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Baixada ganha aval para sistema 
integrado de monitoramento

2

O Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista (CONDESB) aprovou o projeto de implantação do sistema. AGEM deve contratar 
empresa especializada para auxiliar o desenvolvimento do projeto para instalação das câmeras no inicio de 2015. 

Mais de um milhão de 
veículos para as festas

Sistema Anchieta Imigrantes começa as operações especiais de final de 
ano com a expectativa de grande fluxo de carros. Concessionária pede cau-
tela aos motoristas que forem utilizar as rodovias neste período para evitar 
acidentes. 

Coluna Fatos e Tendências
Ação pretende ‘melar’ eleição da Mesa 
diretora da Câmara de Cubatão
TSE começa a ‘dança das cadeiras’ dos 
deputados eleitos. Maluf volta
Cássio Navarro: de deputado eleito a 
suplente, antes de assumir
IPTU residencial e comercial de Cubatão 
não sobe em 2015 - página 07

Guarujá ganha reforço na 
segurança durante o Verão

Brasil Terminais
premia alunos em 
Santos

‘BTP Educa contem-
plou trabalhos sobre 
sustentabilidade feitos 
pelos alunos do muni-

cípio em parceria com 
a Prefeitura de Santos. 
Programa será amplia-
do em 2015.

Marcel Nóbrega

Divulgação

Natal

Divulgação

Felicitações de perso-
nalidades da região, 
confira

2
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fatos e teNDÊNCIas    

Proporcionalidade

É o fundamento que 
pode ser usado para 
anular a eleição da Mesa 
Diretora da Câmara. Em 
Cubatão tem gente que 
jura de pé junto que 
uma petição pedindo 
a anulação da eleição 
da Mesa já está pronta 
para ser protocolada. 

Fundamento

A tese de que durante a 
formação da Mesa deve-
se prezar pela pluralida-
de na representação das 
siglas tem ampla juris-
prudência no judiciário, 
garante um advogado 
íntimo do direito admi-
nistrativo.  De acordo 
com o mesmo jurista se 
a Justiça, for provocada 
é muito provável que 
conceda uma liminar. 

PT e PMDB na Mesa

 Por enquanto ninguém 
se habilitou a questio-
nar a eleição na Justiça.
Como vontade de fazê-lo 
não falta, se acontecer 
e o judiciário abraçar a 
tese, um representante 
do PT e um do PMDB-
pode passar a compor a 
direção da Casa. 

Ou, PSB e SDD

O mais lógico seria que 
a pluralidade fosse aten-
dida com os oposicionis-
tas Doda (PSB) e Dinho 
(Solidariedade). Porém, 
a dupla pode abdicar da 
tarefa porque para assu-
mir a função teriam que 
renunciar ao exercício 
da advocacia. Será que 
fariam esse sacrifício?

Sem comparação 

O domínio do PDT 
cubatense, partido dos 
futuros presidente, vice-
presidente e segundo 
secretário, realmente 
é um fato digno de re-
gistro. Via de regra, ve-
readores e deputados, 
quando negociam o 
comando das Casas, o 
fazem mediante a dis-
tribuição de cargos, tan-
to os da própria Mesa 
como também dos C.O.s 
e F.G.s de livre nomea-
ção da presidência. As-
sim, pressupõem-se que 
o PSB e o SDD só não 
compõe a direção da 
Câmara eleita por conta 
de impedimento jurídico 

dos vereadores advoga-
dos Dinho e Doda, e não 
por causa de eventual 
predomínio do PDT. 

Está decidido

Os votos para o deputa-
do federal Paulo Maluf 
valem. A palavra final 
é do TSE que na última 
quarta, dia 18, julgou 
procedente a alegação 
de que a Lei da Ficha 
Limpa não poderia ser 
aplicada ao deputado 
por conta de uma con-
denação em processo da 
época em que era pre-
feito de São Paulo. Com 
os 250.296 votos valida-
dos Maluf entra no lu-
gar do companheiro de 
coligação Walter Ihoshi 
(PSD), que passa para a 
primeira suplência.

Maluf que fez

Mais uma vez o velho 
caudilho mostrou como 
é que se faz. Pelo menos 
é o que se pode pensar 
depois que até o cachor-
ro da vizinha achava 
que, desta vez, o Maluf 
“tinha dançado mes-
mo”.

Sem Navarro
Vanessa Damo (PMDB), 

que teve o registro de 
candidatura à deputada 
estadual negado pelo 
TRE, conseguiu, em grau 
de recurso, o deferimen-
to no TSE, validando as-
sim os 80.684 votos que 
recebeu em outubro. 
Com retotalização de 
votos, Baixada Santista 
perde uma cadeira na 
Assembléia Legislativa. 
Cássio Navarro (PMDB) 
deixa cadeira (que ainda 
não sentou) e se torna 
suplente. 

Novas mudanças
Com as retotalizações, 

ocorreram também al-
terações que apenas 
modificaram a ordem 
de classificação nas 
respectivas legendas. 
O quociente eleitoral 
para o cargo de depu-
tado federal passou de 
299.943 para 303.738 e 
o do deputado estadual 
passou de 219.048 para 
221.014. São possíveis 
novas alterações, já que 
ainda existem recursos 
a serem julgados pela 
Corte Superior. 
Mais mudanças devem 

acontecer ainda dentro 
deste ano

jornalacontece@acontecedigital.com.br

Operação Lava Jato
28 políticos ‘graúdos’ 

foram citados na delação 
premiada do ex-diretor da 
Petrobras Paulo Rober-
to Costa. São eles: Glei-
si Hoffmann (PT-PR), 
Humberto Costa (PT-
PE), Lindbergh Farias 
(PT-RJ), Tião Viana (PT-
AC), Delcídio Amaral 
(PT-MS), Candido Vac-
carezza (PT-SP), Vander 
Loubet (PT-MS), Renan 
Calheiros (PMDB-AL), 
Edison Lobão (PMDB-
MA), Henrique Alves 
(PMDB-RN), Sérgio Ca-
bral (PMDB-RJ), Rosea-
na Sarney (PMDB-MA), 

Valdir Raupp (PMDB-
RO), Romeu Jucé 
(PMDB-RR), Alexandre 
José dos Santos (PMDB-
RJ), o falecido Eduar-
do Campos (PSB-PE), 
Sérgio Guerra (PSDB), 
Ciro Nogueira (PP-PI), 
João Pizzolatti (PP-SC), 
Nelson Meuer (PP-PR), 
Simão Sessim (PP-RJ), 
João Otávio Germano 
(PP-RS), Benedito de 
Lira (PP-AL), Mario Ne-
gromonte (PP), Luis Fer-
nando Faria (PP-MG), 
Pedro Corrêa (PP-PE) e 
Aline Lemos de Oliveira 
(PP-SP).

Câmeras integradas vão 
monitorar cidades da Baixada

Contratação do Sistema foi aprovado pelo Condesb

O conselho, que re-
úne os prefeitos das 
nove cidades da Re-
gião aprovou , duran-
te a última reunião 
deste ano, realizada 
no último dia 16 de 
dezembro, a con-
tratação do Sistema 

de Monitoramento 
e Avaliação do Pla-
no Metropolitano de 
Desenvolvimento Es-
tratégico da Baixada 
Santista (PMDE-BS). 

Esta é uma segun-
da etapa de trabalho 
que será iniciada em 
2015, quando a Agem 
deverá contratar em-
presa especializa-
da para auxiliar no 

acompanhamento e 
desenvolvimento de 
um sistema que per-
mitirá acompanhar e 
manter atualizadas as 
ações propostas pelo 
Plano. 

O prefeito de Ita-
nhaém e presidente 
do Condesb, Marco 
Aurélio Gomes,falou 
da satisfação de po-
der garantir a conti-
nuidade do estudo. 
“Fico feliz em ver 
que o produto foi en-
tregue, que terá uma 
continuidade e que é 
um senso comum en-
tre os prefeitos da re-
gião.”

 “É impossível 
avançar sem planeja-
mento. E a Agem é o 
órgão que exerce esse 
papel na região de 
concentrar e dissemi-
nar informações e da-
dos, além de ter essa 
facilidade de articu-
lação e interlocução 

829 câmeras

Vão integrar o sistema 
quando estiver concluído

Saiba Mais 

A elaboração do 
PMDE-BS ocorreu 
durante o período de 
janeiro de 2013 a abril 
de 2014, e organizou 
as principais deman-
das e necessidades da 
RMBS com visão de 

24 objetivos setoriais, organizados sob os quatro 
eixos estruturantes do PMDE-BS: Habitação, 
Mobilidade, Saneamento e Desenvolvimento 
Econômico;
32 orientações ao planejamento regional
27 projetos estruturantes
77 programas públicos (estaduais e federais)
47 ações.

futuro e metas para 
os períodos de 2015, 
2020, 2026 e 2030. Ao 
todo, o plano atua-
lizou e estruturou 
ações, planos e proje-
tos para toda a região 
da seguinte forma:

com todos os entes de 
governo”.

Mauro Orlandini, 
prefeito de Bertioga, 
reforçou que a RMBS 
vive mais um momen-
to histórico com a con-
solidação desse traba-

lho e a aprovação de 
todos os membros do 
Condesb. “Fico feliz 
de participar de mais 
um momento impor-
tante na história de 
formação da Região 
Metropolitana”.

Nova gestão do Modelo será 
definida a partir do dia 17
Edital prevê ampliação do número 

de leitos e de outros procedimentos
O processo de esco-

lha da entidade que vai 
gerir o Hospital Muni-
cipal pelos próximos 
cinco anos tem nova 
etapa marcada para, às 
9h30, na Sala do Depar-
tamento de Suprimen-
tos (DSU). Nesta fase 
os interessados devem 
entregar os envelopes 

contendo os documen-
tos exigidos e a propos-
ta financeira. 

A data consta do 
Edital de Chamamen-
to Público nº 001/2014, 
relativo ao proces-
so administrativo nº 
8.739/2013, publicado 
no dia nkfhowehfio-
ewhgoew. 

Para participar da 
disputa, segundo o edi-
tal, a entidade precisa 
ser”pessoa jurídica de 
direito privado, sem 
fins lucrativos, qualifi-
cada como organização 
social nos termos da lei 
municipal 2764/2002, 
para gerenciar, opera-
cionalizar e executar 
ações e serviços de saú-
de”. 

O contrato terá pra-
zo de 12 meses a partir 

de sua assinatura (po-
dendo ser renovado 
anualmente por até 60 
meses). Para atender ao 
projeto, foi previsto um 
repasse mensal à con-
tratada, de acordo com 
os serviços prestados. 

6 milhões

É o teto estabelecido pela 
Prefeitura para pagamen-
to dos serviços prestados

Prefeita e PT de Cubatão 
têm prestígio nacional

Se o fato de per-
tencerem ao mesmo 
partido da presiden-
te da República já ga-
rantiam tratamento 
diferenciado à prefei-
ta Marcia Rosa e ao 

presidente da Cursan 
e do PT, Almir Mou-
ra, o resultado da úl-
tima eleição ajudou a 
aumentar ainda mais 
este prestígio. 

Além de uma ca-
ravana de militantes 
entre o público que 
vai acompanhar a ce-
rimônia.

Cubatão vai ter 
dois representantes 
no espaço mais nobre 
do evento, reservado 
apenas às autorida-
des de mais alto es-
calão e para receber  
representantes de de-

legações de países de 
todo o mundo. 

Vale lembrar que 
a cidade de Cubatão 
está no seleto gru-
po que reúne pouco 
mais de 50 municí-
pios do Estado de São 
Paulo onde a então 
candidata Dilma saiu 
com vitória das urnas 
no segundo turno da 
eleição.

Marcia Rosa e Al-
mir Moura embar-
cam rumo a Brasília 
no dia da posse, mar-
cada para a tarde do 
dia 1º de janeiro. 

Com sorte, os dois 
podem aparecer nas 
fotos que certamente 
estarão nas capas dos 
principais jornais do 
país e do mundo no 
segundo dia do ano. 

por jÚLIo Cesar Chaves
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Tecnologia

‘Carreta da segurança’ e da 
Copa será usada em Guarujá
Além desse equipamento de monitoramento a cidade recebe reforço de 

400 policiais e 25 viaturas até o Carnaval

A carreta transfor-
mada em Centro In-
tegrado de Coman-
do e Controle Móvel 
(CCICM), foi utili-
zada nos estádios 
brasileiros durante 
os jogos da Copa do 
Mundo. 

Câmeras podero-
sas foram instaladas 
no teto da carreta. 
Umas delas pode 
ser elevada por até 
16 metros de altura, 
como um telescópio 
dos submarinos. 

As câmeras têm 
ainda a capacidade 
de captar imagens 
por temperatura e 
buscar foco com ni-
tidez a até três quilô-

metros de distância. 
O uso deste equi-

pamento e a implan-
tação de toda a ope-
ração verão na cidade 
vai começar na pró-
xima sexta, dia 26. 
Os 400 policiais com 
cerca de 25 viaturas 
ficam na cidade até o 
último dia de carna-
val. 

Para a prefeita An-
tonieta, a disposição 
das forças de segu-
rança da Cidade tem 
contribuído signifi-
cativamente com a 
redução dos índices 
de criminalidade no 
Município, no último 
trimestre conforme 
dados

Divulgação

Previsão

Ecovias espera até 
1,18 milhão no SAI

O Sistema Anchie-
ta Imigrantes foi pre-
parado para receber 
aumento no fluxo de 
veículos a partir de-
sexta, dia 19. A previ-
são para a semana de 
Natal, entre os dias 
22 e 28, é que entre 
450 e 560 mil utilizem 
o Sistema. 

A expectativa da 
empresa é que o trân-
sito fique mais carre-
gado na sexta, entre 
às 8 e as 21 horas, e 
no sábado, entre às 
8 e às 18 horas. O re-
torno à capital deve 
se concentrar entre as 
16 e a 0 hora do do-
mingo.  Nestes horá-
rios de pico é comum 
registros de trânsito 
lento no início da su-
bida da Serra, tanto 
pela Anchieta como 
pela Imigrantes. 

Outro ponto que 
registra congestiona-
mento, mesmo em 
fins de semana nor-

mais, que deve ter 
piora é a saída de 
Praia Grande. No lo-
cal está sendo realiza-
da obra de construção 
de um viaduto e duas 
faixas de rolamento 
estão interditadas. 

A saída de Praia 
Grande, o trecho da 
Curva do ‘S’ e o tre-
cho urbano da Imi-
grantes em São Vicen-
te também costumam 
dar dor de cabeça aos 
motoristas. 

Para a semana de 
Ano Novo são es-
perados entre 450 e 
620 mil veículos no 
Sistema. Uma carac-
terística que deve se 
repetir é o aumento 
vertiginoso no flu-
xo de veículos logo 
após a virada do ano. 
Isso porque milhares 
de veículos descem 
á Serra no início da 
noite e retornam logo 
após as queimas de 
fogos.

Funcionam normalmente nas segundas e terças que antecedem o Natal e o 
Ano Novo.
Já na quarta, dia 24, ficam abertos apenas até as 12h. Na quarta, 31, e nas 
quintas, sextas e sábados, permanecem fechados.
Lembrando que muitos serviços só com agendamento.

Feriados e pontos    
facultativos na Região

Serviços essenciais, como plantões  
médicos, não têm alteração

Bertioga 
Ponto facultativo-  24 
e 26 

De acordo com a Prefeitu-
ra a Guarda Civil Munici-
pal (GCM) também man-
terá regime de plantão. 
Serviços que funcionam 
fora do Paço Municipal 
como o Espaço Cidadão, 
em Boracéia. 

Cubatão 
Pontos facultativos 
-24, 26, 31 e dia 2 de 
janeiro 

Nestes dias funcionam 
serviços essenciais fun-
cionam normalmente, 
incluindo os serviços es-
senciais, como, vigilância 
municipal, cemitério e 
velório.
Transporte de água em 
carro-tanque para con-
sumo doméstico, também 
estão garantidos. 

Guarujá 

 Não haverá expediente 
nos Paços Municipais 
Raphael Vitiello e Moacir 
dos Santos Filhoentre os 
dias 24 e 28.
Também não haverá expe-
diente entre os dias 31 de 
dezembro e 4 de janeiro. 
Desenvolvimento e As-
sistência Social e Opera-
ções Urbanas atendem 
em regime de plantão. 
 
Os restaurantes do pro-
grama Bom Prato não 
atendem nos dias 25 de 
dezembro e 1º de janeiro. 
Apenas o Bom Prato do 
bairro Santo Antônio não 
atende nos dias 24, 25, 
26 e 31. 

Saúde
Bertioga
Serviços de urgência e 
emergência e o Hospital 
Municipal abrem normal-
mente. 

São Vicente 
As Unidades Básicas de 
Saúde não abriram du-
rante os feriados
Os Prontos-socorros, o 
Hospital Municipal funcio-
nam normalmente.

Cubatão
O Pronto-Socorro Central 
oHospital Municipal Dr. 
Luiz Camargo da Fonseca 
e Silva, UPA do Parque 
São Luís funcionam nor-
malmente.

Praia Grande 
Pontos Facultativos 
- 24, 26, 31 de dezem-
bro e 02 de janeiro

Defesa Civil: atendimento 
24 horas, com chamadas 
pelo telefone 199. 
Guarda Civil mantém a 
rotina de trabalho com 
funcionamento 24 horas
Coleta de lixo domiciliar 
e seletiva: atendimento 
normal. 
Pátio - 24/12 expediente 
até as 12 horas e retorna 
o expediente em 05 de 
janeiro. 

São Vicente
Serviços essenciais fun-
cionarão normalmente 

 Pátio de Recolhimento 
de Veículos e Fiscaliza-
ção de Trânsito; Núcleo 
de Atenção Psicossocial 
(NAPS), Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM), coleta de 
lixo e transporte público-
funcionam normalmente.

 PAT - não funcionarão 
durante os dias 24, 25, 26 
e 31 de dezembro e nos 
dias 1º e 2 de janeiro.

Cultura – O Parque Cultur-
al da Vila de São Vicente 
e a Casa Martim Afonso 
não funcionam nos dias 
24, 25 e 31 de dezembro e 
no dia 1º de janeiro

Bertioga

Mercado Municipal de 
Pescados (Avenida Vicente 
de Carvalho – ao lado do 
antigo atracadouro das 
balsas - Centro) atenderá 
os consumidores normal-
mente, das 7 às 20 horas

São Vicente 
As feiras-livres serão 
montadas normalmente 
exceto nos feriados do dia 
25 de dezembro e dia 1º .

Cubatão
Feiras-livres funcionam 
nas vésperas do Natal e 
do Ano Novo. Nos feriados 
não serão montadas

Praia Grande 
Feiras livresno Quietude; 
Samambaia, e no Bairro 
Princesa ll serão antecipa-
das para quarta-feira dia 
24 e 31 de dezembro,  até 
as 13 horas.

Guarujá 
As Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) fun-
cionam 24 horas

Praia Grande 
Os Prontos-Atendimentos 
estarão abertos 24 horas. 
O Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(SAMU) atenderá normal-
mente pelo telefone 192. 

As unidades de saúde 
permanecerão fechadas 
durante o dia 24 a 27 de 
dezembro e de 31dezem-
bro a 02 de janeiro. 
Hospital Municipal Irmã 
Dulce atende normal-
mente. Para solicitar 
remoção de ambulância, 
ligar 192.

Carros e CNH

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran), em todo o Estado, tiveram o expedi-
ente de fim de ano regulamentos pelo decreto estadual 
nº 60.892.
Assim, as unidades, na semana de Natal abrem as por-
tas nos dias 22, 23 e no dia 24 até o meio dia. Os postos 
fecham de 25 a 27. 
Já para a Semana de Ano Novo o atendimento ao 
público será normal nos dias 29 e 30. Entre os dias 31 e 
3 de janeiro não haverá atendimento. 

Detran no Poupatempo

O atendimento dos serviços de trânsito nos postos 
do Poupatempo também seguirá o calendário acima 
descrito. 
O órgão esclarece que proprietários de veículos com 
placas de final 9 e 0 precisam se apressar. 

Feriados 25 e 1º 

Durante os dois dias 
de feriado do Natal 
e de Ano Novo quase 
tudo fecha, principal-
mente dia 25. 

Documentos
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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

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).

RATIFICA-SE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA COOPERATIVA ABAIXO DESCRITA:

Onde se lê Cooperativa de Trabalhadores de Manuseio e Tria-
gem de Materiais Recicláveis - COOPERCUB ... lê-se COOPERA-
TIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COOPERCUB.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: RÔMULO DA SILVA MIRANDA e TAYANA CARVALHO CASTRO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 46018548 - SSP/SP, CPF n.º 39688995800, com 
25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove (22/06/1989), residente na Rua Portugal, 835, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de 
RAIMUNDO NONATO DE MIRANDA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA HELIA DA SILVA MIRANDA, de nacionalidade brasileira, com-
erciante, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, analista da qualidade, RG n.º 44400031 - SSP/SP, CPF n.º 37025592803, com 26 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de maio de mil novecentos e oitenta 
e oito (19/05/1988), residente na Av.Brasil, 845, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de REINALDO 
PEREIRA CASTRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de MARIA LUIZA DE CARVALHO CASTRO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
70 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, 09 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: EVERTON DA SILVA MENEZES e ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 42426631 - SSP/SP, CPF n.º 
22730404821, com 30 anos de idade, natural de Aracaju - SE (Aracaju-SE  Livro nº 16, fls. nº 390, Ter-
mo nº 17369), nascido no dia trinta e um de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (31/07/1984), 
residente na Av.Beira Mar, 1659, aptº33, Ponte Nova, Cubatão - SP, filho de JOSÉ TELES DE MENEZES, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em Sorocaba - SP e de TER-
EZINHA DA SILVA MENEZES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, merchan, RG n.º 41616650 
- SSP/SP, CPF n.º 34600446836, com 27 anos de idade, natural de Suzano - SP (Suzano  Livro nº 76, 
fls. nº 58vº, Termo nº 45972), nascido no dia treze de março de mil novecentos e oitenta e sete 
(13/03/1987), residente na Av.Beira Mar, 1659, aptº33, Ponte Nova, Cubatão - SP, filho de VALDIR 
PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aux. de almoxarifado, com 58 anos de idade, resi-
dente em Poá - SP e de IVONEIDE FIGUEIROA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, 
com 53 anos de idade, residente em Poá - 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, 09 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: GUILHERME LUCAS COSTA TEIXEIRA e TATIANE SANTOS SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro civil, RG n.º 364656402 - SSP/SP, CPF n.º 
38779657842, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 137, fls. nº 261, Ter-
mo nº 36883), nascido no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (18/10/1989), 
residente na Rua 7 de Setembro, 256, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de PEDRO CESAR TEIXEIRA, de 
nacionalidade brasileira, analista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SILVANA 
COSTA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, professora, com 51 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 
45055051 - SSP/SP, CPF n.º 38405056823, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 135, fls. nº 98, Termo nº 35924), nascida no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e 
nove (03/06/1989), residente na Rua XV de Novembro, 610, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de CARLOS 
ALBERTO FELIX DA SILVA, de nacionalidade brasileira, professor, com 56 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de DENISE BARBOSA SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar tecnica, com 
49 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, 09 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: EDMUNDO MARIANO DE SANTANA FILHO e CAMILA CRISTINA SANTOS DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, caldeireiro, RG n.º 383239734 - SSP/
SP, CPF n.º 49149970453, com 48 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte e dois 
de junho de mil novecentos e sessenta e seis (22/06/1966), residente na Rua Caminho Minas Gerais, 
1159, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de EDMUNDO MARIANO DE SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Petrolina - PE e de MARIA TEREZA PATRI-
CIO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão 
- SPdivorciado de Ailê de Assunção, conforme sentença datada aos 07/07/2003, proferida pelo Juiz 
de Direito da 2ªVara da Comarca de Cubatão, nos autos de nº82/02. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 466230643 - SSP/SP, CPF n.º 39297688870, com 25 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e oitenta 
e nove (25/07/1989), residente na Rua Caminho Minas Gerais, 1159, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de EDSON JUSTINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, saqueiro, com 50 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA ANTONIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de 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: SIDNEI BARRÊTO DE SOUZA e TELVANICE MONTEIRO DE SOUSA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 589098470 - SSP/SP, CPF n.º 
04384816588, com 25 anos de idade, natural de Gentio do Ouro - BA (Gentio do Ouro-BA  Livro nº 
A-2, fls. nº 122, Termo nº 2293), nascido no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta 
e nove (25/10/1989), residente na Rua Caminho São Genario, 2505, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filho de GENARO SOUZA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, 
residente em Gentio do Ouro - BA e de SIRLEI BARRÊTO DE SOUZA PEREIRA, de nacionalidade brasile-
ira, aposentada, com 54 anos de idade, residente em Gentio do Ouro - BA . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 589097477 - SSP/SP, CPF n.º 02976797323, com 
27 anos de idade, natural de Campo Maior - PI, nascida no dia trinta de agosto de mil novecentos 
e oitenta e sete (30/08/1987), residente na Rua Caminho São Genario, 2505, Vila Esperança, Cu-
batão - SP, filha de DEUZALENA DE SOUSA REIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos 
de idade, residente em Teresina - PI. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 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: HONTEÔNIO DE OLIVEIRA COSTA e MARIA DIONE STÊNIA MOURA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 349615895 - SSP/SP, com 34 
anos de idade, natural de Uruóca - CE (Parocuá-CE  Livro nº 2, fls. nº 7, Termo nº 637), nascido no dia 
onze de outubro de mil novecentos e oitenta (11/10/1980), residente na Av. Principal, 493, casa 2, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de ANTONIO EUGENIO COSTA, falecido há 12 anos e de MARIA DO 
CÉO DE OLIVEIRA COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 68 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 441670180 - SSP/
SP, CPF n.º 38311548803, com 26 anos de idade, natural de Jaguaribe - CE (Jaguaribe-CE  Livro nº 12, 
fls. nº 184, Termo nº 13464), nascida no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(17/02/1988), residente na Av. Principal, 493, casa 2, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de MANOEL 
FERNANDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA CREUZA MOURA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de 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: ELITON NOGUEIRA NASCIMENTO e JACKELINE DA CRUZ PAULA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 449179515 - SSP/SP, CPF n.º 40619392894, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 140, fls. nº 107, Termo nº 37923), 
nascido no dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e nove (20/07/1989), residente na Rua 
Acacia dos Santos Pereira, 131, bl.2, aptº31, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de JOÁS MORAES NASCI-
MENTO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
TEREZINHA NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 323767230 
- SSP/SP, CPF n.º 30726987832, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
81, fls. nº 51, Termo nº 14387), nascida no dia quinze de julho de mil novecentos e oitenta e um 
(15/07/1981), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 131, bl.2, aptº31, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
filha de JOSE ANTONIO DE PAULA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 61 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA DA PENHA CRUZ VIEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
69 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de 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: JEFFERSON DONIZETI DIAS e BRUNA OLIVEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 341551296 - SSP/SP, CPF n.º 21974315878, com 33 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 78, fls. nº 203, Termo nº 13345), nascido no 
dia nove de março de mil novecentos e oitenta e um (09/03/1981), residente na Rua 5 A, 27, Costa 
Muniz, Cubatão - SP, filho de ZELIA PEREIRA DIAS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços 
gerais, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 458837027 - SSP/SP, CPF n.º 37737283870, com 
25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 137, fls. nº 104, Termo nº 36726), nas-
cida no dia quatorze de junho de mil novecentos e oitenta e nove (14/06/1989), residente na Rua 3, 
127, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filha de LUIZ VICENTE DA SILVA, desaparecido há 25 anos 
e de SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, 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, 11 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 FERREIRA ALENCAR e LUCIMARA PAZ DOS SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 43759240 - SSP/SP, CPF n.º 22799678807, 
com 29 anos de idade, natural de Barcarena - PA (Barcarena-PA  Livro nº 37, fls. nº 467, Termo nº 
8950), nascido no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (24/09/1985), 
residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 25, Ap 51, Bolsão 7, Cubatão - SP, filho de ANTONIO 
DIAS ALENCAR, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 66 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fiscal, 
RG n.º 46018782x - SSP/SP, CPF n.º 40816725802, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta e nove (17/04/1989), residente na 
Rua Marina Lourenço de Oliveira, 25, Ap 51, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha de JOSE APARECIDO NAS-
CIMENTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de RITA DE CÁSSIA PAZ DOS 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, 11 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: SERGIO PAULO LOURENÇO PARREIRA e VERA DENISE DO NASCIMENTO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, comerciario, com 36 anos de idade, natural de 
Santos - SP (São Vicente - SP), nascido no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e setenta 
e oito (24/10/1978), residente na Rua Frei Gaspar, 88, aptº1002, Centro, São Vicente - SP, filho de 
SERGIO PAULO PARREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, residente em São Vicente - SP e 
de ANA MARIA LOURENÇO PARREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, residente em São Vicente 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, autonoma, com 42 anos de idade, 
natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito), nascida no dia vinte e sete de janeiro de mil novecen-
tos e setenta e dois (27/01/1972), residente na Rua Luis Fernando Trombino, 91, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, filha de JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, apos-
entado, residente em Cubatão - SP e de DONIDA APARECIDA DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, 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, 15 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: SAMUEL TEXEIRA SANTOS e QUEROLLAINE DE JESUS BERNARDES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 41064061 - SSP/
SP, CPF n.º 22814044800, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro 
de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (04/09/1985), residente na Rua Marcia Martins 
da Conceição, 15, Vila São José, Cubatão - SP, filho de OLIVEIRA TEXEIRA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em São Miguel Arcanjo - SP e de VALDECI 
ARAUJO SANTOS, falecida há 20 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, RG n.º 428052307 - SSP/SP, CPF n.º 42869662831, com 19 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia seis de junho de mil novecentos e noventa e cinco (06/06/1995), resi-
dente na Rua Amaral Neto, 117, Caminho Santa Lucia, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de 
MARCIO BERNARDES, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 40 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de GILMARA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, cuidadora, com 41 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, 15 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: OSMAR MAGNO RABELO SIMONETE ALMEIDA e MARIELLY DA SILVA COSTA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, vendedor, RG n.º 211845151 - SSP/RJ, CPF n.º 
11551920794, com 30 anos de idade, natural de Campos dos Goytacazes - RJ, nascido no dia quinze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (15/02/1984), residente na Rua Paulo Cesar do Nasci-
mento, 24, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de ELENILSON MOTA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 53 anos de idade, residente em Campos dos Goytacazes - RJ e de MARIA DAS GRAÇAS 
RABELO SIMONETE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 50 anos de idade, residente 
em Campos dos Goytacazes - RJDivorciado de Lucimara Leal Fernandes, conforme sentença datada aos 
24/09/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca de Búzios-RJ, no processo nº0003889-
34.2011.8.19.0078. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 
254878614 - SSP/RJ, CPF n.º 13377534750, com 24 anos de idade, natural de Cabo Frio - RJ (Armação dos 
Búzios-RJ  Livro nº 16, fls. nº 101, Termo nº 10192), nascida no dia oito de setembro de mil novecentos e 
noventa (08/09/1990), residente na Rua Paulo Cesar do Nascimento, 24, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de 
SILVANDY GONÇALVES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 53 anos de idade, residente em 
Armação dos Búzios - RJ e de ROSEMAR APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 
anos de idade, residente em Armação dos Búzios - RJ. 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, 16 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: JONATHAN HENRIQUE MARCELINO ROSA MONTEIRO e ELIAN BRITO DOS SAN-
TOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 485976316 - SSP/
SP, CPF n.º 39873793836, com 22 anos de idade, natural de Mongaguá - SP (Pedro de Toledo-SP  Livro 
nº 16, fls. nº 191, Termo nº 2809), nascido no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e 
dois (16/04/1992), residente na Avenida Principal, 1107, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOÃO 
MONTEIRO, falecido há 4 meses e de IRACILDA MARCELINO ROSA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 37 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 2089604301 - SSP/BA, com 19 anos de idade, natural de Biritinga - BA (Biritinga 
- BA  Livro nº 10, fls. nº 46, Termo nº 11300), nascida no dia vinte e seis de março de mil novecentos 
e noventa e cinco (26/03/1995), residente na Avenida Principal, 1107, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 42 anos de idade, 
residente em Biritinga - BA e de EDILENE BRITO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
39 anos de idade, residente em Biritinga - BA. 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, 16 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: JONES DE CASTRO SILVA e MIRLENE XIMENES. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, operador de equipamentos, RG n.º 408264639 - SSP/SP, CPF n.º 38656307827, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 127, fls. nº 317, Termo nº 32959), 
nascido no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e oito (29/04/1988), residente na Rua 
Nossa Senhora Aparecida, 181, fundos, Vila São José, Cubatão - SP, filho de LINDINALVA DE CASTRO 
SILVA, falecida há 26 aanos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
294082074 - SSP/SP, CPF n.º 28722228802, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 62, fls. nº 43, Termo nº 6817), nascida no dia vinte de novembro de mil novecentos e setenta 
e oito (20/11/1978), residente na Rua Santo Antonio de Padua, 16, Vila São José, Cubatão - SP, filha 
de FERNANDO XIMENES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de VERA LUCIA FLORES XIMENES, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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, 16 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: EMÉRSON ASSUNÇÃO DE LIMA e GABRIELI DA SILVA DE LIMA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 466725504 - SSP/SP, CPF n.º 
37680245800, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de abril de mil 
novecentos e noventa (05/04/1990), residente na Rua das Palmas, 370, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filho de LUCIO SANTOS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de AIÊNE DE ASSUNÇÃO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasile-
ira, solteira, vendedora, RG n.º 48582582X - SSP/SP, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e um (24/09/1991), resi-
dente na Rua das Palmas, 370, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE 
LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARONEIDE DA SILVA BANDEIRA DE LIMA, 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, 17 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: KLAUS WILLY STRICKER e PRISCILLA MACEDO SANTANA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mandrilhador, RG n.º 43271131 - SSP/SP, CPF n.º 22765118850, 
com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 100, fls. nº 236v, Termo 
nº 61389), nascido no dia sete de março de mil novecentos e oitenta e seis (07/03/1986), residente 
na Rua dos Carvalhos, 100, Jd. Samambaia, Praia Grande - SP, filho de DOUGLAS GARCIA STRICKER, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em Praia Grande - SP e 
de MARIA REGINA LOPES STRICKER, de nacionalidade brasileira, atendente, com 51 anos de idade, 
residente em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica 
em planejamento, RG n.º 42176268 - SSP/SP, CPF n.º 36087506810, com 28 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (01/09/1986), 
residente na Rua São Pedro, 116, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de GILBERTO POSSIDONIO DE 
SANTANA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIZILDA SILVA DE MACEDO SANTANA, de nacionalidade brasileira, aux. administrativo, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de 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: RODINEI DA COSTA FREITAS e NÍVEA ALVES DE ALMEIDA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador de supermercado, RG n.º 455350486 - SSP/
SP, CPF n.º 37109683800, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta 
e um de maio de mil novecentos e oitenta e sete (31/05/1987), residente na Rua Doze, 22, casa 
02, Jd.Nova República, Cubatão - SP, filho de MATIAS MACIEL FREITAS, falecido há 08 anos e de 
SILVANA CLOTILDE DA COSTA, falecida há 02 mesesDivorciado de Jeniffer Aparecida de Lima, con-
forme sentença de 10/03/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara desta Comarca, nos au-
tos de nº0002069-34.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 489376198 - SSP/SP, CPF n.º 42752687842, com 21 anos de idade, natural de Cu-
batão - SP, nascida no dia onze de março de mil novecentos e noventa e três (11/03/1993), resi-
dente na Rua Doze, 22, casa 02, Jd.Nova República, Cubatão - SP, filha de SEBASTIÃO PEREIRA DE 
ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, mestre de obras, com 52 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de LUCIENE ALVES DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, encarregada, com 41 
anos de idade, residente em Santos - 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, 18 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

ANUNCIE AQUI
LIGUE (13) 3361-5212
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‘BTP Educa’ premia vencedores e 
prepara ampliação em 2015

  f.a.s 

Desenvolvido entre alunos da rede pública o projeto é uma iniciativa da Brasil 
Terminal Portuário em parceria com a Prefeitura de Santos

A quinta ediçãodo 
BTP Educa será am-
pliado em 2015. A 
notícia foi anunciada 
na última quarta, dia 
17, durante a cerimô-
nia de premiação da 
quarta edição do pro-
jeto na UME Mário 
de Alcântara no Va-
longo. 

O diretor-presiden-
te da BTP, Antônio 
Passaro, informou 
também que além da 
ampliação do progra-
ma, em 2015 serão 
acrescentados temas 

relacionados à segu-
rança das crianças em 
seu dia a dia.

Em 2015 mais três 
escolas vão partici-
par; UME Santista, 
UME Rubens Lara e 
UME  José Bonifácio. 
O evento contou  com 

a presença do diretor-
presidente da BTP, 
Antônio Passaro, do 
diretor de assuntos 
corporativos da BTP, 
Joel Contente, da se-
cretária adjunta de 
educação, Audrey 
Kleys, e do secretário 
de assuntos portu-
ários, José Eduardo 
Lopes. Pais de alu-
nos, professores e 
diretores das escolas 
vencedoras também 
prestigiaram o even-
to.

Com o acréscimo 

das novas escolas, 
o Programa passa a 
atuar em 10 unida-
des. Assim o BTP 
Educa vai passar dos 
atuais 1.781 alunos 
para cerca de 3.500, 
o que representa um 
aumento de 91%. 

“A educação depende do aluno, do pai, do edu-
cador e de parceiros como a Brasil Terminal 
Portuário, que vem para enriquecer a formação 
desses jovens”, 

Audrey Kleys
Secretária adjunta de educação

“Vamos incluir novos temas em 2015 para somar 
ao Meio Ambiente. A segurança doméstica será 
um novo foco, com assuntos relacionados aos 
riscos de choque elétrico, utilização de fogão e 
conservação e manuseio de botijão de gás, entre 
outros. Nossa equipe de Segurança do Trabalho 
estará conosco envolvida em mais essa novi-
dade”

Antônio Passaro
diretor-presidente da BTP

UMEs  que já participam

Judoca Ricardo Sampaio-  Dr. José da 
Costa e Silva Sobrinho
José Carlos de Azevedo Jr.-   Mário de 
Alcântara  - Martins Fontes
Oswaldo Justo-  28 de Fevereiro

Números do Programa

4ª edição
1.500 trabalhos produzidos pelas crianças de 1º a 5º ano
82% de adesão ao programa de educação socioambiental

Temas:

A Importância das Aves para o Meio Ambiente
Conhecendo as Árvores Nativas do Manguezal
A importância dos Animais nos Manguezais
Como Tratar os Efluentes
Beneficiando o Meio Ambiente
Vamos Preservar a Mata Atlântica

Marcel Nóbrega

IPTU  2015 não
sobe  em Cubatão

Imóveis residenciais 
e comerciais não terão 
reajuste em 2015 e os 25 
mil carnês serão envia-
dos em janeiro.

Mudanças feitas 
pela Câmara atingiram 
outros indicadores do 
texto sobre a Planta 
Genérica de Valores 
- PGV. Segundo a Pre-
feitura essas alterações 
diminuirão a arrecada-
ção de 2015 afetando 
investimentos e ações 
de governo. Ainda se-
gundo a Prefeitura, os 
novos índices preju-
dicarão o valor venal 
de inúmeros terrenos, 
atingindo a construção 
civil e o comércio. A 
PGV é o instrumento 
que promove o alinha-
mento de valores en-
tre o preço de merca-
do e o valor venal dos 

imóveis. A atualização 
periódica desse fator 
é obrigação do Poder 
Público, pois em caso 
de desapropriação este 
item determina o valor 
da indenização. 

Na proposta original 
haveria correção mone-
tária de 6,34%  que é o 
acumulado do INPC. 

Terrenos industriais 
terão reajuste de 35%, 
mais 6,34% do INPC. 
Em terrenos sem edifi-
cação, o valor do rea-
juste será de 10%, mais 
o INPC. Na proposta 
da Prefeitura, o valor 
também seria de 35% 
+ INPC, para alinhar 
os valores entre o pre-
ço de mercado e o va-
lor venal dessas áreas, 
de acordo com o que 
determina a legislação 
vigente.
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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.

06 www.acontecedigital.com.brSExTA-FEIRA   19  de dezembro de 2014



Helio Machado 
Contador 

Dra.  Viviane  
Machado 
Cirurgiã Dentista  

Amarula  Turismo –Agência  
de Viagens  e  Turismo  

CCAA - Escola  De  Idiomas  

Collor  Copy  -  Copiadora  e  Fábrica  
de  Carimbos  

Rally  
Despachante 
de Trânsito

 O advogado dr. Silvio Quirino com a dra. 
Maria Angela e Jaqueline da ÂnguloRoberto Hair - Salão de Beleza

Yoyô Kids - Loja de Calçados Infantis

Rádio Guarujá AM – Rádio AM  mais ouvida  e
Rádio Guarujá FM – Rádio FM de Maior Audiência

Acesso Litoral - Site 

Joplin – BoutiqueDateca  Lingerie - Loja  De  Lingerie     

Fisiomaster – Clínica  de  Fisioterapia e 
Acupuntura 

Maringá 
Contabilidade 

Premiados em Guarujá
Personalidades de 
destaque em Guarujá 
receberam prêmio du-
rante glamoroso jantar 
no Restaurante Dalmo. 
A outorga é fruto de 
pesquisa realizada 
pelo Instituto Ângulo 
que divulga as empre-
sas e personalidades 
que conquistaram o 
Prêmio de Qualidade 

Profissional e Em-
presarial de 2013. 
Levantamento sob 
responsabilidade do 
estatístico Júlio Gnap 
(CONRE 7805 – A 
-3 Região – PR).  Os 
certificados foram 
entregues pela 
deslumbrante  miss
Brasil América 2015 
Ana Paula Zata

Jornal Acontece Cido Barbosa diretor de Jornal -Jornal regional-Marcos França colunista social

Dr. Marcus Perchiavalli 
Braga - Especialista 
em Periodontia

Daniela representando 
a dr. Daniela Samico 
Psiquiatra

Dr. Carlos Tadeu de 
Castro - Cirurgião 
Dentista

Panificadora O Rei do Trigo
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por Cristina Oliveira crismaricomunicacoes.com.br
 (13) 97404-6423 ID 35*18*103161 

João do Beco entrega um quadro da Escolinha de Futebol para o Presidente 
do Sinproquim Dr. Nelson, juntamente com seu vice e secretário.

Parabéns...

Niza Ferreira - Gerente 
Regional Jequiti

Vavá - Professor de 
música

ABS Imovéis homenageia Patrício Moura
Eleita pelo quarto 
ano pela Acic como 
empresa Prestadora 
de Serviços, a ABS 
dedicou o prêmio a 
Patrício Moura, filho 
adotivo da família, re-
centemente falecido.  
“Além do amor famil-

iar, víamos nele um 
extraordinário poten-
cial profissional. Está-
vamos felizes com ele. 
Vamos levar muitos 
anos para assimilar o 
golpe, e esta é uma 
das formas que en-
contramos para mini-

mizar a dor”, desabafa 
Wagner Moura. 
A imobiliária tem sua 
marca consolidada 
em Cubatão, onde 
atende em dois en-
dereços; Vila Nova e  
Casqueiro. Agora tam-
bém em São Vicente.  

A elegante 
Geisa Tavares 

Parceiro do Jornal
Jacaré 
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receitas

Brigadeirão

Ingredientes
2 latas de leite conden-
sado
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 xic/ de cha de choco-
late em pó
1/2 xic/ de chá de açu-
car
6 ovos inteiros
Chocolate granulado 
para polvilhar

Receita especial de Natal da 
querida Nêga Pieruzi.

Bacalhau ao 
forno

Ingredientes
1 quilo de bacalhau 
desalgado
½ quilo de batatas
½  quilo de grão de 
bico
2 pimentões (ama-
relo e vermelho)
4 tomates
1 cebola
alho à gosto
azeitonas
Salsa

Modo de fazer
Colocar no fundo 
do pires, as batatas 
cortadas em rodelas 
e em seguida o grão 
de bico cozindo e 
preparar com o pi-

mentões, a bem tem 
perada, colocando 
parte sobre as bata 
tas e grão de bico. 
Em seguida, co-
locar as postas de 
bacalhau e nova-
mente o temperos. 
Colocar bastante 
azeite para final-
izar. Cobrir com 
papel alumínio e 
levar ao forno.

Receita do  minha tia 
Rita Santos 

perfil

Modo Preparo
Bata tudo no liquidi-
ficador e coloque em 
forma untada, assar em 
banho maria.

Um homem engra-
çado e feliz,  preocu-
pado com todos, cheio 

Pastor Luiz Carlos Reis
Ministério Restaurar em Cristo

de manias, esquecido 
e desligado, as vezes 
não acha o pote de 
margarina na geladei-
ra, esse é Luiz Carlos 
Reis.

Esse paizão, usa sua 
espontaneidade para 
cativar e dar amor, ele 
nunca desiste de você.

Ser Pastor não bas-
tava para Luiz, hoje 
ele também é palhaço, 
e distribui sua alegria 
e fé por onde passa.

Conheça mais sobre 
o Luiz e sua família, 
acesse: www.restau-
raremcristo.com.br

Palhaço para 
as missões

10 www.acontecedigital.com.brSExTA-FEIRA   19  de dezembro de 2014


