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baixada

Orçamentos bilionários 
não resolvem problemas Mara Anjos

TSE Inocenta 
Marcia Rosa 2

As cidades de Santos, Guarujá, Cubatão e Praia Grande fazem parte de um seleto grupo de municípios  com orçamento superior a R$ 1 bilhão. 
Mesmo assim, prefeitos precisam de recursos dos governos federal e estadual e da iniciativa privada para resolver problemas e gargalos.

Divulgação

vila esperança 
passa pOr 
recapeamentO

Prefeitura finalizou traba-
lhos de drenagem e começa 
a recapear pelo trecho de 
entrada do Sítio Novo e Ilha 
Bela. 

FechamentO de 
acOrdOs indicam 
presidentes

Vereadores de Cubatão e de 
Santos formam grupos majo-
ritários. Grupos minoritários 
acreditam em virada. Guarujá 
mantém acordo.
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Procon de Guarujá tem 
novas instalações

Órgão atende mais 
de seis mil pessoas 
ao mês e tem taxa de 
60% na solução de 
problemas dos 
consumidores. 5

7

oPeração verão 
iGnora estradas 
e cubatão 

Dois graves incidentes em uma semana dão 
força ao alerta da prefeita de Cubatão por               
aumento de efetivo.  Município é o único a ficar 
de fora da Operação Verão.

ConCursos

petit Gateau é O melhOr 
pratO dO Festival 
bertioga

cOncursO FOtOGráFicO 
em dezembrO. 

Proteção

RECONHECIMENTO

executivOs da vale Fertilizantes 
e da rpbc recebem medalhas de 
hOnra 4

pat já atende pOpulaçãO da área cOntinental de 
sãO vicente

Sustentabilidade

cOnsema dá aval para Obras dO aerOpOrtO de 
praia Grande 

santOs incentiva
cOnstruções 
ecOlóGicas

Legislação prevê certificação para 
edificações que cumpram lista de 20 
itens. No topo da lista aproveitamento 
da luz solar  e da água da chuva. 
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Pedro Rezende



As acusações foram 
julgadas improceden-
tes. Os advogados da 
coligação derrotada 
em 2012 decidiram 
recorrem à Brasília. 

Assim, ao analisar 
ao caso o ministro 
Noronho viu ausên-
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fatos e teNDÊNCIas
Virada cubatense     

Em Cubatão, o vereador 
Ricardo Queixão (PMDB) 
continua acreditando que 
a eleição da Mesa, com 
Aguinaldo na presidência, 
não está definida. Ele não 
é o único.
Na opinião de muitos ob-

servadores o voto da vi-
rada já está devidamente 
convencido. Será?

Virada santista 

Já na Câmara de Santos, 
os tucanos  José Lascane e  
Ademir Pestana, antes de 
trabalharem uma quebra 
de acordo, que deverá re-
conduzir Marcus De Rosis 
à Presidência, têm primei-
ro que resolver qual dos 
dois será o candidato do 
ninho.

Virada santista II

 Mesmo que consiga 
convencer colegas a que-
brarem o acordo com De 
Rosis, o candidato tucano 
terá primeiro que conven-
cer o companheiro de par-
tido Hugo Duppre a mudar 
de lado. 

De olho na TV 

O ponto em comum dos 
presidenciáveis De Rosis e 
Araújo é a TV Câmara. 
Para o santista a ferra-

menta é uma das princi-
pais bandeiras.
O cubatense já avisou 

que vai rever o contrato.

Precisa combinar 

Um observador lembra 
que antes de anunciar 
qualquer revisão contra-
tual da TV Câmara, o pre-
sidenciável cubantense 
precisa convencer o atual 
presidente a homologar a 
concorrência.
Resta saber se Wagner 

Moura assinará a papela-
da, já que tem pouco mais 
de 30 dias de mandato a 
cumprir.

Dieta governamental

 Elogiado pelo aparente 
emagrecimento, Tico Bar-
bosa (Turismo), diz que 
está andando  bastante, 
batendo de gabinete em 
gabinete a fim de acelerar 
a tramitação de assuntos 
de interesse da sua pasta.

Emenda animal  

Guarujá receberá R$ 200 
mil, em verbas federais, 
para aplicar em serviços 
de castração gratuita de 
cães e gatos. 
O aporte foi viabilizado 

graças ao vereador Walter 
dos Santos, o Nego Wal-
ter (PSB), que foi atendido 
pelo deputado federal Ri-
cardo Tripoli (PSDB).

Antes de partir  

Antes de embarcar para 
assumir mandato de de-
putado federal o presiden-
te da Câmara de Guarujá, 
Marcelo Squassoni (PRB), 
quer modificar a lei muni-
cipal que trata de resíduos 
sólidos.
O vereador tratou do as-

sunto com a promotora de 
Meio Ambiente da cidade,  
Flávia Maria Gonçalves.

Contato:
jornalacontece@acontecedigital.com.br

Marcia Rosa é inocentada pelo TSE
Ministro do Tribunal Superior Eleitoral negou provimento na ação que 

acusava prefeita e o vice de abuso de poder econômico e uso da 
máquina pública em 2012

Marcel Nobrega

Grupos fecham acordo para 
presidências das Câmaras

Para o que der e vier  

O prefeito de São Vicen-
te, Bili, e o deputado es-
tadual eleito Paulo Correa 
Júnior, não escondem que 
estão  muito bem entrosa-
dos.
Observadores enxergam 

que a parceria não é nova 
e que é planejada para um 
longo período.

Eu avisei 

É claro que a prefeita 
Marcia Rosa não comemo-
ra o aumento da violência 
no Sistema Anchieta Imi-
grantes.
 Contudo, lembra que 

não é de hoje que a petis-
ta reclama da decisão do 
Estado de não aumentar o 
efetivo da Polícia Militar e 
também de sempre deixar 
a cidade fora do reforço 
operacional da Operação 
Verão.

A lista aumenta  

Com a disposição do ex-
vereador Bigode de lançar 
candidatura a prefeito, 
sobe para no mínimo 10 a 
lista de prefeituráveis.

Estão no páreo  

Os atuais vereadores 
Wagner Moura (PT), Ade-
mário (PSDB), Dinho (Soli-
dariedade) e Doda (PSB).
O ex-vereador e presi-

dente do PR manda di-
zer que é pré-candidato 
a prefeito e que não tem 
nenhuma intenção de re-
petir a postura de 2012, 
quando decidiu compor e 
foi candidato a vice.
Para fechar a lista o servi-

dor municipal Pedro de Sá 
deve ser o nome do PTB.

Na falta de um; dois

O popular Chico da Ade-
ga não pede segredo pra 
ninguém ao afirmar que 
vai informar ao diretório 
do PSB que está à disposi-
ção para a disputa majori-
tária de 2016.
Assim, o PSB terá sua 

primeira prévia para indi-
cação do candidato a pre-
feito de sua história em 
Cubatão.

Na falta de um; três

Já no PT o que não fal-
tam são opções para a su-
cessão da prefeita Marcia 
Rosa.
Além do atual presiden-

te da Câmara aparecem 
na preferência de petistas 
outros nomes, como o do 
secretário de governo Fá-
bio Inácio e de manuten-
ção, Zé Carlos.  

No chapão 

Observadores garantem 
que o governo não vai ‘co-
locar azeitona’ na empada 
de ninguém, principal-
mente quando chegar a 
hora de montar a chapa.

No chapão II

Os mesmos observado-
res garantem que a chapa 
do PT em 2016 estará re-
cheada de nomes fortes. 
Diferente de 2012 quando  
distribuiu bons candidatos 
entre os partidos aliados, 
como PDT e PMDB. 

O ministro João 
Otávio de Noronha 
absolveu a prefeita 
Marcia Rosa (PT) e 
o vice Donizete Ta-
vares (PSC) ao negar 
provimento ao recur-
so apresentado pelo 
Ministério Público 
Eleitoral. 

De acordo com o 
Ministro não foram 
apresentadas provas 
robustas para a acu-
sação de uso da má-
quina e de servidores 
públicos para pedir 
votos na última elei-
ção municipal. 

O MP pedia a con-
denação da prefeita 
Marcia Rosa (PT) e do 
vice Donizete Tava-
res (PSC) por abuso 
de poder econômico 
e político durante o 
processo eleitoral de 
2012. 

O processo inves-
tigatório teve início 
ainda durante o perí-
odo eleitoral por de-

núncia da coligação 
liderada pelo PSDB e 
pelo ex-prefeito Nei 
Serra. 

Em primeira ins-
tância o juiz entendeu 
que as irregularida-
des foram cometidas. 

Por isso, o então 
juiz eleitoral da cida-
de, Sergio Ludovico, 
cassou os mandatos 
da prefeita e do vice. 

Na   mesma sen-
tença foi garantido 
aos réus o direito de 
permanecer no cargo 
enquanto apresenta-
vam recursos. 

Segunda Instância 

Depois que foram 
notificados, a prefei-
ta e o vice recorreram 
ao TRE ( Tribunal Re-
gional Eleitoral). 

Em novembro de 
2013 os desembarga-
dores paulistas refor-
maram a decisão de 
primeira instância. 

Em Cubatão PDT mais a oposição garantem vitória por maioria simples

O PDT, dos verea-
dores Aguinaldo, Ce-
sar e Ivan Hildebran-
do com apoio dos 
oposicionistas Ade-
mário (PSDB), Doda 
(PSB) e Dinho (Soli-
dariedade), vai ficar 
com a presidência da 
Câmara para o biênio 
2015/2016. 

Além de eleger 
Aguinaldo na presi-
dência, o acordo pre-
vê Ivan Hildebrando 
na vice-presidência, 
Ademário(PSDB) como 
primeiro secretário e 
César Nascimento na 
segunda secretaria. 

Mais do que empe-
nhar a palavra os ve-
readores assinaram 
um termo de compro-
misso. Também ficou 
acertada a permanên-

cia do atual diretor-
secretário Áureo Tu-
pinambá. 

Se não houver ne-
nhuma desistência 
neste grupo, a base de 
sustentação da pre-
feita pode ficar sem a 
presidência e coman-
do das principais Co-

missões Permanentes 
da Casa, como as de 
Finanças e Orçamen-
to, Justiça e Redação 
e Obras e Serviços 
Públicos. Na base do 
governo estão, atual-
mente, os vereadores 
Fábio Moura (Pros), 
Wagner Moura e Jair 

do Bar do PT e Ri-
cardo Queixão do 
PMDB. 

Interlocutores do 
governo e a bancada 
do governo na Cãma-
ra ainda não jogaram 
a toalha e trabalham 
por uma reviravolta 
no processo. 

santos é 
de rosis

guarujá 
definido

Enquanto a ban-
cada tucana não se 
entende, os demais 
partidos da Casa fe-
charam acordo para 
reconduzir Marcus 
De Rosis à presidÊn-
cia.

O peemedebista 
tem o apoio de 12 ve-
readores, inclusive 
do tucano Hugo Du-
ppre. Os demais car-
gos da Mesa seguem 
indefinidos. 

Mesmo com a de-
cisão judicial que de-
terminou a suspensão 
da eleição de Nicolaci 
(Pros) para comandar 
a Casa, o fato é que 
não houve nenhuma 
mudança no acordo 
político. 

Os parlamenta-
res afirmam que se 
a decisão judicial for 
mantida fazem outra 
eleição e elegem o co-
lega de novo. 

Ano de 2013

TRE reformou decisão de 
1ª  instância ao decidir 
que não havia provas

cia de “provas robus-
ta” quanto à captação 
ilícita de votos. 

De acordo com a 
denúncia da acusa-
ção, na campanha, a 
coligação do PT usou 
Agentes de Saúde e 
outros Servidores Pú-
blicos para pedir vo-
tos e fazerem propa-
ganda política. 

Ao analisar o caso 
o ministro não viu 
provas de que a pra-
tica foi cometida. Por 
isso decidiu arquivar 
o processo. 
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  F.A.S 

Aeroporto da Praia Grande 
recebe licença ambiental

Empreendimento inclui área para indústrias. O projeto é de investidores    
privados e deve ficar pronto em 2017

selho, que é formado 
por integrantes do 
governo e da socie-
dade civil, incluindo 
ambientalistas.

A obra será feita 
em quatro fases, com 
o tempo de conclu-
são de dois anos para 
cada uma delas. 

Aprimeira fase será 
a construção da pista 
do aeroporto e 500 mil 
metros quadrados de 
galpões indústrias. 

Santos incentiva 
construções ecológicas

Obra deve cumprir 20 quesitos para 
ser classificada

A cidade conta 
com uma legislação 
específica para in-
centivar a criação 
de edifícios verdes, 
aqueles projetados 
para melhor apro-
veitamento das con-
dições climáticas e 
minimizar o uso de 
recursos da nature-
za.

Para cada item 
cumprido, os téc-
nicos da prefeitura 
dão uma pontuação, 
que varia de 1 até 5. 
“A captação da água 
pluvial (da chuva) e 
o reuso da água são 
exemplos que po-

dem dar a pontua-
ção máxima de cinco 
pontos. 

Somente se atingir 
20 pontos o imóvel 
será aprovado como 
edifício verde”, ex-
plica a coordenadora 
municipal de Análi-
se e Projetos e Obras 
Particulares (Coap-
OP), da Secretaria de 
Infraestrutura e Edi-
ficações (Siedi), Fer-
nanda Alarcon. 

A solicitação da 
classificação como 
edifício verde é feita 
simultaneamente ao 
pedido de aprova-
ção do projeto arqui-
tetônico à prefeitura.  
Desde a criação da 
legislação, oito imó-
veis foram aprova-
dos como edifícios 
verdes, todos em 
fase de construção e 
sem ocupação total.

Lei 730 de 2011 
e decreto 5.998

Estabelecem os critérios 
para a certificação

Executivos da Vale e da 
RPBC recebem medalhas

Defesa Civil do Estado concedeu honraria pelo                 
compromisso e serviços prestados na área de segurança

A Defesa Civil do 
Estado concedeu me-
dalhas de Defesa Ci-
vil ao diretor regional 
do Ciesp, Eng.º Val-
dir Caobianco e ao 
gerente da Refinaria 
Presidente Bernardes 
de Cubatão, Eng.º  
Rogério Daisson San-
tos. 

A Medalha de De-
fesa Civil visa recom-
pensar as pessoas 
físicas, jurídicas e or-
ganizações civis ou 

militares, por seus 
méritos pessoais e 
relevantes serviços 
prestados nas ati-
vidades relativas à            
Defesa Civil se torna-
ram merecedoras do 
reconhecimento pú-
blico.  

O diploma Om-
niumhorarum homo 
(Amigo de Todas as 
Horas) também foi 
entregue, a Jornalis-
ta Carolina da Cruz 
Costa,  Gerente de 

Comunicação da Re-
finaria Presidente 
Bernardes em Cuba-
tão.    

De acordo com a 
Coordenadoria Esta-
dual de Defesa Civil 
a Medalha de Defesa 
Civil, objetiva agra-
decer àqueles que 
ajudam no trabalho 
do órgão e também 
para incentivar a prá-
tica entre pessoas, 
empresas e líderes 
das comunidades. 

O Conselho Esta-
dual de Meio Am-
biente aprovou o 
projeto do Complexo 
Empresarial Andara-
guá. 

Com área estimada 
em três milhões de 
metros quadrados, 
o empreendimento 
abrange o Aeropor-
to da Praia Grande, 
que terá capacidade 
para aviões de carga 

e a construção de 212 
galpões para a insta-
lação de empresas de 
comércio exterior. 

Com a aprovação 
do projeto, a Icipar 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., do 
Grupo Sonda (dono 
do terreno onde será 
construído o comple-

xo), conseguiu a úl-
tima autorização ne-
cessária para obter a 
Licença Prévia (LP)

Antes das obras 
é obrigatório reali-
zar as compensações 
ambientais. O proje-
to existe há 11 anos 
e estava em processo 
de licenciamento am-
biental desde o ano 
de 2008.

O empreendimen-
to foi considerado 

ambientalmente vi-
ável pelo Consema 
após analise do pare-
cer favorável da Ce-
tesb para o estudo e 
o relatório de impac-
to ambiental (EIA/
Rima), apresentados 
pela empresa.

 Com 28 votos fa-
voráveis e três abs-
tenções, o projeto foi 
aprovado sem qual-
quer posição contrá-
ria por parte do Con-

Estado propõe novo 
gasoduto para Região

Iniciativa visa atrair novas indústrias para o Litoral

O secretário de 
Energia de São Paulo, 
Marco Antônio Mroz, 
disse na manhã do  úl-
timo dia 25, durante a 
reunião do Conselho 
de Desenvolvimento 
da Baixada Santista 
(Condesb) que o Go-
verno do Estado vai 
propor que três dis-
tribuidoras paulistas 
de gás natural invis-

tam na expansão da 
rede para o ciclo 2014-
2019. 

A diretriz do novo 
ciclo quinquenal de 
investimentos das 
concessionárias, se-
gundo Mroz, é criar 
demanda para o gás 
do pré-sal, estimular a 
entrada de novos for-

necedores no merca-
do e, com isso, reduzir 
a dependência do gás 
da Petrobras. 

Com a expansão 
sugerida, o Governo 
do Estado espera criar 
demanda para viabi-
lizar a construção de 
um novo gasoduto na 
Baixada. 

6 bilhões

É a estimativa de
 investimento

Hoje o estado de São Paulo tem 
capacidade de produzir 50 milhões 
de metros cúbicos de gás ao dia, com 
a expansão serão produzidos mais 15 
milhões de metros cúbicos ao dia

1,4 bilhões de 
reais

é o valor previsto inicial-
mente para a construção 
do Complexo Empresarial 
Andaraguá.

Divulgação

Andressa Gonzalez

Marcel Nóbrega
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Orçamentos sobem; mas as 
dificuldades persistem 

Alternativa é buscar recursos no Estado, União e Iniciativa Privada 

Mesmo com au-
mento na previsão 
de receita para 2015, 
as cidades da Região 
padecem do mesmo 
drama da maioria 
dos municípios brasi-
leiros. 

Descontadas as 
obrigações consti-
tucionais de inves-
timento na Saúde, 
Educação, pagamen-

to de salários e cus-
teio da máquina, so-
bra menos de 5% da 
receita líquida para 
investimento direto 

em obras. 
A alternativa é bus-

car recursos do Estado 
e da União, além de 
programas e emendas 
de deputados. 

Bem 
articulados

Atentos a necessi-
dade de incrementar 
os orçamentos de suas 
cidades e de soluções 

Além de buscar recursos 
nos governos federal e 
estadual, as prefeituras 
recorrem cada vez mais 
à parcerias com a inicia-
tiva privada. Um exem-
plo desse caminho é a 
construção de um centro 
de atenção à saúde da 
mulher (foto) em Cuba-
tão. A obra está sendo 
executada pelo grupo 
Arias empreendedor do 
futuro shopping Eco Plaza 
Cubatão

Santos

2014 – 2,3 bilhões
2015 – 2,5 Bilhões

Aumento 6%

Saúde 480,4 milhões
Educação 490 milhões 
Obras 310 milhões 

Cubatão

2014 – R$ 1,017 bilhão
2015 – R$ 1,073 milhões

Aumento de 5,5%

Saúde 210,7 milhões
Educação 276,5 milhões
Obras - R$ 31 milhões

Guarujá

2014 – R$ 1,23 bilhão
2015 – R$ 1,31 bilhão

Aumento de 7%

Saúde 233,2 milhões
Educação 380,8 milhões
Obras 29,9 milhões

para grandes gargalos 
a maioria dos prefei-
tos da Região têm fei-
to bem a lição de casa. 

Somados, os repas-
ses, convênios e par-
cerias passam de R$ 2 
bilhões para 2015. 

Na área da habita-
ção e urbanização de 
favelas as cidades de 
Cubatão, Santos, Gua-
rujá e Bertioga já con-
tam com recursos. 

A cidade de Cubatão, 
por exemplo, tem apro-
ximadamente R$ 150 
milhões em caixa para a 
urbanização de dois im-
portantes núcleos; Vila 
Esperança e  Vila dos 
Pescadores 

Praia Grande

2014 – 1, 046 bilhão
2015 – 1, 269 bilhão

Aumento de 21,3%

Saúde  228,1 milhões
Educação 332,6 milhões
Obras  175,1 milhões 

Procon de Guarujá ganha novas e 
mais modernas instalações

Órgão tem média de solução de 60% das reclamações

A Prefeitura entre-
gou as novas insta-
lações do órgão, em 
uma cerimônia que 
reuniu diversos con-
vidados e autorida-
des, na última segun-
da, dia 24. O órgão 
atende cerca de dois 
mil atendimentos ao 
mês. 

O trabalho de re-
ferência do Procon 
Guarujá foi um dos 
fatores importan-
tes destacados na 

oportunidade pelo 
advogado geral do 
Município, Leandro 

Matsumota. “Quan-
do você vê um órgão 
atendendo mais de 
100 pessoas por mês, 
com uma resolução 
de 60% de todo o vo-
lume. Não é qualquer 
órgão que tem um 
índice assim como o 
Procon Guarujá. A 
prefeita não mediu 

esforços para mais 
esta realização e tem 
meus parabéns por 
acreditar no sonho e 
em toda a equipe do 
Procon”, disse à chefe 
do Executivo.

O novo local é o 
resultado de quando 
uma política pública 
é bem desenvolvida. 

“Isso faz com que a 
população perceba 
que a política pública 
é uma das ferramen-
tas de crescimento da 
população. O Procon 
é a principal ligação 
do consumidor com 
seus direitos”, decla-
rou a prefeita Anto-
nieta.

2 mil 
atendimentos

Por mês. Novo prédio fica 
na Avenida Adhemar de 
Barros 218/222

Piratininga vai     
ter  sua Unidade 
Básica de Saúde 

A construção de 
uma unidade de saú-
de no Piratininga, 
uma reivindicação an-
tiga de quem mora no 
bairro, está próxima 
de se concretizar.  A 
policlínica será ergui-
da num terreno entre 
a Avenida Bandeiran-
tes e a Rua Edgar Fer-
raz Navarro. A obra 
terá investimento de 
R$ 1.949.936, 97 e faz 
parte do PROSaúde 
programa de reformas 
e construção de novas 
unidades de saúde.

 Moradores que on-
tem acompanhavam 
os trabalhos estão na 
expectativa para po-
der usar os serviços 
da nova policlínica. 
O corretor de imóveis 
Rosemberg Paulo dos 
Santos, 53 anos, disse 
que a construção da 
unidade vai ajudar 
muito a população 
do bairro. “Moro aqui 

desde 1976 e essa era 
uma necessidade an-
tiga da nossa popula-
ção. Vai ser uma mão 
na roda pra gente”.

 O supervisor da 
obra, Ivan Betega, da 
empesa Eplan, explica 
que a policlínica terá 
620 m2 de área cons-
truída. 

A chefe do Departamen-
to de Atenção Básica 
(Deab), da Secretaria de 
Saúde, Carolina Ozawa, 
disse que a policlínica 
terá consultórios (mé-
dico e odontológico), 
salas exclusivas para 
curativo, aplicação de 
vacina, inalação e para 
promoção de atividades 
de saúde. “Além disso, 
haverá salas para os 
enfermeiros e para os 
agentes comunitários de 
saúde. A unidade terá 
também uma equipe de 
saúde da família”.

Cubatão, Santos, Guarujá e Praia Grande fazem parte de um seleto grupo 
de menos de 120 cidades brasileiras com orçamento superior a R$ 1 bilhão

Christiane Castaheira

Roberto Sander Jr.

Estradão passará 
por recapeamento

Via atende mais de 15 mil
moradores da Vila Esperança 

No lugar das palia-
tivas operações tapa-
buracos, a Prefeitu-
ra  de Cubatão inicia 
esta semana a com-
pleta repavimentação 
da Avenida Maria de 
Lurdes Alves Gomes.

Os trabalhos vão  
começar pelo trecho 
que dá acesso ao Sítio 
Novo e à Ilha Bela. 

Para minimizar 
transtornos a Prefei-
tura pede a colabo-
ração dos moradores 
das proximidades, 
evitando o estaciona-
mento na área onde 

serão executados os 
serviços.

De acordo com 
o secretário de Ma-
nutenção e Serviços 
Urbanos, José Carlos 
Ribeiro dos Santos, 
trata-se de serviços 
realizados em cará-
ter emergencial, para 
garantir a acessibili-
dade e o atendimen-
to de serviços como 
os do Samu 192 e dos 
bombeiros. 

“Iniciaremos por 
esse trecho, mas ire-
mos fazer a revitaliza-

ção total na avenida 
assim que for con-
cluida a licitação pú-
blica para pavimen-
tação e calçamento 
de vias municipais 
que encontra-se em 
questionamento ju-
dicial por uma das 
empresas concor-
rentes”.

José Carlos argu-
menta que a obra foi 
classificada como de 
prioridade máxima, 
já que os constantes 
serviços de manu-
tenção já não esta-
vam resolvendo os 
problemas.

Ainda de acordo 
com o secretário  a 
retirada do asfalto 
velho e aplicação da 
nova camada são na 
verdade uma conti-
nuidade dos traba-
lhos.

Ele explica que 
antes desta etapa foi 
necessário realizar 
um grande trabalho 
nos sistemas de dre-
nagem. 

“A prefeita Mar-
cia Rosa determinou 
o início imediato das 
obras de pavimenta-
ção. Já havíamos ini-
ciados os trabalhos 
de drenagem e não 
poderíamos mais 
continuar esperan-
do que fosse conclu-
ída a licitação”.

As obras de dre-
nagem já vinham 
sendo realizadas e 
foram concluídas.

De acordo com o último 
levantamento o bairro 
Vila Esperança tem mais 
de 5.500 moradias. 
A Prefeitura afirma que 
soluções definitivas 
virão com as obras de            
urbanização do PAC. 
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Michel Tuma Ness, presidente Feijão Amigo, 
com Mauricio Juvenal, secretario adjunto de 
turismo de São Paulo, Alexandre Tuma no festi-
val de sabores em Santos..

Miriam 
Petrone, 

presidente 
Abrajet 

Nacional, 
na posse 
do novo 

presidente 
do Guarujá 

Conven-
tion Bureau 
João Carlos 

Polak no 
Hotel Jequi-

timar.

Marcelo Squassoni, Polak e a prefeita Antonieta

Seo Norberto presidente da Asso-
ciaçao Amigos da Enseada, feliz com 
o sucesso da noite siciliana, com sua 
dedicada esposa Clarice..

Dr Jean Rafael, Miriam, o presidente do Buerau/SP 
Toni Sando e este colunista na Churrascaria Fogo 
de Chão, com jornalistas para divulgar ações do 
Bureau em parceria com a Abrajet para 2015.

Oxente! Que prato 
Danado de Bom

Divulgação

Novembro Azul na Vila dos Pescadores

festival gastronômico

O Petit Gateau 
Nordestino, feito com 
massa de tapioca, re-
cheio de doce de lei-
te acompanhado de 
sorvete de coco e cal-
da de rapadura, foi 
eleito o melhor prato 
do Festival Gastronô-
mico Danado de Bom 
2014. A criação é da 
chef Patrícia da Silva 
Nobre, do restauran-
te Aqui no Bistrô, que 
leva o título de “Re-
ceita Danada de Boa” 
pela segunda vez con-
secutiva.

Em segundo lugar 
ficou de Carne Seca 
Sergipana, do Res-
taurante Magestic. 
“Esse era um prato 
muito pedido aqui no 
restaurante e por isso 
decidimos inscrevê-
lo”, disse a cozinheira 
sergipana Lúcia Ma-
ria. Em terceiro ficou 
o Lanches Flórida 
com a lasanha de car-
ne seca com abóbora, 
criada especialmente 
para o festival pela 

cozinheira Maria Lú-
cia Silva Lima, com 
a ajuda dos irmãos 
Nathália e Leonar-
do, proprietários do 
restaurante. “ iremos 
mantê-lo no buffet to-
das as terças. “, disse 
Leonardo.

 Solenidade 
A entrega da pre-

miação dos três pri-
meiros colocados será 
na quarta-feira, dia 3, 
às 15h, no gabinete da 
prefeita Marcia Rosa, 
com a presença dos 
participantes, jurados 
e apoiadores. Os ven-
cedores ganharão um 
prato decorado como 
lembrança do festival. 
Os demais partici-
pantes receberão um 
certificado de parti-
cipação: Restaurante 
Street Point, Cantina 
Tia Jô, Restaurante 
Kanashiro, Bom Grill, 
WM Restaurante, 
Café Sunshine, Res-
taurante Coisas Mi-
neiras, Vovó Mafal-
da, Tempero Manero, 

Bom Apetite e Cactus
 Livro 
Todos os restauran-

tes participantes do 
Festival tiveram suas 
criações incluídas em 
um livro de receitas, 
que foi comerciali-
zado pelo Fundo So-
cial na 3ª edição do 
Festival da Cultura 
Nordestina - Cubatão 
Danado de Bom. Os 
interessados podem 
baixar o livro no site 
da prefeitura.

 
avaliação 
Todas as criações 

foram avaliadas por 
um corpo de jurados 
formado por espe-
cialistas em gastro-
nomia: o chef André 
Ahn, dos restauran-
tes Guaiaó e Almoço; 
o professor de gas-
tronomia Frederico 
Sanchez Cidral, da 
Kokimbos; e a con-
sultora de Turismo 
do Sebrae, Michele 
Oliveira do Amor Di-
vino.

O Festival Gastro-
nômico antecedeu o 
mega evento Cubatão 
Danado de Bom, rea-
lizado pela Prefeitu-
ra e que atraiu mais 
de 60 mil pessoas de 
13 a 16 de novem-
bro, no maior Festival 
Nordestino (fora do 
Nordeste) no Kartó-
dromo Municipal de 
Cubatão. 

No útimo dia 24 aconteceu uma 
Ação conjunta: Colônia de Pesca-
dores/ UBS Vila dos Pescadores, 
em Cubatão, com a organização de 
Marli Vicente e a agente ambiental 
Isabel de Castro.
Pescador desde os anos 60, José 
Tobias cedeu a casa para o café da 
manhã com coleta para exame de 
PSA de 40 pescadores da região

Revela Bertioga: “novos 
olhares ao município”

Evento será realizado em dezembro. Orlandini 
proprôs a regionalização do concurso, em reunião 

dos prefeitos no Condesb.

Diego Bachiega

Mauro Losch

Ariane Duarte

A terceira edição do 
Concurso fotográfico 
Revela Bertioga  será 
de 19 a 21 de dezem-
bro. Fotógrafos (ama-
dores e profissionais) 
da região participam 
dos workshops, pa-
lestras, saídas foto-
gráficas e da mostra 
coletiva, que reunirá 
60 imagens da Cida-
de, em grandes for-
matos, no Parque dos 

Tupiniquins e na orla 
do Canal de Bertioga. 

A exposição ficará 
aberta para visitação 
pública a partir de 19 
de dezembro e os fo-
tógrafos participam 
com imagens de, no 
mínimo, cinco mega-
pixels e 300 dpis

O prefeito Mauro 
Orlandini falou so-
bre o Concurso na 

reunião do Condesb (Conselho que 
reúne prefeitos da Baixada) quando 
colocou em pauta a regionalização 
do concurso, tendo etapas em todos 
as cidades da região. 

Buriqui O evento, no encerra-
mento, homenageia um fotógrafo. 
Este ano, Luciano Candisani, rece-
berá  o prêmio Buriqui, idealizado 
pelo prefeito. 

O homenageado é  detentor de 
inúmeros prêmios nacionais e in-
ternacionais, e se destaca pela pro-
dução de reportagens fotográficas 
para publicações mundiais e para 
a edição brasileira da revista Natio-
nal Geographic, da Editora Abril. 
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Violência nas estradas sugere 
falha na Operação Verão

Depois de ataque a ônibus, Polícia anuncia reforço de 27 policiais nas 
estradas, cerca de 1,5% do reforço anunciado para a Baixada

A repercussão das 
últimas ocorrências 
violentas no Sistema 
Anchieta/Imigrantes 
deverão dar mais for-
ça para as queixas da 
prefeita de Cubatão, 
Marcia Rosa, sobre o 
fato de a cidade ficar, 
mais uma vez, de fora 
da Operação Verão. 

Como vem ocor-
rendo nos últimos 
anos a Baixada San-
tista recebe reforço 
de contingente, de 
viaturas e de equipa-
mentos na temporada 
de verão. 

Para a temporada 
2015 a Secretaria de 
Segurança Pública 

planeja o envio de cer-
ca de 1.800 policiais 
para a Região. Além 
disso, o Litoral vai 
receber aproximada-
mente 1.500 policiais 
recém-formados na 
Academia da PM. 

No final de agosto, 
após o anúncio dos 
detalhes da Opera-
ção Verão 2015 pelo 
secretário Fernando 
Grella, Marcia Rosa 
reclamou publica-
mente pelo fato de 
Cubatão ter ficado 
totalmente de fora do 
aumento de contin-
gente.

A prefeita alertou 
que não fazia nenhum 

sentido a Secretaria 
olhar apenas para a 
orla e esquecer que 
antes de chegarem lá, 
turistas e veranistas 
precisam passar pe-
las estradas.

Mudança de 
endereço 

As estatísticas 
da temporada de 
2013/2014 elegeram 
o trecho de São Vi-
cente da rodovia dos 
Imigrantes como o 
local preferido para 
ação dos bandidos. 

Depois de muita 
reclamação, assaltos 
e até da morte de ao 

menos duas pessoas 
durante a ação de cri-
minosos a PM iniciou 
um trabalho de poli-
ciamento permanen-
te nos semáforos do 
trecho. 

Assim, é muito 
provável que a cri-
minalidade tenha mi-
grado para a região 
dos bairros Cota na 
rodovia Anchieta. 

O ataque ao ônibus 
na última quarta, dia 
19, foi o quinto inci-
dente em menos de 30 
dias. Na última sexta, 
dia 21, uma médica 
foi baleada na mão 
em uma tentativa de 
assalto. 

Números da Operação Verão
1.800 Policiais Militares e Civis
8 município atendidos
10% homens a mais em relação ao ano 
passado 
21 de dezembro início da operação
28 de fevereiro término
134 viaturas extras
500 rádios comunicadores 
700 viaturas envolvidas 

EC Cubatão (Amador) e Unidos (Veteranos) 
vencem Campeonato Cubatense de Futebol

O campo do Uni-
dos do Parque Fer-
nando Jorge recebeu 
um público, estimado 
em três mil pessoas, 
na manhã de domin-
go, dia 23, para acom-
panhar as finais, nas 
categorias Veterano e 
Amador, do Campe-
onato Cubatense de 
Futebol, que é orga-
nizado pela Liga de 

Futebol Amador de 
Cubatão.

Depois do empa-
te em 1 x 1, o Unidos 
venceu o Vila Natal, 
na disputa dos pênal-
tis por 5 x 4. A Liga 
premiou ainda, com a 
entrega de um troféu, 
o artilheiro, Hélio, do 
Unidos, ( 4 gols) , e 
o goleiro menos va-
zado, Tébio, do Vila 

Natal, (2 gols).
 No jogo de fundo, 

pela categoria Ama-
dor, o resultado tam-
bém foi de empate em 
1 x 1, entre Cubatão e 
Falange. Nos pênal-
tis, Cubatão venceu 
por 5 x 4. O artilhei-
ro foi Guilherme, do 
Falange, ( 7 gols), e 
o goleiro menos va-
zado, foi Marcos, do 

Divulgação

Diego Alexandre trás  
ouro para Cubatão

Saiu a primeira me-
dalha de ouro para 
Cubatão, na atual edi-
ção dos Jogos Abertos 
do Interior, em Bauru, 
com Diego Alexandre 
Rocha, que compete 
pela categoria Super 
Ligeiro, até 55 Kg. 
Cubatão passa a con-
tar com cinco, sendo 
uma de ouro e duas 
de bronze, através do 
Atletismo PCD, e ou-
tras duas, no Kickbo-
xing.

   

‘Cubatão perde 
seu maior
memorialista’

A frase que dá tí-
tulo a esta matéria, 
compartilhada por 
Acontece, é do escri-
tor e historiador Ar-
lindo Ferreira e tenta 
resumir a importân-
cia de Ayres de Araú-
jo Coutinho, que fale-
ceu nesta quarta, dia 
26. 

Ayres colaborou 
com a coluna Causos 
Cubatenses, de Arlin-
do Ferreira. A edito-
ria foi o maior suces-
so do Jornal Acontece 
durante uma década, 
e virou livro.

Ayres Coutinho, 
nasceu em Portugal 
no dia 16 de março de 
1924. Em 1927 chegou 
em Cubatão para, de-
finitivamente, fazer 
parte da história da 
cidade. 

Ayres Coutinho, se 
destacou em diver-
sas áreas, do esporte, 
passando pela músi-
ca e por seu trabalho 
na luta pela emanci-
pação política da ci-
dade.  Casado com 
Edite Almeida, dei-
xa dois filhos: Ayres 
Araujo Coutinho Ju-

nior e Andreia Al-
meida Coutinho. 

“Ayres Araujo 
Coutinho veio de 
Portugal com dois 
anos de idade e foi 
morador da Vila Fa-
bril. Fez de tudo um 
pouco durante sua 
vida e o seu amor por 
Cubatão era uma das 
suas grandes marcas. 
Editou um livro so-
bre a história da Ave-
nida Nove de Abril. 
Foi um dos maiores 
contadores da histó-
ria da cidade além 
de cabo eleitoral no 
dia do plebiscito 
para a emancipação 
de Cubatão. A cida-
de perde um grande 
homem.” afirma Ar-
lindo Ferreira, amigo 
pessoal de Ayres. 

 
Sepultamento
A importância 

do historiador para 
Cubatão ficou evi-
dente com a presença 
da prefeita da cidade. 
Marcia Rosa contra-
riou orientação médi-
ca para ir ao velório 
de Ayres, no cemité-
rio municipal. 

Domingo, às 10h30  
no estádio Espanha, 
na Caneleira, os ve-
teranos do Jabaquara 
A.C. enfrentam os ve-
teranos do Santos FC. 
Ex jogadores como 
Serginho Chulapa, 
Neto Balú, Jel, Marcio 
Fernandes, Rodrigão, 
João Paulo, Gilberto 
Costa, entre outros já 
confirmaram presen-
ça. A entrada é um 
quilo de alimento não 
perecível.

Futebol
Veteranos

Acontece registrou muitos dos 
relatos históricos de Ayres 

por Washington Luiz

esporte

Cubatão, ( 6 gols).
Para o esportis-

ta João Ilário Filho, 
que preside a Liga, a 
competição que é das 
mais tradicionais na 
região, não teve ne-
nhum incidente a ser 
lamentado, e também 
pela boa aceitação dos 
torcedores, a entrada 
de mulheres no qua-
dro de arbitragem 
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Editais de casamento cartóriO de reGistrO civil de cubatãO - Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

32 anos de tradição

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: UBERLIN GOMES DA SILVA e SARA ANTONIA SARAIVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, tecnico de enfermagem, RG n.º 17262159 - SSP/SP, CPF n.º 05815397881, 
com 49 anos de idade, natural de Registro - SP, nascido no dia cinco de fevereiro de mil novecentos 
e sessenta e cinco (05/02/1965), residente na Rua Miguel Batista da Guarda, 24, Jardim Costa e Silva, 
Cubatão - SP, filho de ADÃO GOMES DA SILVA, falecido há 20 anos e de IRENE CARDOSO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente em Praia Grande - SP. Divor-
ciado de Eliane Aparecida Cabral, conforme sentença datada de 22/08/2013, proferida pelo MM. Juiz 
de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Praia Grande-SP, nos autos de n°61/13.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 271613166 - SSP/SP, CPF 
n.º 16957070875, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de junho de mil 
novecentos e setenta e três (12/06/1973), residente na Rua Miguel Batista da Guarda, 24, Jardim Costa 
e Silva, Cubatão - SP, filha de JOSÉ SARAIVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de CELINA MARIA SARAIVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Agnaldo Batista dos Santos, conforme 
sentença datada de 18/07/2014, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Foro desta Comar-
ca, nos autos de n° 0006570-31.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 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: JACKSON FERREIRA GONÇALVES e CAMILA SIMONE DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, metalúrgico, RG n.º 43758857 - SSP/SP, CPF 
n.º 37056341861, com 27 anos de idade, natural de Sertânia - PE (Sertânia-PE  Livro nº 8, fls. nº 
229, Termo nº 9447), nascido no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e sete 
(24/04/1987), residente na Caminho Cidade de Deus, 21, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de 
GABRIEL JULIO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, metalúrgico, com 54 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 33665585X - SSP/SP, CPF n.º 41561451827, com 
22 anos de idade, natural de Jundiaí - SP (Jundiaí - 1º Subdistrito  Livro nº 362, fls. nº 143, Termo 
nº 120785), nascida no dia dezessete de agosto de mil novecentos e noventa e dois (17/08/1992), 
residente na Caminho Cidade de Deus, 21, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de CICERO CAR-
DOSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, encarregado de obras, com 42 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CLAUDETE ADELINO DA COSTA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 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 MESSIAS DOS SANTOS e CREUSA PEREIRA TIAGO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 352697568 - SSP/SP, CPF n.º 
21561363863, com 44 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte e cinco de maio de 
mil novecentos e setenta (25/05/1970), residente na Rua 3, 61, Bolsão Nove, Cubatão - SP, filho de 
FRANCISCO DOS SANTOS, falecido há 20 anos e de IRENE ALEXANDRE DO NASCIMENTO, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 199030194 - SSP/SP, CPF n.º 10328845841, com 48 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de novembro de mil novecentos e ses-
senta e cinco (30/11/1965), residente na Rua 3, 61, Bolsão Nove, Cubatão - SP, filha de ROQUE TIAGO, 
falecido há 25 anos e de MARIA PALMIRA PEREIRA TIAGO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 21 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: FRANCISCO CARDOSO DA SILVA e ILCÉLIA MARIA LOPES LACERDA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de produção, RG n.º 557653010 - SSP/
SP, CPF n.º 63376423415, com 48 anos de idade, natural de Palmeirina - PE (Palmeirina-PE  Livro 
nº 2, fls. nº 100, Termo nº 1013), nascido no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e ses-
senta e seis (24/05/1966), residente na Rua Caminho São Geraldo, 253, Sitio Novo, Cubatão - SP, filho 
de MANUEL CARDOSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 79 anos de idade, 
residente em Palmeirina - PE e de MARINALVA INÊS DA SILVA, falecida há 37 anos . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 12361053 - SSP/MG, com 41 anos de 
idade, natural de Teófilo Otoni - MG (Teófilo Otoni-MG  Livro nº 119, fls. nº 99, Termo nº 26045), 
nascida no dia onze de agosto de mil novecentos e setenta e três (11/08/1973), residente na Rua 
Caminho São Geraldo, 253, Sitio Novo, Cubatão - SP, filha de HILDEBRANDO RODRIGUES DE LAC-
ERDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Teófilo Otoni 
- MG e de MARIA DE LOURDES LOPES LACERDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos 
de idade, residente em Teófilo Otoni - MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de 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: WELLINGTON CORDEIRO DA SILVA e DANIELA CARNEIRO DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, Analista de laboratório, RG n.º 42075818 - SSP/SP, CPF 
n.º 34158179890, com 29 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo/Ipiranga-SP  Livro nº 
98, fls. nº 90, Termo nº 58250), nascido no dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(08/09/1985), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 28, Bolsão 7, Cubatão - SP, filho de COR-
DEIRO ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, frentista, com 61 anos de idade, residente em 
Mauá - SP e de ALAIDE GENESIO DE AZEVEDO SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos 
de idade, residente em Mauá - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 484378168 - SSP/SP, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 143, fls. 
nº 212, Termo nº 39222), nascida no dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa (05/10/1990), 
residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 28, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha de DANIEL CARNEIRO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecanico de manutenção, com 49 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ANA LÚCIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de tecnico de segurança, 
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, 22 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: DIOGO BATISTA DOS SANTOS e AMANDA CAROLINE BISPO DE ALMEIDA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de segurança, RG n.º 30007077 - SSP/SP, CPF 
n.º 26775022832, com 37 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 13, fls. 
nº 138, Termo nº 9189), nascido no dia seis de maio de mil novecentos e setenta e sete (06/05/1977), 
residente na Rua João Oleia Aguilar, 313, Jardim 31de Março, Cubatão - SP, filho de JOÃO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, eletricista, com 54 anos de idade, residente em Aracruz - ES e de NORMA 
BATISTA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica de segurança, RG n.º 341550590 
- SSP/SP, CPF n.º 39008499860, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 146, 
fls. nº 293, Termo nº 40497), nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e um 
(22/04/1991), residente na Rua José Quirino Dantas, 198, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filha 
de ADILSON ANTONIO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CILENE ACELINO BISPO, de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 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: ELTON PEREIRA MORENO e ANDRÉIA NAIZE LEITE DE SANTANA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 50674310X - SSP, CPF n.º 06683063435, 
com 26 anos de idade, natural de Custódia - PE (Custodia-PE  Livro nº 15, fls. nº 154v, Termo nº 
17106), nascido no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e oito (24/04/1988), resi-
dente na Rua Caminho do Raimundo, s/nº, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de EDSON MORENO 
NETO, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 46 anos de idade, residente em Flores - PE e de MA-
RIA DE LOURDES PEREIRA MORENO, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 45 anos de idade, 
residente em Flores - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
585715099 - SSP/SP, CPF n.º 10621305456, com 22 anos de idade, natural de Flores - PE (Flores-PE  
Livro nº 03, fls. nº 186, Termo nº 2132), nascida no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e 
noventa e dois (24/06/1992), residente na Rua Caminho do Raimundo, s/nº, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filha de JOSÉ ROBERTO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 46 anos de 
idade, residente em Flores - PE e de CÍCERA LEITE BEZERRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
36 anos de idade, residente em Flores - 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, 24 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: LINCOLN LIMA DA CRUZ e SANDRA DA SILVA PEREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, portuário, RG n.º 22545865 - SSP/SP, CPF n.º 13398608809, 
com 41 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte e sete de novembro de mil nove-
centos e setenta e dois (27/11/1972), residente na Rua Maria Mercedes Fea, 89, Saboó, Santos - SP, 
filho de NELSON LIMA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, 
residente em Santos - SP e de ELIANA CORRÊA LOPES DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, apos-
entada, com 64 anos de idade, residente em Santos - SPDivorciado de Luciana Claudia Souza San-
tos, conforme  sentença datada 04/10/2005, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Cível de São 
Vicente/SP, nos autos do proc.903/05. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
professora, RG n.º 54856881 - SSP/BA, CPF n.º 31172481881, com 32 anos de idade, natural de 
Contendas do Sincorá - BA (Contendas do Sincorá-BA  Livro nº 7, fls. nº 245, Termo nº 1543), na-
scida no dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (20/09/1982), residente na Av. 
Nadir Tereza Esteves, 535, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de VALDETE ALVES PEREIRA, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZELITA 
DA SILVA PEREIRA, falecida há 4 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, 24 de novembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

        ERRATA

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, 
filho de MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA CAVALCANTI.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, 26 de novembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

A Empresa Bikud’s Bicicletaria  Ltda - CNPJ 07.248.484/0001-
44 situada a Rua Washington Luiz, 175 - Vila Nova  - Cubatão, 
solicita a presença do Sr. André Luiz  Campos Nunes - Carteira 
de Trabalho nº 34.745/346-SP a comparecer na empresa no 
prazo de 72 Horas conforme o artº da CLT.

ABANDONO DE EMPREGO

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: HERON OLIVEIRA DO NASCIMENTO e JACIONE OLIVEIRA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 36096976 - SSP/SP, CPF n.º 
27902022810, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de abril 
de mil novecentos e setenta e sete (01/04/1977), residente na Rua Frei Caneca, 63, Jd. Costa e 
Silva, Cubatão - SP, filho de SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, com-
erciante, com 65 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de VILMA OLIVEIRA DO NASCI-
MENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em São Vicente - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 33875314x - SSP/SP, CPF 
n.º 29801839899, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta e um (16/02/1981), residente na Av. Dr. Esmeraldo Soares Tar-
quínio de Campos Filho, 781, Parque das Bandeiras, São Vicente - SP, filha de JOSÉ DA CRUZ OL-
IVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 64 anos de idade, residente em São 
Vicente - SP e de MARIA RITA JESUS SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 56 anos 
de idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 22 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: ROBÉRIO DOS SANTOS SILVA e MARIA HELENA DE JESUS ALVES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquina, RG n.º 1370628 - SSP/
SE, CPF n.º 94033773568, com 36 anos de idade, natural de Lagarto - SE (Lagarto-SE  Livro nº 6, 
fls. nº 75, Termo nº 6111), nascido no dia dezenove de maio de mil novecentos e setenta e oito 
(19/05/1978), residente na Avenida Principal, 4005, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ 
LUIZ DA SILVA, falecido há 18 anos e de MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, diárista, RG n.º 31660630 - SSP/SE, CPF n.º 84197307500, 
com 27 anos de idade, natural de Lagarto - SE (Lagarto-SE  Livro nº 26, fls. nº 207, Termo nº 
28772), nascida no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e sete (05/05/1987), residente 
na Avenida Principal, 4005, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOÃO DE JESUS ALVES, falecido há 
1 ano e de EROTILDES ALVES DE MENEZES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos 
de idade, residente em Lagarto - 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, 22 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: PATRICK CORONADO ISIDORO DA SILVA e JEANE BARRETO DO NASCIMENTO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de importação, RG n.º 48018903 - SSP/
SP, CPF n.º 42920805851, com 22 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 160, fls. nº 201, Termo nº 97170), nascido no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa 
e dois (31/03/1992), residente na Rua Miquelina Domingues, 50, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de 
ELISEU ISIDORO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, conferente, com 47 anos de idade, residente 
em São Vicente - SP e de SIMONE CORONADO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, operadora de 
caixa, com 42 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, dermo consultora, RG n.º 592473569 - SSP/SP, CPF n.º 38121113814, com 
26 anos de idade, natural de Monte Alegre de Sergipe - SE (Monte Alegre de Sergipe-SE  Livro nº 18, 
fls. nº 72, Termo nº 16093), nascida no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (22/11/1988), residente na Rua Miquelina Domingues, 50, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
VALTER NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 49 anos de idade, residente em São 
Vicente - SP e de MARIA JOSÉ BARRETO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, diarista, com 44 
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, 22 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 NARCISO DOS SANTOS e ERIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 45054947 - SSP/SP, CPF n.º 38871535880, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 130, fls. nº 300, Termo nº 34136), 
nascido no dia dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (18/09/1988), residente na Rua 
Roberto Mario Santini, 346, bl. F2, aptº506, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de LOURIVAL FERREIRA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de PAULINA ZEFERINO NARCISO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux-
iliar de cozinha, RG n.º 476786186 - SSP/SP, CPF n.º 35626869867, com 32 anos de idade, natural 
de Vitória de Santo Antão - PE (Vitória de Santo Antão  Livro nº 33, fls. nº 217, Termo nº 39822), 
nascida no dia dois de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (02/11/1982), residente na Rua 
Roberto Mario Santini, 346, bl. F2, aptº506, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO MANUEL DA 
SILVA, falecido há 3 anos e de EULINA BENIGNA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 24 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: JAILSON DOS SANTOS MACHADO e CARLA APARECIDA CONCEIÇÃO LIMA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 2031456 - SSP/SE, 
CPF n.º 00452649536, com 32 anos de idade, natural de Camaçari - BA (Camaçari-BA  Livro nº 46, 
fls. nº 241, Termo nº 15269), nascido no dia onze de dezembro de mil novecentos e oitenta e um 
(11/12/1981), residente na Rua Jaime Duarte, 240, Jd. Nova República, Cubatão - SP, filho de JONAS 
MEDONÇA MACHADO, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 61 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de GERALDINA DOS SANTOS MACHADO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, bancária, RG n.º 32914748 - SSP/SP, CPF n.º 31870128842, com 31 anos de idade, natural 
de São Vicente - SP (São Vicente - SP  Livro nº 137, fls. nº 75v, Termo nº 107360), nascida no dia 
trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (31/01/1983), residente na Rua Manoel 
Antonio da Silva, 65, bloco 5, casa 4, Pq. São Luís, Cubatão - SP, filha de JOÃO RODRIGUES DE LIMA, 
falecido há 9 anos e de MARIA QUITERIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 24 de novembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

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 DORMS  
R$ 160.000,00

CASA NA VILA COUTO DE  
2 DORMS  
R$ 330.000,00

APARTAMENTO NA VILA 
NOVA 3 DORMS C/ SUITE, COZ 
PLANEJADA E GAR. FECHADA 
R$ 320.000,00

APARTAMENTO 2 DORMS 
P.PRAIA PRÓX. AO OBJETIVO 
R$ 390.000,00

ALUGA
SALAS PARA CONSULTÓRIO/ES-
CRITÓRIOS NA RUA BAHIA DE 41M², 
COM OPÇÃO DE INTEGRAR 2 SALAS  

SALA COMERCIAL NA AV. PEDRO 
JOSÉ CARDOSO 

SALÃO COMERCIAL 130M² JD. SÃO 
FRANCISCO
 
APARTAMENTO TERREO 3 DORM 
COM 1 SUITE NO JD CASQUEIRO

SALÃO COMERCIAL EM SÃO VICENTE 
NA RUA EXPEDICIONARIO VICENTINO

ESPAÇO PARA FESTA
ESPAÇO PARA FESTA COM CHURRASQUEIRA E PISCINA, NA AV. COMENDADOR 
FRANCISCO BERNARDO - PQ. SÃO LUIZ - TEL: 3361-1252 ( ESPAÇO MARIA LUIZA)

SALAS COMERCIAIS 
PARA ALUGAR

A partir de R$ 450,00 
3361-1252

Imovéis

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).
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Chia: Emagrece, rejuvenesce  
e previne doenças

Informa o Farmacêutico 
Gustavo F. Guilherme 

CRF 47.902

Não seria perfeito se 
um único alimento fos-
se capaz de emagrecer, 
acabar com o inchaço do 
corpo, melhorar a pele, 
abaixar os níveis de co-
lesterol ruim e evitar a 
pressão alta ou até mes-
mo câncer? Pois, acredite, 
essa maravilha existe e se 
chama Chia! A semente 
é sensação do momento 
entre os fãs das dietas e 
parece realmente mila-
grosa. A Chia pode ser a 
solução para quem está 
muito acima do peso, so-
fre para perder medidas 

e dificilmente consegue 
atingir o objetivo. O in-
divíduo em situação de 
obesidade apresenta um 
processo inflamatório 
que faz com que orga-
nismo retarde o envio da 
sensação de saciedade ao 
cérebro. É aí que a chia 
atua. Chia é uma semen-
te que se parece com as 
de papoula,  podendo ser 
pequenas pretas, brancas 
ou acinzentadas.

ANUNCIE
3361-5212Ligue

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

Bili inaugura PAT e Banco do 
Povo na Área Continental 

Atendimento ao trabalhador e Banco do Povo já estão funcionando
O PAT e o Banco 

do Povo já estão aten-
dendo a população da 
Área Continental de 
São Vicente, na sede 
da Subprefeitura. A 
cerimônia de inaugu-

ração reuniu cerca de 
100 pessoas na última 
quarta-feira, dia 26.

 A Subprefeitura do 
Distrito da Área Con-
tinental fica na aveni-
da Deputado Ulisses 
Guimarães, 211, no 

Jardim Rio Branco e 
o funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, 
das 9  às 17 horas.

A inauguração do 
Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador 
(PAT) está ajudando 
os moradores do lo-
cal que estão à pro-
cura de uma vaga no 
mercado de trabalho.

A iniciativa do pro-
jeto é da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e 
Tecnologia. O secre-
tário Vitor de Almei-
da Sampaio enfatiza 
a importância dos 
serviços. “Um PAT 
na área continental 
melhora as condições 
das pessoas que resi-
dem aqui, pois dimi-

nui a distância entre 
o trabalhador e as 
vagas de emprego.” 
Além deste serviço, 
também foi inaugu-
rado o Banco do Povo 
Paulista, que oferece 
financiamento para 
empreendedores.

Presentes à inaugu-
ração, os munícipes 
demonstraram satis-

fação com o equipa-
mento que facilitou a 
vida dos moradores 
da região, que tinham 
dificuldades para 
acessar os serviços.

O deputado esta-
dual eleito pelo PEN, 
Paulo Corrêa Júnior 
descerrou a placa 
inaugural, ao lado do 
prefeito Bili. 

9 às 17h

de segunda a sexta é o 
horário de funcionamento  
na Subprefeitura

Júlio César/ PMSV

Júlio César/PMSV
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