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Videomonitoramento 
começa em março 
A Prefeitura de Cubatão acerta os detalhes para iniciar a operação do sistema de câmeras de segurança.  A princípio  
35 câmeras vão ‘vigiar’ pontos estratégicos da cidade. Ainda na área de Segurança Pública, está em fase final de 
elaboração o projeto de lei  que cria a Guarda Civil Municipal. A matéria será enviada à Câmara nas próximas semanas
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fatos e teNDÊNCIas    

Fábio Moura preocupa assessores 

Calúnia

alesp

Câmara

Marcel Nobrega

Agendamento 
continua como única 
alternativa

Dois anos após a 
paralisia completa 
das rodovias que cor-
tam a Baixada, pou-
cas promessas saíram 
do papel. Em razão 
disso, com a chegada 
da Safra 2015, o risco 

de novos congestio-
namentos permane-
ce. Sem as obras, au-
toridades se reúnem 
para manter o plano.

Ministério Públi-
co Federal quer mais 
ações. 

Representante da 
Baixada no comando 

O deputado Beto 
Mansur (PRB), primei-
ro-secretário da Câma-
ra Federal, é o segundo 
na cadeia de comando. 
Orçamento previsto 

para 2015 é de R$ 4 bi-
lhões, praticamente o 
dobro do que adminis-
trou em seu último ano 
à frente da Prefeitura 
de Santos       

Acontece na Indústria
Orgulhoso da cidade 

que mora e da carreira 
que está construindo 
na Indústria, o jovem  
Wilber Gadi, fala de 
sua história, e do que 
vê pela frente. 

 A profissão atual, 
de técnico em química 
difere das “carreiras” 
de ator, músico e com-
positor. 

Agora, o foco está 
na faculdade. 

safra 2015

Marcel Nobrega

Câmara federal

entrevista

Tucanos fecham com Munhoz 

Câmara

Vereadores fecham 
acordo e diminuem o 
prejuízo de ficar total-
mente fora da Mesa 

Diretora da Câmara.
 Por unaminidade, 

Aguinaldo Araújo é re-
eleito em nova eleição 

Governistas ganham 
espaço em Comissões

Marcia Rosa processa Taça Cubatão começa 
neste domingo
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Divulgação

acordão 

Primeira-secretaria é a “Prefeitura” da Casa dos deputados, com 
orçamento bilionário e exposição diária no cenário Nacional

alto clero

Beto Mansur assume 2º posto 
mais importante da Câmara

Eleito para exercer 
o quinto mandato de 
deputado federal, o 
terceiro consecuti-
vo, o ex-prefeito de 
Santos, Beto Mansur 
(1996/2004), conquis-
tou um posto inédito 
na história política da 
Baixada Santista. 

Além do ineditis-
mo da façanha, a ar-
ticulação, que levou  
Mansur ao segundo 
posto mais importan-
te da Câmara, tinha 
de tudo para naufra-
gar.  

Articulação 

Geralmente, a cor-
relação de força das 

bancadas favorece a 
eleição de um repre-
sentante das maiores 

bancadas, o que não 
é o caso do deputado 
santista. 

A bancada do PRB 
é a sétima maior da 
Casa com 20 parla-
mentares. 

Durante a legislatu-
ra anterior, por exem-
plo, o cargo de pri-
meiro-secretario foi 
ocupado pelo PSDB, 
com o PT na presi-
dência do primeiro 
biênio e o PMDB no 
segundo. 

“O trabalho do pri-
meiro-secretário é pa-

recido com o de um 
prefeito, que cuida 
de toda a parte de in-
fraestrutura. Depois 
de tanto tempo nesta 
Casa, iniciando meu 
quinto mandato, me 
sinto muito feliz com 
a confiança dos meus 
pares. Vamos traba-
lhar para que a Casa 
tenha uma infraes-
trutura moderna que 
possa receber bem os 
seus parlamentares”, 
afirmou.

O deputado tam-
bém demonstrou que 

R$ 4 bilhões

É o orçamento da pri-
meira-secretaria. Quan-
do foi prefeito de Santos, 
o Beto Mansur adminis-
trou receita de cerca R$ 
2 bilhões

tem interlocução em 
praticamente todas 
as bancadas e parla-
mentares de todo o 
pais. Peça importante 
no processo que uniu 
a frente de partidos 
e líderes que viabili-
zou Eduardo Cunha 
(PMDB/RJ), Mansur 
teve apoio majori-
tário de seus pares. 
Enquanto Eduardo 
Cunha foi eleito com 
267 votos, o ex-pre-
feito de Santos obteve 
436 votos entre os 513 
deputados.  

G6 abre mão de Comissões 
No escuro, vereadores chegam a acordo. Governistas ganham espaço

Acabou a novela. 
‘à luz de velas’, em 
razão de nova queda 
de energia pouco an-
tes do início da sessão 
da última terça, dia 
03, foi eleita a Mesa 
Diretora da Câmara 
de Cubatão para o bi-
ênio 2014/2015. 

Por unanimidade, 
Aguinaldo Araújo 
(PDT) foi confirma-
do na presidência. Os 
demais cargos foram 
disputados entre o 
G6, que reúne os três 
vereadores do PDT 
(independentes) e a 
oposição, formada 
pelo PSB, PSDB e So-
lidariedade. 

O placar de 6x4 se 
repetiu em todas as 
disputas. A primeira-
secretaria ficou, mais 
uma vez, com Ade-
mário (PSDB), que 
levou a melhor sobre 
Ricardo Queixão.

Na disputa pela 
segunda-secretaria, 
Doda (PSB) venceu o 
Jair do Bar (PT). Tam-
bém por unanimida-

de, a vice-presidência 
ficou com o vereador 
Dinho (SDD).  

 Comissões

Excluído da Mesa 
Diretora, o bloco go-
vernista só não ficou 
de fora das comissões 
de Finanças e Orça-
mento e Justiça e Re-
dação, as mais impor-
tantes do Legislativo, 
por conta de acordo 
fechado entre os ve-
readores. 

Sem a participa-
ção de interlocutores 
governistas os par-
lamentares combi-
naram a distribuição 
das vagas nas Comis-
sões de acordo com 
a área de atuação de 
cada um. 

O ex-presidente 
Wagner Moura, se 
for mesmo levado em 
consideração a área 
de atuação de cada 
um, pode ser o pre-
sidente da Comissão 
de Obras e Serviços 
Públicos. 

Pivô do imbróglio 
não aparece

O vereador Fábio 
Moura (Pros), autor 
da ação judicial que 
levou à anulação da 
eleição realizada em 
dezembro, não com-
pareceu à Sessão. 

O parlamentar, que 

também é presidente 
do Pros, convenceu 
dois magistrados de 
que o pleito, realiza-
do no ao passado, de-
veria ser anulado por-
que não respeitaria o 
princípio constitucio-
nal da proporcionali-
dade partidária. 

Hora da visita
 
Preocupados com o 

repentina doença do 
vereador Fábio Moura 
(Pros) no final da tar-
de da ultima terça, dia 
03, amigos e assesso-
res formaram fila para 
visitá-lo. 

Altas horas

Por volta das 20 ho-
ras, com o reestabele-
cimento do parlamen-
tar, aproveitaram para 
fazer uma reunião, que 
prosseguiu até depois 
da meia noite. Assim, 
a informação é de que 
o edil está pronto pra 
outra. 

Não pulam 

Há quem garanta 
que muitos secretários 
não pulam o carnaval 
no cargo.  Esporte, Saú-
de e Educação podem 
trocar de comando ain-
da durante a próxima 
semana. Façam suas 
apostas. 

Porto ou Educação

A deputada estadual 
e ex-prefeita de Santos, 
Telma de Souza (PT), 
pode desembarcar em 
uma diretoria do Por-
to de Santos. Também 
corre na boca miúda 
que a Secretaria de 
Educação de Cubatão 
pode ser comandada 
pela petista. Seja como 
for, a deputada tem ex-
periência de sobra em 
qualquer das áreas. 

Olha o facão 

Depois de votar em 
Aguinaldo Araújo e 
Dinho na eleição da 
Mesa, Wagner Moura 
pode perder os cargos 
que lhe restam na Pre-
feitura. Segundo cons-
ta, aliados do ex-presi-
dente já passaram pelo 
facão. 

Cumprindo acordos
 
Moura declarou em 

algumas ocasiões que 
cumpriria a palavra 
empenhada em 2009. 
Tudo porque, naquele 
ano foi firmado acor-
do entre o PT, o PDT e 
o PMDB para eleger 
Aguinaldo. No caso 
do ex-companheiro de 
partido Dinho a dívida 
era de gratidão, já que 
teria abdicado de plei-
tear a presidência. 

Marcha lenta 

 A notícia de aumen-
to de cadeiras da Câ-
mara não surtiu muito 
efeito na base. Por ora, 
se vê pouca disposição 
em concorrer. 

Vai processar   

Advogados da pre-
feita Marcia Rosa vão 
impetrar nos próximos 
dias ação por calúnia 
e difamação diante de 
ofensas pessoais e pre-
conceituosas contra 
‘mulher’, cometida por 
internauta de mau gos-
to, via Facebook.   

Desestímulo 

O consenso geral 
é de que é melhor ser 
amigo do rei. Assim, o 
que está bombando, é 
o mercado de busca e 
fechamento de apoios. 
Falta de recursos, cus-
tos elevados da candi-
datura e a situação de 
candidatos que chega-
ram perto, mas não ga-
nharam ajudam a de-
sestimular ainda mais 
os potenciais candida-
tos. 

Aviso aos navegantes 

Políticos experientes 
lembram que é mui-
to cedo para marcar a 
missa de sétimo dia do 
governo petista. A ava-
liação é de que, mesmo 
diante das dificuldades, 
é preciso colocar em 
perspectiva, dois que-
sitos fundamentais. Há 
tempo para melhorar a 
avaliação, e o fator PT.

Escolha tucana

 De acordo com um 
tucano de alta plu-
magem da Região, o 
próximo presidente da 
Assembleia Legislativa 
- Alesp será Barros Mu-
nhoz. 

Ainda que o jurista 
tucano Fernando Ca-
pez continue reivindi-
cando o posto, Munhoz 
tem aval da maioria da 
bancada da legenda e 
também dos partidos 
aliados. 

Má notícia 

Se o deputado Ca-
pez não tirar um coelho 
da cartola o vereador 
Ademário perde um 
importante trunfo na 
disputa pela Prefeitura 
de Cubatão. Com Capez 
longe da presidência e 
Bruno Covas no baixo 
clero da Câmara Fe-
deral o cubatense terá 
que correr ainda mais 
para fazer valer a força 
do tucanato em 2016. 

Baile Tropical 

 Os ‘irmãos’ da Alian-
ça Fraterno reforçam o 
convite para a 8ª edição 
da festa, que acontece 
neste sábado, dia 07, a 
partir das 22 horas no 
Esporte Clube Jardim 
Casqueiro.

A animação está por 
conta da banda Expres-
so, com muitas frutas e 
ostras frescas.

Convites ainda po-
dem ser adquiridos nos 
chaveiros Balula. 

Taça Cubatão  

A Liga de Futebol 
Amador da cidade con-
vida para a rodada de 
abertura, neste domin-
go, dia 08.

Serão três jogos da 
categoria veterano, 
com jogos entre Vila 
Natal x Morassol, N 
Nova República x Vila 
PArisi e E. C. Cubatão x 
XVI Bandeirantes.

Próxima rodada está 
marcada para o próxi-
mo domingo, dia 22. 

Justiça e Redação -   César Nascimento (PDT) - Doda 
(PSB) - Ricardo Queixão (PMDB)

Finanças e Orçamento - Fabio Moura (Pros) - Jair do 
Bar (PT) - Roxinho (PMDB)

Obras e Serviços Públicos - Ademário (PSDB) - Rox-
inho (PMDB) - Wagner  Moura (PT)

Educação, Cultura e Assistência Social - César (PDT) - 
Doda (PSB) - Queixão (PMDB)

Meio Ambiente - Ademário (PSDB) - Ivan Hildebrando 
(PDT) - Jair do Bar (PT)

Saúde - Dinho (Solidariedade) - Ivan Hildebrando 
(PDT) - Fabio Moura (Pros)
                
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos - César 
(PDT) - Dinho (SD) Fábio Moura (Pros)

Esporte, Lazer, Turismo e Juventude - Ivan Hildebran-
do (PDT) - Queixão (PMDB) - Wagner Moura (PT)

Defesa das Mulheres - Ivan Hildebrando (PDT) - 
Queixão (PMDB) - Wagner Moura (PT)

Defesa do Consumidor - Dinho (SD) - Fábio Moura 
(Pros) - Wagner Moura (PT)
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Videomonitoramento começa 
a funcionar em março

projeto da Guarda 
municipal vai à 
Câmara

Divulgação

Instalações já estão ocorrendo em pontos estratégicos da Cubatão

segurança pública

No começo de mar-
ço entra em operação 
o sistema de video-
monitoramento em 
Cubatão. Além de 
atender anseio popu-
lar, a determinação 
da prefeita Marcia 
Rosa é uma das prin-
cipais reivindicações 
dos comerciantes e 
entidades represen-
tativas do Municí-
pio. A Prefeitura tem 
pressa e, através da 
secretaria municipal 
de Segurança Públi-
ca e Cidadania, rea-
liza um conjunto de 
ações simultâneas 
para iniciar a opera-
ção do sistema nas 
próximas semanas. 
Na primeira etapa 
35 câmeras, que já 
estão armazenadas 
na Prefeitura, serão 
instaladas em pon-
tos estratégicos da 
cidade. Todas as câ-
meras estarão conec-
tadas a uma central 
de informações que 
funcionará 24 horas 
por dia. A previsão é 
dobrar o número até 
o fim do ano. Todos 
os postes necessários 
à operação das pri-
meiras 35 câmeras já 

foram instalados. 
Nos próximos 

dias, a CPFL deve 
iniciar a energização 
desses postes, que 
também são dotados 
de pararraios e fio-
terra, para proteção 
dos equipamentos 
que serão instalados.

Também já foram 

instaladas as antenas 
de estações radio-
base, que fazem a 
comunicação com os 
equipamentos de vi-
deomonitoramento 
(no Edifício Castro e 
no Jardim Casquei-
ro). Toda a conferên-
cia dos serviços reali-
zados está sendo feita 
pela Diretoria de In-
formática da Prefei-
tura. Em paralelo, já 
começou a instalação 
física da central de 
videomonitoramen-
to que, inicialmente, 
funcionará no Paço 

Municipal, em sala 
especialmente prepa-
rada, ao lado da sede 
da Secretaria de Se-
gurança.

Sistema 
interligado 

Para o secretário, 
conforme experiên-
cia de outras cidades 
que já implantaram 
o sistema, o cresci-
mento é exponencial 
e ocorre em grande 
velocidade. Ele prevê 
que, já neste ano, seja 
atingida a marca de 
70 câmeras instala-
das, dobrando o nú-
mero novamente, no 
ano seguinte. Em sua 
estimativa ele consi-
derou que o sistema 
abre a possibilidade 
de interligação com 
câmeras de bancos, 
indústrias, empresas 
privadas comerciais e 
de serviços, inclusive 
com as câmeras ins-
taladas pela Ecovias, 
nas estradas. 

Carro roubado 

Cubatão também 
estuda a interligação 
dessas câmeras com 

Duas centrais já estão instaladas no Cine Castro e no Jardim Casqueiro

o Projeto Radar, da 
Polícia Militar, que 
monitora, em toda 
a região a passagem 
de veículos furtados, 
através do reconhe-
cimento de placas 
por sistemas infor-
matizados de Reco-
nhecimento Ótico de 
Caracteres (OCR, na 

sigla inglesa).

Pontos escolhidos
 

Segundo Campi-
nas Jr, a forma de dis-
tribuição dos pontos 
de videomonitora-
mento não constitui 
um sistema fechado. 

As áreas podem 
ser ampliadas.

 A escolha dos lo-
cais teve por base 
pesquisas sobre in-
cidência de crimina-
lidade, concentração 
comercial ou finan-
ceira; movimentação 
de pedestres e corre-
dores de trânsito.

A Câmara rece-
be, nas próximas se-
manas, a revisão do 
Projeto de Lei que 
permitirá a criação 
da Guarda Municipal 
possibilitando, em 
seguida, a abertura 
do concurso público 
para a contratação 
dos primeiros funcio-
nários do setor.

 A expectativa é de 
que, em janeiro, do 
ano que vem, todo o 
sistema de monito-
ramento, já amplia-
do, seja operado pela 
Guarda Municipal. 
A princípio, funcio-
nários municipais do 
atual quadro, já estão 
sendo treinados para 
operar o sistema. 

Segundo explicou 
o secretário, a Guar-
da Municipal deverá 
funcionar integrada a 
um posto da PM e à 
Central de videomo-
nitoramento. 

A Prefeitura já pla-
neja a instalação da 
central, em sua segun-
da fase, na atual sede 
da 4ª Companhia da 

Polícia Militar, que 
fica na avenida Joa-
quim Miguel Couto, 
próximo à Prefeitura. 

O projeto para 
transferência da atual 
sede da Companhia 
já foi apresentado ao 
Conselho Municipal 
de Segurança (Con-
seg).

Delegada 

Como explica 
Campinas Jr, uma 
das novidades pre-
vistas em Cubatão 
deverá ser a presença 
de um representante 
da PM acompanhan-
do o monitoramento 
na Central, que será 
possível depois da 
assinatura do proje-
to municipal para a 
Operação Delegada; 
“toda a documenta-
ção necessária já está 
em poder da Secre-
taria de Segurança 
Pública do Estado, e 
a previsão é que, em 
breve, seja assinada e 
colocada em funcio-
namento”, diz . 

35 

é o número inicial de 
câmeras que começam a 
operar em março

LOCALIZAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO

1 - Avenida 9 de Abril x Praça Cel. Joaquim Montenegro (Largo do Sapo)
2 - Avenida 9 de Abril x Rua Armando Salles de Oliveira
3 – Av. Joaquim Miguel Couto x Rua José Búcolo Sobrinho (ferrovia)
4 - Avenida Henry Borden x Avenida Oswaldo Cruz (Rodoviária) ao lado do Batalhão
5 - Avenida 9 de Abril x Avenida Henry Borden
6 - Avenida Martins Fontes x Avenida Washington Luiz (Comgás)
7 - Avenida 9 de Abril x Avenida Nossa Senhora da Lapa (Linha da rede ferroviária)
8 - Avenida Nossa Senhora da Lapa x Avenida Cruzeiro do Sul
9 – Rua Nossa Senhora de Fátima x Av. JoarquimJorge Peralta (praça da Rotatória)
10 – Rua Nossa Senhora de Fátima x Rua Carlos Gomes
11 - Avenida Washington Luiz x Rua Paraíba
12 - Rua 25 de Dezembro x Trevo da Anchieta (entrada da Vila Natal)
13 – Rua José Vicente x Rua Roberto de Almeida Vinhas
14 - Avenida Joaquim Miguel Couto x Rua Pedro de Toledo
15 - Praça dos Emancipadores x Rua Manoel Jorge (Espalanada do Paço)
16 - Avenida 9 de Abril x Rua São Paulo (Próximo à CMT)
17 - Rua Marechal Rondon x Rua Bartolomeu de Gusmão
18 - Avenida Deputado Emílio Justo x Avenida Marginal Interlig (Bolsão 8)
19 - Estrada Metalúrgico Ricardo Reis x Rua José de Castro
20 – Rua Vereador Gigino Aldo Trombino x Rua Júlio Cunha
21 - Avenida Beira Mar x Rua México x Praça Independência
22 - Avenida Felícia Olivieri Trombino, entre Ruas Boa Vista e Carlos Gomes
23 - Avenida Tancredo Neves x Rua Ailton Alves Pereira (rotatória da Vila São José)
24 - Avenida Nove de Abril x Avenida Nações Unidas
25 - Praça Frei Damião x Avenida Martins Fontes x Rua Doutor Fernando Costa
26 - Rua Nossa Senhora de Fátima x Rua Brasília
27 - Avenida Nossa Senhora da Lapa x Avenida Nações Unidas
28 - Praça Princesa Isabel
29 - Avenida Joaquim Miguel Couto x Rua São José
30 - Escola SESI – Parque São Luís – Rua Comendador Francisco Bernardo, 261
31 - Rua Salgado Filho, s/n – Centro de Referência da Mulher
32 - Avenida Brasil x Rua Europa
33 - Avenida Cruzeiro do Sul x Rua Santo Antonio de Pádua – Ciclovia Vila São José
34 - Avenida Engenheiro Plínio de Queirós x Rodovia Cônego Domênico Rangoni
35 - Rodovia Pe. Manoel da Nóbraga (SP 55), Km 275,5 – Entrada Vale Verde
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Hibiscos: protege o coração de 
doenças e a pele do envelhecimento

Informa o Farmacêutico 
Gustavo F. Guilherme 

CRF 47.902

O Hibiscos é uma 
planta medicinal de 
origem Asiática e Afri-
cana. Possui proprieda-
des termogênicas, diu-
réticas, digestivas, além 
de ser também utiliza-
do como laxante suave, 
corante, aromatizante 
e calmante. Atualmen-
te, a planta vem sendo 
utilizada como coadju-
vante no tratamento da 
obesidade.

 É rico em flavonoi-
des, sendo o chá um 
poderoso antioxidante, 

protegendo o coração 
de doenças e a pele do 
envelhecimento. Além 
de ser abundante em 
cálcio. Ele também é 
utilizado na fabricação 
de produtos alimenta-
res, como geléias, mo-
lhos de pimenta e tem-
peros.

O Hibiscus pode ser 
consumido em chás ou 
encapsulados.

ANUNCIE
Quem não é visto, 
não é lembrado!

Ligue agora

(13) 3361-5212

por  Cristina Oliveira
jornalacontece@acontecedigital.com.br

 (13) 97404-6423 - ID: 35*18*103161 
“Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis”. Mateus 19:26 

Parabéns...

Laura
6 aninhos 

André Louro
Advogado

Gilda França
Empresária

Renné Castro
Secretária de Esportes

Mario Leite
Diretor da Manancial

Genilde Spina
Coralista

Gabriel Melone fez 15 
anos. O rapaz sofreu 
trágico acidente na 
linha do trem em Cu-
batão; lutou pela vida 
e Deus lhe concedeu 
uma segunda chance. 
Vamos ajudar o Gabriel 
no Bazar Beneficiente 
em prol da compra da 
cadeira motorizada e 
para custear as despe-
sas para reabilitação e  
próteses.
Confira o vídeo de Ga-
briel Melone no 
Youtube.

Bazar beneficente
22 de fevereiro
das 10 as 18h
na Acic

‘Carlos R. Maciel’
este é o nome do sortudo
Ele fez compras na loja da 
Cabling Tecnologia e faturou 
o carro e a moto na pro-
moção da Acic e recebe os 
parabéns dos comerciantes

Posse da diretoria executiva da Associação        
Cubatense de Defesa dos direitos das Pessoas     
Deficientes - Quadriênio 2014 /2018
Presidente – José Antonio D’Alrio
Vice – Onorinda Gomes de Novais Silva
1º Secretário – Renato Aparecido Ferreira
2º Secretário – David da Silva Santana
1º Tesoureiro – Amauri Pessoa Candido
2º Tesoureiro João Cardozo Barrada
Dir. de Patrimônio – Gilmar da Silveira Melo

Aderbau Gama

Aderbau Gama
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acontece na indústria

Amo morar e trabalhar em 
Cubatão. Colaboro em uma das 
melhores empresas do mundo

“
Trabalho, orgulho 

e satisfação nortea-
ram a entrevista com 
WilberGadi, 32 anos, 
técnico químico da 
Braskem. 

Filho e morador 
orgulhoso de Cuba-
tão, o jovem tem um 
currículo pra lá de 
eclético. Antes de 
iniciar carreira na in-
dústria, passou pela 
música, pelo teatro e 
pelo esporte.

“A Braskem oferece todas as 
oportunidades de crescimento 
pessoal e profissional. Temos 
plano de carreira e a política é a 
do diálogo, com regras claras no 
que se refere à promoções. Isso 
motiva toda a equipe”.

Rock  and roll

Dono de uma me-
mória invejável o ex-
baterista e vocalista 
da banda MinusOne 
não hesita em citar 
os amigos cubatenses 
Abel, Thiago, Kaká e 
Rogério Bives.

Wilber explica, en-
tre risos, que o nome 
escolhido para a ban-
da, “Menos Um”, na 
tradução literal, tem 
a ver com o processo 
de formação do gru-
po. “Demoramos a 
completar a banda. 
Sempre que pensá-
vamos termos conse-
guido, um era obri-
gado a sair”.

Além de se aven-
turar no vocal e bate-
ria o músico, garante 
que levava jeito para 
compor. 

Wilber cita duas 
de suas obras: ‘Ano 
de eleição’ e ‘Guer-
ra por terra’. “As le-
tras eram de protes-
to, com temas muito 
sensíveis à juventude 
contemporânea”. 

Ação social
Em fevereiro de 

2012, diante dos es-
tragos causados pela 
enchente, que atin-
giu praticamente 
toda a cidade e de-
vastou os bairros da 
Água Fria e Pilões, 
decidiu mobilizar 
familiares e amigos, 
para levar ajuda aos 
desabrigados. 

Companheiros de 
trabalho também 
aderiram. Logo, a 
direção da empresa 
se comprometeu a 
dobrar a quantida-
de de alimentos que 
fossem arrecadados. 

“Com isso conse-
guimos mais de uma 
tonelada de alimen-
tos. Foi uma satis-
fação muito grande 
ver que a empresa, 
de maneira institu-
cional demonstra 
preocupação com a 
comunidade”. 

“Agora o foco é apri-
morar. Eu amo o que 
faço. Nosso ambiente 
de trabalho é excelente. 
A Braskem é grande no 
cenário mundial, funda-
mental para o Brasil no 
desenvolvimento de tec-
nologias sustentáveis”.

Orgulho de ser cubatense

Tenho muito orgulho de ser cubatense. Sou daquelas pes-
soas que levam o nome da cidade a qualquer lugar, sem 
admitir que tentem desmerecer Cubatão. Para quem quer 
falar do passado, digo que estamos aqui porque gostamos 
e temos razões para nos orgulhar. Moro na cidade que é 
única no mundo. Não existe outro lugar no planeta com um 
Polo Industrial dessa magnitude e ao mesmo tempo uma 
das maiores faixas preservadas de Mata Atlântica

“

” 

Sua história e car-
reira na empresa co-
meçaram em 2011 na 
condição de estagi-
ário; finalizado esse 
período foi efetivado. 
Agora, quer ir além. 

Por isso, está na 
faculdade: “serei ba-
charel em química”, 
sentencia.  Sobre o 
desafio de conciliar 
estudo e trabalho, 
não vê grandes di-
ficuldades. Wilber 
relata que, os horá-

rios de suas escalas 
o ajudam bastante, e, 
quando há necessida-
de, conta com apoio 
da chefia e dos cole-
gas para não perder 
provas ou atividades 
da faculdade. 

“O Polo oferece 
oportunidades para 
todos. Basta ter for-
ça de vontade e es-
tar disposto a fazer a 
diferença e buscar o 
aperfeiçoamento diá-
rio”. 

Carreira

”

Marcel Nobrega

Prêmio 
Para estimular a 

inovação e desen-
volvimento de pro-
cedimentos, mais  
eficientes e susten-
táveis a empresa 
promove o Seminá-
rio de Melhores Prá-
ticas.

Atento a esse de-
safio, Wilber criou 
uma nova técnica 
de lavagem da vi-
draria, que antes era 
feito com Etanol.  

Hoje, um reagen-
te, que depois de 
usado, se transfor-
ma em resíduo, pas-
sa por um processo 
de filtragem, utili-
zando filtros de pa-
pel para café. 

Além do reuso do 
reagente a nova téc-
nica elimina o uso 
do etanol. Por isso, 
o jovem foi premia-
do com o 3º lugar no 
Seminário em 2014.

Empresa forma lideranças para o Desenvolvimento Sustentável
Com o objetivo de 

dar mais um passo 
no engajamento das 
lideranças e fortalecer 
sua contribuição para 
a sustentabilidade, a 
Braskem, maior pe-
troquímica das Amé-
ricas e líder mundial 
na produção de bio-
polímeros, realizou o 

Workshop de Líderes 
para o Desenvolvimen-
to Sustentável. 

Para Jorge Soto, di-
retor de Desenvolvi-
mento Sustentável da 
Braskem, a iniciativa 
trará um impacto po-
sitivo na vida pessoal 
e profissional de cada 
um dos líderes. “A sus-

tentabilidade é um con-
ceito que permeia a em-
presa e sua adoção deve 
provocar melhorias em 
todas as áreas. Por isso, 
nos desafiamos a re-
passar com os líderes 
da companhia os prin-
cipais desafios globais, 
ou locais, assim como 
as melhores práticas 

de empresas que têm 
conseguido integrar a 
sustentabilidade à sua 
estratégia de negócios” 
diz o executivo. 

Com esta ação, a 
Braskem busca refor-
çar a sua estratégia de 
sustentabilidade, que 
está alicerçada em três 
pilares: uso de proces-

sos e recursos cada vez 
mais sustentáveis, de-
senvolvimento de um 
portfólio de produtos 
cada vez mais susten-
tável e a entrega de 
soluções junto com a 
cadeia de clientes para 
que a sociedade tenha 
uma vida cada vez 
mais sustentável.

Perfil 
Wilber Barbosa Gadi
Técnico em Química

Idade: 32 anos
Pai: Olívio Gadi

Mãe: Marlene Barbosa Gadi
Time: Santos FC

920 líderes 
capacitados

Ação envolve todas as 
áreas da empresa, sendo 
820 no Brasil, 58 no Mé-
xico e 42 EUA.

Na carreira de ator, 
teve logo de início o 
desafio de interpre-
tar Martin Afonso 
de Souza, na 1ª ence-
nação do espetáculo 

Martin Afonso ‘Caminhos da Inde-
pendência’ do grupo 
Teatro do Kaos. 

Depois disso, ao 
lado dos amigos 
Cícero Gilmar Lo-
pes, Wagner Esqui-

lo, Amaro Gomes e 
Wellington Oliveira, 
Lidiane Souza, Ju-
liana Souza e Edson 
Carlos BomBril, aju-
dou a fundar o grupo 
Ômega de Teatro. 
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32 anos de tradição

Editais de casamento CARTóRIO de ReGISTRO CIVIL de CuBATãO - Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JONATHAN DE SOUSA FELIX e ROSIMEIRE DOS REIS SEBASTIÃO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 342489306 - SSP/SP, com 24 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e noventa e um 
(22/01/1991), residente na Av. Principal, 737, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de ADAIR ANJO FELIX, 
de nacionalidade brasileira, vendedor, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
LINO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 232179670 - 
SSP/SP, CPF n.º 13386533850, com 44 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia trinta de jul-
ho de mil novecentos e setenta (30/07/1970), residente na Av. Principal, 737, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filha de ANTONIO SEBASTIÃO, falecido há 34 anos e de MARGARIDA DOS REIS SEBASTIÃO, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Pedro de Toledo - SP. Divorciada de 
Fernando Fernandes Martins, conforme sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Cível da Co-
marca de Cubatão/SP, nos autos de nº1107/2010. 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 janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RICARDO RAMOS SOARES e NATHALIA DE OLIVEIRA PAIVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro refratário, RG n.º 44799019 - SSP/SP, CPF 
n.º 37553365882, com 25 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 32º Subdistrito - 
Capela do Socorro  Livro nº 258, fls. nº 284, Termo nº 155831), nascido no dia cinco de março de 
mil novecentos e oitenta e nove (05/03/1989), residente na Rua XV de Novembro, 708, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de NEUSA RAMOS SOARES, de nacionalidade brasileira, diarista, com 46 anos de 
idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
bilheteira, RG n.º 441671044 - SSP/SP, CPF n.º 37588430818, com 27 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e sete (21/07/1987), 
residente na Rua XV de Novembro, 708, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de CRISTOVÃO SOARES PAIVA 
JUNIOR, de nacionalidade brasileira, mecânico montador, com 59 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, escrevente, com 55 
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, 29 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ADEMÍCIO SILVA DE SOUZA e ZILVANE GUIDOTTI. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 566523668 - SSP/SP, CPF n.º 26216447831, com 39 
anos de idade, natural de Pindobaçu - BA (Pindobaçu-BA  Livro nº 32, fls. nº 289, Termo nº 67), nascido 
no dia treze de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (13/11/1975), residente na Rua Rivaldo 
Alves Feitoza, 90, bl.3, aptº15, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filho de BENICIO SILVA DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Pindobaçu - BA e de TEREZ-
INHA MARIA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos de idade, residente em 
Pindobaçu - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 325636837 - 
SSP/SP, com 40 anos de idade, natural de Baixo Guandu - ES (Itaguaçu-ES  Livro nº 26, fls. nº 24, Termo 
nº 1251), nascida no dia dezoito de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (18/09/1974), resi-
dente na Rua Rivaldo Alves Feitoza, 90, bl.3, aptº15, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filha de JOSÉ GUIDOT-
TI, falecido há 10 anos e de JANETTA SAAGER GUIDOTTI, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
75 anos de idade, residente em Itaguaçu - ES. 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, 29 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EDILSON LUCATTO DE OLIVEIRA e RAQUEL DE SOUZA MATOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 460730 - SSP/RO, CPF n.º 
45753482287, com 41 anos de idade, natural de Mamborê - PR (Juranda-PR  Livro nº 5, fls. nº 9, 
Termo nº 4835), nascido no dia oito de julho de mil novecentos e setenta e três (08/07/1973), 
residente na Rua das Violetas, 140, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
JANDIRA LUCATTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, resi-
dente em Rolândia - PR . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
351472393 - SSP/SP, CPF n.º 21910304832, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta (16/03/1980), residente na Rua das Violetas, 
140, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de CARLOS DE SOUZA MATOS, falecido há 34 anos e de JACIRA 
ANTUNES MATOS, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EMERSON PERES DA SILVA e JUCILENE PEREIRA PIO. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, conferente, RG n.º 329987082 - SSP/SP, com 35 anos de idade, natural de 
São Vicente - SP, nascido no dia nove de março de mil novecentos e setenta e nove (09/03/1979), resi-
dente na Rua Nossa Senhora Aparecida, aptº3, Vila São José, Cubatão - SP, filho de HELENO PERES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, operador de empihadeira, com 60 anos de idade, residente em São 
Vicente - SP e de MARIA GUILHERMINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, costureira, com 60 anos 
de idade, residente em São Vicente - SP. Divorciado de Simone Maria da Silva, conforme sentença dat-
ada de 24/09/2010, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Familia e Sucessões da Comarca 
de São Vicente, nos autos de N° 2102/10.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de gate, RG n.º 441170936 - SSP/SP, CPF n.º 36190204856, com 29 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 112, fls. nº 259, Termo nº 26932), nascida no dia onze de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e seis (11/01/1986), residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, aptº3, Vila São 
José, Cubatão - SP, filha de JOSÉ SOARES PIO, de nacionalidade brasileira, chefe de obra, com 60 anos 
de idade, residente em Vitoria - ES e de ELIZABETE PEREIRA PIO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
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, 29 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VANDERLEI ARCANJO MONTEIRO e ELIZABETH PINHEIRO DE LIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 157435271 - SSP/SP, CPF n.º 05765113826, com 
52 anos de idade, natural de Estrêla do Sul - MG, nascido no dia nove de maio de mil novecentos e ses-
senta e dois (09/05/1962), residente na Rua Vereador Alvaro Dias, 40, Vila São José, Cubatão - SP, filho 
de GABRIEL ARCANJO MONTEIRO, falecido há 3 anos e de MARIA DAS DORÊS ARCANJO MONTEIRODi-
vorciado de Maria Lucia da Silva Carvalho, conforme sentença datada de 27/03/2007, proferida pela 
MM. Juiza de Direito da 2ª Vara desta Comarca, nos autos de N°157.01.2011.007505-6/000000-000.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 238323900 - SSP/SP, 
CPF n.º 79622925472, com 51 anos de idade, natural de Paulista - PE, nascida no dia vinte de março de 
mil novecentos e sessenta e três (20/03/1963), residente na Rua Vereador Alvaro Dias, 40, Vila São José, 
Cubatão - SP, filha de JOSÉ ANASTÁCIO DE LIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de DIVA PINHEIRO DE LIRA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Josuel Nunes da Silva, conforme 
sentença datada de 05/10/2000, proferida pela MM. Juiza de Direito da 1ª Vara Civel de Família da Ci-
dade do Recife-PE, nos autos de N°2000/019024-2. 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, 30 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ BARTOLOMEU MARINHO e SOLANGE SOUZA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 7424026 - SSP/SP, CPF n.º 
43395007804, com 81 anos de idade, natural de Iapu - MG, nascido no dia vinte e quatro de ago-
sto de mil novecentos e trinta e três (24/08/1933), residente na Rua Francisco Cunha, 113, Jd. 31 
de Março, Cubatão - SP, filho de CLAUDINO SALOMÉ MARINHO, falecido há 60 anos e de OLIMPIA 
VIEIRA DE ALMEIDA, falecida há 24 anosViúvo de Jovercina Lucas Marinho, conforme termo lavrado 
às fls.10f, do livro C-241, sob o nº153293, falecida aos 30/01/2014, no Cartório do 1ºSubdistrito 
de Santos/SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 164173754 
- SSP/SP, CPF n.º 12144705801, com 54 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdis-
trito  Livro nº 382, fls. nº 173v, Termo nº 112860), nascida no dia nove de julho de mil novecen-
tos e sessenta (09/07/1960), residente na Rua Paraíba, 702, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de MA-
NOEL SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 
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, 30 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES BELLATO e JAQUELINE LOPES SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, op. de máquinas, RG n.º 28362821 - SSP/SP, CPF n.º 
37839581803, com 26 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 119, fls. 
nº 17v, Termo nº 72309), nascido no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(26/02/1988), residente na Rua 15 de Novembro, 381, ap 21, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de LUIZ AN-
TONIO BELLATO, falecido há 6 anos e de MARIA APARECIDA GONÇALVES BELLATO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, aux. administrativa, RG n.º 46015442 - SSP/SP, CPF n.º 23173172809, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de abril de mil novecentos e oiten-
ta e nove (11/04/1989), residente na Rua 15 de Novembro, 381, ap 21, Vila Nova, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ ADEMIR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, padeiro, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA LOPES PACHECO SILVA, de nacionalidade brasileira, professora, 
com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FABIO MENEZES DE SANTANA e SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 434153928 - SSP/SP, CPF n.º 34341840827, 
com 27 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 110, fls. nº 259, Termo nº 
67414), nascido no dia onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (11/02/1987), residente 
na Rua Caminho Principal, 46, Vila Noel, Cubatão - SP, filho de JOSÉ MENEZES DE SANTANA FILHO, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NADILZA 
MARIA SOARES, de nacionalidade brasileira, diarista, com 50 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 34002172X - SSP/SP, 
CPF n.º 37641041809, com 35 anos de idade, natural de Mundo Novo - MS (Mundo Novo  Livro nº 8, 
fls. nº 247, Termo nº 4451), nascida no dia quinze de novembro de mil novecentos e setenta e nove 
(15/11/1979), residente na Rua Caminho Principal, 46, Vila Noel, Cubatão - SP, filha de CELIO DE OL-
IVEIRA, falecido há 34 anos e de ESTER DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
54 anos de idade, residente em São Paulo - 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 fevereiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: THIAGO NASCIMENTO CIRQUEIRA e ANDRÉIA CASSIANO DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de elétrica, RG n.º 35147326 - SSP/SP, 
CPF n.º 30108124851, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e um (11/11/1981), residente na Rua João Pessoa, 586, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de RONEI CHAGAS CIRQUEIRA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 56 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de EDNA DE ARAUJO NASCIMENTO CIRQUEIRA, de nacionali-
dade brasileira, professora, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 32614702 - SSP/SP, CPF n.º 34206042896, 
com 26 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 119, fls. nº 182, Ter-
mo nº 72638), nascida no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e oito (17/03/1988), 
residente na Rua Arthur Bernardes, 501, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de VALMIR VIE-
IRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de ALMERINDA CASSIANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de fevereiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JAILSON JOSÉ DE LIMA SILVA e MAYARA ELIZABETH DOS SANTOS SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 493757454 - SSP/SP, CPF 
n.º 41723080829, com 23 anos de idade, natural de Joaquim Nabuco - PE (Joaquim Nabuco-PE  Livro nº 
13, fls. nº 244, Termo nº 14510), nascido no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(05/12/1991), residente na Rua Albertino Antonio de Couto, 26, casa B, Jardim das Industrias, Cubatão - 
SP, filho de JOSÉ DE LIMA SILVA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 53 anos de idade, residente em 
Água Preta - PE e de MARIA DE LOURDES LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, 
residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG 
n.º 586592647 - SSP/SP, com 16 anos de idade, natural de Santos - SP (São Vicente-SP  Livro nº 243, fls. 
nº 192, Termo nº 170705), nascida no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e oito 
(24/08/1998), residente na Rua Albertino Antonio de Couto, 26, casa B, Jardim das Industrias, Cubatão - 
SP, filha de ELIAS MATIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agente de serviços, com 44 anos de idade, 
residente em São Vicente - SP e de EDNA MARIA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, boleira, 
com 42 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, 02 de fevereiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: JACÓ AMORIM DA SILVA e ADAILMA FERREIRA DE MACEDO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 6227116 - SSP/PE, CPF n.º 
04357719496, com 31 anos de idade, natural de Jaboatão - PE (Prazeres-PE  Livro nº 59, fls. nº 38, 
Termo nº 68078), nascido no dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e três (05/06/1983), 
residente na Rua São Vicente, 222, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOSÉ CABRAL DA SILVA, 
falecido há 28 anos e de ALENITA MARIA NAPOLEÃO DE AMORIM, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasile-
ira, solteira, balconista, RG n.º 26484147 - SSP/SP, CPF n.º 15911545888, com 42 anos de idade, 
natural de Ribeira do Pombal - BA (Ribeira do Pombal-BA  Livro nº 7, fls. nº 26, Termo nº 6351), na-
scida no dia sete de novembro de mil novecentos e setenta e dois (07/11/1972), residente na Rua 
São Vicente, 222, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de EUCLIDES CALASANS MACÊDO, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Ribeira do Pombal - BA e de 
MARIA JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de 
idade, residente em Ribeira do Pombal - 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, 02 de fevereiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RUBENS SCHONAU e JAQUELINE DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 51844648 - SSP/SC, CPF n.º 05398195905, com 
55 anos de idade, natural de Rio Pombinhas - SC (Pouso Redondo-SC  Livro nº 13, fls. nº 111, Termo 
nº 11029), nascido no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e cinquenta e nove (22/05/1959), 
residente na Rua José Luiz de Melo, 30, fundos, Cubatão - SP, filho de OTTO SCHONAU, falecido há 
18 anos e de MARIA LOURDES DOS SANTOS, falecida há 18 anos . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, ajudante de cozinha, RG n.º 485842178 - SSP/SP, CPF n.º 39303493885, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 136, fls. nº 359, Termo nº 
36583), nascida no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (02/09/1989), resi-
dente na Rua José Luiz de Melo, 30, fundos, Cubatão - SP, filha de MILTON VICENTE DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, mecanico, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RO-
SIMEIRE GONÇALVES DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, oficial de cozinha, 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, 03 de fevereiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LEONARDO NERI DOS SANTOS e ELZA LIRA DE OLIVEIRA AMORIM. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 5955203 - SSP/SP, CPF n.º 58161791872, com 62 
anos de idade, natural de Malhador - SE, nascido no dia seis de novembro de mil novecentos e cinquenta e 
dois (06/11/1952), residente na Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 230, Vila Ponte Nova, 
Cubatão - SP, filho de ANTONIO NERI DOS SANTOS, falecido há 52 anos e de MARIA HELENA SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, aposentada, com 87 anos de idade, residente em Malhador - SEDivorciado de Ma-
falda da Fonseca, conforme sentença datada de 22/09/2014, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
do Foro desta Comarca, nos autos de N° 0000669-82.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, viúva, professora, RG n.º 80088247 - SSP/SP, CPF n.º 88381374804, com 59 anos de idade, 
natural de Recife - PE, nascida no dia trinta de abril de mil novecentos e cinquenta e cinco (30/04/1955), 
residente na Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 230, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, filha 
de ANGELINO LIRA DE OLIVEIRA, falecido há 22 anos e de MARIA NATIVIDADE DE OLIVEIRA, falecida há 
7 anos. Viúva de Antonio Napoleão de Amorim, falecido aos 05/11/2007, conforme termo lavrado às fls. 
182, do Livro E-6, sob o N°1150, neste Cartório. 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, 03 de fevereiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 
O Presidente da Diretoria Executiva atendendo as determinações 
dos Artigos 9 e 11 e seus respectivos parágrafos do Estatuto So-
cial, convoca os associados para a Assembléia Geral Ordinária, à 
realizar-se dia 18 de Fevereiro de 2015, na sede da Associação Co-
mercial e Industrial de Cubatão, sito à Rua Bahia, 171, Vila Paulista, 
às 18h30 em 1ª convocação com a presença mínima de 51% dos 
associados ou em 2ª convocação às 19h30 com qualquer número 
de associados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

1) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior;
2) Apreciação das contas, balancetes e demais demonstrações 
contábeis até 31/12/2014 com a apreciação e parecer dos órgãos 
competentes da entidade e relatórios da Diretoria Executiva; 
3) Eleição para o biênio 2015/2017 dos componentes para Direto-
ria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo;
4) Assuntos Gerais.

Estarão à disposição dos associados conforme parágrafo 3 do Art. 
9º do Estatuto Social, para eventual verificação o relatório de 
contas da Diretoria Executiva, do balanço patrimonial e demais 
demonstrações contábeis, com pareceres do Conselho Fiscal e do 
Conselho Deliberativo.

Cubatão, 06 de Fevereiro de 2015
Antônio Teixeira Gomes

Presidente da Diretoria Executiva

     Edital de Convocação 
Associação de diabetes  Doces Amigos da Baixada Santista

Eleições para Diretoria Executiva da Associação de diabetes  
Doces Amigos da Baixada Santista. Inscrições prévias até dia 
13/02/2015. A Eleição ocorrerá no dia 14/02/2015,  a partir 
das 10 horas da manhã, no auditório do Hospital Modelo 
de Cubatão, situado a Av. Henry Borden,  S/Nº - Cubatão – SP. 
Contatos para inscrição (13) 981231766, ou pelo 
E-mail: Sousa.39@hotmail.com   

Cubatão, 06 de Fevereiro de 2015
José Ricardo Duarte Figueiredo

Presidente

ANUNCIE AQUI

(13) 3361-5212Ligue 
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ESPAÇO PARA FESTA
ESPAÇO PARA FESTA COM CHURRASQUEIRA E PISCINA, NA AV. COMENDADOR 
FRANCISCO BERNARDO - PQ. SÃO LUIZ - TEL: 3361-1252 ( ESPAÇO MARIA LUIZA)

SUA CASA ESTÁ AQUI

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 

APARTAMENTO PRAIA GRANDE
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
egaragem. 
Ref.: 911 - no valor de R$ 350.000,00

SOBREPOSTAS VILA NOVA - CUBATÃO
3 dormitórios, 1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro e garagem. 
Ref: : 730 - No Valor R$ 320.000,00

3361-4894   3372-7409

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 Centro - Cubatão

www.almeidasimoveis.com.br

ALUGA

CASA NA VILA NOVA
3 dormitórios, sala, cozinha banheiro 
e garagem.
Ref.: 927- No Valor de R$ 1.300,00

ALOJAMENTO COM 19 DORMS
Rua Belarmino do Amaral. 
REF.: 578 – Valor R$ 14.000,00

APARTAMENTO NO CASQUEIRO
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
e garagem. 
Ref.: 924 - no valor de R$ 1.300,00 

saLas CoMeRCIaIs 
PaRa aLUGaR
A partir de R$ 450,00 

3361-1252

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 - Sobrepos-
ta 2 dorms. 1 vaga, em construção á 
partir de R$ 250 mil
Contato: 7806-2562/7820-4982

VENDE
APARTAMENTO NA VILA NOVA 
2 DORM 
R$ 160.000,00

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

APARTAMENTO NA VILA 
NOVA 3 DORM COM SUITE, 
COZ PLANEJADA E GARAGEM 
FECHADA
R$ 320.000,00

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

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

SALA COMERCIAL NA AV. PEDRO 
JOSÉ CARDOSO 

SALÃO COMERCIAL 130M²  
JD. SÃO FRANCISCO
 
CASA DE 2 DORMS NA VILA NOVA

APARTAMENTO TERREO 3 DORM 
COM 1 SUITE NO JD CASQUEIRO

VENDE

LANÇAMENTO COBERTURA
3 dorms (1 st), lazer, vista 
ao mar, ótima localização, 
Enseada
R$708.000,00
pagamento facilitado

APARTAMENTO ENSEADA
Ótimo negócio, 3 dorms sendo 
2 suítes, lazer, 90m² área útil, 
rua tranquila
R$260.000,00

SOBRADO TRIPLEX NOVO
2 suítes, vaga de garagem, área 
privativa com churrasqueira
R$280.000,00

ALUGA

SOBRADO NOVO
2 suítes, vaga de garagem
R$ 1.500,00 

APARTAMENTO NOVO
Localizado em frente ao mar, 
Astúrias, 3 dorms sendo 1 suíte, 
lazer e 2 vagas
R$ 3.800,00

APARTAMENTO 3 DORM
mobiliado, 350m da praia, 
R$2.000,00

VENDO SALÃO

Contato: (13) 97404-0835

COMERCIAL, TÉRREO 130 m² 
Próximo ao centro de Cubatão

CARROGrupo  começa a discutir 
“Operação Safra 2015”

Ministério Público dá prazo de 20 dias para que a Codesp apresente um plano 
de ações consistentes para evitar os congestionamentos 

 Técnicos da Co-
desp, do Governo do 
Estado, Autoridade 
Portuária, represen-
tantes das Prefeituras, 
da Ecovias, dos Pátios 
Reguladores, Sindica-
tos, PM Rodoviária  e 
operadores dos Ter-
minais da Região se 
reúnem nesta terça, 
dia 10. 

A coordenação 
dos trabalhos segue 
orientação do Minis-
tro dos Portos Edinho 
Araújo e também en-
volve os Ministérios 
da Agricultura e dos 
Transportes. 

O diretor da Co-
desp, Luis Cláudio 
Santana Montenegro, 
informa que o encon-

tro abre os trabalhos 
de 2015 do chamado 
Plano, implementado 
para que cada órgão 
envolvido possa apre-
sentar o que já tem 

desenvolvido como 
parte do conjunto  de 
responsabilidades e 
atribuições durante o 
período de escoamen-

to da safra com início 
previsto para 15 de fe-
vereiro.

“Na safra passada, 
o agendamento evi-
tou um caos nas áreas 
portuárias e nos aces-
sos. Este ano, vamos 
aprimorar o progra-
ma, com a disponibi-
lização de mais um 
pátio para estaciona-
mento temporário de 
650 caminhões  e ou-
tras ações para garan-
tir o escoamento com 
segurança e tranqui-
lidade”, afirma o mi-
nistro Edinho Araújo.

De acordo com a 
Codesp o sistema de 
agendamento para a 
chegada de caminhões 
ao Porto foi implanta-

do há dois anos. 
O Fórum ocorrerá 

dia 10 de fevereiro a 
partir das 8h30min no 
Terminal de Passagei-
ros Giusfredo Santini 
– Concais, localizado 
no armazém 25,  na 
Avenida Cândido Ga-
freé, sem número.

Ministério Público

Diante da falta de 
ações definitivas o  
Ministério Público Fe-
deral de Santos deu  
prazo de 20 dias para 
que a Codesp e outras 
entidades informem 
o que será feito para 
evitar o problema dos 
congestionamentos 
das rodovias. 

15 de fevereiro 

Começam a chegar aos 
terminais de Santos e 
Guarujá a Safra de Grãos.
Plano minimizou proble-
mas mas falta de pátios 
reguladores persiste

CRECI: J 20394

(13) 3382-2232

Av. D. Pedro I, 917 - Enseada - Guarujá/SP
www.linaimoveisguaruja.com.br
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