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baixada

Fibra Óptica e disputa por 
clientes agita mercado

Divulgação

Missa 7º dia 
do Ayres Coutinho é 
neste Sábado 2

Com estratégias diferentes as principais empresas de internet banda larga, tv e telefonia do país movimentam mercado e aumentam opções 
para empresas e clientes. Com a aquisição da GVT a Vivo quer desbancar a liderança da NET no nicho dos chamados Combos (tv, internet e 
telefone). Contudo, as tarifas brasileiras se transformam em barreiras.

Divulgação

CONCLUÍDA 1ª ETAPA DE 
RECAPEAMENTO DO
ESTRADÃO

3PRESSÃO Dá 
RESULTADO E PMR 
AUMENTA EfETivO

Conforme cobertura da última edição de 
Acontece, a pressão de autoridades, usuários e 
imprensa cobrando providências para combater 
a última escalada da violência no SAI, a Secre-
taria de Segurança Pública aumentou o efetivo. 
Desde de o último dia 1º de dezembro 27 Poli-
ciais reforçam a segurança do sistema. Desde 
então não foram registradas novas ocorrências.

asfalto novo

GASTRONOMIA

10ª edição da Festa das Crianças do donizete 
ProPorCiona alegria Para 15 mil  Pessoas

Sustentabilidade
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tudo azul

sintraComos mobiliza 
Categoria Contra 
CânCer e Por Prevenção

guarujá Conquista  
CertiFiCação 
ambiental  Pelo 2ª 
vez ConseCutiva 

Prefeitura de Cubatão iniciou o recapeamento da Aveni-
da Principal da Vila Esperança. Trânsito nas proximidades 
dos acessos para os núcleos  do Sítio Novo e da Ilha Bela   
ganham maior fluidez; moradores já comemoram 

brasil terminais 
estimula ConsCiênCia 

6

5

venCedores reCebem 
Premiação.

7

Confira e baixe o livro de 
receitas em nosso site:
acontecedigital.com.br



02 www.acontecedigital.com.brsexta-Feira    05  de dezembro de 2014



fatos e teNDÊNCIas

Prefeita Antonieta e Caio França 
discutem prioridades e parcerias

A Secretaria de Se-
gurança Pública do 
Estado de São Paulo 
(SSP-SP) e o comando 
da Polícia Militar Ro-
doviária anunciaram 
novo reforço no poli-
ciamento do Sistema 
Anchieta Imigrantes, 
Cônego Domênico-
Rangoni e Padre Ma-
noel da Nóbrega. A 
medida veio depois 
do ataque de bandi-
dos a um ônibus de 
passageiros na rodo-
via Anchieta. 

O ataque ao ônibus 
da linha Jabaquara/
Santos aumentou a 
lista de ocorrências 
nas estradas da Re-
gião. Em menos de 
30 dias foram regis-
trados cinco casos 
graves. Uma semana 

antes do atentado ao 
ônibus uma médica 
foi alvejada por um 
tiro durante tentativa 
de assalto na pista de 
descida da Imigran-
tes. 

A medida é um alí-
vio para motoristas 
que utilizam o siste-
ma. Contudo, a vio-
lência nas estradas 

da Região preocupa 
as autoridades e se 
tornou recorrente nos 
últimos anos. 

O deputado es-
tadual eleito, Caio 
França (PSB), foi re-
cebido na Prefeitura. 
Demandas prioritá-
rias da população e 
meios de atrair recur-
sos e investimentos 
para a cidade encabe-
çaram a pauta do en-
contro. 

A prefeita Anto-
nieta reafirmou que 
Guarujá precisa de 
investimentos para 
infraestrutura e apoio 
também na área da 
segurança. 

O deputado iniciou 
anotações pela neces-
sidades de recursos 
para Guarda Civil 
Municipal. A Prefei-
tura estima que se-
jam necessários apro-

A Assembleia Le-
gislativa de São Pau-
lo aprovou na última 
quarta, dia 3, o Pro-
jeto de Lei Comple-
mentar PL C23, de 
autoria da Secretaria 
da Educação do Es-
tado de São Paulo, 
que prevê novas re-
gras para o ingresso, 
formação e avaliação 
de diretores da rede 
estadual de ensino 
paulista. As mudan-

25% do efetivo 
da Baixada. 

É o percentual de reforço 
em relação ao policia-
mento fixo que não havia 
provas
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Comando da PM decide 
reforçar patrulhamento

Só no verão

Falta de policiamento nas estradas da Região foi manchete de Acontece 
na semana passada 

Os índices de roubo 
ou latrocínio, da Secre-
taria de Segurança Pú-
blica, não distinguem os 
incidentes das rodovias. 

Quando as ocorrên-
cias são registradas elas 
entram nas estatísticas 
das cidades correspon-
dentes ao trecho da 
rodovia onde o crime 
aconteceu. 

Em nota, a secretaria 
comunica que o 1º Ba-
talhão de Policiamento 
Rodoviário (BPRv) já 
teve um aumento de 25 
PMs este ano, que pas-
saram a atuar nas vias 
do Sistema Anchieta-
Imigrantes (SAI).

Cubatão insiste no  
aumento do efetivo

Ainda de acordo 
com o comando da PM 
a maioria dos policiais 
que vão atuar entre os 
dias 19 de dezembro e 
o último dia de carnaval 
fazem parte da Dejem 
(Diária Especial por Jor-
nada Extraordinária de 
Trabalho Policial Mili-
tar.

ximadamente R$1,5 
milhão. “Os agente já 
estão preparados. Um 
grupo já passou por 
treinamento do Go-
verno Federal, porém 
ainda não receberam 
os armamentos”. 

O Advogado Geral 
do Município, Lean-

dro Matsumota e o 
Secretário de Defesa 
e Convivência Social, 
Antonio Carlos Viana 
acompanharam a vi-
sita. O deputado elei-
to Caio França anotou 
as prioridades apre-
sentadas no encontro 
e se prontificou em 

auxiliar o Município 
na área definidas – 
infraestrutura e segu-
rança.  “As emendas 
parlamentares são 
importantes, mas são 
finitas, quero apre-
sentar projetos que 
sirvam de apoio às 
diversas áreas”. 

Deputados alteram regras para 
concurso e avaliação de diretores 

ças incluem cursos 
de formação e estágio 
probatório para os 
novos profissionais 
que atuarão nas esco-

las de Ensino Funda-
mental e Médio. 

O documento se-
gue agora para san-
ção do governador 
Geraldo Alckmin. 

A proposta da Se-
cretaria é implantar 
critérios mais rigoro-
sos de seleção e, ao 
mesmo tempo, propi-
ciar aos novos direto-
res ferramentas para 
uma melhor atuação. 
Além da prova ob-

jetiva e discursiva e 
uma avaliação de tí-
tulos, serão incluídas 
duas fases no concur-
so, que será regiona-
lizado: uma etapa de 
cursos sobre gestão 
escolar, questões pe-
dagógicas e lideran-
ça; e outra de visitas 
às várias unidades de 
ensino da rede. 

Os demais cargos 
da Mesa seguem in-
definidos. 

Guarujá

Secretaria 

quer critérios mais rigo-
rosos na seleção e novas 
ferramentas de avaliação 
de desempenho e atua-
ção dos diretores

Divulgação

Radicalizou     

Na opinião de Chico da 
Adega o número adequa-
do de cadeiras para a Câ-
mara cubatense é três.
“Isso mesmo três cadei-

ras”, afirma. 

Dois pra lá e um pra cá

Chico diz ainda que tem 
facilidade em elencar uma 
enorme lista de teses que 
sustentam sua posição. 
Assim, já oferecemos ao 

socialista o espaço para 
publicação de um artigo. 

Lá no teto

 Outro que radicali-
zou geral foi o vereador                    
Fábio Moura. O parlamen-
tar afirma que o melhor 
para a população e o le-
gislativo é o retorno das 
19 cadeiras. Resta saber o 
que acha o povo.

Deixa quieto 

O suplente do PDT Rafa-
el Tucla considera que o 
debate sobre o número 
de cadeiras do legislativo 
precisa envolver a socie-
dade.
“Quem paga a conta de 

um aumento de cadeiras é 
o povo. Assim, fudamen-
tal que haja um profundo 
debate sobre o tema”.

Enquanto isso 

Na Câmara o assunto só 
é tratado nos bastidores.
Com tantos parlamenta-

res pensando em candida-
tura a prefeito o assunto 
se complica.

Caldo de galinha

 Bom senso e paciên-
cia não fazem mal a nin-
guém.
Com o dito popular em 

mente, ao menos 4, talvez 
5, vereadores pensam no 
estrago que um voto fa-
forável  no aumento pode 
causar. E levantamentos 
sempre mostram a insa-
tisfação popular com o 
trabalho e a forma como 
parlamentares usam o    
dinheiro público . 

Limpeza sustentável 

 O vereador de Guarujá 
Givaldo Santos aprovou  
na última sessão legisla-
tiva três projetos de sua 
autoria. 
Um deles foi o PL 

20/2013, que propõe a 
obrigatoriedade da reutili-
zação da água retirada das 
caixas de reserva dos pré-
dios, quando passam por 
limpeza periódica. 
O objetivo, segundo ele, 

é justamente economizar 
o líquido precioso.

Contato:
jornalacontece@acontecedigital.com.br

ONU premia São Paulo
O governador Ge-

raldo Alckmin recebeu 
nesta quarta-feira, 3, 
da ONU, o Certificado 
de Estado Modelo da 
Campanha Construin-
do Cidades Resilientes, 
pela implantação de 
um sistema integrado 
de gestão e prevenção 
de riscos de desastres 
naturais. A represen-
tante do secretário-
geral das Nações Uni-
das, Ban Ki-moon, para 
Redução de Risco de 
Desastres (UNISDR), 
Margareta Wahlstrom 
entregou o certificado 
ao governador duran-
te cerimônia no Palácio 
dos Bandeirantes.

A conquista da cer-
tificação decorre das 
ações desenvolvidas 
e executadas pelo Go-
verno de São Paulo, 
através da Coordena-
doria Estadual de De-
fesa Civil (CEDEC/
SP) na gestão de riscos, 
apoiando os 645 mu-
nicípios a enfrentarem 
os desastres naturais 
de forma organizada e 
eficiente, prevenindo-
se contra perda de vi-

das e bens materiais. 
A certificação destaca, 
ainda, que São Paulo é 
referência para outros 
governos.

A representante da 
ONU declarou que o 
Governo de São Paulo 
é o 1º no mundo a rece-
ber a certificação e que 
“o governador pode 
ter certeza que outros 
países, como Austrália, 
por exemplo, irão pro-
curá-lo para conhecer o 
trabalho desenvolvido 
aqui”, disse Margareta.

O governador des-
tacou ações da Defesa 
Civil do Estado, como 
a que identificou e ago-
ra remove, em parceria 
com os municípios, as 
famílias de áreas de ris-
co na região do Grande 
do ABC. 

Lembrou também 
do prêmio internacio-
nal que o Estado de 
São Paulo recebeu por 
remover bairros em si-
tuação de risco na Serra 
do Mar. “Removemos 
essas famílias, levamos 
para residências na Bai-
xada Santista e estamos 
recompondo a Mata 
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aquisição

Para equilibrar o jogo a Vivo travou verdadeira ba-
talha com a TIM para ficar com o controle das opera-
ções da GVT no Brasil.  A GVT tem operações em 20 
capitais do país e também em grandes regiões me-
tropolitanas. 

Com o investimento de mais de R$ 21 bilhões na 
compra da GVT a Vivo entrou no mesmo filão da NET, 
com pacotes de internet, tv e tefelone fixo. No ramo-
de tv a cabo a Vivo já atua com sinal via satélite. 

BANdA lARGA

Consumidor pode se beneficiar 
com disputa e ampliação de redes

Empresas passaram a oferecer pacote com 10 ou 20 vezes a velocidade

A chegada e am-
pliação de redes de 
fibra óptica nas cida-
des da Baixada San-
tista está movimen-
tando o bilionário 
mercado de internet 
banda larga. 

Líderes do merca-
do as gigantes Vivo, 
NET e GVT inicia-
ram, há pouco mais 
de 4 anos a expan-
são da oferta de si-
nal via Fibra Óptica. 
Esses movimentos 
trouxeram uma nova 
realidade para os 
consumidores. Com 
a Fibra as empresas 
passaram a oferecer 
pacotes com 10 ou 
20 vezes a velocida-
de sem que as tarifas 
tivessem aumentos 
significativos. 

Neste novo cenário 
a disputa se agigan-
tou. A grande aposta 
da Vivo é o ‘Vivo In-
ternet Fibra’ que não 
está vinculado a ne-
nhum outro serviço, 
como tv ou telefone. 
O preço do serviço é 
outra aposta da em-
presa. O plano ofere-
ce até 50 Mega de do-
wnload por R$ 59,90. 

Já a NET aposta na 
oferta de pacotes que 
incluem internet, tv e 
telefone. A empresa é 
líder do mercado nesse 
tipo de serviço e desde 
a abertura do merca-
do de telefonia retirou 
uma boa fatia da Espa-
nhola Telefônica, con-
troladora da Vivo que 
em 1995 arrematou a 
estatal Telesp. 

VIRTuAl

Além do aumen-
to da competição no 
mercado de Internet 
da Baixada Santis-
ta, o crescimento no 
número de internau-
tas pode incrementar 
uma cadeia bilioná-
ria de negócios rela-
cionados. 

Um desses merca-
dos que pode encon-
trar terreno fértil na 
Região é o de consu-
mo virtual. 

Em 2013as empre-
sas do setor fatura-
ram mais de R$ 28 

bilhões. Mesmo com 
o cenário de baixo 
crescimento econô-
mico do Brasil espe-
cialistas estimam que 
o crescimento do se-
tor será de cerca de 
25%.

 As apostas no seg-
mento ganham mais 
força porque, apesar 
do crescimento ver-
tiginoso, menos de 
50% das pessoas que 
se conectam diaria-
mente à Rede reali-
zam compras através 
da internet. 

internet pode impulsionar 
desenvolvimento da região

Serviços 
Oferecidos

Menor 
Plano

Maior
Plano

VIVO

GVT

NET

Internet fixa 
via telefone 
(Antigo 
Speedy)
Vivo 3G

Vivo Fibra
(internet 
a Cabo por 
fibra ótica)

1 MBps por 
R$ 29,90

25 MBps por
R$ 69,90

O que o 
plano

 oferece
Planos 
oferecem 
internet e 
modem com 
wifi (exceto 
plano básico

50 MBps por 
R$ 69,90

200 MBps 
por R$ 139,90

Planos 
oferecem 

modem wifi

Internet a 
cabo por
 fibra ótica

15 MBps por 
R$ 59,90

150 MBps por 
199,90

Planos
 com modem 

wifi

Internet a cabo 
por fibra otica

2 MBps
 por 

R$ 39,90

500 MBps 
por R$ 
799,90

Planos
 oferecem 

modem wifi

* Observações: As velocidades citadas e seus respectivos valores foram retirados dos sites das empresas citadas. 
A disponibilidade das velocidades depende da viabilidade técnica da região.

internet grátis

As cidades de Santos 
e São Vicente já disponi-
bilizam sinal de internet 
em vários bairros, repar-
tições e parques públi-
cos. 

Em Cubatão a previsão 
é que até junho de 2015 
mais de 50 mil pessoas 
tenham internet gratui-
ta. A cidade formalizou 
convênio com o Ministé-
rio da Ciência e Tecnolo-
gia e conseguiu liberação 
de recursos para implan-
tação do sistema. O pro-
jeto está em fase final. As 
antenas já foram instala-
das em quatro pontos da 
cidade.

Ônibus digital

Em Santos há seis pontos fixos de acesso gratui-
to. Também há conexão gratuita para os usuários 
do transporte público municipal.  O sistema Wi-Fi 
nos ônibus começou a funcionar no início de 2013 
e não resultou em nenhum tipo de aumento nas 
passagens. 

internet no celular cresce nos últimos dois anos

Nos últimos dois 
anos, o número de 
pessoas que utili-
zam a internet por 
meio dos smartpho-
nes praticamente do-
brou. Em 2011, 15% 
da população do país 
utilizava internet no 
celular. Em 2013, esse 
número passou para 
31%. São 52,5 mi-
lhões de pessoas que 
trocam dados via in-
ternet móvel todos os 
dias. Nesse período, o 
Brasil também se tor-
nou o quarto país no 

mundo em número 
de smartphones. São 
70 milhões de apare-
lhos funcionando em 
todo o país. 

Com esse aumento, 
o mercado de compra 
e venda de celulares 
aumentou conside-
ravelmente. No ano 
passado, os smar-
tphones representa-
ram 53% das vendas 
de celulares e a pre-
visão para 2014 é de 
que os celulares inte-
ligentes representem 
61% das vendas.

internet a rádio: alternativa para a banda larga

Principais empresas de internet Via Rádio big net
iron net
WiPlinK
mar net

data Center
netion

O que é, e como 
funciona?

É um tipo de cone-
xão de internet que 
usa as ondas de rádio 
para a transmissão de 
dados. Não tem influ-
ência do rádio comum 
(AM/FM), pois são 
freqüências diferen-
tes. Funciona através 
de antenas. Uma série 
de antenas transmite 
o sinal para as casas, 

que devem ter ante-
nas receptoras. O sinal 
pode ter mais ou me-
nos qualidade, depen-
dendo dos obstáculos 
que tenham entre a 
antena transmissora e 
a receptora, além das 
condições climáticas 
que podem interferir. 
Dias de muita chuva 
ou muito nublado po-
dem enfraquecer ou 
até interromper esse 
tipo de transmissão 
de dados.

Divulgação

Fibra Óptica
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Multidão na Festa das crianças do Donizete

Cinco mil kits, 
com balde para pi-
poca, brinquedos e 
muitas guloseimas; 
azul para os me-
ninos e rosa para 
as meninas. Ampla  
estrutura de brin-
quedos com cama 
elástica, futebol de 
sabão, barracas de 
pipoca, batata frita, 
algodão doce, ca-
chorro quente, me-
xicano, refrigeran-

te, pintura de rosto, 
corte de cabelo, 
distribuição de be-
xigas com formatos, 
e um grande bolo 
que serviu todos os 
presentes crianças 
e adultos. Shows, 
apresentações ar-
tísticas e sorteios  
de vários carrinhos, 
bonecas,jogos e bi-
cicletas

Assim foi a 10º 
edição da Festa 

das Crianças, pro-
movida consecuti-
vamente pelo atu-
al vice-prefeito de 
Cubatão Donizete 
Tavares e que rece-
beu mais de 15 mil 
pessoas entre adul-
tos e crianças. 

A animação con-
tou com as pre-
senças: Modelo de 
Eduardo Factor, os 
shows de Larissa 
Barbosa, espetácu-

lo musical do Fro-
zen, Chiquititas Co-
ver, Samba Gueto, a 
dupla de palhaços 
Pneu e Pipoca e Te-
atro de Marionetes 
do Guarujá. 

O evento que to-
dos os anos recebe 
a benção do páro-
co local, padre An-
tônio Pereira Luz, 
este ano recebeu o 
reforço do pároco 
da Matriz, Carlos.       

Show a parte ficou 
por conta da equi-
pe de 120 voluntá-
rios que garantiram 
o sucesso da Festa, 
emocionando Doni-
zete: “agradeço a 
Deus que tocou os 
corações de toda a 
equipe, dos patro-
cinadores e colabo-
radores, unindo for-
ças para que tudo 
se realizasse”.

 O evento contou 

com apoio da CMT, 
Secretaria de Saú-
de e Polícia Militar,

“Peço a Deus 
que nos permita 
realizar tudo isto 
o ano que vem, 
sempre pensando 
na alegria de cada 
criança de cada 
família”, diz Doni-
zete, já de olho nos 
preparativos para 
a Festa de 2015.

Ninho Fotográfo
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Guarujá: Duas
Bandeiras Azuis

Tombo e Marinas Nacionais 
novamente agraciadas

Poucas cidades 
do Brasil podem 
se orgulhar de, ao 
longo dos últimos 
anos, possuir uma 
certificação ambien-
tal internacional de 
qualidade de praias 
e marinas. Mas Gua-
rujá, desde 2013, 
possui não uma, 

mas duas Bandeiras 
Azuis.

 A primeira de-
las tremula há cin-
co anos na Praia do 

Tombo, primeira 
praia com caracte-
rísticas urbanas do 
País a ser agraciada 
com a certificação 
concedida pelo ins-
tituto dinamarquês 
Foundation for En-
viromentalEduca-
tion (FEE).

 Já a segunda 
Bandeira Azul do 
Município foi has-
teada pelo segundo 
ano consecutivo na 
Marinas Nacionais, 
na tarde do último 
sábado (29), em ce-
rimônia que teve 
a participação da 
Prefeita de Anto-
nieta de Brito e de 
representantes da 
Instituto Ambiental  
em Rede.

2013

Foi o ano em que a 
cidade conseguiu sua 
primeira bandeira azul. 
Certificação renovada 
em 2014

Pedro Rezende

Brasil Terminal  premia os 
vencedores do ‘BTP Educa’

Programa incentiva crianças a debater sobre temas ambientais e visa 
desenvolver a consciência socioambiental nos alunos da rede municipal

A Brasil Terminal 
Portuário (BTP) e a 
Prefeitura Municipal 
de Santos premia-
ram os vencedores 
da 3ª Edição do BTP 
Educa. 

O programa foi 
desenvolvido com o 
objetivo de incenti-
var a criatividade e 
a consciência socio-
ambiental entre os 
cerca de 2.000 alunos 
do 1º ao 5º ano do 
ensino fundamental 
de unidades da rede 
pública de ensino, 
vizinhas ao terminal. 
Finalizada no pri-
meiro semestre deste 
ano, esta edição con-
tou com um universo 
de 1.841 alunos ma-

triculados, 1.457 tra-
balhos apresentados, 
e uma meta de quase  
80% de adesão das 
crianças participan-
tes.

O ato simbólico, 
realizado na Uni-
dade Municipal de 
Educação José da 
Costa e Silva Sobri-
nho, no Jardim Pira-
tininga, contou com 
a presença do Prefei-
to de Santos, Paulo 

Diretor da BTP, alunos e professores das escolas envolvidas durante  
entrega do prêmio do 3º BTP Educa

Alexandre Barbosa, 
o diretor-presidente 
da BTP, AntonioPas-
saro, demais execu-
tivos da Empresa, 
além das diretoras, 
professoras e alunos 
das escolas envolvi-
das.

Segundo Joel Con-
tente, Diretor de Re-
cursos Humanos da 
BTP“o programa es-
timula a competição 
sadia entre os alunos, 
o que possibilita o 
crescimento pessoal 
de cada participante 
envolvido. E o reco-
nhecimento do tra-
balho realizado é um 
incentivo para todos, 
incluindo a BTP, que 
enxerga no progra-

ma uma ação rele-
vante, uma vez que 
promove a consciên-
cia ambiental entre 
as crianças através 
da educação”, afirma 
o executivo.

Para o prefeito 
Paulo Alexandre 

Barbosa “Esse tra-
balho com a BTP é 
um projeto impor-
tante para a Cidade 
e um bom exemplo 
de parceria público-

privada, ainda mais 
na Educação, que é 
sempre o melhor in-
vestimento.

 É muito impor-
tante que as empre-
sas do Porto possam 
atuar em setores da 
Cidade e a BTP é um 
bom exemplo disto, 
na área da Educação, 
com o programa BTP 
Educa”. 

Durante seu dis-
curso na solenidade 
de premiação, ele 
destacou também a 
atuação não só dos 
alunos da rede públi-
ca, como também dos 
professores, coorde-
nadores e diretores 
das escolas engaja-
das no programa.

80 % 
dos alunos

matriculados na escola 
municipal aderiram
 voluntariamente 

Divulgação

1.457 Trabalhos

apresentados sobre 
consciência ambiental e 
meio ambiente durante a 
terceira edição do 
concurso.
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O processo de 
licitação para 
recuperação 
dos demais tre-
chos, até o Pon-
to Final, está 
em fase final, 
informa a Pre-
feitura

Divulgação

Centenário

Na foto, o presi-
dente do Jabaquara  
senhor Manolo, que 
também preside a 
Osan (ao centro) com 
a deputada estadual 
Telma de Souza e o 
prefeito de São Vicen-
te, Luis Claudio Billi 

Junto com demais au-
toridades prestigia-
ram o jogo comemo-
rativo do centenário 
do Leão da Caneleira. 
Os veteranos do San-
tos e do Jabuca deram 
espetáculo no Estadio 
Espanha.

Marília Marcela

vila eSperança

Principal recebe novo asfalto
Trânsito nas proximidades dos acessos para o Sítio Novo e Ilha Bela     

ganha maior fluidez. CMT Cubatão inicia sinalização na segunda

A Prefeitura cum-
priu a promessa. 
Conforme publicado 

na última semana, no 

Acontece, os traba-
lhos de recapeamen-
to da avenida Princi-
pal da Vila Esperança 
foram iniciados e o 
primeiro trecho, pró-
ximo a entrada do Sí-
tio Novo e Ilha Bela, 
concluído. 

O trabalho de si-
nalização de solo 
estava programado 
para esta  quinta. 
Contudo, o serviço 
foi adiado em razão 
da chuva. ACompa-
nhia fará o serviço 
assim que  o tempo 
melhorar, informa 

Marco Cruz, Supe-
rintendente da CMT. 

Serviços 
De acordo com a 

Prefeitura, a Secre-
taria de Manutenção 
iniciou a recuperação 
da via há dois meses 
com a reformulação 
de todo o sistema de 
drenagem. 

Os trabalhos de 
raspagem do asfalto 
velho com a aplica-
ção e compactação 
da nova camada co-
meçou no sábado, 
dia 29. 
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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

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

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).

“A USIMINAS MECÂNICA S/A, torna público que requereu da CETESB, 
a Renovação da Licença de Operação Parcial N° 25000825, referente 
ao processo nº 25/00076/09 para a Fábrica de Blanks na sua unidade, 
sito à Rodovia Piaçaguera, s/n, KM 06, Parque Industrial, Cubatão/SP”.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ PEREIRA DA SILVA e MARLI RIBEIRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasil-
eira, divorciado, motorista, RG n.º 22115724 - SSP/SP, CPF n.º 45254397420, com 47 anos de idade, 
natural de Flores - PE, nascido no dia treze de agosto de mil novecentos e sessenta e sete (13/08/1967), 
residente na Rua Alberto Pinto de Carvalho, 92, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filho de DAMIÃO 
PEREIRA DA SILVA, falecido há 32 anos e de ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 73 anos de idade, residente em Santos - SP. Divorciado de Celma Pereira da Silva, por 
sentença datada de 21/08/2013, proferida pela MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões 
do Foro da Comarca de Guarujá-SP, nos autos de n°0013175-91.2011.8.26.0223.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 361674697 - SSP/SP, CPF n.º 29051086814, com 39 
anos de idade, natural de Doutor Oliveira Castro - PR, nascida no dia vinte e cinco de junho de mil nove-
centos e setenta e cinco (25/06/1975), residente na Rua Alberto Pinto de Carvalho, 92, Jardim Nova Re-
publica, Cubatão - SP, filha de JOÃO BATISTA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 anos 
de idade, residente em Curitiba - PR e de CARMELITA DA SILVA RIBEIRO, falecida há 3 anos. Divorciada 
de Adilson Modesto da Costa, por sentença datada de 16/09/2010, pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara 
Civel da Comarca de Iguape-SP, nos autos de n°021/11.  Se alguem souber de algum impedimento, opon-
ha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de 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: DAVIDSON CARLOS FERREIRA e SANDRA MATTOS COSTA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, cinegrafista, RG n.º 481343477 - SSP/SP, CPF n.º 41945480866, 
com 23 anos de idade, natural de Santos - SP (São Vicente  Livro nº 12, fls. nº 206, Termo nº 148359), 
nascido no dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa e um (18/07/1991), residente na 
Rua Monte Castelo, 118, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de ROCILANE FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, costureira, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 441669918 - SSP/SP, CPF n.º 23209466831, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia treze de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (13/02/1988), residente na Rua D.Pedro II, 870, casa 02, Vila Nova, Cubatão - 
SP, filha de WAGNER DIAS COSTA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SOLANGE DE MATTOS, 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, 25 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: MARCEL OLIVEIRA DO AMÔR DIVINO e ANA CAROLINA BRAULIO LEONEL. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor, RG n.º 268894486 - SSP/
SP, CPF n.º 26343566848, com 39 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  
Livro nº 110, fls. nº 73, Termo nº 114448), nascido no dia primeiro de agosto de mil novecentos 
e setenta e cinco (01/08/1975), residente na Avenida Nadir Tereza Esteves, 505, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, filho de ROQUE DO AMÔR DIVINO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
64 anos de idade, residente em Guarujá - SP e de MARIZA OLIVEIRA DO AMÔR DIVINO, de nacio-
nalidade brasileira, professora, com 61 anos de idade, residente em Guarujá - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, contadora, RG n.º 287953713 - SSP/SP, CPF n.º 
32268761800, com 34 anos de idade, natural de Santos - SP (Cubatão - SP  Livro nº 73, fls. nº 276, 
Termo nº 11428), nascida no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta (09/07/1980), resi-
dente na Avenida Nadir Tereza Esteves, 505, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de HENRIQUE LE-
ONEL, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA DA CONCEIÇÃO BRAULIO DE LIMA LEONEL, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 
58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de novembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DOUGLAS COSTA DOS SANTOS e SILVANA PAOLA HINCKEL DE LIMA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, torneiro mecanico, RG n.º 23832875 - SSP/SP, 
CPF n.º 16958743822, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete 
de março de mil novecentos e setenta e cinco (27/03/1975), residente na Rua XV de Novembro, 
472, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de DANIEL PEDRO DOS SANTOS, falecido há 15 anos e de LADI 
COSTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica de enfermagem, 
RG n.º 305261939 - SSP/SP, CPF n.º 21813208883, com 33 anos de idade, natural de Curitiba - PR 
(Quatro Barras-PR  Livro nº 4, fls. nº 151, Termo nº 1033), nascida no dia oito de julho de mil nove-
centos e oitenta e um (08/07/1981), residente na Rua 2, 78, Fabril, Cubatão - SP, filha de ERNESTO 
FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de DILMA HINCKEL DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 72 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de 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: JOSÉ OLIMPIO DO AMARAL e CLAUDIA FONSECA BISPO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, cozinheiro, RG n.º 742457 - SSP/PE, CPF n.º 02839305860, com 65 
anos de idade, natural de Limoeiro - PE, nascido no dia dezoito de junho de mil novecentos e quarenta 
e nove (18/06/1949), residente na Rua Caminho do Espirito Santo, 2838, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filho de SEBASTIÃO DO AMARAL, falecido há 20 anos e de ANTONIA MENDES DO AMARAL, falecida há 
16 anos. Divorciado de Ivonete Santos de Araujo, conforme sentença datada de 23/07/2008, proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara desta Comarca, que ja teve seu transito em julgado.. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domestica, RG n.º 131505312 - SSP/SP, com 54 anos de 
idade, natural de Mauá - SP (Mauá  Livro nº 12, fls. nº 282, Termo nº 11568), nascida no dia dezesseis 
de maio de mil novecentos e sessenta (16/05/1960), residente na Rua Caminho do Espirito Santo, 
2838, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de CLAUDIMIRO PORCINO BISPO, falecido há 45 anos e de 
TEREZINHA SANTOS FONSECA, falecida há 2 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, 26 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: WILLIAM GONZAGA VITOR e JENNIFER MORAIS MARQUES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 460147031 - SSP/SP, CPF n.º 23174220831, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de maio de mil nove-
centos e oitenta e nove (29/05/1989), residente na Rua Santa Marta, 56, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filho de SÁLVIO CEZÁRIO VITOR, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIVALDA GONZAGA VITOR, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 47 anos de idade, residente na , 56, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, estagiária, RG n.º 485858848 - SSP/SP, CPF n.º 41078041865, com 23 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de setembro de mil novecentos e 
noventa e um (15/09/1991), residente na Rua XV de Novembro, 600, Vila Nova, Cubatão - SP, filha 
de SILVIO MARQUES, de nacionalidade brasileira, caseiro, com 50 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de MARIA DE FÁTIMA DE MORAIS MARQUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de novembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: THIAGO DE SOUZA SANTOS e CARLA APARECIDA DA ROCHA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireiro, RG n.º 44117085 - SSP/SP, CPF n.º 35146147841, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de março de mil novecentos e 
oitenta e seis (11/03/1986), residente na Rua São Francisco de Assis, 7, Vila São José, Cubatão - SP, fil-
ho de DOMINGOS JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JANIA MARIA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
aux. serviços gerais, RG n.º 486170937 - SSP/SP, CPF n.º 41326488856, com 24 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa (30/04/1990), residente 
na Rua São Francisco de Assis, 7, Vila São José, Cubatão - SP, filha de CARLOS MAGNO DA ROCHA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE 
LOURDES ALVES DA ROCHA, falecida há 7 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, 26 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: KAIKE DA SILVA e LETÍCIA FERREIRA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 347462108 - SSP/SP, CPF n.º 41135932808, com 22 anos de idade, 
natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 165, fls. nº 145, Termo nº 100047), nascido 
no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e dois (16/10/1992), residente na Rua Dr. 
Julio Prestes de Albuquerque, 11, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de ANTONIO MANOEL DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, mestre de obras, com 54 anos de idade, residente em Santos - SP 
e de ADELIA DA CONCEIÇÃO COELHO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de tecnica em se-
gurança, com 49 anos de idade, residente em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 430339252 - SSP/SP, CPF n.º 43473337811, com 20 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão - SP  Livro nº 167, fls. nº 320, Termo nº 48882), nascida 
no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (31/10/1994), residente na Rua 
Dr. Julio Prestes de Albuquerque, 11, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de CARLOS ALBERTO 
FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 47 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de LUCIMEIRE ROBERTA BEZERRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 
anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: FÁBIO HENRIQUE CORDEIRO DIAS e ALEXIA LUCAS E SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 47196607 - SSP/SP, CPF n.º 23283862885, com 
23 anos de idade, natural de Diadema - SP (São Paulo - 42º Subdistrito - Jabaquara  Livro nº 236, 
fls. nº 275, Termo nº 141067), nascido no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e um 
(05/01/1991), residente na Rua 1º de Maio, 276, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de MARIA DO CARMO 
CORDEIRO DIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 479952000 - SSP/SP, CPF 
n.º 41807123855, com 22 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 272, 
fls. nº 170, Termo nº 96825), nascida no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(19/02/1992), residente na Rua Antonio Augusto Bastos, 44, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de 
JACIEL LOPES DA SILVA, falecido há 1 ano e de ROSILENE LUCAS E SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 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: JOSÉ ROBERTO DO PRADO NUNES e JUCIARA DE MALTA XAVIER PINHEIRO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 345091310 - SSP/SP, CPF n.º 
30422219894, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de setembro 
de mil novecentos e oitenta e um (23/09/1981), residente na Av. Nossa Senhora da Lapa, 140, Vila 
Nova, Cubatão - SP, filho de JOSE OSMARIO NUNES, de nacionalidade brasileira, op. de máquinas, com 
64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de OFELIA DIAS DO PRADO NUNES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 470003613 - SSP/SP, CPF n.º 35419117860, com 26 anos 
de idade, natural de Santos - SP (São Vicente - SP  Livro nº 185, fls. nº 64, Termo nº 135980), nascida 
no dia quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (14/11/1988), residente na Av. Nossa 
Senhora da Lapa, 140, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de NILTON PINHEIRO, falecido há 12 anos e de 
EDNA DE MALTA XAVIER, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 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: ALEF ANDRADE DOS SANTOS e KIMBERLY INGRID DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 40495844 - SSP/SP, CPF n.º 44932467826, com 
20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 162, fls. nº 240, Termo nº 46812), nascido 
no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa e três (22/12/1993), residente na Rua 17, 
30, bl.D, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pe-
dreiro, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ETIENE MARIA DE ANDRADE SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, domestica, com 37 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 424245218 - SSP/SP, com 19 anos 
de idade, natural de Aracaju - SE (Aracaju-SE  Livro nº 34, fls. nº 101, Termo nº 38803), nascida no dia dez-
esseis de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (16/10/1995), residente na Rua 5, 86, Bolsão 9, 
Cubatão - SP, filha de VALDIR JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, montador, com 40 anos de 
idade, residente em Aracaju - SE e de ANA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, varredoura, 
com 37 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 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: ANTÔNIO FERREIRA COSTA e ADRIANA BEZERRA DE CARVALHO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 209569578 - SSP/SP, CPF n.º 07021937806, com 
46 anos de idade, natural de Jacobina - BA (Jacobina  Livro nº 38, fls. nº 93, Termo nº 25663), nascido 
no dia dezesseis de maio de mil novecentos e sessenta e oito (16/05/1968), residente na Rua São 
Jorge, 70, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de DOMINGOS FERREIRA COSTA, falecido há 30 anos e de 
MARIA ROSA FERREIRA ARAÚJO, falecida há 3 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 531970632 - SSP/SP, CPF n.º 87994771491, com 42 anos de 
idade, natural de Recife - PE (Vila de Casinhas-PE  Livro nº 4, fls. nº 17, Termo nº 4589), nascida no dia 
vinte e seis de abril de mil novecentos e setenta e dois (26/04/1972), residente na Rua São Jorge, 70, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de AMARO CAVALCANTI DE CARVALHO, falecido há 40 anos e de LIN-
DALVA BEZERRA DE CARVALHO, falecida há 2 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, 27 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: EDUARDO XAVIER DE MELO e PAMELA FELIX SILVERIO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 26168369 - SSP/SP, CPF n.º 28151581832, com 
35 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 142, fls. nº 156, Termo nº 
19253), nascido no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (14/01/1979), residente 
na Rua Santos, 407, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, filho de ERISVALDO XAVIER DE MELO, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 79 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DOS PRAZ-
ERES DE MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 44167817 - SSP/SP, CPF 
n.º 33476198898, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de novembro de 
mil novecentos e oitenta e três (09/11/1983), residente na Rua Dom Pedro I, 583, ap 13, Vila Nova, Cu-
batão - SP, filha de JOSÉ CLAUDIO SILVERIO, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 63 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de EUNICE FELIX SILVERIO, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de 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: JOSE DAS GRAÇAS PIRES BASTOS e CIBELE REGINA DE OLIVEIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 345091966 - SSP/SP, 
CPF n.º 31244011827, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 102, fls. 
nº 58, Termo nº 22752), nascido no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e quatro 
(26/05/1984), residente na Av. das Américas, 271, aptº13, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de 
JOSE DAS GRAÇAS MENDES BASTOS, falecido há 8 anos e de VERA LUCIA GONÇALVES PIRES BAS-
TOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 443965857 - SSP/
SP, CPF n.º 07053895459, com 29 anos de idade, natural de Limoeiro - PE (João Alfredo-PE  Livro nº 
23, fls. nº 89, Termo nº 23857), nascida no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(02/09/1985), residente na Av. das Américas, 271, aptº13, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de 
SEVERINO ANTONIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 53 anos de idade, resi-
dente em João Alfredo - PE e de ROSINEIDE REGINA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 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: EDSON LUIZ DA SILVA SIMPLICIO e MARINALVA LINO PEREIRA SOUZA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 43758881 - SSP/SP, CPF n.º 33943952827, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de outubro de mil novecen-
tos e oitenta e seis (23/10/1986), residente na Rua Alvaro Ferreira, 30, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, 
filho de JOSIAS DA CUNHA SIMPLICIO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 59 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de CILEIDE DA SILVA SIMPLICIO, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, RG n.º 1170585 - SSP/TO, com 22 anos de idade, natural de Natividade - TO (Conceição do 
Tocantins-TO  Livro nº 15, fls. nº 98, Termo nº 3819), nascida no dia nove de junho de mil novecentos 
e noventa e dois (09/06/1992), residente na Rua Alvaro Ferreira, 30, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ DO BONFIM SOUZA GUEDES, de nacionalidade brasileira, vaqueiro, com 47 anos de idade, res-
idente em São Miguel do Araguaia - GO e de IZABEL LINO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 47 anos de idade, residente em Natividade - TO. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de novembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

anunCie aqui
ligue  (13) 3361-5212
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Parabéns...
SaboreS DanaDoS

Premiação encerra Danado de Bom 2014
Mara Anjos

CoiSa De Homem

Sintracomos no ‘Novembro Azul’

O combate ao câncer 
nos homens foi tema 
de palestras e debates 
para conscientização 
de trabalhadores, na 
sede do Sintracomos.

Foi realizado exa-
mes para diabetes e 
hipertensão arterial e 
várias explicações so-

bre câncer de prósta-
ta, de pênis, da boca, 
do pulmão, de mama, 
sobre disfunção erétil, 
micropigmentação da 
aréola e também de 
diabetes.

Para descontrair, ati-
vidades de beleza com 
cabeleireiros e outros 

profissionais do ramo. 
Para o presidente do 
sindicato, Marcos Braz 
de Oliveira ‘Macaé’, 
é fundamental traba-
lhar a conscientiza-
ção dos trabalhadores 
no evento: “O câncer 
pode ser evitado se 
for diagnosticado com 

antecedência”.
A diretora de saú-

de e assistência do 
Sindicato, Bernardete 
Trajano, que recente-
mente passou por um 
tratamento rigoroso 
de câncer de mama, 
foi a organizadora do 
evento.

Dr. Durval - Dentista

Vanilson do 
Street Point

Aguinaldo Parreira
gerente do 

Banco do Brasil
“Os pratos estavam maravilhosos, todos estão 
de parabéns. E o evento foi um sucesso, com 
uma estrutura invejável e muito bem planejado 
e organizado. Tanto que não tivemos um inci-
dente, briga ou algo do tipo. E para 2015 pro-
metemos aprimorar ainda mais e novamente 
fazer uma grande festa”, disse a prefeita.

O diretor do Ciesp e representante da 
Vale, Valdir José Caobianco enalteceu 
a iniciativa. “O Festival gastronômico 
mostra o potencial culinário da ci-
dade e Cubatão Danado de Bom traz 
mais uma opção de lazer e cultura 
para os moradores da região”.

“O Festival Gastronômico era para ser 
apenas uma das ações dentro do Da-
nado de Bom, mas este ano acabou se 
tornando o grande destaque. Foi muito 
procurado e comentado em toda a 
região”, disseo secretário de Comunica-
ção, Fernando Alberto Henriques Júnior, 
principal entusiasta do evento.

Durante um mês, 
14 restaurantes, bares 
e lanchonetes da cida-
de inscritos na com-
petição 
c o l o -
c a r a m 
em seus 
c a r d á -
pios re-
c e i t a s 
elabora-
das com 
i n g r e -
dientes 
típicos da região Nor-
deste. 

O Petit Gateau 
Nordestino, do Aqui 
no Bistrô, foi o ven-
cedor da competição 

e recebeu o título de 
“Receita Danada de 
Boa” pela segunda 
vez consecutiva. 

E m 
s e g u n -
do lu-
gar, fi-
cou a 
r e c e i t a 
de Car-
ne Seca 
S e r g i -
p a n a , 
do Res-

taurante Magestic. E 
a Lasanha de Carne 
Seca com Abóbora, 
do Lanches Flórida, 
conquistou a terceira 
posição.

Flea Market no CC-
BEU!! Uma grande 
festa! Alunos troca-

ram e venderam seus 
brinquedos, livros, 
DVDs !!

CCBEU ´ S GARAGE SALE

Homenagem 

No último dia 03/12 ela 
faria 76 anos, mas Deus 
preferiu levá-la para 
perto Dele.
Sabemos que a sen-
hora está bem, então 
mãe: “Eu sei que vou te 
amar, por toda a minha 
vida eu vou te amar, em 
cada despedida eu vou 
te amar, desesperada-
mente, eu sei que vou 
te amar... Eternamente 

vou te amar”.
De suas filhas, filhos, ne-
tas, netos e familiares.

Vespasiano Rocha

Maria Sebastiana Pereira
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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
ligue

(13)
3361-5212
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