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Marcel Nobrega

Obras ajudam a 
escoar Safra 2015
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Mais de 1,5 milhões começam a 
chegar para folia na Baixada

Passarelas do samba, blocos e extensa programação com desfiles das escolas de samba e blocos carnavalescos estão prontos para animar os cinco 
dias de folia. A previsão é que mais de 500 mil veículos desçam a Serra pelo Sistema Anchieta Imigrantes. Prefeituras também preparam esquemas 
especiais de segurança e trânsito

guarujá

Diante do caos pro-
vocado pelo conges-
tionamento em 2013 
a Prefeitura articulou 
um conjunto de ações 
envolvendo Estado, 
Ecovias, Codesp e em-
presas. 

O trabalho foi apre-

sentado durante Fó-
rum realizado esta 
semana, visando rece-
ber a safra deste ano. 
A principal medida foi 
a construção de um 
novo acesso ao Porto 
saindo da Cônego Do-
mênico Rangoni. 

solução

Nova Vila 
Noel tem área 
definida

Prefeitura e Ecovias 
apresentaram o projeto 
básico para construção 

de 176 apartamentos 
no antigo Parque das 
Primaveras. O terreno 

de 11 mil m² contará 
com áreas de comércio, 
lazer e esporte. A remo-

ção total da Vila Noel é 
fruto de articulação de 
Marcia Rosa.

fatos e teNDÊNCIas    

Diga ao povo que fico!

Wagner Moura: a disputa 

Rosa e 13 perseguem Dinho

Sobre a participação de munícipes nas 
galerias da Câmara durante a última sessão

Partidos querem contar com o petista para       
disputar a eleição de 2016

Com bela gravata, vereador vota contra 15 e 
defende o 13

Marcio França e Luciano Batista
Deputado e vice-governador podem estar juntos 
na disputa da eleição municipal

Comerciantes protestam
E vereadores de Praia Grande devem discutir 
mudanças na Lei Cidade Limpa

Acontece na Indústria
entrevista

10

Analista de segu-
rança da Unipar Car-
bocloro Cleverton dos 
Santos, é mais uma 

história de sucesso 
que merece destaque 
no Polo Industrial de 
Cubatão

Alfredo Moura quer 
modernizar a Casa

câmara sv

Em entrevista ao 
Acontece Presidente da 
Câmara de São Vicente 
fala dos planos para 

modernizar o legislati-
vo e realizar concurso 
público para completar 
quadro de servidores

esporte

Praia Grande recebe 
etapa para o  Paulista 
de Karatê

RONCO: 
Saiba como 
tratar!
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Bertioga tem carnaval 
pé n’areia
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Local dará lugar aos 176 apartamentos. Solução é uma vitória pessoal da 
prefeita Marcia Rosa, pois moradores estavam fora do primeiro projeto

articulação

Vila Noel vai ocupar área do 
Parque das Primaveras

Os desafios de Alfredo Moura

Eleito em 2012 para o 
quarto mandado conse-
cutivo, Alfredo Moura 
(Pros), conquistou tam-
bém a confiança de seus 
pares e foi eleito para 
presidir a primeira Câ-
mara das Américas.

Servidor público de 
carreira, o parlamentar 
tem experiência acumu-
lada tanto para legis-
lar como também para 
administrar. Desde os 
anos 80 ocupou diver-
sas funções importantes 
na Prefeitura, inclusive 
de secretário. 

Sobre o desafio de 
administrar o Legisla-
tivo vicentino, Alfredo 
Moura recebeu o Jornal 
Acontece para entre-
vista. Temas como re-
forma administrativa, 
concurso público para 
reposição de quadros e 

digitalização de todos 
os arquivos e procedi-
mentos da Casa foram 
abordados. A seguir se-
guem alguns trechos da 
conversa: 

Jornal Acontece-  O 
que representa a escolha 
de seu nome como pre-
sidente da Câmara de 
São Vicente para os pró-
ximos dois anos?

Alfredo Moura - Para 
mim, representa uma 
enorme responsabili-
dade. Ainda mais após 
todas as circunstâncias 
em que a eleição para o 
cargo ocorreu. Simboli-
za um voto de confiança 
em relação ao trabalho 
que desenvolvo como 
parlamentar desde o 
meu primeiro manda-
to, pautado na ética e 

na luta para atender as 
necessidades da popu-
lação de São Vicente, 
ansiosa por leis que tra-
gam melhorias efetivas 
para o seu dia a dia.

Jornal Acontece - 
Como pretende admi-
nistrá-la?

Alfredo Moura - 
Como frequento dia-
riamente a Câmara e 
conheço a eficiência do 
nosso quadro técnico-
administrativo e jurí-
dico, estou certo que a 
próxima Mesa Diretora 
irá trabalhar com tran-
quilidade e com o apoio 
de servidores e grande 
parte dos vereadores, 
ampliando a produção 
parlamentar dentro de 
um processo irreversí-
vel de modernização e 
transparência.

Jornal Acontece - Cite 
algumas iniciativas que 
serão tomadas em sua 
gestão

Alfredo Moura - No 
cargo máximo do legis-
lativo municipal, pre-
tendo fazer uma reforma 
administrativa, com a re-
alização de um concur-
so público. Já iniciamos 
também a digitalização 
dos rquivos da casa.Até 
então, os arquivos se en-
contram dentro de pas-
tas separadas por ano 

de mandato. A intenção 
é facilitar a procura dos 
arquivos e eternizar os 
documentos da Câmara 
Municipal, maneira de 
valorizar e preservar a 
história da Primeira Câ-
mara das Américas. Está 
prevista a digitalização 
de cada projeto de lei, 
requerimento, moção, 
indicação, entre outras 
atribuições parlamenta-
res. Outra medida será a 
pautação do Plano Dire-
tor do nosso município, 
que precisa ser revisto 
e atualizado. E nesse 
processo, a participação 
dos munícipes será fun-
damental. Por isso, pre-
tendemos convocar au-
diências públicas para 
discutir nosso plano.

Jornal Acontece Ava-
lie este primeiro mês na 
presidência

Alfredo Moura - No 
primeiro momento, es-
tou estudando o fun-
cionamento da Casa, 
avaliando o que precisa 
ser realizado. Gosto de 
trabalhar com pratici-
dade, ver o que tem que 
ser feito e executar. Pre-
tendo implantar o plano 
de cargos e carreiras. 
Esse é o primeiro pas-
so, porque hoje tenho 
dois lados, a vereança e 
a presidência que tenho 
que trabalhar junto com 
os 14 vereadores.

Foi apresentado-
nesta quinta, dia 12, 
a proposta de solução 
definitiva para os mo-
radores do bairro Vila 
Noel. 

A ocupação, às 
margens da rodovia 
Anchieta, foi ‘corta-
do’, recentemente, por 
pistas e viadutos do 
Anel Viário EngºLuiz 
Antônio Veiga Mes-
quita. 

Inicialmente seriam 
removidos apenas as 
famílias diretamente 
atingidas pelo traça-
do do projeto. 

Contudo, devido 
ao risco de manter o 
bairro sob os viadutos 
e face ao isolamen-
to provocado pelas 
obras, a prefeita Mar-
cia Rosa fez uma ver-
dadeira campanha, 
cobrando a remoção 
total do núcleo. 

Agora, as 176 famí-
lias que ainda moram 
no local serão realoca-
dos em um novo bair-
ro. O novo conjunto, 
com quatro prédios, 
vai contar com áreas 
de comércio, lazer e 

esporte.
A área total do terre-

no, de cerca de 11 mil 
m², onde ficava o Par-
que das Primaveras, 
entre a avenida Henry 
Borden, Joaquim Mi-
guel Couto e a rodo-
via Cônego Domênico 
Rangoni, será alienado 
à CDHU, responsável 
pela obra em parceria 
com a Ecovias. 

De acordo com a 
prefeita Marcia Rosa, 
já está sendo elabora-

do projeto de lei para 
ser analisado pela Câ-
mara. Marcia, fez elo-
gios e agradecimentos 
especiais aos técnicos 
da CDHU e Ecovias, 
lembrando que eles, 
além de competência 
técnica, tiveram sen-
sibilidade para com 
a comunidade onde 
atuaram. 

Moradores 
Lideranças da Via 

Noel também estive-

ram presentes ao anún-
cio de definição da área 
e do projeto das mora-
dias. Maria das Graças 
da Silva, que por duas 
vezes presidiu a asso-
ciação de moradores, 
lembrou da ansiedade 
que as famílias pas-
saram a viver desde 
que se anunciou que 
precisariam ser trans-
feridas.” A solução 
encontrada atende aos 
nossos pedidos. Esta-
mos muito felizes”.

Divulgação

Diga ao povo que 
fico!  

Em meio à bagun-
ça que se formou nas 
galerias do Legislati-
vo cubatense, alguém 
passou dos limites. 

Quando há manifes-
tação voltada ao tra-
balho dos vereadores, 
até que é tolerável. 

Agora, mandar o ve-
reador sair do armário, 
não pode.  

Contudo, a carapu-
ça não foi reivindicada 
por nenhum dos no-
bres edis. 

Quem fica com ele? 

Wagner Moura está 
no meio de acirrada 
disputa. Interlocutores 
não escondem que o 
petista tem sido procu-
rado por emissários de 
várias legendas. 

Ao menos seis parti-
dos já fizeram o convi-
te, entre eles o PMDB.

Há quem diga que 
há até convite tucano. 

 

Abono na pauta 

Está na pauta da 
próxima sessão da Câ-
mara de Cubatão o 
projeto de lei que con-
cede abono salarial aos 
servidores públicos. 

Enquanto isso, a lici-
tação para continuida-
de do Cartão Servidor 
segue parada. 

Bela gravata 

Ex-aliado e fiel escu-
deiro da prefeita Mar-
cia Rosa, o vereador 
Dinho parece guardar 
no inconsciente sauda-
des daquele tempo. 

Além da gravata 
rosa, da última sessão, 
o parlamentar defen-
deu 13 cadeiras a par-
tir de 2017. 

Povo não aprova

Vergonha, absurdo, 
desrespeito e outras 
palavras impublicáveis 
deram o tom da reação 
popular em relação ao 
aumento de cadeiras. 
Alheios à opinião po-
pular os vereadores 
cubatenses foram qua-
se unânimes. A matéria 
foi aprovado por 10x1. 

França/Batista o 
retorno

Desde a eleição de 
outubro passado, Bili 
convive com reapro-
ximações políticas em 
torno do vice-gover-
nador Marcio França. 

A última foi com 
o deputado Luciano 
Batista. Aliados des-
de 1996, Márcio e 
Luciano seguiram ca-
minhos diferentes a 
partir de 2010. 

Só falta oficializar 

Luciano Batista diz 
que vai ser candidato 
a prefeito em 2016. 
Márcio, que afirma 
não ter definido seu 
candidato e que não 
pretende lançar o fi-
lho novamente, tem 
tudo para apoiar Ba-
tista. 

Nós já sabíamos 

Conforme ante-
cipado pela coluna, 
Rennèe e Rafael dei-
xaram o 1º escalão da 
prefeita Marcia Rosa.

As Secretarias de 
Saúde e de Esportes já 
têm novos titulares.

No esporte quem 
assume é Luiz Fer-
nando da Silva, mais 
conhecido como “Su-
quinho”. Já a pasta 
da saúde ficará nas 
mãos do ginecologis-
ta Benjamin Rodri-
gues Lopes. 

Valeu a pena 

Roxinho sobe espe-
rar e digerir. Com isso 
conseguiu o comando 
da Secretaria de Es-
portes para seu par-
tido, o PMDB. Mais 
que isso, o vereador 
está ocupando outros 
pontos estratégicos 
no governo. 

Protesto pacífico 

Um grupo de co-
merciantes protestou 
durante a 2ª Sessão 
Ordinária da Câmara 
de Praia Grande. Os 
manifestantes que-
rem mudanças na Lei 
Cidade Limpa. Sancio-
nado em 2012 o texto 
restringe algumas for-
mas de publicidade. 

Enquanto o MP de Santos cobra provi-
dências mais efetivas da Codesp, que não 
realizou obras para resolver gargalos no 
escoamento da safra de grãos, Guarujá 
mostra o que já foi feito. 

Medidas articuladas entre a Prefeitu-
ra, a Ecovias, o Governo do Estado, setor 
privado e a própria Codesp resultaram na 
construção de novo acesso entre a Cônego 
DomênicoRangoni. 

Representantes da Prefeitura partici-
param de um Fórum realizado em Santos 
para manter o plano de controle e agen-
damento da chegada de carretas à Região. 
Além das medidas emergenciais a cidade 
mantém interlocução direta com Brasília 
para acelerar as obras da perimetral. 

Safra 2015
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Promessa de muito samba, 
brilho e animação na Baixada

Pedro Rezende

Escolas de samba se apresentam entre os dias 14 e 17. Blocos carnavalescos animam bairros e matinês completam festa

tudo pronto

1,5 milhão 

de turistas são esperados 
nas cidades da Baixada 
Santista

As agremiações 
pleiteantes ao grupo 
de acesso santista, 
Mãos Entrelaçadas e 
Unidos da Baixada, 
abriram os desfiles 
na passarela Drauzio 
da Cruz na Zona No-
roeste. 

Na sequencia se 
apresentaram as es-
colas do Grupo de 
Acesso. 

      

Cubatão 

A passarela do 
samba, no Jardim 
Casqueiro, está pron-
ta para receber o des-
file das escolas de 
samba. 

A disputa pelo títu-
lo começa neste sába-
da a partir das 23:30 
com apresentação da 
Nações Unidas, se-
guida pela Unidos 
dos Morros.  

 O fechamento 
do desfile vai ficar 
por conta da escola 
campeã do ano pas-
sado, a Independên-
cia, ás 2:30 horas. 

Antes das escolas 
haverá apresentação 
artística do Afoxé Fi-
lhos de Ganza Zumba 

e saudação da Corte 
Carnavalesca, a par-
tir das 21 horas. 

A apuração será na 
segunda, dia 16, no 
Centro Esportivo Ro-
merão, a partir das 17 
horas. A campeã re-
cebe prêmio de R$ 90 
mil, a segunda leva 
R$ 60 mil e a terceira 
colocada fica com R$ 
30 mil.

O carnaval pros-
segue no domingo, 
segunda e terça com 
desfile de blocos nos 
bairros e matinê no 
Parque Anilinas.  

Guarujá 

  Mais de 20 mil 
foliões são esperados 
na passarela do sam-
ba da Av. Santos Du-
mont, nos dois dias 
de desfile, na segun-
da e terça-feira. 

Além dos desfiles, 
18 blocos percorrem 
os bairros, levando 
muito samba e as 
tradicionais marchi-
nhas. 

A apuração será na 
quarta, dia 18, a par-
tir das 10 horas no 
Anfiteatro Ferreira 
Sampaio. 

Na abertura dos 
desfiles, às 21 horas 
acontece a tradicional 
lavagem da avenida. 
Em seguida a corte 
carnavalesca se apre-
senta ao público.  

 Praia Grande

 O ‘Carnaval da 
Família’ leva folia aos 
bairros e à passarela 
do samba, ao lado do 
terminal Tude Bas-
tos. 

 Dezoito agremia-
ções disputam o tí-
tulo de campeão e o 
acesso ao grupo de 
elite. 

Um dos destaques 
do carnaval é o Grê-
mio Guaratude, que 
vai defender o respei-
to às diversidades na 
avenida. 

A agremiação será 
a terceira a entrarna 
avenida no primei-
ro dia de desfiles. A 
abertura dos desfiles 
ocorre na segunda, 
dia 16, a partir das 19 
horas. 

São Vicente 

Os festejos para o 
Carnaval em São Vi-
cente começaram na 
última sexta, dia 06, e 
prosseguem até o dia 
17. 

Ao todo, mais de 
110 mil foliões são 
esperados nos 29 blo-
cos e bandas que irão 
desfilar pelas ruas da 
área insular e conti-
nental do município.

A Prefeitura espe-
ra mais de 100 mil tu-
ristas e foliões.

Bertioga tem carnaval ‘Pé n’areia’
Foliões podem aproveitar bandas e blocos na tenda 

montada no centro da cidade
Foliões dos blocos  

e bandas da cidades 
percorrem ruas até 
a tenda montada na 
Praça de Eventos.

 Os desfiles come-
çam na sexta a partir 
das e seguem até a 
terça, dia 17. 

A programação 

elaborada pela Prefei-
tura prestigia todos 
os bairros da cidade. 

O carnaval foi pen-
sado para agradar a 
toda a família.

Outro critério es-
tabelecido entre a 
Prefeitura e os blocos 
carnavalescos é o de 

resgate das tradicio-
nais marchinhas.

Sucesso na fo-
lia do ano passado 
o Carnaeletrônico 
também foi manti-
do. A programação 
completa pode ser 
consultada em acon-
tecedigital.com.br 

Corte cubatense: Rei Momo Willian Gordão, Nego Osmar e Vida,  Cidadão 
e Cidadã Samba, Fabiano Rei, passista. Marcelly Close, 2ª  princesa Gay, 
Kethelyn Lorransk, 1ª e Letícia Rios, Rainha Gay; Simone Caldas 2ª princesa, 
Jessica Campos, 1ª princesa, e Marisa Santos, Rainha do Carnaval.

Ecovias espera descida de 
até 510 mil veículos
Descida começa na sexta. Retorno a partir de segunda

O Sistema Anchie-
ta Imigrantes estima 
que enre 400 e 510 
mil veículos desçam 
a serra para os dias 
de carnaval.

A expectativa é 
que o aumento no 
fluxo de veículos ini-
cie já na manhã des-

ta sexta no esquema 
7x3. 

A operação desci-
da fica em vigor até a 
meia-noite de sábado, 
sendo retomada no 
domingo a partir das 
7h. 

A partir das 15h de 
segunda, o volume 

de tráfego começa a 
aumentar no senti-
do SP, quando inicia 
a operação subida 
(2x8). Toda o esque-
ma das operações su-
bida e descida para a 
semana de carnaval 
estão no Portal acon-
tecedigital.com.br.

Cidades preparam esquemas 
especiais para o carnaval

Para dar conta do 
fluxo de veículos e 
pedestres nos arre-
dores das ‘passarelas 

de samba’, Prefeitu-
ras e Companhias de 
Trânsito da Região  
preparam uma série 
de medidas. 

Aumento no efe-
tivo de agentes, mu-
danças de sentido 
em ruas e avenidas e 
reforço nos sistemas 
de transporte público 
estão entre as princi-
pais medidas. 

Foliões e morado-

res também precisam 
ficar atentos às mu-
danças no trajeto de 
ônibus e lotações de 
transporte público. 

De acordo com 
as Prefeituras mais 
de 300 agentes estão 
convocados. 

Todas as informa-
ções estão disponí-
veis para consulta no 
Portal acontecedigi-
tal.com.br 

Aderbau Gama

300 agentes

Reforçam a fiscalização e 
orientação de motoristas 
no trânsito, sobretudo no 
entorno das passarelas de 
samba 

Desfile das escolas de Guarujá: Imperador da Ilha, bicampeã em 2014
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Taça Cidade de
Cubatão

Começou no últi-
mo domingo, dia 08, 
o mais tradicional tor-
neio de futebol ama-
dor da cidade. Foram 
três jogos na primeira 
rodada, todos na ca-
tegoria veteranos. 

No campo do Vera 
Cruz, o EC Vila Pari-
si goleou o Nova Re-
pública, por 4 x 1. EC 

por Washington Luiz

EsportE

Mirassol também ga-
nhou de 4 a 1, do Vila 
Natal. 

O último jogo foi 
2 a 1 para o XVI Ban-
deirantes frente ao 
EC Cubatão. 

A segunda dos ve-
teranos e a primeira 
rodada da categoria 
amador acontecem 
no domingo, dia 22.

PG sedia 
etapa do 
Paulista 
de Karatê

Veterano 

EC Cubatão x Mirassol 
11 horas – EC Cubatão

Unidos x Nova República
9 horas - Unidos

Vila Natal x XVI Bandeirantes 
 9 horas – Vila Natal 

Praia Grande recebe 
atletas de todo o Esta-
do no próximo sábado, 
dia 21. É a disputa da 
etapa classificatória do 
Campeonato Paulista 
de Karatê, que acontece 
O evento acontece no 
Ginásio Samambaia. A 
competição faz parte do 
calendário da Federa-
ção Estadual (FPK). 

Além da disputa 
por vagas no Paulista, 
acontecem torneios de 
katá (exibição de movi-
mentos) e kumitê (luta): 
Pré-mirim (até 5 anos), 
mirim B (6 e 7), mirim 
A (8 e 9), infantil B (10 e 
11), infantil A (12 e 13), 
juvenil-cadete (14 e 15), 
junior (16 e 17), sub-21, 
sênior (18 a 34), master 
A (35 a 40), B (41 a 45) e 
C (mais de 46).

 Também divisão 
por peso e graduação 
(kyu). Quanto menor o 
kyu , mais evoluído é o 
atleta: branca (6º kyu), 
amarela (5º), laranja 
(4º), verde (3º), azul ou 
roxo (2º), castanho ou 
marrom (1º).

São Vicente leva 
ouro em olimpíada 
de matemática

Entre mais de 18 
mil candidatos, o 
aluno vicentino João 
Paulo Santos Gomes, 
da EMEF Mario Co-
vas Junior, de 15 anos, 
conquistou a meda-
lha de ouro na última 
edição daOlimpíada 
Brasileira de Mate-

mática das Escolas 
Públicas (OBMEP). 

A Secretaria da 
Educação (Seduc) de 
São Vicente recebeu 
uma carta-convite 
para que o aluno par-
ticipe do Programa 
de Iniciação Científi-
ca (PIC). 

Material escolar já está sendo 
distribuído nas escolas municipais 

cubatão

Na terça, dia 10, a prefeita iniciou a entrega dos kits aos alunos da UME Luiz 
Gustavo de Lima, na Vila Natal e quarta, na UME Espirito Santo, na Vila Nova 

Já na primeira se-
mana de aula, os alu-
nos da rede municipal 
de ensino de Cubatão 
estão recebendo os 
kits de material esco-
lar, distribuídos pela 
Prefeitura. No primei-
ro dia de distribuição 
do material, a prefei-
ta Marcia Rosa esteve 
na UME Luiz Gusta-
vo de Lima, na Vila 
Natal e fez a entrega 
simbólica aos alunos 
Elias Nunes Maez (1º 
ano A), Luana Libe-
rata dos Santos Gon-
çalves (3º ano A) e 
Clara Elis Pereira dos 
Santos (1º ano C). Ao 
lado do vice-prefeito, 
Donizete Tavares e do 
diretor da escola, An-
tonio Marcos Zatti, a 
prefeita lembrou que 

a verdadeira inclusão 
passa pela igualdade 
de direitos.

“Não existe inclu-
são de fato se a gente 
não entender que na 
escola pública todos 

são iguais e devem ter 
o material necessário 
para participar das 
atividades pedagógi-
cas propostas pelos 
professores”, disse 

A prefeita lembrou 
que a Prefeitura está 

finalizando a licita-
ção para a entrega de 
uniformes de Verão e 
de Inverno, prevista 
para o fim de março.

 Nas escolas - Ao 
todo, foram com-
prados 22.350 kits 
de material escolar, 
no valor total de R$ 
1.866.231,00. 

Para atender às es-
pecificidades de cada 
nível de ensino, os 
kits foram divididos 
em cinco.

 O kit 1 será en-
tregue nas classes de 
Infantil 4; o kit 2 vai 
para alunos do Infan-
til 5; o kit 3 as classes 
de 1º ano; o kit 4 alu-
nos do 2º ao 5º ano; e 
o kit 5 será entregue 
aos estudantes do 6º 
ao 9º ano.

Alguns itens es-
tão em todos os kits: 
apontador, borracha, 
lápis preto, cola bran-
ca, caderno de carto-
grafia, lápis de cor (12 
cores), pasta escolar 
plástica, tesoura esco-
lar e pasta catálogo.

kit 1 - caderno bro-
chura, giz de cera, 
guache, caixa de pin-
tura a dedo, massa de 
modelar, pincel nº 16 
e broxinha nº 0. 

Kit 2 - caderno bro-
chura, estojo, giz de 
cera, guache, massa 
de modelar, pincel nº 
12, broxinha nº 0 e cai-
xa de pintura a dedo. 

Kit 3 - caderno 
brochura pequeno, 
brochura grande, e 
de linguagem, estojo 
escolar, caneta hidro-
gráfica 12 cores e lá-
pis preto.

Kit 4 - caderno bro-
chura grande, bro-
chura pequeno, de 
linguagem, canetas 
esferográfica azul e 
vermelha e hidrográ-
fica, estojo escolar, 
papel almaço, hidro-
gráfica 12 cores e ré-
gua de 30 cm. 

Kit 5 - caderno uni-
versitário de capa de 
dura, canetas esfero-
gráfica azul e verme-
lha, compasso, kit geo-
métrico, estojo escolar, 
papel almaço e caneta 
hidrográfica 12 cores.

Marcel Nobrega

22.350

kits de material          
escolar para os       
alunos da rede 

04 www.acontecedigital.com.brSexTA-feIRA   13  de Fevereiro 2015



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 

Com o objetivo de 
fortalecer cada vez 
mais o segmento, a 
Associação Comer-
cial e Empresarial 
do Guarujá - Aceg 
reuniu associados 
para o 1º Café da 
Manhã Empresarial 

de 2015. Toda última 
sexta de cada mês acon-
tece o Café e Happy 
Hour, alternadamente. 

O Café aconteceu 
na Chopperia da Villa, 
onde o presidnte Rogé-
rio Gemignani Sanchs 
e seu diretoria, capri-
charam na recepção.

Representaram a 
Prefeitura a secretária 
Adjunta de Desenvol-
vimento Econômico e 
Portuário Eliane Belfort 
e Luiz Carlos Pacheco 
diretor de Desenvol-
vimento Empresarial 
Comércios e Serviços. 
A Aceg fica na rua 
Buenos Aires, 148 - 
Vila Maia - Guarujá, 
telefone (13) 3344-4000.

Patrícia Castro/ Berta Consultoria; Eliane 
Belfort/ Secretaria de Desenvolvimento; 
Rogério Gemignani Sachs, presidente da 
Aceg e Cristina Oliveira/ Acontece.

Ariane Araújo Ortunho/ Chopperia da 
Vila; Cido Barbosa/ Jornal Acontece e 
o presidente Rogério Sachs.

Ariadne Silva e seu esposo Oscar/ 
Promoary Eventos e José Luiz/ATM 
Informática.

José Roberto Buchala e Roberto 
Venturelli/ Parque Itapema Shop-
ping e o presidente.

Márcio Antonio /Marc Mat. para Construção; Carlos           
Alberto Couto/ Couto Mat. para Construção; José Luiz/ 
ATM Informática; o presidente  com os diretores Paulo 
Rogério e José Marcos /Marc Mat. para Construção.

Solange e Isac Pereira /Vida Ma-
teriais Elétricos com o Presidente.

Sérgio Luiz Alves e Michele/ Unidas 
Aluguel de Carros.

Reginaldo Costa e esposa 
(RC Santos) com Sachs.

Eliane Belfort e Eliana /
Mary Kay.

O presidente; Silmara Cassini/Quiosque Vida 
Boa; diretor Paulo; Elaine Silveira e Aurelina 
Oliveira /Lina Imóveis.

Ândreo Ferreira e sua esposa Débora 
Indauí /Óptica Ocular.

Admilson dos Santos/ Planicontes; o 
presidente e o diretor Paulo e Luiz Carlos 
Pacheco / diretor PMG.

Yeda Maria Biscola / Apart Hotel 
Guaiúba; Wilson Saraiva/  Hotel 
Guarumar e Renata Sakavícius/
Pousada Casa da Vovó na Praia.

Jacson e Neide/ Doceria Neide Leite e 
Ariane Araújo.

Luiz Leal /Nurture RH; Heládio Rosa Filho / Ma-
her Consultoria, o presidente e Carmem Gomes, 
gerente da Aceg.
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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

Muito sucesso para a equipe do Maria Bonita Studio de Bele-
za: Jéssica Cabeleireira, Adriana Podóloga, Priscilla Depiladora, 
Paula Manicure, Giulia Esteticista e Paloma Tatuadora, que in-
auguraram o Studio no último dia 08.

Os irmãos da Loja Maçonica Aliança Fraterna de Cubatão realizaram a 
oitava Festa Tropical, com o sucesso de sempre

Vereadores e 
amigos curtindo 
o animado Baile 
do Hawai, na 
Socia.
Três ambientes 
personalizados 
para acomodar 
público variado.

Robson Gady 
com sua esposa 
Solange, o dep. 
federal Marcelo 
Squassoni com 
sua esposa, 
Andreia e Beto 
Feijó

Miriam Petrone presidente da Abrajet, com a 
corte carnavalesca do Guarujá

Tadeu Rodrigues, presidente da So-
cia e o secretário Adilson de Jesus

A pequena laura completou seis 
anos sob o tema Frozen. O sol 
colaborou e a criançada se esbal-
dou na piscina. Também serviu 
de despedida, pois a família, com 
o coração apertado, ao mesmo 
tempo que feliz prepara as malas 
em mudança para Inglaterra

Bryane Chaves é a nova 
contadora do pedaço!
formada com louvor e 
aprovada no exame de su-
ficiência do CRC. A analista 
contábil recebe os parabéns 
da família orgulhosa, abra-
ços da equipe Acontece e o 
carinho do marido,  nosso  
editor Júlio César Chaves

Por traz do ronco que é um 
problema comum nas famílias 
existe uma doença grave: AP-
NEIA DO SONO.

A Apneia é a parada da 
respiração, ou a interrupção 
do fluxo de ar para os pulmões 
por mais de 10 segundos. Ela 
já pode ser considerada um 
problema de saúde pública, 
pois é uma doença frequente 
e com alta taxa de mortali-
dade, devido ao aumento do 
risco de hipertensão arterial 
(pressão alta), acidente vascu-
lar cerebral (AVC), infarto do 
miocárdio, acidentes de trân-
sito (em razão da sonolência 
excessiva provocada pelas 
noites mal dormidas), entre 
outros problemas. 

Ronco: um sinal de alerta para uma doença grave

Algumas causas da Apneia:

Sobrepeso, crianças com 
amídalas e adenóides aumenta-
das (diminuição do rendimento 
escolar, atraso no desenvolvi-
mento e crescimento), desvio de 
septo nasal, rinites entre outras.

Dentre os sintomas e sinais 
característicos que orientam o 
diagnóstico clinico e, por sua vez 
podem servir de alarme para o 
paciente ou seus familiares, 
temos: ronco noturno de alta 
intensidade, sono agitado, para-
das respiratórias durante o sono 
(apneia), despertar freqüente 
durante a noite, sensação de 
cansaço ao despertar (sono não 
reparador), sonolência diurna 
excessiva (paciente que dorme 

lendo, assistindo televisão), fa-
diga anormal durante o dia, dor 
de cabeça ao despertar, irritabi-
lidade, depressão, diminuição 
da libido, perda de memória e 
dificuldade de concentração, 
suor noturno, hipertensão ar-
terial (pressão alta) e arritmias 
cardíacas.

O tratamento é sempre rela-
cionado com a causa, a gravida-
de e o estágio da doença em que 
se encontra o paciente.

Se você ronca, tem este 
problema e se identificou com 
as causas e sintomas a Clinica 
Odontologica Orto Cubatão 
têm a solução, além de cuidar 
da sua saúde bucal em diver-
sas especialidades. Saiba mais:  
www.ortocubatao.com.br 
ou agende uma consulta  
Tel.: (13) 3361-1610, rua Rio 
de Janeiro, 631, Vila - Nova,  
Cubatão. 
Dr. Benedito Alexandre V. Neves.
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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 Có-
digo Civil Brasileiro: TIAGO DA SILVA LEANDRO e VITORIA REBECA GOMES MORAIS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 34249644X - SSP/SP, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e nove 
(04/03/1989), residente na Rua Mato Grosso, 35, Fabril, Cubatão - SP, filho de SERGIO LEANDRO, de 
nacionalidade brasileira, ajudante de manutenção, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ZELIA FERREIRA DA SILVA LEANDRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
caixa, RG n.º 371540148 - SSP/SP, CPF n.º 40594764807, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa e seis (30/09/1996), residente na 
Rua Engenheiro Alberto Pinto de Aguiar, 81, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de JOÃO DA CRUZ DA 
SILVA MORAIS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de JOSELIA GOMES, falecida há 7 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 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: HEBERTH FERNANDES DE SOUZA e BEATRIZ FERREIRA AMORIM. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 48993626 - SSP/
SP, CPF n.º 41676969837, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis 
de setembro de mil novecentos e noventa e dois (26/09/1992), residente na Rua Santa Julia, 20, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de GEDEON PEREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
lubrificador, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VILMA FERNANDES DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, doméstica, com 50 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 48332954 - SSP/SP, CPF n.º 42430661837, com 
20 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 182, fls. nº 122vº, Termo 
nº 109979), nascida no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e quatro (16/07/1994), 
residente na Rua Ana Maria, 115, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de RICARDO GONÇALVES AMO-
RIM, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ISABEL CRISTINA PIRES FERREIRA AMORIM, de nacionalidade brasileira, aux.administrativo, 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, 04 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: DIEGO BUENO e TATIANE SILVA DE ARAUJO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, conferente, RG n.º 109406422 - SSP/PR, CPF n.º 04898174914, com 
23 anos de idade, natural de Curitiba - PR, nascido no dia quatorze de julho de mil novecentos e 
noventa e um (14/07/1991), residente na Rua Santa Marta, 112, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho 
de ADELAR SOARES BUENO, falecido há 10 anos e de ELIZA REGINA PEREIRA RAMOS, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 45 anos de idade, residente em Curitiba - PRDivorciado de Ariane 
Jacira de Almeida, conforme sentença datada de 12/05/2014, proferida pela MM. Juiza de Direito, no 
projeto Justiça no Bairro, Curitiba-PR.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
repositora, RG n.º 428483306 - SSP/SP, CPF n.º 33279340888, com 21 anos de idade, natural de Cu-
batão - SP, nascida no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa e três (13/10/1993), resi-
dente na Rua Santa Marta, 112, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO CANIDÉ DE ARAÚJO, 
desaparecido há 21 anos e de MARIA DAS DORES SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Jheyson Porto Carvalho, conforme 
Escritura Pública lavrada pelo 1º Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos desta Comarca, 
Livro 199, pgs. 074/075, datada de 01/04/2014.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de 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: FLAVIO RODRIGO FERNANDES DA SILVA e GARDÊNIA FREIRE DE OLIVEIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro ambiental, RG n.º 27661802 - SSP/
SP, CPF n.º 25519642885, com 37 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 11, fls. nº 240, Termo nº 8197), nascido no dia vinte e um de março de mil novecentos e setenta 
e sete (21/03/1977), residente na Rua Brasília, 371, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de GER-
CINO CÍCERO DA SILVA, falecido há 10 anos e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 75 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, engenheira ambiental, RG n.º 33086081 - SSP/SP, CPF n.º 33261029846, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 127, fls. nº 271, Termo nº 32913), 
nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e oito (22/04/1988), residente na 
Rua Brasília, 371, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
ASINETE FREIRE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, operadora de pá carregadeira, com 47 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, 05 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: JOSE ALEXANDRE DE MELO e DENISE LIMA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, gerente de produção, com 42 anos de idade, natural de San-
tos - SP, nascido no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois (28/02/1972), 
residente na Rua José Antonio Ribeiro, 108, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filho de ANTONIO 
GRANJA DE MELO e de MARIA IVONETE DA CONCEIÇÃO . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, secretaria, com 40 anos de idade, natural de Bacabal - MA, nascida 
no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (23/12/1974), residente 
na Av. Edmundo Pinto, 187, QD-J, Conjunto Tangará, Rio Branco - AC, filha de FRANCISCO DJAL-
MA e de MARIA VILMAR DE LIMA.  Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de 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: LUIS BARBINO PEREIRA e LARISSA MARCELA MENDES DE ARAUJO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, empreiteiro, RG n.º 352691438 - SSP/SP, CPF 
n.º 75995581368, com 38 anos de idade, natural de São Julião - PI, nascido no dia quatro de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e seis (04/12/1976), residente na Rua Tabelião Carlos Medina, 315, 
Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JOÃO ALEXANDRE PEREIRA, de nacionalidade brasileira, apos-
entado, com 79 anos de idade, residente em São Julião - PI e de LUCIA ABELINA DE SOUSA PEREIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em São Julião - PI . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 458981308 - SSP/SP, CPF 
n.º 37529642863, com 26 anos de idade, natural de Igarassu - PE, nascida no dia dezessete de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e nove (17/01/1989), residente na Rua Tabelião Carlos Medina, 315, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, filha de RUTE MENDES DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
45 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, 05 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: RENATO BEZERRA DA SILVA e JÉSSICA PEREIRA DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, amarrador, RG n.º 48580556X - SSP/SP, CPF n.º 
38894473848, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de junho 
de mil novecentos e noventa e dois (18/06/1992), residente na Rua Marino Lourenço de Oliveira, 
93, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de ERONIDES BEZERRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JAQUELINE DA SILVA 
SANTOS, falecida há 20 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 347461955 - SSP/SP, CPF n.º 36788043817, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e nove (24/04/1989), residente 
na Rua Marino Lourenço de Oliveira, 93, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de FERNANDO 
PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de MARIZETE BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 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, 06 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: MESSIAS DE ANDRADE MELO e ELIANE SOUSA DE LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, isolador, RG n.º 579589833 - SSP/SP, CPF n.º 05784551370, com 22 
anos de idade, natural de Piripiri - PI (Piripiri-PI  Livro nº 4, fls. nº 52, Termo nº 3838), nascido no dia 
nove de junho de mil novecentos e noventa e dois (09/06/1992), residente na Rua Santa Isabel, 4578, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de RAIMUNDO TRANQUEIRA DE MELO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 73 anos de idade, residente em Piripiri - PI e de LÚCIA PERES DE ANDRADE, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Piripiri - PI . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 437929176 - SSP/SP, CPF n.º 39744165871, 
com 29 anos de idade, natural de Teresina - PI, nascida no dia vinte e um de agosto de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (21/08/1985), residente na Rua Santa Isabel, 4578, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filha de JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de RITA DE CASSIA ALVES SOUSA COSTA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de JOSUEL MANOEL DE LIMA, con-
forme sentença datada de 09/02/2012, proferida pelo M.M Juiz de Direito da 4ª Vara Judicial da Co-
marca de Cubatão-SP, nos autos de nº103/2012. 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, 07 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: JOSÉ OLÍMPIO DE ARRUDA e ELIANE MARY DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, jatista, RG n.º 569596282 - SSP/SP, CPF n.º 43308287404, com 
52 anos de idade, natural de Surubim - PE, nascido no dia dezenove de março de mil novecentos e 
sessenta e dois (19/03/1962), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 121, bloco G, aptº31, 
Bolsão Sete, Santos - SP, filho de OLÍMPIO FRANCISCO DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, apos-
entado, com 74 anos de idade, residente em Surubim - PE e de MARGARIDA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Surubim - PEDivorciado 
de Maria Silva de Arruda, conforme sentença de 05/11/2013, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara 
da Comarca de Lorena-SP, nos autos de nº0002129-62.2012.8.26.0323. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 15159724 - SSP/SP, CPF n.º 03468139802, com 53 anos 
de idade, natural de Lorena - SP (Lorena  Livro nº 35, fls. nº 207, Termo nº 24994), nascida no dia vinte 
e dois de dezembro de mil novecentos e sessenta e um (22/12/1961), residente na Rua Marina Lou-
renço de Oliveira, 121, bloco G, aptº31, Bolsão Sete, Santos - SP, filha de OTAVIO PINTO DOS SANTOS, 
falecido há 13 anos e de BENEDITA DOMINGOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
70 anos de idade, residente em Lorena - 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, 07 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: ALESSANDRO MARCELO DOS SANTOS PINTO e PRISCILA OLIVEIRA DA NOBREGA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 45532022 - SSP/SP, CPF 
n.º 32439630870, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (13/01/1985), residente na Rua Belarmino do Amaral, 951, Jardim 
São Francisco, Cubatão - SP, filho de WILSON ROBERTO PINTO, falecido há 1 ano e de ROSALY MARIA 
DOS SANTOS PINTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de planejamento, 
RG n.º 42176052 - SSP/SP, CPF n.º 33224391863, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia dois de março de mil novecentos e oitenta e sete (02/03/1987), residente na Rua 
Belarmino do Amaral, 951, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, filha de MARCOS ROBERTO DA NO-
BREGA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de TANIA OLIVEIRA DOS SANTOS NOBREGA, de nacionalidade brasileira, secretária de escola, 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, 07 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: STEPHEN ALEIXO DOS SANTOS FERREIRA e ELISABETH DO NASCIMENTO LEMOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, RG n.º 33877546 - 
SSP/SP, CPF n.º 36341579845, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Liv-
ro nº 230, fls. nº 33, Termo nº 71427), nascido no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta e seis 
(09/07/1986), residente na Rua Maria Graziela, 1010, aptº22, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de 
ELMO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, engenheiro, com 58 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de BENEDITA ALEIXO DOS SANTOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, RG n.º 43360282 - SSP/SP, CPF n.º 34950939823, com 30 anos de idade, natural de Pedro 
de Toledo - SP (Pedro de Toledo  Livro nº 15, fls. nº 97, Termo nº 1615), nascida no dia primeiro de 
setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (01/09/1984), residente na Rua Maria Graziela, 1010, 
aptº22, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de LAURENTINO SILVANO LEMOS, falecido há 26 anos e de 
LEA DO NASCIMENTO LEMOS, falecida há 11 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, 09 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: ANDRE LUIZ CASTILHO e ABILENE ATAIDES DUARTE DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante geral, RG n.º 348978121 - SSP/SP, CPF n.º 30219678847, 
com 34 anos de idade, natural de Ferraz de Vasconcelos - SP, nascido no dia vinte e seis de dezembro de 
mil novecentos e oitenta (26/12/1980), residente na Rua das Azaléias, 66, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de 
EDRAIR FRANCISCO CASTILHO, de nacionalidade brasileira, Analista de laboratório, com 62 anos de idade, 
residente em São Paulo - SP e de ANGELA MARIA CASTILHO, de nacionalidade brasileira, domestica, com 
60 anos de idade, residente em São Paulo - SPDivorciado de Marinalva Gonçalves de Oliveira, conforme 
sentença datada de 29/04/2014, proferida pelo MM. Juiz de Direito do Centro Jud. de Solução de Conflitos 
e Cidadania do Foro Central Cível de São Paulo-SP, nos autos de N°0005356-79.2014.8.26.0100.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 309757599 - SSP/SP, CPF n.º 27182666863, 
com 39 anos de idade, natural de Bezerros - PE, nascida no dia nove de fevereiro de mil novecentos e set-
enta e seis (09/02/1976), residente na Rua das Azaléias, 66, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de NEMIAS RE-
INAUX DUARTE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em São Vicente 
- SP e de MARIA DO CARMO ATAIDES DUARTE, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos 
de idade, residente em São Vicente - SP. Viúva de Luis Adilson da Silva, falecido aos 16/07/2006, sob o 
N°16360, livro C-102, fls.312, em Pindamonhangaba-SP. 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, 09 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: GUILHERME CANUTO DE SOUSA CRISPIM e ELISÂNGELA ALVES DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor industrial, RG n.º 35397620 - SSP/SP, CPF 
n.º 41743500866, com 23 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
149, fls. nº 189, Termo nº 90575), nascido no dia onze de abril de mil novecentos e noventa e um 
(11/04/1991), residente na Rua São Luiz, 312, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JAIRO CRISPIM, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de BRITES 
CANUTO DE SOUSA CRISPIM, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de super mer-
cado, RG n.º 290543174 - SSP/SP, CPF n.º 36001883807, com 25 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 133, fls. nº 52, Termo nº 35082), nascida no dia quatorze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e nove (14/02/1989), residente na Rua São Luiz, 312, Vila Nova, Cubatão - SP, 
filha de CARLOS JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de EDILVA ALVES BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 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: SIDRONIO DA SILVA e MARIA DO AMPARO JERÔNIMO ROCHA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, gerente comercial, RG n.º 34249456 - SSP/SP, CPF n.º 
22104430836, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e dois (24/11/1982), residente na Rua Jaime Duarte, 225, Jardim Nova 
Republica, Cubatão - SP, filho de SEVERINO JERONIMO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSE DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, ambulante, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Jussara Ventura 
dos Santos, conforme sentença datada de 25/08/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
do Foro desta Comarca, nos autos de N°0007688-81.2010.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 29408292X - SSP/SP, com 35 anos de 
idade, natural de Macaparana - PE (Macaparana-PE  Livro nº 37, fls. nº 249, Termo nº 12306), nascida 
no dia sete de maio de mil novecentos e setenta e nove (07/05/1979), residente na Rua Jaime Duarte, 
225, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filha de JOSÉ SAMPAIO DA ROCHA, falecido há 10 anos e de 
MARGARIDA JERÔNIMO FERREIRA ROCHA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de enfermagem, 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, 10 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: CRISTIAN JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS e ALINE NASCIMENTO MELO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, leiturista, RG n.º 342491374 - SSP/SP, CPF n.º 
36811169893, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 136, fls. nº 200, Ter-
mo nº 36424), nascido no dia quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (04/08/1989), resi-
dente na Rua São Luiz, 205, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de CELSO RODRIGUES DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, comerciante, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IRACEMA 
DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 46 anos de idade, 
residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
RG n.º 295369541 - SSP/SP, CPF n.º 41289562873, com 23 anos de idade, natural de Quatá - SP (Cu-
batão  Livro nº 155, fls. nº 231, Termo nº 44017), nascida no dia trinta e um de maio de mil novecentos 
e noventa e um (31/05/1991), residente na Rua São Luiz, 205, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de SEVERI-
NO JOSÉ DE MELO, de nacionalidade brasileira, encanador industrial, com 62 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ZILDA SEBASTIANA DO NASCIMENTO MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de fevereiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

A partir do dia 2 de 
fevereiro , estarão aber-
tas as inscrições para o 
casamento comunitá-
rio.  É a oportunidade 
para quem quiser ofi-
cializar a relação afetiva 
e receber uma certidão 
emitida por cartório; 
tudo de graça. Pela séti-
ma vez, a Prefeitura de 
Cubatão, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Se-

 Começam os preparativos do Casamento Comunitário 

Missa de 7° dia
Familiares convidam os amigos de 
Nivaldo Veiga para a celebração. 
Será nesta sexta-feira, dia 13, na 
Igreja São Judas Tadeu no Jardim 
Casqueiro as 18h.
Empresário e importante político 
cubatense, foi superintendente da 
Cursan. 

mas), realizaráo even-
to, no dia 30 de maio.

As inscrições são de 
segunda a sexta-feira, 
das 9 às 11 e das 14 
às 16 horas, na sede 
da Semas, à Rua Pedro 
José Cardoso, 567, al-
tos, Vila Paulista. As va-
gas são limitadas.

“Não haverá despe-
sa de cartório para o 
casal”, disse a servidora 
municipal Simone Go-

mes da Silva, ocupada 
com a organização do 
evento, em local a ser 
definido. A economia é 
de mais de R$ 300,00. 

Trata-se de parceria 
com o Cartório de Re-
gistro Civil de Cubatão, 
em conjunto com o 
Sindicato dos Notários 
e Registradores do Es-
tado de São Paulo (Si-
noreg/SP). São requisi-
tos para os noivos que 

decidirem participar do 
enlace coletivo: residir 
em Cubatão e ter renda 
conjunta de até três sa-
lários mínimos. 

documentos

Para se inscrever no 
Casamento Comunitá-
rio, o casal deve apre-
sentar original e duas 
cópias da cédula de 
identidade e do CPF de 

cada um. E mais: com-
provante de residência 
de um deles e duas có-
pias.

Dependendo do es-
tado civil, cada um deve 
fornecer original e duas 
cópias de: certidão de 
nascimento, se solteiro; 
certidão de casamento 
com averbação de di-
vórcio, se divorciado, e 
certidão de casamento 
e atestado de óbito do 

cônjuge falecido, se vi-
úvo. 

Pessoas na faixa dos 
16 aos 17 anos devem 
providenciar também 
autorização de seus 
responsáveis. Segun-
da via de documentos 
também deve ser pro-
videnciada, caso os pa-
péis estejam ilegíveis 
ou danificados. O regi-
me será o da comunhão 
parcial de bens.
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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 

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

CRECI: J 20394

(13) 3382-2232

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

SOS - REFORMAS E REPAROS
Pintura, piso, elétrica, encanamento e tudo que sua casa precisa em 
reparos. Orçamentos ligue (13) 99635-7778

MULHERES PARA LAVA RáPIDO
Precisa-se de mulheres para trabalhar em lim-
peza de veículos com ou sem experiência. Fa-
lar com Matola (13) 98879-3301/98121-9182
Av. Joaquim Miguel Couto, 185  - Jd. São Francisco

PAT CUBATÃO
Garçom – 10 Vagas
Encarregado de Manutenção – 10 vagas
Carpinteiro (telhadista) - 1 vaga
Motorista de carro de passeio – 10 vagas
Ajudante de cozinha – 1 vaga
Técnico em telefonia – 1 vaga
Operador de Roçadeira – 3 vagas
Representante Com. autônomo - 1 vaga
Mecânico Montador – 5 vagas
Jardineiro – 1 vaga
Pintor de Alvenaria – 1 vaga

PAT GUARUJá

Confeiteiro  - 2 Vagas 
Padeiro - 1 Vaga
Promotor de Vendas - 25 Vagas 
Atendente de Telemarketing - 10 Vagas
Serviços Gerais - 1 Vaga 

PAT PRAIA GRANDE

Ajudante de obras – 05 vagas
Atendente de lanchonete – 05 vagas
Aux. de Man. de balanças – 01 vaga
Carpinteiro – 05 vagas
Cozinheira – 02 vagas
Empregada doméstica – 01 vaga
Encanador – 01 vaga
Mecânico de autos “C” – 03 vagas
Oficial de serviços gerais – 05 vagas
Operador de máquinas pesadas – 01 vaga
Vendedor porta a porta – 10 vagas

PAT São Vicente

Camareira – 05 vagas
Padeiro – 01 vaga
Auxiliar de manutenção predial – 01 vaga
Ajudante de cozinha – 04 vagas
Motorista de ônibus rodoviário – 05 va-
gas
Vendedor de curso de informática – 02 
vagas
Esteticista facial/designer de sobrancelha 
– 05 vagas
Cozinheiro – 01 vaga
Chefe de Limpeza – 02 vagas
Gerente de restaurante – 01 vaga
Mecânico de freezer – 02 vagas
Mecânico de refrigeração – 01 vaga
Operador de telemarketing – 400 vagas
Estágio em Administração – 01 vaga

Cursos Gratuitos

Praia Grande tem mais de 1300 vagas 
para cursos gratuitos. São vagas para 
cursos artesanais, esportivos e culturais. 
Mais informações no site do Jornal Acon-
tece (acontecedigital.com.br).

PAT Bertioga

Auxiliar de Limpeza – 02 vagas
Instalador de TV a cabo – 08 vagas
Vendedor de consórcio – 03 vagas
Auxiliar de limpeza – 01 vaga (exclusivo 
para deficientes)
Porteiro – 01 vaga (exclusiva para defi-
cientes)
Promotor de vendas – 15 vagas (tempo-
rário)

PAT Itanhaém

Administrador de recursos humanos - 01 
vaga
Ajudante de cozinha - 03 vagas
Analista de recursos humanos - 01 vaga
Atendente balconista - 01 vaga
Atendente de mesa - 02 vagas
Auxiliar administrativo (estágio) - 01 vaga
Auxiliar de colocador de vidros - 01 vaga
Auxiliar de limpeza - 03 vagas
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráu-
lica - 01 vaga
Auxiliar de mecânico de autos - 01 vaga
Barman - 01 vaga
Caseiro - 04 vagas
Corretor de imóveis - 06 vagas
Costureira de máquina overloque - 01 
vaga
Costureiro de roupas (confecção em sé-
rie) - 01 vaga
Cozinheiro de restaurante - 01 vaga
Cozinheiro do serviço doméstico - 01 
vaga
Cuidador de idosos domiciliar - 01 vaga
Desenhista de páginas da internet (web 
designer) - 01 vaga
Empregado doméstico  arrumador - 04 
vagas
Estampador de tecido - 01 vaga
Fisioterapeuta geral - 01 vaga
Funileiro de automóveis (reparação) - 01 
vaga
Garçom - 04 vagas
Instalador de alarme - 01 vaga
Instalador de antenas de televisão - 01 
vaga
Manicure - 03 vagas
Marceneiro - 03 vagas
Mecânico de auto em geral - 01 vaga
Mecânico de manutenção de caminhão a 
diesel - 01 vaga
Mecânico de automóvel - 02 vagas
Monitor de vídeo - 02 vagas
Motoboy - 02 vagas
Panfleteiro - 02 vagas
Pedagogo - 01 vagas

Pedagogo especializado em deficiência 
mental - 01 vaga
Pesquisador em ciências sociais e huma-
nas - 01 vaga
Pizzaiolo - 01 vaga
Professor de educação física - 02 vagas
Projetista de móveis - 01 vaga
Promotor de vendas - 15 vagas
Psicólogo escolar - 01 vaga
Sorveteiro (comércio ambulante) - 01 
vaga
Tosador - 01 vaga
Técnico de contabilidade - 01 vaga
Técnico de edificações - 01 vaga
Vendedor interno - 01 vaga
Vendedor porta a porta - 08 vagas

PAT Santos

Açougueiro – 2 vagas
 Agente de saúde (pessoa com deficiên-
cia) – 11 vagas
 Auxiliar de pessoal – 1 vaga
 Auxiliar de escrituração fiscal -1 vaga
 Auxiliar de limpeza – 24 vagas
 Líder de limpeza (com CNH) – 2 vagas
 Motorista de caminhão – 9 vagas
 Técnico de manutenção elétrica – 2 va-
gas
 Tele operador – 800 vagas
 Vigilante – 30 vagas

Realce Empregos

Ajudante de Armazém – 01 vaga
Ajudante de Operações – 01 vaga
Auxiliar de Balanceiro – 02 vagas
Auxiliar de almoxarifado – 01 vaga
Auxiliar de Limpeza – 01 vaga
Auxiliar logístico – 01 vaga
Eletromecânico – 10 vagas
Eletricista de manutenção – 01 vaga
Formação de operador – Ensino médio 

completo – 75 vagas
Inspetor de produção – 05 vagas
Inspetor de produto I – 01 vaga
Laboratorista industrial – 01 vaga
Lavador – 01 vaga
Lubrificador industrial – 02 vagas
Manobrista – 02 vagas
Maçariqueiro com habilidades para corte 
e chanfro manual – 05 vagas
Mecânico de Manutenção – 10 vagas
Mecânico diesel – 01 vaga
Mecânico hidráulico – 10 vagas
Mecânico Industrial III – 02 vagas
Operador de máquina de corte – 04 va-
gas
Operador de ponte rolante – 10 vagas
Operador de produção (ajudante) – 32 
vagas
Operador de Utilidades – 10 vagas
Operador de utilidades com curso de elé-
trica/eletrônica- 10 vagas
Operador de Utilidades com curso de me-
cânica - 10 vagas
Técnico mecânica jr. – 01 vaga

Mazzini Empregos

Mecânico de Refrigeração e 
Ar Condicionado – 01 vaga
Técnico em Refrigeração – 01 vaga
Técnico em Segurança do Trabalho – 02 
vagas

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

3361-1252

Lista completa das vagas no Portal do Jornal Acontece

ANUNCIE AQUI

LIGUE: 3361-5212

ESPAÇO PARA FESTA
Com churrasqueira e piscina na avenida Comendador Francisco Ber-
nardo, Parque São Luiz  - tel 33611252 (Espaço Maria Luiza) 
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acontEcE na indÚstria

Perfil 
Cleverton dos Santos

Analista de Segurança da 
Informação

Idade: 34 anos
13 anos na 

Unipar Carbocloro

Marcel Nóbrega

Entre o 286 e a ciência: Uma 
história de superação e sucesso

A proximidade 
com a tragédia na 
infância, não abalou  
Cleverton.  

Quando tinha ape-
nas quatro anos de 
idade, mais da meta-
de da Vila São José, 
bairro onde nasceu 
e foi criado, foi de-
vastado pelo maior 
incêndio da história 
de Cubatão, um dos 
maiores do país. 

Primário

Na escola João Ra-
malho, que até hoje 
atende o bairro, co-
meçou a traçar o pró-
prio futuro. 

“Tive, ainda no 
primário, a oportu-
nidade de aprender 
com professores mui-
to dedicados. A boa 
formação familiar e 
a convivência com 
mestres que nasceram 
para ensinar, me aju-
daram a encontrar o 
caminho certo”, diz. 

Hora da decisão 

Professor, enxa-
drista ou cientista 
da computação?

Foram esses os 
primeiros dilemas 
da vida profissional 
de Cleverton. 

As opções de jogar 
xadrez profissional 
ou de seguir carrei-
ra no magistério se 
relacionavam com a 
vida que construiu 
dentro da Escola 
João Ramalho. 

Além da admira-
ção aos ex-professo-
res, Cleverton tam-
bém teve seus dias 
de ensinar. 

Membro da equi-
pe cubatense de xa-
drez, o jovem ajudou 
na introdução do es-
porte na escola, daí o 
apreço pelo magisté-
rio. 

“Foi uma dúvi-
da terrível.  Tinha, 
e ainda tenho, um 
enorme apreço pela 
carreira de professor. 
Foi na última hora 
que, então, decidi 
buscar uma vaga na 
Federal”.

Assim, no dia se-
guinte à desistên-
cia de matrícula no 
magistério da escola 
Afonso Schmidt, o 
ex-candidato a pro-
fessor ‘correu atrás’ 
de uma vaga no Ins-
tituto Federal, que 
na época ainda fun-
cionava na aveni-
da Joaquim Miguel 
Couto. 

Contato 286

Antes de se formar 
técnico em computa-
ção na ‘Federal’ um 
“patrão-amigo” e a 
curiosidade foram 
responsáveis por co-

loca-lo na profissão. 
Entre a rotina de 

trabalho nas feiras da 
cidade e as viagens ao 
Ceasa, em São Paulo, 
surgiu um verdadeiro 
amigo na vida de Cle-
verton.  

O amigo e patrão, 

Marcelo Onuki, pre-
senteou o jovem, na 
época com 17 anos, 
com um “velho e ul-
trapassado” compu-
tador. “Era um 286 
que montei e des-
montei inúmeras ve-
zes”.  

Depois do 286, 
Marcelo ainda o aju-
dou a adquirir uma 
máquina um pouco 
mais moderna.  

Desde então, não 
parou mais. Concluiu  
o curso técnico, for-
mou-se na faculdade 
de ciência da compu-
tação e continua estu-
dando.  

“Em qualquer pro-
fissão. É muito im-
portante manter e 
buscar conhecimen-
to, todos os dias. Isso 
vale também para o 
crescimento humano 
e espiritual, que aju-
da no trabalho”. 

Ajudando a construir a
‘Cidade do Amanhã’

“Essa é uma das grandes alegrias que eu e outros colaboradores da empresa temos. A 
sala que recebemos foi totalmente reformada, os computadores instalados, com toda 
estrutura de rede e de internet. Fiquei encarregado das aulas. Naquela época eram       
meninos e meninas de 13, 14 anos. Hoje, encontro jovens, alguns iniciando família, que 
olham com admiração e respeito me chamando de professor. Essa experiência não tem 
preço. Muitos daqueles jovens estão muito bem encaminhados no mercado de trabalho”

Antes de conquis-
tar uma vaga de Ana-
lista de Segurança da 
Informação, traba-
lhou em várias fun-
ções em prestadoras 
de serviços, dentro 
da própria empresa.

Ficou fora por um 
tempo da empresa 
por um período.

“Já estava formado 
e buscava espaço no 
mercado. Um belo 
dia, por telefone, fui 
chamado para uma 
entrevista aqui na 
empresa”, conta. 

Cleverton lembra 
que foram momen-

tos de muita alegria.
“Fiquei muito fe-

liz. Mais surpreso 
ainda fiquei quando, 
no mesmo dia, ou-
tra grande empresa 
química também me 
ofereceu a vaga”. 

Mas, não tive dú-
vidas e decidi que 
era aqui que queria 
trabalhar. Nunca me 
arrependi. 

Nossa empresa 
tem atenção com 
seus colaboradores. 
Somos todos trata-
dos com respeito e 
temos oportunidade 
de crescer, diz. 

No ano de 2004 a 
direção da empresa 
decidiu que era neces-
sário dar um destino 
melhor aos equipa-
mentos de informáti-
ca substituídos. 

“Somos uma indús-
tria química. Porém a 
visão de nosso pre-

sidente e diretoria é 
manter investimentos 
constantes em tecno-
logia e informática. A 
Unipar Carbocloro é 
pioneira no Brasil em 
tecnologia da infor-
mação”. 

Assim, a equipe viu 
no desfaio a oportu-

nidade de levar à co-
munidade do Jardim 
Costa e Silva que  “são 
vizinhos de porta da 
fábrica”, um grande 
projeto. 

Em parceria com a 
escola municipal José 
de Anchieta, a Uni-
par Carbocloro rece-

“Unipar Carbocloro 
foi minha escolha”

Tenho muito orgulho de 
minha comunidade e da 
empresa que trabalho. 
Minha família está aqui. 
Agradeço por todas as 
oportunidades que tive. 
Foi aqui que  obtive 
excelente formação      
profissional, onde conheci 
minha esposa e onde es-
tão meus amigos. 

beu uma sala, que foi 
completamente refor-
mada, com os compu-
tadores e internet ins-
talados. 

O projeto foi man-
tido por quatro anos 
consecutivos e for-
mou 240 jovens da co-
munidade. 

1982

Ano de lançamento, pela 
Intel, do computador mo-
delo 286. Em 85 chegou 
o sucessor 386, superado 
pelo 486 e por último 
pelo Pentium 100 em 95

“

”
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