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guarujá

Limitações viram
carreira de sucesso

acontece na indústria

Ex-aprendiz do 
Camp fala da impor-
tância dos ensina-
mentos de Mário dos 

Santos, da carreira 
e da satisfação de 
trabalhar na Anglo 
American

Noite Soroptimist

3
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Armamento pesado e 
tecnologia de ponta na 
guerra da V. Pescadores

Polícias investigam 
origem e propagação 
de boatos sobre ata-

ques e toques de reco-
lher nas redes sociais. 
Mesmo não sendo 

autor, pessoas que re-
passaram mensagens 
podem ter cometido 

crime. Se identificados 
os envolvidos podem 
responder processo

Caminhão com super câmeras capazes de realizar 
giros de 360°, buscar imagens a mais de 3 mil me-
tros e com sensores de calor foi usado na ação

Cidade consegue verba 
para obras de drenagem

Para elaboração do projeto de dragagem do 
rio Santo Amaro foram liberados, via Condesb, 

R$ 90 mil. Para executar os serviços o Governo 
do Estado garantiu R$ 6 milhões do DAEE

Novo Abono
Depois de apresen-

tarem emendas ques-
tionáveis, vereadores 

mantém veto da pre-
feita, que fecha acordo 
e envia novo projeto

Condesb
Mourão propõe 

agenda de debates 
para 2015

Paulo Alexandre 
Barbosa é o novo                  
presidente

Fatos e tendências
Caixote  cobra governador 
Guarujá tem novo delegado titular
Squassoni na CPI da Petrobrás 

Festa no Rubens Lara
Domingo, 8 de mar-

ço, a partir das 19h, ha-
verá festa em home-
nagem às mulheres. 

Ainda é possivel en-
contrar convites para 
o evento das Soropti-
mistas, dia 6 de março, 

Cubatão começa 
vigilância por câmeras

Raimundo Nogueira

Divulgação

Marcos Cabaleiro

em Cubatão. Haverá  
homenagens a mulhe-
res e  posse de novas 
associadas.                 

Moita Show apresenta 
Cajú e Castanha, San-
dro e Adriano e Forró 
Xamego e Xodó
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Extensão do 
VLT 

A continuidade do novo 
sistema para Praia Gran-
de e Litoral Sul é objeto 
de projeto do BRT em 
fase final de elaboração

fatos e teNDÊNCIas    

jornalacontece@acontecedigital.com.br
por jÚLIo Cesar Chaves

CUBATÃO

Intensificar ações para ampliar a metropolização é o objetivo 

regiÃO

Condesb elege Paulo Barbosa 
Mourão sugere prioridades

Vereadores recuam e mantém 
veto ao projeto do abono

O prefeito de Praia 
Grande, Alberto 
Mourão (PSDB) su-
gere que o Condesb, 
Conselho de Desen-
volvimento da Bai-
xada Santista, defina 
os temas prioritários 
para a agenda de 
2015.

Segurança pública, 
saúde, mobilidade 
urbana, recursos hí-
dricos e saneamento 
básico  devem estar 
no topo da lista dos 
assuntos a serem dis-
cutidos.

As sugestões foram 
feitas durante a 183ª 
reunião ordinária do 
órgão, realizada na 
última terça, dia 24.

Durante a reunião 
o prefeito de Santos, 
Paulo Alexandre Bar-
bosa (PSDB) foi indi-
cado para presidir o 
Conselho pelos pró-
ximos 12 meses. 

Barbosa, substitui 
o também tucano e 
prefeito de Itanha-

ém Marco Aurélio. 
Luiz Carlos Rachid, 
diretor regional da 
CDHU vai ocupar a 
vice-presidência.

Metrópole 

Intensificar a vi-
são metropolitana é o 
que defende Mourão 
(foto).

“Temos uma pau-
ta que nasce de uma 
crise nacional, a ques-

tão hídrica deve ser 
observada com cau-
tela. Sabemos que há 
recursos suficientes, 
mas estão ocasio-
nando problemas de 

remanejamento de 
recurso da parte da 
Sabesp”, explicou.

O mesmo ocorre 
com projetos de mo-
bilidade urbana que, 
segundo o prefeito, 
precisam ter mais ce-
leridade. 

A aposta do tucano 
é  na implantação do 
BRT, sistema seme-
lhante ao VLT,  com 
veículo sobre rodas.

Pelo projeto da 
prefeitura de Praia 
Grande a linha seria 

extendida, passando 
pela Ayrton Sena e 
via Expressa. Depois 
para Mongaguá e de-
mais cidades do Lito-
ral Sul. 

Nova proposta será remetida para apreciação da Câmara

Sob o risco de ar-
carem com o ônus 
pelo naufrágio do 
projeto que concede 
abono aos servidores 
municipais, os vere-
adores de Cubatão 
acabaram mantendo 
o veto da prefeita 
Marcia Rosa (PT). 

O projeto original, 
votado em primeira 
e segunda discus-
são na última quin-
ta, dia 19, previa o 
pagamento de duas 
parcelas no valor de 

R$ 435,00, uma ainda 
este mês e a segunda 
parte no mês de mar-
ço. 

Conforme adian-
tado na edição onli-
ne da coluna Fatos e 
Tendências da últi-
ma semana a prefeita 
vetou a matéria. 

Pressionados por 
servidores, que lo-
tavam as galerias da 
Casa, os vereadores 
Doda (PSB) e Cesar 
Nascimento (PDT) 
apresentaram pro-

postas modificativas. 
A primeira pre-

tendia extendia o be-
nefício até o retorno 
do Cartão Servidor. 
A outra emenda au-
mentou o valor do 
benefício para R$ 
475. 

Alertada que não 
poderia sancionar a 
lei da forma que saiu 
da Câmara a prefeita 
vetou a matéria. 

A situação foi 
tema de reunião en-
tre a chefe do execu-

tivo e vereadores na 
segunda, dia 23. 

Marcia Rosa e os 
parlamentares che-
garam a um acordo 
e um novo projeto 
deverá ser apreciado 
no Legislativo. 

Para votar a maté-
ria o vereadores pro-
puseram que caso a 
licitação não seja fi-
nalizada até o final 
de março, seja envia-
do novo projeto de 
lei para manutenção 
do benefício. 

Divulgação

Soroptimist homenageia mulheres 
e dá posse para novas associadas

No dia 6 de março 
o Soroptimist Inter-
national of Cubatão 
comemora o Dia In-
ternacional da Mu-
lher, às 19h no Audi-
tório da ACIC.

Entre as homena-
geadas dra. Leyner 
Anachi Gomes dos 
Santos - delegada da 
Delegacia da Mulher 

de Cubatão; Sra. Va-
léria Margareth de 
Campos Verde Vala-
dão – presidente da 
ANDES - Agência 
Nacional de Desen-
volvimento Eco-So-
cial; Sra. Neusa Silva 
dos Santos – Centro 
de Referência da M 
ulher; Sra. Sheila Re-
gina Nunes – Enfer-

meira obstetra do 
CAISM; Sra. Maria 
das Graças da Silva 
– Líder Comunitária 
Vila Noel.

Também tomarão 
posse as associadas 
– Lúcia Rodrigues 
Machado Cortez – 
assistente social; Ma-
ria Edna de Araújo 
– Assistente Social 

– CAMP Cubatão; 
Marlene da Cruz Al-
meida – Coordenado-
ra da Addra Cubatão 
e a advogada Rosilda 
Domingos Mesquita .

Ainda é possível 
adquirir convites 
para participar do 
evento. - sicubatao@
soroptmist.net - é o 
mail para contatos

Papo ministerial

A direção do PT em Cu-
batão está acertando 
os detalhes para duas 
visitas do Ministro das 
Comunicações Ricardo 
Berzoini. Na primei-
ra a ideia é organizar 
uma prosa mais pon-
tual, quem sabe com 
empresários e com os 
“irmãos” da maçonaria. 
Outro visita pretende 
reunir grande público 
para uma palestra.

Papo Municipal

O presidente do PT 
Almir Moura e o Secre-
tário de Governo Fábio 
Inácio tiveram uma 
prolongada conversa 
com o “quase ex-pe-
tista” Wagner Moura. 
Na pauta do encontro 
estiveram os cenários 
da eleição de 2016 e 
a garantia de legenda 
para o ex-presidente, 
caso ele queira dispu-
tar o Piaçaguera. De 
Fábio Inácio, Moura 
teve a garantia de que 
não pretender disputar 
a indicação do Partido. 

Caixote das faixas

O folclórico Caixote re-
solveu dar um descan-
so para seu inseparáv-
el megafone. Contudo, 
ele mantém o vigor 
de protestar. Só que 
agora,trocou o modo 
de fazer. No momento 
a pauta é cobrar do 
governador, através 
de uma faixa na frente 
de sua casa, o desas-
soreamento dos rios 
da cidade e anteci-
par que se der galho 
a culpa é do tucano.    

Novo titular

Marco Antônio do Cou-
to Peres é o novo del-
egado titular de Guar-
ujá. Um dos primeiros 
compromissos de sua 
agenda foi visitar a 
prefeita Maria An-
tonieta (PMDB).  Con-
tinuar e ampliar com 
trabalhos em parceria 
estiveram na pauta 
do encontro. Outro 
assunto prioritário é 
reduzir os índices de 
criminalidade que já 
apresentaram ligeira 
queda em 2014 em 
relação ao ano anterior. 

Squassoni  
na CPI

A Baixada Santista 
terá um represen-
tante na Comis-
são Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da 
Petrobras, instalada 
nesta quinta, dia 26, 
pela Câmara Federal. 
Marcelo Squassoni 
(PRB) e os demais 25 
membros titulares 
terão 120 dias para 
colher depoimentos e 
investigar as denún-
cias que estão sendo 
investigadas pela 
operação Lava Jato 
da Polícia Federal. 

Porto de Guarujá

Somando forças com 
a prefeita Maria An-
tonieta, que também 
defende a mudança 
de status, o vere-
ador e presidente da 
Comissão especial, 
Gilberto Benzi (Pros) 
e seus pares Geraldo 
Soares (DEM) e Mário 
Lúcio (PR), vão a Bra-
sília tratar do tema. 
Na agenda do grupo 
estão reuniões com 
o deputado Squas-
soni e com os Min-
istros dos Trans-
portes e dos Portos. 

Sobrando dinheiro

Na contramão das 
demais Prefeituras 
da Região, obrigadas 
a conviver com orça-
mentos curtos e dé-
ficits orçamentários, 
Praia Grande termi-
nou 2014 com mais 
de R$ 21 milhões em 
caixa. A diferença en-
tre a previsão de ar-
recadação e o que 
efetivamente entrou 
em caixa foi de 3,92%.

Utilizando o próprio 
carro e às vezes o pé, 
Augusto e Pedro Ivo 
percorrem a cidade 
realizando operação 
tapa-buraco. Seja 
como for, concordem 
ou não,é um bom ex-
emplo de que quem 
quer faz a hora e 
não espera acontece.

Até debaixo d’água

Dois fatos sobre 
a prefeita Marcia 
Rosa. Primeiro, não 
é pequeno o grupo 
de camaradas que 
roeram a corda. Se-
gundo há outro grupo 
grande que é firme, 
que defende e ajuda 
seja como for. Dois 
deles estão à prova. 
Para ex-candidato Au-
gusto Rei do X-Salada 
e o parceiro Pedro Ivo 
não tem tempo ruim. 

Com o pé e a coragem

Quase bilionária

De acordo com a 
prestação de contas, 
foram arrecadados R$ 
958.436.592,41. Os 
dados ainda mostram 
uma redução de R$ 
3.654.198,03, no sal-
do da Dívida Fiscal 
Líquida da Prefeitura.
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Rápidas

Internautas podem ser indiciados e    
responderem processo criminal

CUBATÃO

Falsas informações sobre ataques provocam pânico generalizado. Com mais de 200         
policiais, helicóptero e lanchas participaram de operação na Vila dos Pescadores

Oficialmente a Se-
cretaria de Segurança 
Pública não comenta, 
mas há uma estrutura 
de combate a crimes 
virtuais. 

Investigar a disse-
minação de boatos 
nas redes sociais com 
a finalidade de causar 
pânico na população é 
crime.

Na última semana, 
na cidade de Cuba-
tão, principalmente 
na região do Jardim 
Casqueiro e Vila dos 
Pescadores, boatos 
de ataques e toque de 
recolher se esplaram 
pelas redes sociais, 

causando pânico e o 
fechamento de escolas 
e pontos comerciais.

A boataria chamou 
a atenção das autori-

dades e os autores e 
até mesmo quem re-
passou mensagens 
recebidas podem ser 
identificados e respo-
der processo criminal.

Os processos po-

Sistema de câmeras começa a 
ser instalado em toda cidade

Conforme antecipado em Acontece, período de testes e treinamento 
dos operadores estão programados para a primeira quinzena de março 

As primeiras foram 
instaladas em vários 
pontos da Avenida 
Nove de Abril.

De acordo com a 
prefeitura, até o final 
da próxima semana, 
todas as 35 câmeras 
inicialmente progra-
madas estarão insta-
ladas. 

Dos 35 postes, da 
primeira fase, resta a 
instalação de apenas 
um. Que vai monito-
rar próximo à Usimi-
nas.

Também está em 
fase final a instalação 
dos equipamentos da 
sala de controle do 

34 dos 35

Postes já foram insta-
lados. A colocação das 
câmeras termina em até 
15 dias 

sistema. Quando es-
tiver concluída a ins-
talação dos equipa-
mentos começam os 
testes e o treinamento 
dos operadores. 

A previsão é que a 
vigilância tenha iní-
cio na primeira sema-

Atuais passes de vale da Trans 
Líder só valem até sábado, dia 28

Os atuais passes 
de vale-transporte da 
Viação Trans Líder, 
em Cubatão só terão 
validade até o dia 28, 
sábado. 

Os usuários devem 
efetuar a troca pelos 
novos passes entre os 
dias 1º e 11 de março.

As pessoas físicas 
devem apresentar có-
pia do recibo de ori-
gem da compra dos 
vale-transportes. 

Pessoas jurídicas 

devem apresentar: 
carta em papel tim-
brado da empresa, 
com carimbo e CNPJ, 
solicitando a troca 
e contendo a série e 
quantidade total de 
vale- transporte a 
ser trocado; cópia do 
recibo de origem ou 
nota fiscal da com-
pra dos passes. 

 Todos os recibos 
deverão coincidir 
com a série dos va-
les-transporte.

Transporte

na do mês de abril. 
Conforme explica o 

secretário municipal 
de Segurança Pública 
e Cidadania, Arman-
do Campinas Reis Jú-
nior, além das câme-
ras mais modernas, 
estão sendo instala-

das câmeras  comuns 
em vários pontos es-
tratégicos. 

As principais câ-
meras fazem giro em 
360 graus e têm capa-
cidade de reconhecer 
o número de placas 
de veículos. 

Divulgação

Seduc abre inscrições para       
vagas em creches 

O processo para 
inscrições nas creches 
municipais de Cuba-
tão começa no dia 
dois vai até o dia 31 
de março.

 Para efetuar a ins-
crição, os pais ou res-
ponsáveis deverão 
comparecer neste pe-
ríodo (com excessão 
dos dias 13, 17, 19 e 
27) sempre das 9 às 
15h, no Bloco Cultu-

ral, ao lado da Prefei-
tura. 

 Podem ser inscri-
tas, crianças de quatro 
meses a três anos de 
idade, completos até 
31 de março de 2015. 

Os interessados de-
vem levar original e 
cópia da Certidão de 
Nascimento da crian-
ça e comprovante de 
residência recente em 
nome de um dos pais.

Marcel Nobrega

dem ter como base o 
Código Penal e o Mar-
co Civil da Internet, 
aprovado no ano pas-
sado.

A onda de violên-
cia e boataria teve iní-
cio no último sábado, 
quando policiais do 
Baep, Batalhão de Eli-
te, trocaram tiros du-
rante incursão na Vila 
dos Pescadores. Um 
homem acabou morto 
na ação.

Esta é a segunda 
grande operação do 
tipo realizada este 
ano. Em janeiro mais 
de 200 kilos de drogas 
foram apreendidos. 

Boato na rede termina em 
assassinato de dona de casa

Em maio de 2014, 
uma mulher morreu 
após ser espancada 
por conta de um boa-
to na internet. 

Fabiane Maria de 
Jesus, de 33 anos, mo-
radora do Guarujá, 
foi confundida com 
um retrato falado pu-
blicado em uma pági-
na do facebook, que 
denunciava uma su-
posta seqüestradora 
de crianças para ritu-
ais de bruxaria. 

O retrato falado 
era, na verdade, de 
uma suspeita de se-
qüestro do estado do 
Rio de Janeiro, e foi 
feito no ano de 2012.

A moça foi amar-
rada e agredida por  
moradores do bairro 
Morrinhos.

A polícia foi acio-
nada e a jovem che-
gou a ser socorrida. 
Contudo não resistiu 
aos ferimentos e mor-
reu dias depois. 

Alguns agressores 
foram identificados 
pela Polícia Civil. 
Os acusados, alguns 
permanecem presos, 
devem ser levados 
a juri popular por 
agressão e homicídio 
doloso. 

O responsável pela 
página foi interroga-
do e alegou que após 
identificar o erro ten-
tou alertar os segui-
dores da página, mas 
não obteve sucesso. 

Falsa notícia sobre Bolsa 
Família gerou tumultos 

Em 2013 espalhou-
se com rapidez a fal-
sa informação sobre o 
fim do Bolsa Família.

A notícia provocou 
uma corrida para sacar 
o dinheiro. Agências  
da Caixa Econômica 
Federal chegaram a 
ser depredadas.

Filas enormes se 
formaram nos ban-
cos.

O caso foi investi-
gado pela Polícia Fe-
deral e o governo foi 

obrigado a desmentir 
a informação em rede 
nacional. 

Mesmo com a in-
vestigação da PF a 

origem dos boatos 
não foi identificada. 

Marco 

Apenas em 2014 o 
Brasil passou a con-
tar com legislação 
específica para punir 
crimes virtuais.

Parado no con-
gresso por mais de 
10 anos o Marco Re-
gulatório da Internet  
só prosperou após o 
caso da publicação 
de fotos íntimas da 
atriz Global   Caroli-
na Dieckmann.  

13 mil porções 

de várias drogas, armas, 
celulares, explosivos e 
celulares foram apreen-
didos na operação

12.965/14 

Lei que regulamenta a 
internet no Brasil. Penas 
podem chegar a 4 anos 
de prisão. 
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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.

Av. Santos Dumont, 165 - Vicente de Carvalho 
Guarujá (Em frente à Praça 14 Bis)

3341-6467 / 3342-4267

Rua Santo Amaro, 537 - Vila Maia - Guarujá/SP
bertaconsultoria@bertaconsultoria.com.br

3324-1176
3371-7229

ANuNCIe AQuI
LIgue: (13) 3361-5212

São VicenTe

Rubinho assume secretaria de Esportes
Ex-vereador de São 

Vicente, o professor 
Rubinho assume, na 
próxima semana, como 
secretário municipal de 
Esportes da cidade. Ex-
pressiva liderança da 
área continental vicen-
tina Rubinho recebeu 
com otimismo o convite 
pessoal do prefeito Bili: 
“é uma honra fazer par-
te da equipe do prefeito. 
O Bili enfrentou dificul-
dades nos dois primei-
ros anos mas, depois de 
arrumar a Casa, chegou 
a hora de transformar 
as propostas em ações. 
É uma honra agregar a 
este projeto, neste mo-
mento em que o prefei-
to iniciará a grande vi-
rada na administração 
municipal”, sentencia o 
futuro secretário. 

Além da vasta expe-
riência política, Rubi-
nho alia conhecimento 
nas áreas de esportes 
e educação; é diretor 
de escola concursado 
e também formado em 
educação física, há 20 
anos pela Fefis.

Despedida
  Neste dia 27, se despede da UME 
Lucy Montoro, onde exerce o cargo de 
diretor, em Cubatão. Concursado há 5 
anos, deixa a Escola onde conquistou 
grande reconhecimento por sua com-
petência. Ele será cedido (com prejuí-
zo) para a prefeitura de São Vicente.

Política
  Mantendo média superior a 2000 
votos, predominantemente na área 
continental, Rubinho foi vereador 
entre 97 e 2000 e era 1º suplente do 
PTB. Nesta dia 27, também protocola 
sua desfiliação, motivada pelo rompi-
mento político do deputado Luciano 
Batista com o prefeito.

No perfil do novo secretário experiên-
cia política, formação em educação 

física e liderança na área de educação. 

Divulgação
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Obras vão melhorar sistema de 
drenagem nas Vilas Zilda e edna 

 Solução definitiva para o escoamento das pluviais depende de obras de macrodrenagem

Com o objetivo de 
melhorar a qualidade 
de vida da população 
dos bairros da Vila 
Zilda e Vila Edna, a 
Prefeitura de Guarujá  
iniciou obras de me-
lhoria nos sistemas 
de drenagem. 

O primeiro trecho 
de obras atende a 
marginal da Avenida 
Prefeito Raphael Vi-
tiello.

 Na sequência as 
obras vão ampliar a 
capacidade do canal 
da Avenida Brasil. No 
local serão instalados 
90 metros de rede de 
drenagem. 

Ao mesmo tempo 
equipe da Secretaria  
de Operações Urba-
nas (Seurb) fazem a 
a limpeza e recupera-
ção de caixas na Ave-
nida Prefeito Raphael 
Vitiello, entre o Par-
que da Montanha e a 
Rua São Pedro.

Para auxiliar os 
trabalhos de desobs-
trução das linhas a 
Prefeitura conta com 
ajuda vinda da Itália. 

Um caminhão com 
alto poder de sucção 
está sendo utilizado. 

Os trabalhos de 
limpeza, desobstru-
ção e reforço do siste-
ma com novas linhas 
são medidas emer-
genciais. 

Para solucionar os 
problemas de manei-
ra definitiva a Prefei-

tura esclarece que é 
necesspario realizar 
grandes obras de ma-
cro-drenagem.

Para viabilizar as 
intervenções a Prefei-
tura já aprovou proje-
tos e busca aprovação 
de outros para dragar 
e construir novos sis-
temas de galerias. 

Ainda de acorcdo 

com a Prefeitura a 
maioria dos bairros 
sequer conta com sis-
tema de drenagem. 
Quando existe, na 
maioria dos casos, 
estão completamente 
obstruidos ou subdi-
mensionados.

O assoreamento 
dos rios e canais que 
cortam ou circunda 
a ilha e Vicente de 
Carvalho também di-
ficulta o escoamento 
das águas da chuva. 

Raimundo Nogueira

R$ 6 milhões 

Estão garantidos, 
pelo Estado, para 
a dragagem do rio 
Santo Antônio

gUArUjá

Verba para elaborar projeto de     
dragagem é liberada pelo Condesb
O anúncio foi 

feito na última ter-
ça, dia 24, durante 
reunião ordinária 
do Condesb. “Essa 
é uma obra de fun-
damental para so-
lucionarmos os 
problemas cau-
sados quando há 
fortes chuvas. O 
desassoreamento 

do Rio Santo Ama-
ro soma-se a um 
conjunto de ações 
de macro drenagem 
na cidade”, afirma 
a prefeita Maria 
Antonieta de Brito 
(PMDB).

 Enquanto ga-
rantia os recursos 
para a elaboração 
do projeto do de-

sassoreamento, An-
tonieta articulou 
com o governador 
Geraldo Alckmin 
a liberação de R$ 6 
milhões, do Depar-
tamento de Águas 
e Energia Elétrica 
(DAEE) para a con-
tratação da empresa 
especializada para a 
dragagem. 

R$ 90 mil 

Serão utilizados 
para elaboração do 
projeto da obra e de 
análises no leito do 
Santo Antônio 

05www.acontecedigital.com.br SexTA-FeIRA   27  de fevereiro de 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 

Encontramos na Praça Quatorze Biz em Guarujá, lendo o Jornal 
Acontece os simpátcos campeões de truca - 3ª Idade: Luiz André da 
Silva e Willian Francisco Passos e o coordenador Antonio Martins.

25 anos de Academia
5 º Dan de karatê, 

o mestre Aguinaldo 
Ferreira de Aguiar 
comemora 25 anos de 
trabalho em Cubatão. 

A academia do 

mestre  atende na 
escola Escola Ari, 
na Vila Nova. Nes-
te tempo, mais de 
700 alunos treinaram 
com Aguinaldo, que 

já formou 14 faixas 
pretas.

Enaltecendo a dis-
ciplina que a arte ofe-
rece, Aguinaldo reco-
nhece que a parceira 
com a comunidade 
foi essencial para o 
sucesso. “Agradeço 
também a todos os 
mestres que nos aju-
daram e ainda audam, 
em especial aos pro-
fessores faixas pre-
tas: Lacerda, Marcelo, 
José Ramos, Maurício 
Petronílio e os demais 
mestres que praticam 
conosco.  

Para comemorar 
serão realizadas ações 
de conscientização e 
palestras durate o ano

Bodas

Programação  inclui 
palestras e ações de 
conscientização

O trabalho do cantor 
evangélico Eraldo 
Gomes começa a ser 
reconhecido em outras 
regiões. No último 
dia 21, o autor dos 
trabalhos ‘Vista suas 
armaduras’; ‘Diz que 
me ama’ e Favor 
sem merecimentos’ 
encantou em São 
Bernado do Campo

Noite animada 
de Carnaval em 
Pedro de Toledo 
com Cristina 
Oliveira, Luciana 
Oliveira, Acácia 
Calazans e seu 
esposo Roberto 
Nascimento da 
empresa Litora-
gua.

Parabéns...

Cris Monteiro
Studio 2

Venilson
Chaveiro Balula

Cristina
 Fraguas Boutique

“Uma foto com sor-
riso inocente. Mas a 
vida tinha um plano e      
separou agente”
No dia 23 ele       comem-
orava mais um an-
iversário. A dor da 
perda é irreparável, e 
no coração da família 
e amigos, principal-
mente de seu pai Luiz 
Rosa e esposa, fica a 
lembrança, que jamais 
se apagará, de um 
homem inteligente, 
batalhador, solidário e 
que sempre se desta-
cava em nosso meio.

Robson Rosa

José Forte
Jornal do Guarujá

Camila Guimarães e o 
esposo Alerson com 
os filhos Vinícius e 
Geovana comemo-
rando o aniversário de 
Camila no ap do
Zezinho na Forte

Em grande estilo, 
Aguinaldo 
Parreira (Banco do 
Brasil) e Rosania 
celebraram bodas 
de prata. Parabéns 
à família!

Parabéns Gabriela 
Beatriz,  que con-

quistou medalha de 
ouro e foi classifi-

cada para o Campe-
onato Paulista de 
karatê, no ultimo 
sábado em Praia 

Grande, pela aca-
demia UNIDOS.

Chico da Adega reuniu amigos para 
comemorar o aniversário do amigo 
Banha. O evento foi prestigiado por 
vários amigos e polítcos de alto escalão
Parabéns e sucesso!
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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

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

esPaço PaRa festa
Com churrasqueira e piscina na avenida Comendador Francisco 
Bernardo, Parque São Luiz  - tel 33611252 (Espaço Maria Luiza) 

Precisa-se de mulheres para 
trabalhar em limpeza de ve-
ículos com ou sem experi-
ência. Falar com Matola (13) 
98879-3301/98121-9182
Av. Joaquim Miguel Couto, 185  - 
Jd. São Francisco - Cubatão

VENDEDORA

SOS - REFORMAS E REPAROS

VAGAS 
PARA MULHERES

Loja de móveis - Kasa To-
talle, admite.  
Interessados entregar 
currículo na avenida  
Martins Fontes 1140, Vila 
Nova, em Cubatão 

 MANICURE 
E ESTETICISTA
Salão Equipe II
Tel.: (13) 3361-2843/98863-
2688 (Falar com Maria José)

DISTRIBUIDOR E GERENTE 
PARA TODA A BAIxADA 

Homens e mulheres para vendas 
e gerenciamento. Inicie ganhando 
30% ou até 50% e outras formas 
de ganho. Tel.: (13) 3361-2843/ 
98863-2688 / 98803-9817
Falar com Maria José
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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 Código 
Civil Brasileiro: WELLINGTON VIANA MARQUES DA SILVA e KELLY DE OLIVEIRA SOEIRO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 301807851 - SSP/SP, CPF n.º 32541654898, 
com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão), nascido no dia vinte e um de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e três (21/12/1983), residente na Rua dos Cravos, 52, Vila Natal, Cubatão - 
SP, filho de JOÃO MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, operador, com 58 anos de idade, 
residente em Nova Odessa - SP e de MARLENE RIBEIRO VIANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, di-
vorciada, protética, RG n.º 353539338 - SSP/SP, CPF n.º 29631563839, com 33 anos de idade, natural 
de Guarulhos - SP, nascida no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e um (21/07/1981), 
residente na Rua dos Cravos, 52, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de RAIMUNDO CELIO SOEIRO, de na-
cionalidade brasileira, escriturario, com 63 anos de idade, residente em Sorocaba - SP e de CLEUZA 
MARIA DE OLIVEIRA SOEIRO, de nacionalidade brasileira, costureira, com 58 anos de idade, residente 
em Sorocaba - SP. Divorciada de Michel Henrique Marçura, conforme sentença datada de 13/02/2012, 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Sorocaba-SP, nos 
autos de N° 602.01.2012.007116-5/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de fevereiro de 2015
o oficial: Fabio capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: EVERALDO ALFREDO DA SILVA e ROZANE RAMOS CUNHA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de redes, RG n.º 574814991 - SSP/SP, CPF n.º 02984908465, 
com 35 anos de idade, natural de Bom Jardim - PE (Bom Jardim - PE  Livro nº 04, fls. nº 109, Termo nº 
5195), nascido no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta (01/01/1980), residente na Rua 
Santa Filomena, 459, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de ALFREDO BARBOSA DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 84 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA CLAUDINA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 360971672 - SSP/SP, CPF 
n.º 29052569827, com 35 anos de idade, natural de Gentio do Ouro - BA (Gentio do Ouro-BA  Livro 
nº 26, fls. nº 100, Termo nº 610), nascida no dia três de outubro de mil novecentos e setenta e nove 
(03/10/1979), residente na Rua Santa Filomena, 459, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de EDILSON 
FELIX DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 60 anos de idade, residente em Gentio 
do Ouro - BA e de MARINEIDE RAMOS DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 59 
anos de idade, residente em Gentio do Ouro - 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, 11 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: HEBER DA SILVA MOREIRA e SARA DA SILVA CASTRO. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 349614738 - SSP/SP, CPF n.º 37113253865, com 25 anos de 
idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 257, fls. nº 299, Termo nº 88118), nascido 
no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (04/09/1989), residente na Rua Estados 
Unidos, 458, aptº23, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de GILMAR NUNES MOREIRA, de nacionalida-
de brasileira, eletricista, com 53 anos de idade, residente em Santos - SP e de LUZINETE DA SILVA GOMES 
MOREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Santos - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica de enfermagem, RG n.º 477680872 - SSP/SP, 
CPF n.º 22915444897, com 28 anos de idade, natural de Inhuma - PI (Inhuma-PI  Livro nº 7, fls. nº 201, 
Termo nº 7153), nascida no dia dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (18/09/1986), 
residente na Rua Santa Julia, 650, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de JOSÉ RIBAMAR DE CAS-
TRO, de nacionalidade brasileira, técnico em eletroeletrônica, com 54 anos de idade, residente em 
Ouvidor - GO e de MARIA LINDALVA DA SILVA CASTRO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 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: ANGELO RAMOS PACIFICO e DANIELLEN CRISTINE ALVES AZEVEDO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 45883439 - SSP/SP, CPF n.º 37165082840, 
com 26 anos de idade, natural de Santos - SP (Cubatão  Livro nº 136, fls. nº 216, Termo nº 36440), 
nascido no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (17/01/1989), residente na Rua 
Lourenço Batista de Araujo, 114, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de ARMANDO PACIFICO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DA 
PENHA RAMOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 301805106 - SSP/SP, 
CPF n.º 39004523855, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 133, fls. nº 
126, Termo nº 35156), nascida no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(24/02/1989), residente na Rua Maurino de Oliveira Moura, 58, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi-
lha de JOÃO VICENTE DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, falecido há 01 ano e de REGINA MENDES 
ALVES DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, recepcionista, com 49 anos de idade, residente na Rua 
Maurino de Oliveira Moura, 58, 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, 12 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 FAGUNDES SARAIVA e ANGELA MILENA SIMÕES DANIEL. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, arte finalista, RG n.º 37948361 - SSP/SP, CPF n.º 
35733115807, com 28 anos de idade, natural de Porto Alegre - RS (Porto Alegre-RS - 4ªzona  Livro 
nº 219, fls. nº 54, Termo nº 87254), nascido no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta 
e seis (26/08/1986), residente na Rua Dom Pedro I, 874, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de EVERTON 
ANGELINO SARAIVA, de nacionalidade brasileira, arte finalista, com 46 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ANA PAULA FAGUNDES SARAIVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos 
de idade, residente em Porto Pardo - RS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 429999446 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 172, fls. nº 154, Termo nº 50706), nascida no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa e 
cinco (09/08/1995), residente na Rua Antonio Augusto Bastos, 207, Parque Fernando Jorge, Cubatão 
- SP, filha de LINCOLN DANIEL JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, motorista, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de RITA DE CÁSSIA SIMÕES DANIEL, de nacionalidade brasileira, saladeira, 
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, 13 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: ANDERSON FREITAS DA SILVA e CLAUDIA DOS SANTOS SANTANA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de speed, RG n.º 431291007 - SSP/SP, CPF n.º 
31930268831, com 31 anos de idade, natural de Jaboatão - PE (Jaboatão dos Guararapes-PE  Livro nº 
29, fls. nº 183vº, Termo nº 33275), nascido no dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e 
três (21/04/1983), residente na Rua São Francisco de Assis, 881, Vila São José, Cubatão - SP, filho de 
ZEZITO BEZERRA DA SILVA, falecido há 02 anos e de LEA FREITAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 51 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 444122229 - SSP/SP, CPF n.º 30792491866, com 31 anos de idade, 
natural de Guarujá - SP (Guarujá  Livro nº 19, fls. nº 91, Termo nº 17310), nascida no dia vinte e quatro 
de agosto de mil novecentos e oitenta e três (24/08/1983), residente na Rua São Francisco de Assis, 
881, Vila São José, Cubatão - SP, filha de MANOEL CORDEIRO SANTANA, falecido há 08 anos e de FA-
TIMA MARIA DOS SANTOS, falecida há 17 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, 13 de fevereiro de 2015
o oficial: Fabio capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: GERSON ABREU DE SANTANA e MANOELA DE OLIVEIRA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 356349895 - SSP/SP, CPF n.º 40977601811, 
com 24 anos de idade, natural de Escada - PE (Escada -PE  Livro nº 11, fls. nº 125, Termo nº 9182), 
nascido no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa (23/08/1990), residente na Rua 
8, 26, Fabril, Cubatão - SP, filho de VALDECÍ GOMES DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, ope-
rador de escavadeira, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLI MARIA ABREU 
DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 480279068 - SSP/SP, 
com 24 anos de idade, natural de Limoeiro - PE (Apoti - PE  Livro nº 7, fls. nº 28, Termo nº 5720), 
nascida no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e um (24/01/1991), residen-
te na Av. Fernando Santos de Oliveira, 320, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de MANOEL 
JOAQUIM DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 54 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de IRACEMA OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 
44 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, 13 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 DOS SANTOS e JOSEFA COSMO DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de retroescavadeira, RG n.º 37303808 - SSP/
SP, CPF n.º 02945442400, com 36 anos de idade, natural de Flores - PE (Flores-PE  Livro nº 56, fls. 
nº 096, Termo nº 3584), nascido no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e setenta e oito 
(28/04/1978), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, Bl.51, apt.31 I, Vila Natal, Cubatão - SP, filho 
de MARIA DAS VIRGENS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, 
residente em Bezerros - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 56076912 - SSP/PE, CPF n.º 31613678800, com 44 anos de idade, natural de Bom Jardim - PE 
(Bom Jardim - PE  Livro nº 09, fls. nº 227, Termo nº 11658), nascida no dia dezesseis de maio de mil 
novecentos e setenta (16/05/1970), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, Bl.51, apt.31 I, Vila Natal, 
Cubatão - SP, filha de SEBASTIANA COSMO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
70 anos de idade, residente em Surubim - PE. 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, 14 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: WELLISSON DOS SANTOS OLIVEIRA e GESSIANE MOREIRA DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 540934185 - SSP/SP, com 23 anos de idade, 
natural de Bezerros - PE (Bezerros-PE  Livro nº 36, fls. nº 151, Termo nº 40784), nascido no dia quinze de 
setembro de mil novecentos e noventa e um (15/09/1991), residente na Av. Principal, 3303, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, filho de JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA NETO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
57 anos de idade, residente em Bezerros - PE e de MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 55 anos de idade, residente em Bezerros - PE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 439454529 - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de 
Jacobina - BA (Jacobina-BA  Livro nº 14, fls. nº 57, Termo nº 15812), nascida no dia dez de janeiro de mil 
novecentos e noventa e quatro (10/01/1994), residente na Av. Principal, 3303, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filha de GERSON MOREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 46 anos de ida-
de, residente em Jacobina - BA e de ETELVINA MOREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedo-
ra, 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, 18 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: ED CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTANA e ELAINE DA SILVA LIMA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 278446851 - SSP/SP, CPF n.º 
29444488896, com 33 anos de idade, natural de Guarujá - SP (Guarujá  Livro nº 10, fls. nº 177, Termo 
nº 11855), nascido no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e um (24/09/1981), 
residente na Rua Alberto Pinto de Carvalho, 406, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filho de EDGAR 
JOSÉ DE SANTANA, falecido há 18 anos e de MARIA NANCY DA CONCEIÇÃO SANTANA, de nacionali-
dade brasileira, pencionista, com 63 anos de idade, residente em Guarujá - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, assistente administrativa, RG n.º 439232879 - SSP/SP, CPF n.º 
39671421830, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de outubro de mil 
novecentos e oitenta e seis (10/10/1986), residente na Rua Alberto Pinto de Carvalho, 406, Jardim Nova 
Republica, Cubatão - SP, filha de ERALDO MATIAS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 55 anos de idade, residente em Recife - PE e de MARIA SOLENE DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 53 anos de idade, residente em Recife - PE. Divorciada de João Paulo Linhares de Araujo, 
conforme escritura pública lavrada em 13/11/2012, pelo  1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras 
e Titulos de Cubatão-SP, no livro 186, fls.126/127. 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, 19 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 VAGNO FERREIRA DE SOUZA e FERNANDA PEREIRA DE ALCANTARA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, RG n.º 35269217 - SSP/SP, CPF n.º 
37296103841, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove (06/06/1989), residente na Av.Marginal, 193, Jardim Caraguatá, Cubatão 
- SP, filho de ABIMAEL SOARES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, professora, RG n.º 43759321 - SSP/SP, CPF n.º 30579002837, com 32 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e dois (08/03/1982), 
residente na Av.Martins Francisco, 105, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de ABECEDINO LOU-
RENÇO DE ALCANTARA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MIRALDETE PEREIRA DE ALCANTARA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de fevereiro de 2015
o oficial: Fabio capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: LUIZ GONZAGA DE CASTRO FILHO e LUCIANA PEREIRA DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, gerente, RG n.º 22316099 - SSP/SP, CPF n.º 12131089856, 
com 45 anos de idade, natural de São Vicente - SP, nascido no dia seis de junho de mil novecentos 
e sessenta e nove (06/06/1969), residente na Rua 10, 86, Nova São Vicente, São Vicente - SP, filho 
de LUIZ GONZAGA DE CASTRO, falecido há 30 anos e de MARIA FERREIRA DE CASTRO, falecida há 1 
anoDivorciado de Nivia Aparecida Suzart Pereira, conforme sentença datada de 12/08/2013, proferida 
pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro de São Vicente-SP, nos autos de 
ordem N° 153/2013, processo n°0001380-83.2013.8.26.0590.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, supervisora, RG n.º 20238362 - SSP/SP, CPF n.º 29957064860, com 33 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e oitenta e 
um (24/07/1981), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 25, bl.4, aptº22, Bolsão 7, Cubatão 
- SP, filha de IVANILDO PEREIRA DA SILVA, falecido há 3 anos e de LUZINETE SEVERINA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Aldo 
Peixoto Santana, conforme sentença datada de 23/10/2012, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara Cível desta Comarca, nos autos de N°913/12.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, 19 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: NOEL AMORIM MACÊDO e DAMIANA DA SILVA LEITE. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 330856091 - SSP/SP, CPF n.º 49890085534, com 45 anos de 
idade, natural de Castro Alves - BA (Castro Alves-BA  Livro nº 52, fls. nº 91, Termo nº 22650), nascido no 
dia treze de setembro de mil novecentos e sessenta e nove (13/09/1969), residente na Rua Julio Amaro 
Ribeiro, 131, aptº43/C, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO DE JESUS MACÊDO, falecido há 18 
anos e de MARIA AMORIM MACÊDO, de nacionalidade brasileira, professora, com 58 anos de idade, re-
sidente em Santo Estevão - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de en-
fermagem, RG n.º 327683879 - SSP/SP, CPF n.º 27717635836, com 37 anos de idade, natural de Surubim 
- PE (Surubim-PE, Vertente do Lério  Livro nº 02, fls. nº 106vº, Termo nº 3976), nascida no dia trinta e um 
de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (31/12/1977), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 131, 
aptº43/C, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JOSÉ RIBEIRO LEITE, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 72 anos de idade, residente em Surubim - PE e de ROSA DA SILVA LEITE, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 65 anos de idade, residente em Surubim - PE. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 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: JOEL COSME CABRAL e FÁTIMA GOMES SANTANA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 534032783 - SSP/SP, CPF n.º 06552020481, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(20/02/1986), residente na Rua Alvaro Ferreira, 30, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, filho de JOSUEL DA SIL-
VA CABRAL, de nacionalidade brasileira, gari, com 52 anos de idade, residente em Recife - PE e de JOSEFA 
RUBENITA COSME, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 51 anos de idade, residente em Recife - 
PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 5828858 - SSP/PE, CPF n.º 
05491942405, com 34 anos de idade, natural de Recife - PE (Várzea, Recife-PE  Livro nº 21, fls. nº 178, 
Termo nº 24597), nascida no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e oitenta (22/11/1980), 
residente na Rua Alvaro Ferreira, 30, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, filha de ALBERTO SANTANA, falecido 
há 10 anos e de LINDINEUZA FRANCISCA GOMES SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
54 anos de idade, residente em Recife - PE. 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, 20 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: NEVAILDO MARTINS DA SILVA e TAMIRES DOS SANTOS BARBOZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 27106908 - SSP/SP, CPF n.º 15899892870, com 
43 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de outubro de mil novecentos e setenta 
e um (07/10/1971), residente na Rua Dezenove, 140, Gleba II, São Vicente - SP, filho de DERMEVAL DE 
OLIVEIRA MARTINS DA SILVA, falecido há 14 anos e de MARIA CLEMENTE DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em São Vicente - SPDivorciado de Quersivane Mota 
Santos, conforme sentença de 26/05/2014, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara da Fam.e Suces-
sões da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de nº0003347-37.2011.8.26.0590. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 413081862 - SSP/SP, com 27 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (03/11/1987), 
residente na Rua Acacio Pereira Santos, 303, aptº202, bl.D/01, Bolsão Nove, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
AMIRTON BARBOZA, de nacionalidade brasileira, mestre de obras, com 55 anos de idade, residente 
em São Vicente - SP e de MARCIA REGINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 
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, 20 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: LEANDRO DE OLIVEIRA BARBOSA e PAULA DE MELO REIS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, carteiro, RG n.º 48575472 - SSP/SP, CPF n.º 41227371845, com 24 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de outubro de mil novecentos e noventa 
(17/10/1990), residente na Rua João Batista Reis, 43, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de MANOEL GO-
MES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, autônomo, com 46 anos de idade, residente na Rua João Ba-
tista Reis, 43, em Cubatão - SP e de FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 53 anos de idade, residente na Rua João Batista Reis, 43, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 485900683 - SSP/SP, CPF n.º 38838007837, com 
25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa 
(17/01/1990), residente na Rua Marginal, 235, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de ANTONIO LUIZ REIS, 
de nacionalidade brasileira, téc.planejamento, com 53 anos de idade, residente na Rua Marginal, 235, 
em Cubatão - SP e de MARIA GOMES DE MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, 
residente na Rua Marginal, 235, 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, 20 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: ANTONIO CARLOS ARAÚJO DA SILVA e MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 587216657 - SSP/SP, CPF n.º 
03310525392, com 26 anos de idade, natural de Campo Maior - PI (Cocal de Telha-PI  Livro nº 1, fls. nº 106v, 
Termo nº 423), nascido no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (27/11/1988), 
residente na Rua Antonio Augusto Bastos, 119, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de PEDRO CHA-
GAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 55 anos de idade, residente em Cocal de Telha 
- PI e de FRANCISCA MARIA SILVA ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, re-
sidente em Cocal de Telha - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
580607732 - SSP/SP, CPF n.º 04582553354, com 25 anos de idade, natural de Capitão de Campos - PI (Ca-
pitão de Campos-PI  Livro nº 1, fls. nº 25, Termo nº 99), nascida no dia sete de março de mil novecentos 
e oitenta e nove (07/03/1989), residente na Rua Antonio Augusto Bastos, 119, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, filha de FRANCISCA BARBOSA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 
anos de idade, residente em Capitão de Campos - PI. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 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: LEANDRO CARVALHO RIBEIRO DOS SANTOS e DANIELY ALVES DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, programador de manutenção, RG n.º 40966603 
- SSP/SP, CPF n.º 23057185860, com 27 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistri-
to  Livro nº 111, fls. nº 36, Termo nº 67566), nascido no dia vinte e sete de março de mil novecentos 
e oitenta e sete (27/03/1987), residente na Rua Maria Graziela, 1176, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
filho de LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, mecanico, com 59 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, analista de rh junior, RG n.º 46014649 - SSP/SP, CPF n.º 23153861870, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 131, fls. nº 262, Termo nº 34496), 
nascida no dia quinze de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (15/11/1988), residente na Av. 
Ferroviária II, casa 5, fundos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de JOAQUIM PEREIRA DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, soldador, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MA-
RIA SONIA ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, analista de departamento pessoal, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP.  Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: LUCIELDO DIAS e JOSINEIDE SOARES DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 30458340 - SSP/SP, CPF n.º 27190530827, 
com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e oito (03/02/1978), residente na Av.Principal, 3516, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho 
de CLELIA PEREIRA DIAS, falecida há 06 meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, agente comunitária, RG n.º 349618811 - SSP/SP, CPF n.º 32341094864, com 34 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta 
(23/10/1980), residente na Av.Principal, 3516, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de ANTONIO SOARES 
DA SILVA, falecido há 10 anos e de LUZIA PAULINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 21 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: EVERALDO SEVERINO DE SANTANA e DANIELE CONCEIÇÃO SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, jardineiro, RG n.º 507520373 - SSP/SP, CPF n.º 27801832841, 
com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 61, fls. nº 328, Termo nº 6704), nasci-
do no dia trinta de outubro de mil novecentos e setenta e oito (30/10/1978), residente na Rua Amaral 
Neto, 290, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA, falecido há 4  
anos e de MARIA SILVA DE LIMA SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vende-
dora, RG n.º 41920169 - SSP/SP, CPF n.º 23111469808, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 127, fls. nº 228, Termo nº 32870), nascida no dia dezesseis de abril de mil novecentos 
e oitenta e oito (16/04/1988), residente na Rua Amaral Neto, 290, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi-
lha de SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, segurança, com 57 anos de idade, resi-
dente em Salgadinho - PE e de MARIA BENÍCIO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: LEONCIO BARBOSA GONÇALVES e MARIA ELISANGELA DA CONCEIÇÃO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldereiro, RG n.º 199946929 - SSP/SP, CPF 
n.º 15178051807, com 43 anos de idade, natural de Embu das Artes - SP (Embu das Artes-SP  Li-
vro nº 19, fls. nº 38, Termo nº 8602), nascido no dia primeiro de abril de mil novecentos e setenta 
e um (01/04/1971), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 333, bloco J-casa 01, Bolsão 09-Jd.
Nova Republica, Cubatão - SP, filho de LIDIO ALVES GONÇALVES, falecido há 25 anos e de LEOLINA 
DA SILVA BARBOSA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente 
em São Paulo - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de cozinha, 
RG n.º 498508067 - SSP/SP, CPF n.º 40864117841, com 24 anos de idade, natural de União dos Pal-
mares - AL (Maceió-AL 1ºDistrito  Livro nº 142, fls. nº 288, Termo nº 131218), nascida no dia dezoi-
to de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (18/02/1991), residente na Rua Acacia dos San-
tos Pereira, 333, bloco J-casa 01, Bolsão 09-Jd.Nova Republica, Cubatão - SP, filha de QUITERIA LUIZA 
DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente na Rua Acacia 
dos Santos Pereira, 333, 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, 21 de fevereiro de 2015
o oficial: Fabio capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: GILDIOMAR SILVA MENEZES e ROSIANE APARECIDA SILVA SOARES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de armazem, RG n.º 283631028 - SSP/SP, CPF n.º 
27187958838, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de outubro de mil 
novecentos e setenta e sete (08/10/1977), residente na Rua Primeiro de Maio, 470, aptº33, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ GRAÇA MENEZES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de 
idade, residente em Aracajú - SP e de MARILUZIA VIEIRA SILVA MENEZES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente fiscal, RG n.º 32768737X - SSP/SP, CPF n.º 22773351851, com 29 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e cinco 
(29/04/1985), residente na Rua Primeiro de Maio, 470, aptº33, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de ERVA-
NIO SOARES, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de LIZETE DA SILVA SOARES, falecida há 20 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, 21 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: BRUNO DE LIMA SILVA e KARINA HELENA GALVÃO LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 42849531X - SSP/SP, CPF n.º 43803664802, com 
20 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 286, fls. nº 202, Termo nº 
105233), nascido no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e quatro (04/03/1994), resi-
dente na Av. Henry Borden, 895, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filho de CICERO DA CONCEIÇÃO SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
LUCIA VANDA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, agente de transito, com 44 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG 
n.º 427802301 - SSP/SP, CPF n.º 34421138819, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão - SP  Livro nº 161, fls. nº 111, Termo nº 46285), nascida no dia quatorze de outubro de mil no-
vecentos e noventa e três (14/10/1993), residente na Rua das Rosas, 203, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filha de ELIONAI HILARIO LIMA, de nacionalidade brasileira, coordenador, com 46 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de FABIANA GALVÃO LIMA, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 
40 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, 23 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: EDSON NATAL RAMOS DA SILVA e JESLAN DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 53770424 - SSP/PE, CPF n.º 09369794450, com 26 anos 
de idade, natural de Surubim - PE (Bom Jardim - PE  Livro nº 07, fls. nº 63, Termo nº 8885), nascido no dia 
vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (24/12/1988), residente na Caminho São 
Leopoldo, 1466, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ PEDRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
agricultor, com 53 anos de idade, residente em Bom Jardim - PE e de JOSELITA MARIA RAMOS DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, agricultora, com 51 anos de idade, residente em Bom Jardim - PE . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de call center, RG n.º 8993380 - SSP/PE, CPF 
n.º 10653964498, com 20 anos de idade, natural de Feira de Santana - BA (Feira de Santana-BA  Livro nº 
61, fls. nº 293, Termo nº 72367), nascida no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa e quatro 
(14/03/1994), residente na Caminho São Leopoldo, 1466, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de FRANCIS-
CO PERAUZE DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 42 anos de idade, residente em 
Praia Grande - SP e de JOSEILDA FELICIANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 
40 anos de idade, residente em Bom Jardim - PE. 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, 23 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: LUCAS GOMES DA ROCHA e JESSICA MOTA PINHEIRO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em informática, RG n.º 322069592 - SSP/SP, CPF n.º 
22855875897, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 108, 
fls. nº 89, Termo nº 65878), nascido no dia dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(02/12/1986), residente na Rua D.Idilio José Soares, 610, aptº21, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de 
GILBERTO RIBEIRO DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de IRACEMA SILVA GOMES RIBEIRO DA ROCHA, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 62 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, profes-
sora, RG n.º 327685220 - SSP/SP, CPF n.º 35211248864, com 28 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (27/09/1986), resi-
dente na Rua Nelson Nunes de Azevedo, 177, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, filha de JURANDIR SA-
LUSTIANO PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de TANIA MOTA DOS SANTOS PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: DIONELSON DE SOUZA ARAUJO e MARIA HELENA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, funileiro montador, RG n.º 136284322 - SSP/SP, CPF n.º 93632134804, 
com 57 anos de idade, natural de Pinheiro - ES, nascido no dia quinze de junho de mil novecentos e 
cinquenta e sete (15/06/1957), residente na Rua 16, 220, bl.A, aptº2, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de 
MARIA DE SOUZA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente 
em Pinheiro - ESDivorciado de Isis da Solidade, conforme sentença datada de 19/02/1991, proferida 
pelo Juizo de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca, nos autos de N°155/91.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 320955643 - SSP/SP, CPF n.º 22525865839, com 40 
anos de idade, natural de Guanambi - BA, nascida no dia oito de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e cinco (08/02/1975), residente na Rua 16, 220, bl.A, aptº2, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de ROSAL-
VO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em 
Guanambi - BA e de ALVINA ROSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de 
idade, residente em Guanambi - BA. Divorciada de Dares Benedito Rodrigues, conforme sentença data-
da de 29/11/2010, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Distrital de Paulínia-SP, nos autos de 
N°428.01.2011.000475-8/000000-000 - ordem N°123/11. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de fevereiro de 2015
o oficial: Fabio capraro.

eRRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: ANDRE LUIZ CASTILHO e ABILENE ATAIDES DUARTE DA SILVA. Sendo a pretendente, 
nascida no dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (29/02/1976).Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta 
Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de fevereiro de 2015
o oficial: Fabio capraro.

eRRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: JOSÉ OLÍMPIO DE ARRUDA e ELIANE MARY DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 121, bloco G, aptº31, Bolsão Sete, 
Cubatão - SP.  Sendo a pretendente, residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 121, bloco 
G, aptº31, Bolsão Sete, Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma 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.

eRRATA 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti-
go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDILSON DE OLIVEIRA BASTOS e ANA PAULA PEREI-
RA SILVA, e que o nome correto da habilitante é Ana Paula Pereira Silva e não como cons-
tou no edital anterior. 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.

eRRATA

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, divorciado 
de Vanessa Aparecida Balbino, conforme sentença de 22/01/2013, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara de 
Fam.e Sucessões da Comarca de Praia Grande-SP, nos autos de nº135/2013. Sendo a pretendente, divorciada de 
Fabiano de Sousa Lima, conforme sentença de 21/11/2014, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara de Fam.e 
Sucessões de Santos-SP, nos autos de nº1012317-88.2014.8.26.0562. 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.
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na Indústria

Perfil 
ivo da Silva cruz
Analista de Sistema de Gestão integrada
idade: 32 anos
5 anos na 
Anglo American

Transformando limitações 
em sucesso profissional

Tudo normal

A palavra limitação 
nunca fez parte de sua 
vida. A deficiência,  
que lhe dificulta parte 
dos movimentos de le-
vantar os braços nunca 
foi encarada como um 
grande problema. 

Ainda no primário, 
estudou em turmas 
regulares. Também 
brincou, correu e fez 
amigos como qualquer 
criança e adolescente. 

A mesma postura se 
manteve no trabalho. 
“Nunca tive nenhuma 
dificuldade de adap-
tação. Procuro sempre 
levar uma vida normal 
como qualquer outro 
colaborador da empre-
sa”. 

Anglo American: 60 
anos de história 
Fundada em Cuba-

tão em 1955, com o 
nome Copebrás para 
produção de negro de 
fumo, matéria-prima 
para indústrias de 
pneus, borrachas e 
plásticos. 

A partir de 1967 ini-
ciou produção de áci-
do fosfórico e de ferti-
lizantes fosfatados de 
média concentração.

Entre 73 e 76 expan-

Construindo 
uma carreira

Formado em Serviço 
Social, Ivo atua na uni-
dade de Cubatão como 
Analista de Sistema de 
Gestão Integrada. 

Seu trabalho é cuidar 
para que as normas téc-
nicas e os procedimen-
tos estabelecidos nas 
certificações ISO sejam 
cumpridas. Manter as 
certificações, que tam-
bém, observa questões 
sociais e ambientais, é 
pré-requisito exigido 
pelo mercado. 

Antes de conquistar 
a vaga de analista , tra-
balhou em outras em-
presas após completar 
18 anos e se desligar do 
Camp. 

“O senso de disci-
plina que tenho hoje, a 
responsabilidade, com-
promisso e dedicação 
no que faço, aprendi 
quando fui patrulhei-
ro”. 

Testemunha do jeito 
linha dura do saudo-
so Mario dos Santos, 
Iembra do que apren-
deu na entidade. “Na 
época éramos muito 
cobrados. Cabelo bem 
cortado, roupa passa-
da, camisa dentro da 
calça, tudo tinha que 
estar em ordem. Se 
qualquer um fosse ad-
vertido ficava sem o 
cheque de pagamento 
no final do mês”. 

O futuro na 
empresa

“Não tenho nenhum 
interesse em procurar 
outra empresa para 
trabalhar. Quero conti-
nuar na Anglo Ameri-
can e conquistar novos 
espaços”, afirma. 

 Sobre a política 
de carreira da empresa, 
destaca que o processo 
é aberto, com oportuni-
dade para todos e que 
a seleção é totalmente 
transparente. 

“Cabe aos funcio-
nários se manterem 
atualizados, sempre 
buscando novos conhe-
cimentos e formação”. 

De olho nas oportu-
nidades que a empre-
sa oferece, escolheu a 
graduação de Serviço 
Social. 

Segundo conta, sua 
formação está direta-
mente relacionada com 
suas funções na empre-
sa. 

“A responsabilidade 
social, tanto interna-
mente como na relação 
com a comunidade, é 
um requisito funda-
mental para  manter-
mos nossas certifica-
ções. Me sinto realizado 
no que faço.”

Pai e filho fazendo 
história no Pólo 
Nos braços da mãe, 

saiu do Hospital Os-
valdo Cruz para a 
Vila Parisi, onde mo-
rou até os quatro anos 
de idade. Da cidade 
que nasceu e foi cria-
do não admite que 
falem mal. Ivo tem 
orgulho de Cubatão. 

“Assim como a 
maioria das pessoas 
que moram aqui, sou 

filho de migrantes 
nordestinos. Meus 
pais são de Pernam-
buco e a cidade nos 
deu várias oportu-
nidades. Cubatão é 
uma ótima cidade”. 

A carreira na in-
dústria segue os ca-
minhos trilhados 
pelo pai, que por 
mais de 30 anos tra-
balhou em várias 

Nunca tive nenhum 
problema de adaptação.

 Tenho um  pouco mais de 
trabalho para levantar os 

braços. Contudo, isso nunca 
me impediu de levar uma 

vida completamente normal

Ex-aprendiz do Camp de Cubatão, o Analista da Anglo American, tem certeza de que as cobran-
ças firmes e os valores transmitidos pelo saudoso Mario dos Santos, foram fundamentais para sua 
formação. O que aprendeu na entidade, garante, faz a diferença hoje.

Sobre o próprio futuro profissional, diz que não enxerga outro lugar para trabalhar. Prova de que 
realmente faz o que gosta está no prontuário. Em quatro anos de empresa não há qualquer registro 
de falta, atraso ou licença médica, garante. Com  esse perfil já foi destacado para formar o grupo de 
colaboradores da empresa reponsáveis por recepcionar e integrar novos funcionários. 

diu o complexo para 
produzir Tripolifosfa-
to de Sódio (STPP).

Em 1983 a fusão com 
a Fosfago (Fosfatados 
de Goiás), permitiu  
expansão do portfólio 
para todos os fertili-
zantes fosfatados.

  O Grupo Anglo 
American, iniciou sua 
participação em 1980. 
Com isso a Copebrás 
passou a extrair e pro-

cessar rocha fosfática.
 Entre os anos de 87 

e 99 a planta teve nova 
expansão, com a  pro-
dução dos  ácidos sul-
fúricos fosfórico. 

Este ano, ao comple-
tar 60 anos, a planta na 
cidade de Cubatão está 
nos planos de negócios 
e na visão estratégica  
de expansão mundial 
das atividades da An-
glo American. 

empresas do Polo. 
“Tive a sorte de 

ser destacado no 
Camp para trabalhar 
na antiga Ultrafértil. 
Já conhecia a Anglo 
American através de 
amigos e vir traba-
lhar aqui sempre foi 
um desejo. No que 
depender da minha 
dedicação não vou 
sair tão cedo”. 

Cada dia mais, 
as grandes 
empresas do 

mundo investem na 
satisfação, qualidade 
de vida e bem estar de 
seus colaboradores. Já 
está provado que fun-
cionários felizes pro-
duzem até 35% mais. 

 Ivo da Silva 
Cruz, 32 anos, cinco 
deles trabalhando na 
Anglo American de 
Cubatão, é a prova 
viva de que vale inves-
tir nos Recursos Hu-
manos. “Nunca faltei 
ou cheguei atrasado. 
Também nunca tive a 
necessidade de trazer 
um atestado médico. 
Nosso ambiente de tra-
balho é ótimo. Sou feliz 
e me sinto valorizado, 
em todos os aspectos”. 

Divulgação
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