram ofertadas para Pajens, as 
quais deveriam ser oferecidas aos Professores Concursados da Rede. Ocorre que,na revisão feita 
pelo Ministério Público do mandado, originou-se o 2º ADIN, e novamente a Prefeitura toma con-
hecimento da irregularidade do ato da transformação e é notificada da irregularidade
6º Como consequência da situação e com a criação dos cargos no Estatuto do Magistério,estes 
ficaram vagos, ocorrendo o Concurso para preenchimento das vagas dos Professores de Educação 
Infantil I (uma vez que os 2 Adin não reconheceram as Pajens como Professoras), tendo a Prefeitura 
Municipal de Cubatão que realizar o Concurso Público, exigindo o Magistério para o Cargo de Pro-
fessor, tudo dentro da Lei.
7º Ocorre que, passado o período probatório dessas Professoras, elas “devem” lotar. Porém, onde? 
Se as salas não foram devolvidas pelas Pajens/ Professor de Desenvolvimento Inicial...Resultado:a 
Associação ingressou com um Mandado de Segurança Coletivo, para resguardar o Direito à escolha 
de classe dos Professores.
8º Consequentemente, pelo Histórico Judicial da Situação, a Justiça (e não a Associação), reafirmou 
todos os ADINs e determinou à Prefeitura NÃO DAR PRIVILÉGIOS ÀS PAJENS.
9º Destacamos que a Sentença do Mandado de setembro/2014 apenas resguarda o direito legítimo 
dos Professores da Rede.
10º Portanto, deixamos claro que, como Representantes dos Professores, temos obrigação de lutar 
por nossos Direitos, e vamos fazê-lo, sempre apoiados e cercados pela Justiça, que, ao nosso ver, 
é o único meio de consolidaçãodo DIREITO de forma RESPEITOSA E IGUALITÁRIA, usando e tendo 
sempre A LEI como parâmetro.

 Sem mais. 
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO.
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