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baixada

Plano hidroviário na 
Região prossegue

Tema da quarta edição do Fórum Acontece de Sustentabilidade, em 2013, o projeto de transformar rios da Região em artérias de desenvolvimento 
segue em pauta. Esta semana técnicos do Instituto Tecnológico de Pesquisa, da Agência Metropolitana de Desenvolvimento (Agem) e das prefeituras de 
Cubatão e Praia Grande realizaram visitas  técnicas. 

veReadoRes de Cubatão e GuaRujá 
definem novos PResidentes 

7

Política

FORÇA TAREFA

Batata quente 3

5

a PaRtiR do dia 1º iluminação PúbliCa 
é Com as PRefeituRas

3 4

2

Equipes da Cursan, CMT e da Prefeitura 
realizam tarefas no Jardim 31 de Março. Plano 
prevê trabalhos em todos os bairros de Cubatão

Marcel Nóbrega

decreto

Guarujá promove
ferramentas de defesa 
dos direitos Humanos 

No dia mundial de defesa dos direitos a prefeita Maria Antonieta assinou 
decretos que estabelecem marcos regulatórios. 

A cerimônia foi emocionante e ocorreu no mesmo dia que a presidenta 
Dilma recebeu relatório final da Comissão da Verdade, sobre crimes e tortu-
ras do período da Ditadura Militar.

Mesmo com prazo 
curto, a maioria das  

cidades da Região ain-
da não têm estrutura donizete 

assume
Prefeitura 
por 15 dias

para assumir o serviço
de manutenção 

Interino Santista

Câmara
concede 
título a Raul
Christiano

FGTS

servidores 
de Guarujá 
têm até dia 
19 para aderir 

em santos e PRaia GRande definições
saem na PRóxima semana

Entrega de certifi-
cados dos novos mo-
nitores para atuarem 
na 58ª Turma do Clu-
binho de Férias da 4ª 
Companhia da Polícia 
Militar em Cubatão, em 

09/12/2014.
Participaram moni-

tores voluntários com 
seus pais e a presença 
do Comandante - 1º 
Tenente PM Daniel de 
Oliveira Maiche.

ClubinHo de féRias

anGlo 
ameRiCan 
PaRtiCiPa de 
mobiliZação
mundial



Acordo está fechado 
há quase um mês com  
De Rosis (PMDB)
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fatos e teNDÊNCIas

Cidadão Guarujaense   

O advogado e presidente 
nacional do PRB, Marcos 
Antonio Pereira, foi ho-
menageado com o título 
de cidadão de Guarujá. 
Embora de autoria do 
vereador Mauro Teixeira, 
o Bispo Mauro, a honra-
ria certamente agradou 
o atual presidente da 
Casa  e deputado eleito,      
Marcelo Squassoni.

Muita gratidão

Claro que quem correu 
atrás dos votos foi Squas-
soni, mas deve agradecer 
ao chefe da nacional uma 
vez que a concorrencia 
para obter legenda na si-
gla foi grande.
Todos já sabiam que 

Russomanno teria um ca-
minhão de votos. Contu-
do, foi dada preferência 
aos ‘pratas da casa’.

Passe livre

 Enquanto o túnel entre 
Santos e São Vicente não 
sai, o vereador Gilberto 
Benzi apresentou e con-
seguiu aprovar uma lei 
municipal que dá prefe-
rência para taxistas na 
fila da balsa

Do outro lado

Do lado santista um pro-
jeto semelhante foi apre-
sentado pelo vereador e 
apresentador Douglas Gon-
çalves.
 Embora agrade taxistas a 

iniciativa é polêmica e de-
sagrada demais motoristas.

Vereador sem medo

Mas, o vereador san-
tista não tem medo de 
entrar em polêmicas. Há 
cerca de um mês o par-
lamentar retirou da pau-
ta uma propositura que 
pretendia conceder 14º 
salário aos servidores da 
Câmara. 
Douglas aproveitou a 

repercussão e desabafou 
dizendo que os cidadãos 
participam pouco das 
discussões na Câmara. Se 
o assunto tiver repercus-
são na mídia as pessoas 
participam. 

Perguntar não ofende

 Se passagens aéreas em 
missões oficiais são pa-
gas com dinheiro públi-
co, quem deve ficar com 
as milhagens? Um obser-
vador entrou em contato 
e se diz assustado com o 
valor que as empresas aé-
reas dão aos programas 
de milhagem. Enviamos 
algumas questões sobre 
o assunto para prefeitu-
ras e câmaras. Vamos ver 
o que há de interessante 
na questão.

Convocação

Servidores da Prefeitu-
ra de Guarujá têm até 
a próxima sexta, dia 19, 
para aderir à campanha 
de liberação do FGTS. 
A iniciativa é uma par-

ceria entre Prefeitura, 
Caixa e Sindserv. O mon-
tante pode chegar a R$ 
300 milhões e beneficiar 
até 6 mil servidores

Contato:
jornalacontece@acontecedigital.com.br

Sem SurpreSaS

Aguinaldo e Nicolaci são 
confirmados na  presidência

Vereadores de Cubatão ratificaram acordo. Em Guarujá, nova eleição 
repetiu a anterior. Santos e Praia Grande definem nesta segunda

Em Cubatão as ar-
ticulações dos vere-
adores da base e de 
emissários do gover-
no não surtiram efei-
to. Os três vereadores 
do PDT com apoio da 
bancada oposicionis-
ta levaram Aguinaldo 
Araújo à presidência. 

Ivan Hildebrando 
(PDT) é o vice, Ade-
mário (PSDB) o pri-
meiro secretário e 
César Nascimento 
(PDT) o segundo. 

Base de sustenta-
ção e governo aposta-
ram no peemedebista 
Roxinho na presidên-
cia. O plano não vin-
gou e, se não se acer-
tarem, os dois blocos 
começam 2015 com 
um racha. 

Em público o pre-
sidente eleito afirma 
que não há espaço 
para revanchismo. 
Contudo, o fato é que 
o acordo que condu-
ziu o petista Wagner 
Moura à presidên-
cia em 2013 não foi 

cumprido. Pelo anti-
go acordo, PT, PDT 
e PMDB dividiriam 
a presidência com 
Aguinaldo Araújo 
fechando os dois últi-
mos anos. 

Nos bastidores 
o que corre é que 
o “grupo dosseis” 
(Aguinaldo, Ivan, 
César, Dinho, Doda 
e Ademário) saiu for-
talecido do processo 
e já se articulam para 
dominar as principais 
Comissões da Casa, 
cujo a eleição ocorre 
na primeira sessão de 
2015, como também 
iniciaram conversas 
visando a eleição de 
2016. 

Guarujá 
Em Guarujá o es-

forço do vereador 
petista Edilson Dias, 
contra a eleição rea-

liza em 30 de novem-
bro não surtiu efeito 
prático. O vereador 
até conseguiu deci-
são favorável da jus-

tiça ao questionar a 
legalidade da eleição 
realizada no último 
dia 30 de novembro. 
Com isso foi marcada 
e realizada nova elei-
ção na última quarta, 
dia 10, que acabou 
reelegendo a mesma 
Mesa Diretora. 

Assim, o biênio 
2015/2016 terá na 
Mesa Diretora os vere-
adores Ronald Nico-
laci,  como presiden-
te, Luciano Toddy, 
na vice-presidência, 
Toninho Salgado, na 
primeira secretaria, e 
Givaldo dos Santos 
Feitoza como segun-
do-secretário. 

O principal ques-
tionamento da pri-
meira eleição era por 
conta de que a mu-
dança feita na Lei Or-
gânica do Município 
(que fixou período de 
outubro a dezembro 
para a realização do 
pleito) ter sido refe-
rendada somente de-
pois da eleição de 30 
de outubro. 

Santos e 
Praia Grande 

Já os vereadores 
de Santos e de Praia 
Grande escolhem as 
mesas diretoras na 
próxima segunda, 
durante sessão ordi-
nária. Em solo san-
tista tudo indica que 
Macus De Rosis vol-
tará a ocupar a ca-
deira de presidente. 

De Rosis, apesar de 
compor a base alia-
da do prefeito Paulo 
Alexandre Barbosa, 
não conta com apoio 
dos companheiros de 
situação.

Em Praia Grande 
o ambiente é de tran-
quilidade total. Se 
não ocorrer a maior 
reviravolta da histó-
ria, a presidência con-
tinuará nas mãos de 
um aliado do prefeito 
Alberto Mourão. Nos 
bastidores o nome 
que corre com maior 
força é o do peeme-
debista Betinho para 
ocupar a presidência. 

Nicolaci ganhou duas 
eleições de presidente 
em menos de 1 mês

Betinho (PMDB) é o 
cotado para vencer 
em Praia Grande

Guarujá

Projeto quer mais dignidade 
para servidores públicos 

Prefeitura propõem implantação de regime próprio de aposentadoria

Garantir a tranqui-
lidade, segurança e 
melhores proventos 
para os servidores 
municipais na apo-
sentadoria. Esses são 
os principais obje-
tivos da criação de 
Autarquia própria 
para cuidar da previ-
dência e das pensões 
proposto pelo Poder 
Executivo e que será 
analisado na Câmara 
Municipal. 

A matéria trata da 
mudança da estrutu-
ra jurídica do Gua-
rujá Previdência, de 
modo que a institui-
ção passe a obter uma 

independência admi-
nistrativa, contábil e 
também financeira, 
com quadro próprio 
de servidores. 

 No último dia 
26, a prefeita Maria 

Antonieta recebeu 
a minuta do projeto 
de lei que estabele-
cerá como será feita 
a transição entre o 
modelo de aposenta-
doria atual e a criação 
do novo sistema. 

Participaram do 
encontro os membros 
da Comissão de Tran-
sição, os presidentes 
do Conselho Fiscal e 
de Administração do 
Guarujá Previdência, 
a presidente do Sin-
dserv, Márcia Rute, 
os secretários de Ad-
ministração, Flávio 
Póli; de Relações Ins-
titucionais, Cândido 

Garcia Alonso; e de 
Finanças, Armando 
Palmieri. , e represen-
tantes da Câmara. 

Após analisar a 
minuta do PLC, An-
tonieta manteve 98% 
das propostasda Co-
missão. 

A prefeita solicitou  
aindaa inclusão de 
um representante da 
Advocacia Geral do 
Município nas dis-
cussões e destacou a 
necessidade de anali-
sar o impacto das re-
munerações sobre o 
equilíbrio financeiro 
e atuarial da futura 
autarquia.  

Homem de confiança

Desde a última 
terça, dia 09, o co-
mando da Prefeitura 
de Cubatão trocou 
de mãos. 

Pela segunda vez 
o vice-prefeito Do-

nizete Tavares assu-
miu o posto.

A prefeita Marcia 
Rosa precisa ficar 
de repouso absoluto 
por conta de uma ci-
rurgia no tornozelo.

A transferência de 
Poder não costuma 
acontecer com fre-
quência. Durante o 
mandato anterior o 
então vice, Arlindo 
Fagundes gerou po-
lêmica por não ter 
assumido devido a  
viagem da prefeita. 

Câmara de Santos 
concede honraria 

Fundador e mi-
litante do PSDB há 
mais de 20 anos, Raul 
Christiano de Olivei-
ra Sanches, pode na 
verdade ser chamado 
de cidadão metropo-
litano, ou do Estado. 

Raul foi secretário 
de governo em Cuba-
tão e responsável pela 
comunicação da Sa-
besp, da CDHU e um 
dos principais asses-
sores do ex-ministro 
da Educação, Paulo 
Renato de Souza. 

O título de Cida-
dão Santista, soma-se 

98% das propostas 

Da Comissão de Transição 
foram mantidas. Minuta 
do projeto segue agora 
para ser analisado e vo-
tado na Câmara.  Prefeita 
determinou estudo de 
impacto orçamentário da                                               
implantação da proposta

agora aos títulos que 
já recebeu das cida-
des de São Vicente , 
Mongaguá, Iguape, 
Cananeia, Itariri, Pe-
dro de Toledo, Ribei-
rão Preto e Ituverava. 

Ademário representa 
3 votos da oposição na 
Mesa de 2015/2016
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Prefeituras ainda não têm 
estrutura para assumir serviço

A partir de 1º de janeiro, solicitações de troca de luminárias quebradas 
ou lâmpadas queimadas não serão mais atendidas pelas distribuidoras

A maioria das cida-
des da Região Metro-
politana da Baixada 
Santista ainda não as-
sumiu ou não contratou 
empresa para prestar os 
serviços de manutenção 
da rede de iluminação 
pública. 

O prazo para que 
isso ocorra é até o dia 
1º de dezembro. A de-
terminação é da Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) que 
decidiu retirar essa res-
ponsabilidade das em-
presas de distribuição. 

Os municípios de 
Santos, Cubatão, Gua-
rujá, Praia Grande, Ita-
nhaém e Bertioga dizem 
que estão com processo 
de licitatório aberto. Na 
Região apenas São Vi-
cente já realiza os ser-
viços. 

A cidade concluiu o 
processo de transição 
em 2012. 

Em todo o país vá-
rias prefeituras entra-
ram com ações na justi-
ça para não cumprirem 
a determinação,.

A Advocacia Geral 

da cidade de Guaru-
já chegou a conseguir 
uma decisão favorável, 
da Justiça, através de 
uma decisão liminar.

Contudo, a liminar 
foi cassada derrubada 
depois de recurso da 
Agência.

   Agência afirma que 
prazo não muda 

     
A ANEEL escla-

rece também que já 
prorrogou o prazo da  
transferência duas ve-
zes e entende que não 

Força Tarefa da Prefeitura, CMT e Cursan 
começa trabalhos nos bairros de Cubatão
Projeto conjunto começou pelo 31 de Março e também pretende instalar as primeiras câmeras no início de 2015

O prefeito em exer-
cício Donizete Tava-
res do Nascimento 
se reuniu na manhã 
desta quinta, 11, na 
Rodoviária Munici-
pal com as equipes 
da ‘força tarefa’ que 
vai atuar nos bairros.

Os trabalhos  já co-
meçaram com equi-
pes da Secretaria de 
Manutenção, Cursan 
e da CMT.

Os serviços aten-
dem à maioria das 
reivindicações da 
comunidade com a 
realização de peque-
nas obras, roçagem, 
jardinagem e poda de 

árvores, além da si-
nalização de trânsito 
e pintura de guias. 

Além da Rodo-
viária, equipes da 
Cursan realizam os 
serviços nas ruas do 
Jardim 31 de Março. 

Câmeras 
A Rodoviária Ayr-

ton Senna é adminis-
trada pela CMT e, se-
gundo a Companhia 
o local foi escolhido 
como um dos pon-
tos de partida para o 
projeto de instalação 
de modernas câmeras 
de monitoramento. 

Santos Ouvidoria
Tel: 0800 112056
(13) 3201-5045 
Fax: (13) 3201-5070  
ouvidoria@santos.sp.gov.br 
www.santos.sp.gov.br

 
São Vicente
Solicitações de serviços à 
Citéluz devem ser feitas 
pelo telefone 
0800-7277173

Guarujá
As reclamações devem ser 
feitas via Ouvidoria, pelo 
tel 08007737000.

Bertioga 
O telefone da Secretaria 
de Serviços Urbanos é 
3319-8035

Cubatão
O telefone da ouvidoria de 
Cubatão é o 0800 772 64 
51 e 3362-6451

De acordo com a Aneel, 
antes de transferir os 
serviços aos municípios, as 
distribuidoras são obriga-
das a corrigirem falhas e a 
substituírem equipamen-
tos velhos ou danificados.

    O art. 30 da Con-
stituição Federal, 
em seu inciso V, 
estabelece com-
petência aos mu-
nicípios para or-
ganizar e prestar 
serviços públicos de 

Para bancar os serviços 
desde o ano de 2002 as 
prefeituras podem cobrar a 
CIP (Contribuição de Ilumi-
nação Pública). A cobrança 
é feita na própria conta de 
energia oujuntamente com 
o carnê de IPTU. O valor 
médio da cobrança é de 
R$ 8,00. Em Praia Grande, 
Santos e São Vicente já é 
realizada a cobrança.

CorreçãoReclamações ou 
pedidos de reparos

Constituição Federal

Cobrança

Gastos atuais/ano

Praia Grande 
R$7 milhões
São Vicente 
R$ 350 mil
Bertioga 
R$ 2,16 milhões 
Itanhaém 
R$ 200 mil

*Demais prefeituras não infor-
maram o valor gasto

se trata mais de uma 
questão de tempo, por 
isso, não haverá uma 
nova postergação.

 “A decisão é defi-
nitiva e  os municípios 
tiveram quatro anos 
para se adequarem.  
Municípios e distri-
buidoras deveriam ter 
se antecipado o má-
ximo possível nesse 
processo para garantir 
a transferência dentro 
do prazo agora estipu-
lado”, afirma o Dire-
tor-Geral da Agência, 
Romeu Rufino. 

Nassir de Oliveira 
Curi, 41, pub-
licitário, morador 
do Itararé, São 
Vicente.

De maneira nenhuma acho justo 
cobrar por esse serviço. Em nossa 
conta já vem o custeio IP, que 
acredito estar relacionado a esse 
serviço. Pagar a mais não tem 
cabimento.

Isso será um problema para nós mora-
dores. Quando precisamos de agilidade da 
parte da Prefeitura por algum tipo de prob-
lema, temos que buscar ajuda de diversos 
setores e sem nenhuma resposta, muita 
das vezes buscamos ajuda até de vere-
adores conhecidos para realizar um simples 
reparo como buracos nas ruas.

Gabriel Joás, 
Representante 
Comercial, mo-
rador do Radio 
Clube em São 
Vicente.

Igor Melo de Souza, 
20 anos, estudante 
universitário, 
morador da Vila 
São Jorge, Praia 
Grande.

Valmir Carmo 
Moura, 56 anos, 
mecânico, mo-
rador do Jardim 
Costa e Silva, 
Cubatão.

Não vejo a prefeitura dar conta desse 
serviço. Não conseguem dar conta da 
manutenção das ruas que estão cheias 
de buracos, imagina da iluminação. 
E seria muito injusto cobrar por isso, 
tendo em mente o valor dos impostos 
que pagamos.

interesse local, in-
serindo-se aí a ilu-
minação pública. 
Lei também per-
mite ao municí-
pio cobrar taxa de 
iluminção pública 
dos cidadãos. 

‘ Não sabia dessa mudança, mas espero 
que a Prefeitura esteja capacitada para 
atender à população. Sei que a manuten-
ção da iluminação pública do calçadão de 
Praia Grande já era realizada pela Pre-
feitura e disso não tenho do que reclamar. 
Acredito que darão conta do trabalho.

No limite

As câmeras instala-
das na Rodoviária es-
tão integradas ao sis-
tema já existente da 
CMT, que fiscaliza o 
cruzamento da Ave-
nida 9 de Abril com a 
Rua São Paulo.

 As imagens são 
analisadas em tempo 
real na sala de moni-
toramento da Com-
panhia.  

Esses equipamen-
tos serão interligados 
a mais câmeras que 
serão instaladas a 
partir de janeiro atra-
vés de projeto da Se-
cretaria de Segurança 
Pública Municipal. 

Por Julio Cesar Chaves
e Marcel Nobrega

Divulgação

Divulgação
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  F.A.S 

FAS debateu sobre 
o tema em 2013

12 pontos

No mínimo têm potencial 
para receber terminais de 
carga. Bertioga é a cidade 
com maior potencial para 
cargas

Arquivo

Estudos para implantação de 
hidrovias prosseguem

Técnicos fizeram vistorias em Praia Grande e Cubatão 

A proposta de in-
terligar as cidades da 
Baixada Santista por 
meio de um Sistema 
Hidroviário Regio-
nal, para transporte 
de passageiros e de 
cargas, continua na 
pauta. 

O assunto foi tema 
do 4º Fórum Aconte-
ce de Sustentabili-
dade, realizado em 
2013. Desde então 
a proposta vem ga-
nhando espaço e tem 
tudo para ser tirado 
do papel. 

Esta semana fo-
ram realizadas no-
vas visitas técnicas. 
Participaram das 
vistorias, técnicos 
do Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas 
(IPT) de São Paulo, 
da Agência Metro-
politana da Baixada 

Santista e das pre-
feituras de Cubatão 
e Praia Grande, além 
de funcionários da 
Usiminas e da VLI 
logística. 

“Nós temos o mo-
dal ferroviário, te-
mos rodoviário, que 
corta a Cidade, em 
breve o aeroviário, 
falta o hidroviário. 
Sabemos que alguns 
desses rios podem ser 
navegáveis, mas pre-
cisamos da conclusão 
destes estudos para 

apontar se esse siste-
ma é viável ou não”, 
ressaltou o secretário 
de Planejamento de 
Praia Grande, Luiz 
Fernando Lopes.

Dificuldades 

Durante a visita 
na cidade de Cuba-
tão o diretor de Pla-
nejamento Urbano 
da Prefeitura, Car-
los Roque Barbosa 
de Jesus, apontou os 
pontos de maior difi-

culdade para navega-
ção, tanto de peque-
nas como de grandes 
embarcações. 

Nas imediações do 
Ecopátio, por exem-
plo, o Rio Piaçaguera 
é estreito, não per-
mitindo manobra de 
embarcações, além 
de ter pouca profun-
didade. 

Nas proximidades 
da Carbocloro, no Rio 
Perequê há  uma re-
presa, construída há 
30 anos, diz. 

Divulgação

Em busca de solu-
ções para o transpor-
te na Baxada Santista, 
o Fórum Acontece de 
Sustentabilidade le-
vantou a questão das 
hidrovias na sua edi-
ção de 2013.

Sob o comando 
do engenheiro naval 
Rui Gelehrter Lopes, 
foram apresentadas 
ideias e possibilida-
des de exploração dos 
rios da região para o 
transporte de cargas, 
agilizando o acesso 
ao Porto de Santos.

O estudo apresen-
tado por Gelehrter 
mostra que há mais 
de mil quilômetros 
de malha aquática na 

CIClOVIaS

Santos planeja 
ampliação contínua
10,6 km previstos  para a Zona Noroeste

Disposta a por em 
prática um plano de 
investimento contí-
nuo no setor, a Prefei-
tura está construindo 
pistas novas pistas 
exclusivas nos canais 
4, 5 e 6. 

De acordo com o 
governo municipal, a 
partir de 2015, o foco 
principal deste mo-
dal será a Zona Noro-
este.

 
 INTERLIGAÇÃO
 Os novos 10,6 km 

serão completados 
com o projeto dos 

3.400 metros da ci-
clovia que fará a in-
terligação das zonas 
Noroeste e Leste, via 
túnel. 

A obra do túnel está 
orçada em R$ 456,3 
milhões, com  R$ 228 
milhões a fundo per-
dido da União e o 
restante financiado, 
sendo metade pela 
Prefeitura e os outros 
50% pelo Governo do 
Estado. 

A previsão de iní-
cio é 2017, com pra-
zo de execução de 36 
meses. 

Por onde vão passar

AV. JOVINO DE MELLO - 1.550 m
AV. ELEONOR ROOSEVELT - 780 m
AV. AFONSO SCHMIDT - 820 m
RUA APROVADA - 1.200 m
ENTORNO DO JARDIM BOTÂNICO - 1.350 m
AV. N.S. DE FÁTIMA (2) – 1.550 m
INTERLIGAÇÃO ZL – ZNO (VIA TÚNEL) – 3.400 m

Cubatão tem 
Presépio ecológico
Obra decora pátio da UME Luiza Cortez

Professoras e alu-
nos da UME Luiza 
Cortez da Silva, no 
Jardim Nova Repú-
blica, em Cubatão 
confeccionaram um 
presépio de material 
reciclado de quatro 
metros de largura, 
além de uma lareira 
e de arranjos para as 
portas das salas de 
aula.

De acordo com a 
professora Ana Clei-

de Alves Oliveira de 
Araújo, autora da 
ideia, o presépio de-
morou uma semana 
para ser concluído. 
“Nosso alunos têm 
entre zero e três anos 
e por isso somente 
as crianças maiores 
participaram da con-
fecção do presépio, 
amassando os jor-
nais que usamos para 
criar os personagens. 
O restante foi feito 

pelas professoras da 
escola”, explica Ana 
Cleide.

Durante a monta-
gem do presépio, to-
das as crianças ouvi-
ram histórias sobre o 
nascimento de Jesus. 
Os alunos acompa-
nharam a construção 

e ficaram encantados 
com o resultado fi-
nal. 

Visitação  - O pre-
sépio está aberto à 
visitação e, segundo 
o diretor da escola, 
Reinaldo Gushomo-
to, ficará montado até 
o final do dia 26.

Anglo American promove 
ações contra Aids
Empresa conscientiza trabalhadores, orienta e distribui materiais de prevenção

Aproveitando o Dia 
Mundial de Luta con-
tra a AIDS, celebrado 
em 1º de dezembro, a 
Anglo American rea-
lizou ações de cons-
cientização na unida-
de de Cubatão. 

Entre as ações, hou-
ve exposições sobre a 
história da AIDS no 
Brasil e no mundo 

e a distribuição de 
postais informativos, 
chaveiros com forma-
to do laço vermelho e 
porta-preservativos. 
Também serão pro-
movidos diálogos so-
bre saúde, orientan-
do os empregados e 
contratados a respei-
to das formas de pre-
venção da doença. 

Marília Marcelo 

Divulgação

Baixada Santista que 
pode servir de alter-
nativa ao tranporte 
aos terminais portu-
ários.

“Pode levar anos, 
assim como os pre-
feitos (da Baixada) 
podem se mobilizar, 
visando melhorar o 
acesso ao maior por-
to da América Latina. 
Os próximos passos 
são a busca por par-
ceria e investimento 
da iniciativa privada 
e os municípios se 
mobilizarem para a 
instalação da malha 
hidroviária”, afirmou 
o engenheiro e pes-
quisador ao final do 
debate.
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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).

anunCie aQui

liGue  (13) 3361-5212

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: TIAGO LAURENTINO DOS SANTOS e REBECA DE OLIVEIRA SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador 1, RG n.º 460151393 - SSP/SP, CPF n.º 
38762055810, com 26 anos de idade, natural de Itanhaém - SP (Mongaguá  Livro nº 53, fls. nº 75, 
Termo nº 14528), nascido no dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e oito (20/07/1988), 
residente na Rua São Vicente, 92, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de SEBASTIÃO SAMUEL 
DOS SANTOS, falecido há 22 anos e de VANDA LAURENTINO, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de escritório, RG n.º 494348239 - SSP/SP, CPF n.º 42211535801, com 
21 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 282, fls. nº 219, Termo 
nº 102886), nascida no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa e três (06/08/1993), resi-
dente na Rua Ana Maria, 240, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de MANOEL ELIAS DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, administrador de obras, com 53 anos de idade, residente em 
Campos - RJ e de MAGALI DE OLIVEIRA SANTOS, 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, 02 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ROGÉRIO PAIVA NOGUEIRA BUENO e ELIANE VENTURA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, com 34 anos de idade, natural de São Vicente 
- SP, nascido no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta (27/02/1980), residente 
na Rua Farm.Sebastião Alves Delmar, 164, Japuí, São Vicente - SP, filho de VALTER NOGUEIRA 
BUENO, de nacionalidade brasileira, funcionário público e de ROSELI MARIA ALMEIDA PAIVA, do-
méstica . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aux.segurança patrimonial, 
com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de julho de mil novecentos e 
oitenta e um (02/07/1981), residente na Rua do Alojamento, 16, fabril, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
FLORIANO VENTURA, de nacionalidade brasileira, aposentado e de MARIA MADALENA VENTURA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada.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, 02 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MICHAEL EVANDRO PIRES MACEDO e ANA LETÍCIA GOMES DOS REIS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 410054562 - SSP/SP, CPF n.º 
42547990806, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de janeiro 
de mil novecentos e noventa e cinco (22/01/1995), residente na Rua Caminho dos Pilões, 987, Pilões, 
Cubatão - SP, filho de MARCIO EVANDRO MACEDO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 42 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de CLAUDINÉIA LUCIA PIRES MACEDO, de nacionalidade brasile-
ira, vigilante, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 496190957 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e quatro (23/04/1994), 
residente na Rua Caminho dos Pilões, 987, Pilões, Cubatão - SP, filha de JADIR FRANCISCO DOS REIS, 
falecido há 16 anos e de JOSENILDA MARIA GOMES, de nacionalidade brasileira, faxineira, 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, 04 de dezembro 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: CRISTHIANO DE PAULA SILVA e BIANCA OLIVEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 342496098 - SSP/SP, CPF n.º 38890491841, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de novembro de mil nove-
centos e oitenta e nove (22/11/1989), residente na Rua Seis, 88B, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, 
filho de WALDIR ARAUJO SILVA, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, com 54 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ELITE MARIA DE PAULA SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. 
de cozinha, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, aux. administrativa, RG n.º 35147254x - SSP/SP, CPF n.º 40867940808, com 
21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e três (01/02/1993), residente na Rua Seis, 88B, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, filha de 
VALTER VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ADELICE OLIVEIRA DA CRUZ DE DEUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
61 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FILIPE FERREIRA DA SILVA e ALESSANDRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, funileiro montador, RG n.º 456915862 - SSP/SP, CPF n.º 
33674263858, com 30 anos de idade, natural de Recife - PE (São Lourenço da Mata - PE  Livro nº 113, 
fls. nº 21v, Termo nº 30013), nascido no dia sete de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(07/09/1984), residente na Rua Roberto Mário Santini, 306, Bloco 93, Ap 311, Bolsão 9, Cubatão - 
SP, filho de JOSÉ ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, operador de empilhadeira, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANTONIA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Recife - PE . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 424266155 - SSP/SP, CPF n.º 34887692838, com 28 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta 
e seis (05/08/1986), residente na Rua Roberto Mário Santini, 306, Bloco 93, Ap 311, Bolsão 9, Cu-
batão - SP, filha de MARILEIDE MARGARIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, balconista, 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, 05 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ALISSON DANTAS AMORIM e REBECA CRISTINA SILVA DE ARAUJO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de corte, RG n.º 36350899 - SSP/SP, CPF 
n.º 42678597873, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro 
de abril de mil novecentos e noventa e dois (24/04/1992), residente na Rua 1 de Maio, 101, Vila 
Nova, Cubatão - SP, filho de ANILTON DO NASCIMENTO AMORIM, de nacionalidade brasileira, 
gerente de loja, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VALDINEIA LIMA DANTAS, 
de nacionalidade brasileira, empresária, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 530560732 - SSP/SP, CPF n.º 
47300683860, com 18 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 204, 
fls. nº 2, Termo nº 122815), nascida no dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e 
seis (19/10/1996), residente na Rua Rio de Janeiro, 75, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de MAGNO 
APARECIDO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, químico, com 51 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de CLEUSA LUCIA DA SILVA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, doceira, 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, 05 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DANIEL VICENTE EUGIDO FERREIRA e SARAH BONATO DANTAS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de elétrica, RG n.º 46329695 - SSP/SP, CPF n.º 
36200848823, com 25 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 37º Subdistrito - Aclimação  
Livro nº 46, fls. nº 272, Termo nº 37572), nascido no dia vinte e três de agosto de mil novecentos 
e oitenta e nove (23/08/1989), residente na Rua Izabel Louzada de Campos, 31, A, Vale Verde, Cu-
batão - SP, filho de RILDO MARCOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, corretor de imóveis, com 
52 anos de idade, residente em Piedade - SP e de MARILDA SCHENAIDER EUGIDO FERREIRA, de na-
cionalidade brasileira, corretora de imóveis, com 55 anos de idade, residente em Piedade - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 363518290 - SSP/SP, CPF n.º 
39266207810, com 23 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 147, fls. 
nº 247, Termo nº 89497), nascida no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa e um 
(19/02/1991), residente na Rua Izabel Louzada de Campos, 31, A, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de 
JOAQUIM AMARO DANTAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MIRNA GONÇALVES DANTAS, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativa, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP.  Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DIEGO SILVA DOS SANTOS e CAMILA CRISTINA DA SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 402994863 - SSP/SP, CPF n.º 38155696804, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e oito (19/02/1988), residente na Rua Elias Zarzur, 671, Àgua Fria, Cubatão - SP, 
filho de ANTONIO DOS SANTOS, falecido há 12 anos e de DEOLINDA SILVA DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 421719886 - SSP/SP, CPF n.º 47707306830, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de julho de mil novecen-
tos e noventa e quatro (19/07/1994), residente na Rua Elias Zarzur, 671, Àgua Fria, Cubatão - SP, 
filha de CLAUDETE REGINA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de dezembro 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: ANTONIO LUIS DA SILVA e SIMONE GARCIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, carregador, RG n.º 204607577 - SSP/SP, CPF n.º 78321549853, 
com 64 anos de idade, natural de Pirpirituba - PB, nascido no dia vinte e sete de abril de mil novecen-
tos e cinquenta (27/04/1950), residente na Rua Elias Zarzur, 142, B, Água Fria, Cubatão - SP, filho de 
EUCLIDES LUIZ DA SILVA, falecido há 40 anos e de SEVERINA MATIAS DOS SANTOS, falecida há 40 anos. 
Divorciado de Maria Neide Rosa, conforme sentença datada aos 11/12/2012,  proferida pela Juiza de 
Direito da 2º Vara Judicial desta Comarca, nos autos de nº1259/2012, processo nº157.01.2012.009531-
5/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, teleatendente, RG n.º 
344491158 - SSP/SP, CPF n.º 13364595910, com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia doze de maio de mil novecentos e setenta (12/05/1970), residente na Rua Elias Zarzur, 142, 
B, Água Fria, Cubatão - SP, filha de ADÃO GONÇALVES DOS SANTOS, falecido há 2 meses e de LUZIA 
GARCIA DOS SANTOS, falecida há 3 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: HIGOR PINTO SILVA e JOYCE JULIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 489570203 - SSP/SP, CPF n.º 33587690898, com 22 
anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 166, fls. nº 243, Termo nº 
100840), nascido no dia quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (04/12/1992), resi-
dente na Rua 1º de Maio, 470, aptº31, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de MARCOS ALBERTO DE ARAUJO 
SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MILENE APARECIDA PINTO SILVA, de nacionalidade brasileira, nutricionista, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
RG n.º 52708914X - SSP/SP, com 17 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 183, 
fls. nº 21, Termo nº 54951), nascida no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e sete 
(22/05/1997), residente na Rua 1º de Maio, 470, aptº31, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ ALMIR 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, jardineiro, com 45 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de SILVANA TENÓRIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 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, 08 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ELIEL DE SOUSA SILVA e DALVA FABIANA CARREIRA SANTOS. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 25194902 - SSP/SP, CPF n.º 25578717888, 
com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e seis (13/02/1976), residente na Av. Nossa Senhora da Lapa, 64, Vila Nova, Cubatão - SP, filho 
de JOSÉ ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente 
em São Vicente - SP e de IOLANDA DE SOUSA SILVA, falecida há 14 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 290544725 - SSP/SP, CPF n.º 26178153821, com 38 
anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 113, fls. nº 271, Termo nº 1333), 
nascida no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (25/02/1976), residente 
na Av. Nossa Senhora da Lapa, 64, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOAQUIM CARLOS CARREIRA SAN-
TOS, falecido há 17 anos e de DALVA MARIA SANTOS, de nacionalidade brasileira, psicóloga, com 60 
anos de idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de dezembro 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: JOSE DAS GRAÇAS PIRES BASTOS e CIBELE REGINA DE OLIVEIRA. 
Sendo o pretendente,  filho de JOSE DAS GRAÇAS MENDES BASTOS, falecido há 8 anos e de 
VERA LUCIA PIRES BASTOS. 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.

LINDE GASES LTDA., torna público que requereu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação para fabricação de Gases elementares (oxigênio, 
nitrogênio, hidrogênio, etc.) fabricação, sito à PRAÇA MARECHAL STÊNIO 
CAIO DE ALBUQUERQUE LIMA, 01, RPCB - JD DAS INDÚSTRIAS, CUBATÃO, SP.

aSSEMBlÉIa GERal DE CONSTITUIÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão de Constituição da COOPERATIVA DE TRABALHA-
DORES DE MANUSEIO E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 
– COOPERCUB, convoca os interessados em geral, para a Assem-
bléia Geral de Constituição a realizar-se a Rua Tenente Coronel 
PM Geraldo Aparecido Correa s/n, Sítio Cafezal, Cubatão, Estado 
de São Paulo, CEP. 11538-100, no dia 22 de Dezembro de 2014, as 
09:00 horas em primeira convocação, as 09:30 em segunda con-
vocação e as 10:00 em ultima convocação, para deliberar sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

I – Fundação e constituição da Cooperativa;
II – Leitura, discussão e aprovação do Estatuto Social;
III – Eleição dos componentes da Diretoria Executiva e dos mem-
bros do Conselho Fiscal, e;
IV – Assuntos gerais.

Cubatão, 12 de dezembro de 2014.
DENIL DA SILVA

Presidente da Comissão de Constituição
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Marseg Cubatão

Karen Layne, Mirian Santos, Rafaela Lúcia (Gerente de Vendas),  Ademário 
Santos, Robson dos Santos (Gerente de Manutenção) e Willian Rocha

Equipe Marseg, com parceiros Gustavo Capitanio e Albino Santos 
(Montich Engenharia)  e Valéria (Corpo de Bombeiros de São Paulo)

Ana (Lowe Com. e Serviço), Mirian Santos, Ivo Cruz (Santos Brasil), Fábio 
(Lowe Com. e Serviço), Estevão e Bruno (Soltec Engenharia e Tecnologia)

Sérgio, sua esposa Patrícia e 
filhas, Carol e Lorrane

Rafaela Lúcia, Diana (ARW Com. E Construção), 
Mirian Santos e  Toni (Construtora M. Leão)

Fabrício Ramos, Henrique Ramos e Rodrigo (Inove Ramos 
Manut. Industrial)

Mirian e irmão Ademário

Ghini e Ramon (Rhace Serviços)

Rogério (Vetor Const. E Manut. Industrial), Mirian, Karen e Ronaldo (DTA Engenharia)

 Fábio Belleza, Alexandre Borges, Leandro Tanaka e Denis (Todos da LSI Logística - Manserv)

Jelzi Santos e Douglas (ambos da Transportes 
Dalçoquio)

Marcos Spolaor (Organização Contábil), Mirian e 
Rafaela

Valéria (Corpo de Bombeiros de São Paulo), Mirian, Tatiane Lopes, 
Thamires (Saipem) e Ana (Lowe Com. e Serviços)

Mirian Santos e sua filha Pâmela 
e primas Lorrane e Carol

Rafaela, Jorge (Empreiteira Cruz e Brito) e Karen

João e Carlos (L.A. Falcão Bauer) e Mirian

Marcos ,Rafaela, Vinicius (Sancap Log. E Transportes), e 
Nilza (Lowe Comércio e Serviço) Karen, Ademário, Luana e Arthur

Adriano (Mast Andaimes) 

Sucesso e prestígio mar-
caram a inauguração da 
mais nova loja em Cu-
batão: Marseg Equipa-
mentos de Segurança. 
Com muito carinho, cli-
entes, amigos e famil-
iares foram recepciona-
dos pela Equipe Marseg, 
no comando de Mirian 
Santos, Supervisora 
Geral.

A Marseg é uma em-
presa especializada em 
EPI’s (Equipamentos 
de Proteção Individual), 
EPC’s (Equipamentos 
de Proteção Coletiva), 
materiais de sinalização, 
emergência química, 
combate a incêndio, lo-
cação de equipamentos, 
segurança em altura, 
manutenção e assistên-

cia técnica. A empresa 
também oferece os mel-
hores serviços e produ-
tos do mercado zelando 
sempre pela preserva-
ção da integridade do 
trabalhador.
A empresa está localiza-
da na Avenida Nove de 
Abril, 3.290 – Vila Nova 
– Telefone: (13) 3304-
0558 / 3304-0560.

Norma, 
Joana e 
Fabrício

Amigos e familiares abrilhantaram o evento
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Política de Direitos Humanos
Praticamente no mes-

mo momento em que a 
presidenta Dilma Rous-
seff recebia e se emocio-
nava com o relatório da 
Comissão da Verdade, 
a prefeita de Guarujá, 
Maria Antonieta de Bri-
to assinava e também se 
emocionava.

Antonieta assinou 
diversos decretos que 
regulamentam as Políti-
cas Públicas na área de 
direitos humanos, idea-
lizados desde 2009. 

Um momento de emo-
ção foi a homenagem ao 
novo coordenador de 
políticas públicas, Gui-
lherme Cruz, que teve 
sua trajetória de lutas 
relembrada desde os 
tempos em que atuou 
como líder estudantil, 
na defesa dos direitos 
dos negros e nordesti-
nos e pela preservação 
da cultura brasileira. 
Guilherme foi persegui-
do e fichado pelo extinto 
DOPS. 

 A prefeita Antonieta 
lembrou de um episó-
dio pessoal em sua vida, 
nos anos de 1980, quan-
do aos 10 anos de idade, 
foi “visitada’” por agen-
tes do DOPS, na Escola 
Arthur de Campos, por 
conta de uma redação 
que fizera para um con-
curso. 

 “Óbvio que os agen-
tes do DOPS se decep-
cionaram ao ver que a 
perigosa “subversiva” 
não passava de uma 
criança de 10 anos. Re-
tratos de um regime de 
exceção e de uma dita-
dura opressora que do-
minou o Brasil por vá-
rias décadas”, lembrou 
Antonieta.

Guarujá foi conside-
rada a 7º melhor do Es-
tado, ficando na 21ª colo-
cação entre as melhores 
cidades do país, segun-
do a pesquisa BCI100 
da Delta Economics & 
Finance/América Eco-
nômica. Com excelente 
índice de aprovação, a 
governança e o finan-
ceiro de Guarujá recebe-
ram a melhor avaliação 
da Baixada.

Orgulho de Guarujá A secretária de Go-
verno Eliana foi às lá-
grimas ao lembrar que 
quando Antonieta as-
sumiu a Prefeitura a 
cidade amargava a ver-
gonha de estar entre 
as mais corruptas do 
Brasil:  “isto é fruto do 
seu amor e entrega de 
vida” disse a secretária, 
dirigindo-se à prefeita 
Antonieta, durante as-
sinatura do decreto de 
políticas públicas de di-
reitos humanos

Pedro Rezende

Marcel Nóbrega

Dia Internacional dos 
Direitos Humanos

 A data foi instituída 
em 1950 pela ONU após 
a Declaração Universal 
dos Direitos Humanoss-
er adotada como marco 
legal das relações entre 
governos e pessoas. 

Guilherme Cruz 
Coordenador de todas as 
políticas públicas
Eugênia lisboa Homem 
Políticas Públicas para 
Mulheres
Fábio luiz antunes antonio  
Juventude
Daniel Reis
Direitos Humanos e  Idosos
Roberto Curi
Pessoas com Deficiência
Rubens Paula Ferreira Costa 
Igualdade Racial e Étnica
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Alessio Chiari, Eri Costa, 
Eloi Carlone, Dinho, 
Walter e Vieira durante 
gravação do programa 
‘No Alto da Serra’ da TV 
Terra Viva, na Estância 
Alto da Serra, em São 
Bernardo do Campo. O 
programa foi ao ar na 
última segunda feira, 
dia 08/12. A dupla Eri e 
Dinho cantou três músi-
cas de autoria própria, 
divulgando seu trabalho 
em rede nacional

Amigos se reuniram para comemorar o aniversário do Dr. Durval. “Regado a muitos peixinhos deliciosos”

Melhores do ano 2014
Teixeira (Presidente da 
ACIC), Cristina Oliveira, 
Josiel Rodrigues (dire-
tor jurídico da ACIC), 
Cantora Joe Welch, 
Ricardo Duarte, Vilma 
Rosa (diretora jurídica 
da ACIC) e Bel Moraes

Papai Eduardo e Mamãe Natali ancio-
sos pela chegada da princesinha 
Melissa, receberam os amigos no 
Chá de Bebê

Feliz Aniversário!

Celebrando mais um ano de vida, o gerente do Banco do Brasil Aguinaldo Parreira, 
posa para a coluna ao lado da super família

Adriano 
 Mast Andaimes

Lilian Mércia
Arena Fitness

Aderbau Gama
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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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