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Fatos e tendências

Pedro Rezende

Comércio pode ampliar cobertura 
por câmeras de vídeo em Cubatão
Prefeita Marcia Rosa 
vistoriou pontos onde 
foram instalados pos-
tes e       demais equipa-

de brasília

Deputados garantem 
R$ 19,5 milhões para 
Baixada Santista

Valor pode ultrapas-
sar os R$ 30 milhões 
com as emendas do 
deputado Beto Man-
sur de R$ 15 milhões. 
Estreantes, Papa e 
Squassoni adiantaram 
em quase um ano a 

prerrogativa de desti-
nar recursos para suas 
bases  

O maior montande 
individual vai para o  
Santo Amaro (foto). O 
hospital vai receber R$ 
7 milhões. 

Oscar

Guarujá prioriza educação 
e premia professores

Casa do Educador, 
prêmios e gestão no 
ensino fundamental 

melhoram qualidade 
na rede pública. 

Investimentos supe-

ram percentual consti-
tucional. Plano vai até 
o ano de 2021. mObilizaçãO

Romerão retoma atividades esportivas, no dia da mulher

espOrte

Resultados 
de rodada da 
Taça Cidade 
de Cubatão

Bingo: 
Esperança 
para 100 
crianças

Teatro do 
Kaos na 
Europa

Obra ‘Os sapatos 
que deixei pelo cami-
nho’ recebe convite 
para apresentações 
em Portugal. Grupo se 
mobiliza para arreca-
dar recursos   06

Dia da mulher

Câmara de Cubatão aprova 
Comissão para ‘fazer’ escola

Macaé, do Sintracomos, recebe o 
incentivo de amigos para disputa

Divulgação

Prefeita Antonieta traz vagas e 
mais de 1,2 milhão de área

Casa do Educador: suporte e aperfeiçoamento
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mentos do videomoni-
toramento da Cidade. 
A previsão é de que o 
funcionamento come-

ce em 30 dias, incluin-
do o período de testes            
e o processo de inte-
gração das equipes da 

Prefeitura, CMT e polí-
cias Militar e Civil. 
O aumento da área de  
cobertura pode vir com 

a integração entre as 
35 câmeras instala-
das pela Prefeitura e  
as particulares que já 

funcionam nos pontos 
comerciais da cidade. 
Reunião vai tratar do 
assunto



JORNALISTA CIDO BARBOSA
Diretor Presidente 
DEISE mERILIN
Administrativo
Editoração gráfica

JORNALISTA JuLIO CESAR ChAvES
Editor - MTB: 065882/SP
CRISTINA OLIvEIRA
Comercial
mARCEL NóBREGA
Colaborador Redação

BAIxADA SANTISTA
Circulação
15 mIL ExEmpLARES
Tiragem

Redação - Administração - Publicidade
Rua Guarujá, nº 13 - Jd. Sta Tereza - Cubatão -SP
Tronco chave: (13) 3361-5212
jornalacontece@acontecedigital.com.br

Os artigos assinados são 
de responsabilidade de 
seus autores e não refle-
tem, necessariamente, a 
opinião do jornal.

Publicado desde 1.999
Acontece Comunicações   036993790001-68

R$ 45 milhões 

Podem reforçar o cai-
xa das prefeituras da         
Região no próximo ano. 
No orçamento de 2016 
cada um dos três par-
lamentares terá R$ 15 
milhões para indicar

fatos e teNDÊNCIas    

jornalacontece@acontecedigital.com.br
por jÚLIo Cesar Chaves

mudanças

Valor deve passar de R$ 30 milhões quando forem definidas as emendas 
do deputado Beto Mansur. Papa e Squassoni já destinaram R$ 19,5

região

Orçamento impositivo já     
beneficia cidades da Baixada

Lei que dificulta fusão espera 
sanção da presidente Dilma

Em 2014, deputado 
indicou, no Orçamento 
da União, as áreas de 
Saúde e Infraestrutura 
para receberem sua 
cota de R$ 15 milhões 
em emendas. Valores 
serão detalhados. 

Projeto diminui para 30 dias a janela do troca-troca partidário
e preservação do mandato 

Incentivado
Macaé Braz de Olivei-
ra ainda não decidiu. 
Porém, o fato é que o 
presidente do Sindi-
cato da Construção 
Civil recebe pedidos 
diários para se candi-
datar a vereador,  em 
Cubatão, em 2016.

Terreno fértil

Líder de uma das 
maiores categorias da 
Região, com cerca de 
50 mil trabalhadores, 
o presidente também 
conta com apoio dos 
deputados tucanos 
João Paulo Papa  e do 
companheiro de mo-
vimento sindical Ra-
malho da Construção.

Meu pirão primeiro

Sobre a eleição de 
2016 tudo ainda é pre-
maturo. Contudo, uma 
questão já está resolvi-
da no PT. A chapa de 
vereadores será muito 
forte. É como diz o di-
tado: Farinha pouca...

Muito bem avaliado

Entre as lideranças 
que podem engrossar 
o caldo no PT de Cu-
batão está o Diretor de 
Urgência e Emergên-
cia. Tinho (na foto) é 
bem avaliado no pelo 
governo. É tido como 
colaborador de poucas 
demandas, conhece o 
serviço e tem habili-
dade para lidar com 
pacientes e servidores.

A onda de escolas man-
tidas pelas câmaras 
municipais foi lançada 
em São Paulo. Por lá 
“descobriram” um dis-
positivo constitucional 
que permite à Câmara 
dos Deputados e As-
sembleias montarem 
estruturas para for-
mação de servidores.

Vem com chapão

Depois de sair da eleição 
de 2012 com a sensa-
ção de que poderia ter 
ficado com o dobro 
das cadeiras que ficou.
A direção do PT e a 
prefeita Marcia Rosa, 
mudaram de estraté-
gia. Parece que agora 
a ordem é levar as 
lideranças do governo, 
principalmente os que 
ocupam cargos, para 
o partido. Verdade seja 
dita, se tivesse feito isso 
em 2012 as bancadas 
do PDT e do PMDB, seri-
am hoje bem menores.

Se não é proibido...

O dispositivo constitu-
cional, na verdade, é 
omisso em relação aos 
legislativos municipais. 
Assim, o presidente na 
Câmara paulistana, 
José Américo (PT), en-
tendeu que se não há 
proibição explicita, 
poderia fazer. E assim 
foi feito o Tribunal de 
Contas aprovou e ainda 
sobrou vagas para mu-
nícipes. O negócio foi 
logo copiado por outras.

As nove cidades 
da Região vão rece-
ber ainda em 2015, 
recursos provenien-
te das emendas ao 
orçamento da União 
apresentadas pelos 
deputados João Pau-
lo Papa (PSDB), Beto 
Mansur (PRB) e Mar-
celo Squassoni (PRB). 

 O valor total 
será conhecido até o 
final de março, quan-
do Mansur define 
quanto cada cidade 
ou entidade vai re-
ceber. As áreas estão 
definidas. Saúde e In-
fraestrutura vão rece-
ber os R$ 15 milhões 
de sua cota. 

 João Paulo 
Papa decidiu que os 
R$ 10 milhões a que 
teve direito no orça-
mento deste ano vão 
ser aplicados na Saú-
de. O parlamentar vai 
definir ainda este mês 
quanto cada uma das 
nove cidades da Re-
gião vai receber. 

 Outros R$ 9,5 
milhões da cota de 
emendas do deputa-
do Squassoni refor-
çam o orçamento de 
Guarujá e Bertioga. 
Serão aplicados R$ 7 
milhões na reforma 
e compra de equipa-
mentos para o Hospi-

tal Santo Amaro, R$ 
1,5 milhão na refor-
ma do Ginásio Guai-
bê e R$ 1 milhão para 
construção de um 
portal na entrada de 
Bertioga.

Mudanças 
A aprovação do or-

çamento impositivo 
garante que os recur-
sos indicados sejam 
liberados. 

 Pela nova regra o 
Governo Federal é 
obrigado a liberar os 
R$ 15 milhões a que 
cada deputado pode 
direcionar através de 
emendas ao orçamen-

to Geral da União. 
Antes da nova re-

gra os deputados 
apresentavam as 
emendas, porém, a 
palavra final era do 
Poder Executivo.

Surpresa
 A possibilida-

de de apresentação 
de emendas ao orça-
mento de 2015 pegou 
de surpresa os depu-
tados Papa e Squas-
soni. 

Como iniciaram o 
primeiro só apresen-
tariam emendas ao  
orçamento de 2016. 

Para este ano va-

lem as emendas apre-
sentadas em 2014.

É o caso do depu-
tado Beto Mansur 
que já definiu as áre-
as, restando indicar 
as prefeituras, enti-
dades ou obras.   

Tema prioritário de 
campanha, a Saúde foi 
escolhida para receber 
100% das verbas. Papa 
quer dividir o valor 
entre todas as nove 
cidades da Região. 

Guarujá e Bertioga vão 
receber as primeiras 
verbas do mandato. 
Deputado reafirma 
compromisso de tra-
balhar para conseguir 
verba para toda a 
Baixada. 

O plenário do Sena-
do aprovou em regi-
me de urgência o pro-
jeto de lei da Câmara 
Federal que dificulta 
a fusão de partidos e 
ressuscita a cláusula 
de barreiras. A maté-
ria foi aprovada pelos 
deputados no último 
dia 25. 

A proposta, apre-
sentada pelo deputa-
do Mendonça Filho 
(DEM/PE) e aprova-
da agora  pelos sena-
dores estabelece que 
fusões entre partidos 
só podem ser feitas 
após cinco anos do 
registro definitivo da 
legenda no TSE. 

A matéria depende 
de sanção presiden-
cial para vigorar. 

Restrições 

O projeto proíbe 
ainda que as mudan-
ças de filiação parti-
dária ligadas à fusão 
de partidos sejam 
consideradas para 
efeito do cálculo para 
a distribuição de re-
cursos do Fundo Par-
tidário. 

Isso já é proibido 
atualmente em rela-
ção às migrações de 
parlamentares para 
os partidos recém-
criados. 

Igual restrição é 
imposta pelo texto 
para o tempo gratui-
to de propaganda no 
rádio e na TV, cuja 
divisão também não 
poderá levar em con-

ta as mudanças de 
filiação para partidos 
resultantes de uma 
fusão. Nesses dois ca-
sos, prevalecerá o nú-
mero de votos obtidos 
nas últimas eleições 
gerais para a Câmara 
dos Deputados.  

Troca-troca

No caso de fusão, 
será de 30 dias a “ja-
nela” para que os de-
tentores de mandatos 
filiados a outras legen-
das possam filiar-se 
ao novo partido sem 
perda do mandato.

Hoje, parlamen-
tares podem migrar 
para novos partidos 
e manter o mandato, 
a qualquer tempo.    

Reforma Política

As mudanças mais 
profundas no sistema 
eleitoral brasileiro só 
virão com a aprovação 
da reforma política.  
Enquanto mais de 20 
propostas de reforma 
seguem paradas Edu-
ardo Cunha (Câma-
ra)  e Renan Calheiros 
(Senado) demonstram 
vontade de pautar a 
metéria. 

Principais pontos
 x Voto distrital misto
 x Financiamento 
 x Fim do voto 
obrigatório
 x Fim das coligações 
proporcionais
 x Fim do quociente 
eleitoral 

Pingos nos is

A Prefeitura de Cu-
batão colocou no ar 
um site para “esclare-
cimento de boatos e 
informações em redes 
sociais”. O “Prefeitura 
Esclarece” será co-
ordenado pela Secom. 

Time reforçado

De olho em dar mais 
visibilidade aos seus 
trabalhos, o vereador 
Ademário (PSDB) con-
vidou a jornalista Érica 
França para assessorá-
lo. Nossa colega aceitou 
o convite e já está lota-
da no gabinete tucano. 
Érica é servidora pública 
de carreira, entrou na 
Câmara através do úl-
timo concurso. Parabéns 
Érica!

Aeroporto bombado

A prefeita de Guaru-
já, Maria Antonieta 
(PMDB), voltou de Bra-
sília com mais de um 
milhão de motivos para 
comemorar. A prefeita 
recebeu do ministro da 
Aviação, Eliseu Padilha, 
a informação de que a 
União vai incorporar 
1,225 milhão de m² ao 
Aeroporto Civil Metro-
politano. A nova área 
permite que todas as 
compensações ambi-
entais sejam realizadas 
no próprio espaço.

Por terra e mar

Da Aviação Civil, Antoni-
eta correu para o Minis-
tério dos Portos. Cobrou  
celeridade nas obras da 
segunda fase da Perime-
tral. Ouviu que o projeto 
executivo fica pronto 
ainda no primeiro se-
mestre. Antes de partir 
para outro compro-
misso a prefeita ouviu 
do ministro e compan-
heiro de partido, Edinho 
Araújo, que a Codesp 
vai          construir um es-
tacionamento para até 
500 caminhões.  

Foi SP que fez
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Guarujá incentiva projetos no ensino
Da Educação

O badalado prêmio foi para Cristiane Maria da Silva, da escola Angelina Daige

Plano Decenal é o primeiro 
na Baixada Santista

MEC vê pioneirismo no planejamento de longo prazo

Pedro Rezende

10 anos

De ações, investimentos, 
e avaliação de resultados 
estão previstos no Plano 
Decenal da Prefeitura de 
Guarujá 

Com o desafio de 
conectar o conteú-
do aplicado em sala 
de aula ao mundo do 
lado de fora, educado-
res de todas as escolas 
municipais desenvol-
veram em 2014 mais 
de 300 projetos. 

Entre as iniciativas, 
foram selecionadas 50 
para participarem do  
Prêmio Educador em 
Destaque. 

“É o dia de  
reconhecimento de 
todo este trabalho. 
O sucesso dessas 
iniciativas provam 
que é possível 
fazer a diferença 
com criatividade. 

Estou emocionada com a qualidade 
dos trabalhos e orgulhosa de saber que 
Guarujá possui um excelente time de 
educadores”. 

Este ano, o Prêmio  
teve como tema “O 
Oscar da Educação” 
que foi para a profes-
sora Cristiane Maria 
da Silva, da Escola 
Municipal Angelina 
Daige.  

Cristiane desenvol-
veu e aplicou o pro-
jeto “Conectando as 
palavras”, que usa a 
tecnologia para alfa-
betização dos alunos.

Prêmios 

Passagem área para Buenos Aires com direito a 
acompanhante. Aparelho de tvled de 32 polegadas 
para a professora e escola vencedoras.

Vencedores

A comissão julga-
dora recebeu mais de 
300 projetos. Desses, 
50 foram selecionados 
e todos receberam tro-

féus de participação. 
Do total, dez foram os 
finalistas e os três pri-
meiros lugares foram 
premiados.

1º Lugar 
Cristiane Maria da Silva
Projeto – “Conectando as palavras” 
Escola Angelina Daige

2º Lugar 
Victor Nascimento dos Santos
Projeto - “Nós, os abrasileirados”
Escola - Myriam Terezinha

3º Lugar 
Heloísa Maria Regueira Marra Brito
Projeto -“Qualidade de vida para crianças 
com deficiência intelectual e seus familiares”
Escola Adelaide Fernandes

“É um trabalho diário. Foi feito assim, passo 
a passo junto com os alunos.Utilizei o que 
eles gostam em sala de aula: aplicativos, 
tablets, computador, é o que eles mais 
amam. Com ajuda da internet o trabalho foi 
realizado e o resultado foi maravilhoso”.

Cristiane Maria da Silva 
Professora

“Estamos coroando 
os professores que se 
destacaram com uma 

prática diferenciada 
em sala de aula, por 

tornarem o ensino 
como algo que vai 

além da sala de aula.”

Priscilla Bonini
Secretária de Educação 

Única cidade na 
Região, uma das pri-
meiras do país, Gua-
rujá conta com um 
Plano Decenal de 
Educação. 

O plano foi finali-
zado em 2012 e pre-
vê ações até o ano de 
2021. 

A importância do 
planejamento de lon-
go prazo tem o reco-
nhecimento do Mi-

nistério da Educação. 
O documento fez 

Creche noturna 

Desde 2011, em 
Guarujá, mães e pais 
que trabalham entre 
as 18 e  23h têm onde 
deixar seus filhos. 

 Com mais este 
grande avanço, os pe-
quenos são atendidos 
no Núcleo de Educa-

Primeira Gibiteca 
estimula leitura

A Biblioteca Muni-
cipal Geraldo Ferraz, 
em Vicente de Carva-
lho, abriu suas portas 
para abrigar a primei-
ra Gibiteca pública da 
cidade. 

A iniciativa busca 
estimular o hábito da 
leitura nas crianças, 
utilizando a intera-
tividade dos quadri-
nhos.

 Para formar o acer-
vo foi realizada uma 

campanha de doa-
ções. Em poucos dias 
de campanhaforam 
arrecadados mais de 
300 gibis. 

Novas doações 
podem ser feitas na 
própria Biblioteca ou 
unidades de ensino. 

A ideia é manter a 
ação e, com a chega-
da de mais exempla-
res, montar outras 
Gibetecas nas escolas 
da cidade. 

Doações ajudam a formar acervo

Professores da rede 
participam de atividades 
e cursos de aperfeiçoa-
mento na Casa do Edu-
cador. Estrutura oferece  
suporte para todas as 
escolas da rede e está 
recebendo visitantes de 
outras cidades 

um diagnóstico e es-
tabelece metas, in-
cluindo aportes finan-
ceiros, ampliação da 
rede, valorização pro-
fissional, treinamento 
contínuo e avaliações  
periódicas.  

De acordo com a 
Prefeitura o Plano 
também interage com 
outras áreas como 
Habitação, Saúde e 
Assistência Social. 

Avaliações 
periódicas 

Para acompanhar a 
implantação e desen-
volvimento do Plano 
foi criado, em agosto 
de 2013, um ‘observa-
tório educacional’.

As informações são 
disponibilizadas em 
tempo real e ajudam 
no planejamento.

ção Infantil Munici-
pal (NEIM) Marina 
Daige, no Jardim dos 
Pássaros. 

Os responsáveis 
interessados em fazer 
a matrícula precisam 
comparecer direta-
mente na unidade.

Tapete vermelho, brilho e flashs. Assim 700 educadores foram recepcionados para a premiação. 
Além de réplicas das famosas estatuetas hollywoodianas, vencedores levaram bons prêmios pra casa.

Roberto Sander Jr

OSCAR
A FESTA DO

Maria Antonieta de Brito
Prefeita
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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

ANuNCIE 
AQuI
LIGuE: 

(13) 
3361-5212

por  Cristina Oliveira
jornalacontece@acontecedigital.com.br

 (13) 97404-6423 - ID: 35*18*103161 Mulher: Exemplo de amor, perseverança, coragem, 
determinação e inteligência. Parabéns pelo seu dia! 

Parabéns...

Emídio Alves de Araújo
Oficina Nova

Rone Rosa
Auto Escola Prisma

Tatiana Carvalho
Studio Tatiana Carvalho

Allana 
e papai 
Gabriel no 
Chá- bar 
de bebê. 
Seja bem 
vindo 
Arthur.

Portal Acontece ajuda a promover final feliz!

A mobilização de amigos, familiares 
e do Jornal Acontece deu resultado. 
O pequeno Toninho está de volta 
aos braços do seu dono, Heitor Aldá 
Cruz. Aliviada, a mãe Elizângela Aldá, 
pôde retomar suas atividades de-
pois de dois dias de tensão. A pro-
cura pelo cãozinho foi divulgada no 
acontecedigital. Em pouco mais de qua-
tro horas registramos cerca de 2.000 

acessos e dezenas de compartilhamentos em nossa página no Facebook.  

A Pastora Érika Corrêa (centro) esposa do depu-
tado estadual Paulo Corrêa JR, visitou o Lar 
Fraterno de Cubatão, onde conheceu os idosos 
assistidos e a equipe. `O lar precisa de toda a 
ajuda necessária e estou disposta a colaborar 
porque aqui trabalham pessoas que se preo-
cupam em proporcionar um lar melhor para 
todos que aqui vivem`, relatou a Pastora. 

A última semana marcou a des-
pedida do professor Rubinho da 
diretoria da Ume Lucy Montoro, 
em Cubatão. Ainda na semana de 
despedida, o agora secretário mu-
nicipal de Esportes de São Vicente 
completou um feito importante 
para a Cidade; a revitalização da 
estátua de Pelé, no C.E Romerão.
A  estátua estava sem o braço 
e sem a bola no pé. Também foi 
feita a repintura verde.

Pelé novinho

Procuradores 
da PMC se 
reuniram 
para
comemorar 
aposentadoria 
do doutor 
Eduardo 
Gomes de 
Oliveira. 

Eterno Rei Momo Rochinha parabeniza todas escolas de samba 
e em especial a Unidos do Morro  pelo ótimo carnaval 
apresentado em 2015.  “Agora o momento é  outro, grandes 
novidades na política de Cubatão, já pensando em 2016”.

Maura Nunes

Renata Ramos

Aderbau Gama
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Romerão reabre no dia da Mulher

Câmeras do comércio podem se 
integrar ao sistema público

Prefeita vistoriou serviços de instalação. São 35 pontos de monitoramento. 
Equipamentos também estão sendo instalados na Central do sistema no Paço Municipal

Em menos de trin-
ta dias os principais 
pontos de comércio e 
de entrada e saída de 
Cubatão serão moni-
torados por câmeras. 

Além dos equipa-
mentos públicos o 
sistema está apto a 

receber imagens de 
câmeras particulares, 
instaladas em comér-
cios. 

“Este é um passo 
importante, que aten-
de os objetivos de ofe-
recer mais segurança 
à população, contro-
lanndo os locais mais 
vulneráveis”, disse a 
prefeita Marcia Rosa.

Durante a vistoria 
a prefeita ouviu  re-

lato de comerciantes 
dando conta de que já 
podem notar aumen-
to no movimento de 
clientes. De acordo 
com a prefeita os pon-
to de instalação fo-
ram definidos a partir 
de mapeamento dos 
pontos estratégicos.
Enquanto acertam os 
últimos detalhes de 
instalação externa a 
central que vai fun-
cionar na prefeitura 
está quase pronta. 

Trinta dias

A próxima etapa de 
implantação do siste-
ma será realizada em 
duas frentes. Será re-
alizado treinamento 
e integração dos ser-
vidores municipais, 
agentes de trânsito 
e representantes das 
Polícias que vão ope-
rar os equipamentos. 

Enquanto isso, 
todo o sistema passa-
rá por testes. 

 

Metropolitano 

A expectativa da 
Prefeitura é de que 
a integração com as 
câmeras do comércio 
e com os demais sis-
temas em operação 
na Baixada Santista 

proporcione mais se-
gurança e queda dos 
índices de violência.

 
Reunião 

Para agilizar a in-
tegração do sistema 
público com as câme-

ras do comércio, está 
marcada reunião, no 
próximo dia 10, entre 
a Secretaria Munici-
pal de Segurança Pú-
blica e dirigentes da 
Associação Comer-
cial e Industrial de 
Cubatão (ACIC).

Tecnologia 

Câmeras fixas D-
Link 6915, com ân-
gulo de visão de 60º e 
imagem em alta defi-
nição permitem cap-
turar e reconhecer as 
placas dos veículos. 

Com esses dados 
a Polícia pode iden-
tificar, em tempo 
real, a passagem de 
veículos envolvidos 
em crimes ou irregu-
lares, assim que pas-
sarem por uma das 
câmeras.

Sigilo 

As imagens cap-
turadas pelo sistema 
são criptografadas e 
transmitida à central 
por um sistema de 
rádio Infnet, numa 
frequência próxima à 
faixa de TV, portanto 
imune ao problema 
de queda de rendi-
mento em dias de 
chuva.

segurança

2,2 milhões

é o valor total 
investido no sistema 
de monitoramento

Prefeita vistoriou a instalação em diversos pontos da cidade

O Centro Esporti-
vo Professor Ayrton 
Romero da Nóbrega, 
o “Romerão”, será re-
aberto neste domingo, 
dia 8, às 10 horas, com 
uma extensa progra-
mação. Haverá diver-
sas atividades esporti-
vas, como aula aberta 
de natação e hidrogi-
nástica, com a presen-
ça de nadadores cuba-
tenses que defendem 
grandes equipes brasi-
leiras da modalidade, 
como Matheus Louro 
Neto (SCCP) e Gus-
tavo Borges (EC Pi-
nheiros). No ginásio, 
partida amistosa de 
basquete feminino.

O local voltará às 
suas atividades espor-
tivas na próxima se-
mana, com a volta das 

escolinhas de espor-
tes, que ocorreram em 
outros equipamentos 
durante a paralisação 
do complexo, necessá-
ria para reparação do 
telhado e reforma das 
piscinas semiolímpica 
e infantil.

Capoeira 
Os grupos de capo-

eira Meninos Guerrei-
ros e Brasil Suíça reali-
zam neste domingo, às 
18h no Parque Novo 
Anilinas, o 4º Encon-
tro Feminino de Ca-
poeira. A palestra “A 
Mulher na Capoeira”, 
será ministrada por 
Ernestina dos Santos 
Ribeiro, a dona Tina. 
Na sequência, roda 
de capoeira, só para 
mulheres, interagin-
do com as mulheres 

presentes. O comando 
será das capoeiristas 
Nara, Carol, Bruna e 

Sara, sob a supervisão 
dos mestres André e 
Cabrito.

Guarujá e Bertioga
As prefeituras de 

Guarujá e Bertioga di-
vulgaram programa-
ção para todo o mês de 
março, alusiva às come-

morações da Mulher. 
Veja a programação 
completa no Portal do 
Acontece www.aconte-
cedigital.com .br
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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: REGINA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS e FLAVIA CRISTINA LUCAS DO NASCI-
MENTO. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, escritora, RG n.º 12119872 - SSP/
SP, CPF n.º 09127420892, com 55 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de 
setembro de mil novecentos e cinquenta e nove (5/9/1959), residente na Rua São Paulo, 267, centro, 
Cubatão - SP, filha de JOÃO DELFINO DOS SANTOS, falecido há 11 anos e de BENEDITA RODRIGUES 
DOS SANTOS, falecida há 07 meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, repre-
sentante comercial, RG n.º 25686313 - SSP/SP, CPF n.º 15920375850, com 41 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de junho de mil novecentos e setenta e três (1/6/1973), 
residente na Rua São Paulo, 267, centro, Cubatão - SP, filha de JOSÉ SABINO DO NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, montador, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de APARECIDA 
LUCAS DO NASCIMENTO, falecida há 05 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, 24 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: WALDEMAR OLIVEIRA SOARES e JOSEFA VALDECI MACEDO DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 73404536 - SSP/SP, CPF n.º 
54566975800, com 64 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia dezenove de abril de mil 
novecentos e cinquenta (19/4/1950), residente na Avenida Europa, 541, casa 02, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, filho de NILO SOARES, falecido há 27 anos e de FRANCISCA OLIVEIRA SOARES, falecida há 
40 anosViúvo de Marlene do Nascimento Soares, falecida aos 18/12/2006, ás folhas 108, do livro C-178, 
sob nº122412, no 1º Subd. de Santos/SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 502820287 - SSP/SP, com 42 anos de idade, natural de Bom Conselho - PE (Bom Conselho-PE  
Livro nº 73, fls. nº 178, Termo nº 12969), nascida no dia doze de setembro de mil novecentos e setenta 
e dois (12/9/1972), residente na Avenida Europa, 541, casa 02, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha 
de FLORISVAL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente 
em Bom Conselho - PE e de AURELINA MACEDO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 
anos de idade, residente em Bom Conselho - 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, 25 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: ROBERTO APARECIDO MOREIRA DA SILVA e MARIA JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 252495561 - SSP/SP, CPF 
n.º 13364105820, com 48 anos de idade, natural de Amambai - MS (Jutí-MS  Livro nº 11, fls. nº 247, 
Termo nº 4242), nascido no dia treze de outubro de mil novecentos e sessenta e seis (13/10/1966), 
residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1099, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de ADIR PEREIRA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em Jutí - MS e 
de RAIMUNDA MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de 
idade, residente em Jutí - MS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
enfermagem, RG n.º 251948833 - SSP/SP, CPF n.º 13363591888, com 47 anos de idade, natural de 
Surubim - PE (Vertente do Lério, Surubim-PE  Livro nº 13, fls. nº 196, Termo nº 11256), nascida no 
dia três de janeiro de mil novecentos e sessenta e oito (3/1/1968), residente na Rua Caminho São 
Leopoldo, 1099, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de SEVERINO OLEGÁRIO DO NASCIMENTO, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Surubim - PE e de MARIA DE 
LOURDES DO NASCIMENTO, falecida há 5 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, 25 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: SÍLVIO BARBOSA DA SILVA e ELAINE AMORIM DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 10518787 - SSP/MG, CPF n.º 03705467689, com 
35 anos de idade, natural de Poços de Caldas - MG, nascido no dia vinte e um de junho de mil nove-
centos e setenta e nove (21/6/1979), residente na Rua 07 de Setembro, 62, Vila Nova, Cubatão - SP, 
filho de AFONSO BARBOSA DA SILVA, falecido há 29 anos e de MARIA OLIMPIA DA SILVA, falecida há 
23 anos. Divorciado de Elaine Amorim da Silva conforme sentença datada aos 21/07/2014, proferida 
pela M.M Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº00066733820148260157. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de escritório, RG n.º 26460017 
- SSP/SP, CPF n.º 25431426818, com 39 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia dez de 
abril de mil novecentos e setenta e cinco (10/4/1975), residente na Rua 07 de Setembro, 62, Vila 
Nova, Cubatão - SP, filha de JOÃO BATISTA AMORIM DA SILVA, falecido há 36 anos e de OLANDA 
RAMALHEIRA DA SILVA, falecida há 5 anos. Divorciada de Sílvio Barbosa da Silva conforme senten-
ça datada aos 21/07/2014, proferida pela M.M Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº00066733820148260157. 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, 26 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: DJALMA DOS SANTOS VIEIRA e MARIA MARINALVA GOMES DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 565511415 - SSP/SP, CPF n.º 
60515660400, com 51 anos de idade, natural de São José da Tapera - AL (São José da Tapera - AL  
Livro nº 8, fls. nº 318, Termo nº 4986), nascido no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e 
sessenta e três (28/10/1963), residente na Rua das Acacias, 835, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ 
CONSTANTINO VIEIRA, falecido há 3 anos e de MARINETE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 70 anos de idade, residente em Penedo - AL . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, monitora, RG n.º 565511671 - SSP/SP, CPF n.º 70795800568, com 42 anos de 
idade, natural de Nova Soure - BA (Nova Soure-BA  Livro nº 6, fls. nº 248, Termo nº 4791), nascida no 
dia oito de setembro de mil novecentos e setenta e dois (8/9/1972), residente na Rua das Acacias, 
835, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de LAURENTINO GOMES DOS SANTOS, falecido há 7 anos e de 
JOSEFA MARIA DE JESUS, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: RIVALDO CALDAS TAVARES e KATIANE ROUSE BARBOSA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 5195873 - SSP/SP, CPF n.º 
43932886887, com 63 anos de idade, natural de Estancia - SE, nascido no dia dezenove de junho de 
mil novecentos e cinquenta e um (19/6/1951), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 20, Jar-
dim Nova República, Cubatão - SP, filho de ANTONIO TAVARES, falecido há 5 anos e de GUIOMAR 
CALDAS TAVARES, falecida há 5 anosDivorciado de Flaviana Antunes de Oliveira, conforme senten-
ça datada de 12/12/2008, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara Judicial desta Comarca, 
nos autos de N°1317/08.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
32421753 - SSP/SE, com 30 anos de idade, natural de Arapiraca - AL (Arapiraca-AL  Livro nº 46, fls. 
nº 201, Termo nº 52679), nascida no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e oitenta e quatro 
(27/4/1984), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 20, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
filha de JOSÉ BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, resi-
dente em Arapiraca - AL e de GENALVA ROSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
69 anos de idade, residente em Arapiraca - AL. 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, 27 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: JOSÉ AUGUSTO GALVÃO e KEYLA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 521985523 - SSP/SP, CPF n.º 
02576747485, com 37 anos de idade, natural de Nísia Floresta - RN, nascido no dia vinte de março 
de mil novecentos e setenta e sete (20/3/1977), residente na Rua São Luiz, 168, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, filho de ANDERSON PEREIRA GALVÃO, falecido há 15 anos e de MARIA ISTELA GALVÃO, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 anos de idade, residente em Nísia Floresta - RNDivor-
ciado de Maria José da Silva, conforme sentença datada aos 26/06/2012, proferida pelo M.M Juiz 
de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP,  Drº Guilherme da Costa 
Manso Vasconcelos, nos autos de nº590.01.2012.012833-0/000000.000.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 294083509 - SSP/SP, CPF n.º 27804168829, com 
37 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 21, fls. nº 154, Termo nº 
14005), nascida no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (19/2/1978), re-
sidente na Rua São Luiz, 168, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de NICÁCIO FERREIRA DANTAS, falecido 
há 14 anos e de DEOLINDA DOS SANTOS DANTAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos 
de idade, residente em 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, 27 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: FRANCISCO DE ASSIS SARAIVA DE SOUSA e EMANUELA UCHOA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de materiais, RG n.º 2372188 - SSP/RN, CPF 
n.º 06004971430, com 29 anos de idade, natural de Macau - RN (Alto do Rodrigues -RN  Livro nº 06, 
fls. nº 139, Termo nº 2604), nascido no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (24/9/1985), residente na Rua das Azaléias, 90, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de OVIDIO HIGI-
NO DE SOUSA, falecido há 1 ano e de SEBASTIANA SARAIVA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 75 anos de idade, residente em Alto do Rodrigues - RN . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, agricultora, RG n.º 20071026520 - SSP/CE, com 27 anos de idade, 
natural de Pacoti - CE (Pacoti-CE  Livro nº 09, fls. nº 15, Termo nº 8601), nascida no dia vinte e nove de 
março de mil novecentos e oitenta e sete (29/3/1987), residente na Rua das Azaléias, 90, Vila Natal, 
Cubatão - SP, filha de MANOEL UCHOA LIMA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 50 anos de 
idade, residente em Pacoti - CE e de MARIA HELENISE UCHOA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 53 anos de idade, residente em Pacoti - CE.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, 27 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: MICHEL OLIVEIRA MENDES e MARIA ZILMA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, comprador, RG n.º 35269245 - SSP/SP, CPF n.º 23252261820, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 143, fls. nº 339, Termo nº 39349), 
nascido no dia treze de novembro de mil novecentos e noventa (13/11/1990), residente na Rua 10 
de Fevereiro, 21, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de AGUINALDO MENDES, de nacionalidade bra-
sileira, encanador, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANGELA APARECIDA 
DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, recepcionista, com 42 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 
36465601 - SSP/SP, CPF n.º 37604450806, com 25 anos de idade, natural de Pombos - PE (Pombos-PE  
Livro nº 21, fls. nº 114, Termo nº 24560), nascida no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos 
e noventa (1/2/1990), residente na Rua Caminho Chaves, 1297, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ JOÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 44 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de AMARA JÚLIA DA CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasileira, domestica, 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, 28 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: IZAIAS FLOR DA SILVA e MIRIAN ALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 579696625 - SSP/SP, CPF n.º 23348852404, com 65 
anos de idade, natural de São Lourenço da Mata - PE, nascido no dia trinta de maio de mil novecentos 
e quarenta e nove (30/5/1949), residente na Rua Carlos Campos, 104, Vila Natal, Cubatão - SP, filho 
de JOSÉ FLOR DA SILVA, falecido há 8 anos e de CELCINA MARIA DA SILVA, falecida há 1 anoDivorcia-
do de Maria Francisca da Silva, conforme sentença datada de 15/07/2002, proferida pelo MM. Juiz 
de Direito da 2ª Vara desta Comarca.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 579694008 - SSP/SP, CPF n.º 13363088850, com 55 anos de idade, natural de São Lou-
renço da Mata - PE (São Lourenço da Mata-PE  Livro nº 84, fls. nº 85, Termo nº 58622), nascida no 
dia dez de agosto de mil novecentos e cinquenta e nove (10/8/1959), residente na Rua Carlos Cam-
pos, 104, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de ALFREDO ALVES DA SILVA, falecido há 7 anos e de MARIA 
ALEXANDRINA DA SILVA, falecida há 15 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, 02 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: PAULO SILVA TRAJANO DE SOUZA e MARLY DIESTRILZ BATISTA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 338774464 - SSP/SP, CPF n.º 30248976826, 
com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de junho de mil novecentos e oi-
tenta e um (23/6/1981), residente na Av.Cruzeiro do Sul, 435, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de PETRONILO 
TRAJANO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Recife 
- PE e de MARIA LUCIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, residente 
em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 18649932 
- SSP/SP, CPF n.º 10824093836, com 50 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de se-
tembro de mil novecentos e sessenta e quatro (9/9/1964), residente na Av.Cruzeiro do Sul, 435, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filha de JOSÉ RAIMUNDO BATISTA, falecido há 02 anos e de MARLEINE DIESTRILZ MARCO-
LINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de 
Agnaldo Pereira Araujo, conforme sentença de 20/11/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara desta 
Comarca, nos autos de nº0005556-12.2014.8.26.0157.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALTAMIR RIBEIRO FREIRE e TATIANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO BATISTA LOPES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, tecnico eletronico, RG n.º 17954424X - SSP/SP, 
com 50 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de junho de mil novecentos 
e sessenta e quatro (29/6/1964), residente na Av. Henry Borden, 847, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, 
filho de ILIDIO FREIRE, falecido há 12 anos e de JUSENITH RIBEIRO FREIRE, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Vera Lucia de Alcantara, conforme 
sentença de 05/03/2012, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara Judicial desta Comarca, nos autos de 
nº1175/2011. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 583627897 - 
SSP/BA, CPF n.º 63684888591, com 41 anos de idade, natural de Senhor do Bonfim - BA (Senhor do Bon-
fim-BA  Livro nº 1, fls. nº 185, Termo nº 737), nascida no dia vinte de julho de mil novecentos e setenta e 
três (20/7/1973), residente na Av. Henry Borden, 847, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filha de AFRÂ-
NIO LOPES FILHO, de nacionalidade brasileira, contador, com 67 anos de idade, residente em Ribeira do 
Pombal - BA e de TANIA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 
anos de idade, residente em Senhor do Bonfim - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: REINALDO MOREIRA LIMA e KATIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, assistente de controle, RG n.º 205853729 - SSP/SP, CPF n.º 07014612840, 
com 43 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia oito de abril de mil novecentos e setenta e 
um (8/4/1971), residente na Rua 4, bl. 4, aptº41, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO DOS 
SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, residente em Aracajú - SE 
e de EDVANDA MOREIRA LIMA, falecida há 6 anosDivorciado de Claudia Souza dos Santos, conforme sen-
tença datada de 11/02/2009, proferida pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara da Família e das Sucessões 
da Comarca de Santos-SP, nos autos de N°2616/08.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 341553712 - SSP/SP, CPF n.º 29951711839, com 32 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 93, fls. nº 38, Termo nº 19150), nascida no dia vinte e seis de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e três (26/1/1983), residente na Rua 4, bl. 4, aptº41, Parque São Luiz, Cubatão 
- SP, filha de GAUDENCIO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentadoo, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MOACYR DOS SANTOS ALVES e THAIS CHAVES BADARO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico em logistica, RG n.º 424061089 - SSP/SP, com 21 anos 
de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 284, fls. nº 79, Termo nº 103799), 
nascido no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e noventa e três (28/10/1993), residente na 
Rua Elias Zazur, 188, Água Fria, Cubatão - SP, filho de JOSÉ MOACIR ALVES, de nacionalidade brasilei-
ra, caminhoneiro, com 58 anos de idade, residente em Santos - SP e de ELIZABETE FRANCISCA DOS 
SANTOS ALVES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 40 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica em meio ambiente, RG n.º 
434515334 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo-SP- Brasilandia  Livro 
nº 109, fls. nº 267, Termo nº 64580), nascida no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e cinco (7/2/1995), residente na Rua Elias Zazur, 188, Água Fria, Cubatão - SP, filha de ALEXANDRE 
ARAUJO BADARO, de nacionalidade brasileira, chaveiro, com 40 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA APARECIDA CHAVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de março 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: RAFAEL ROBERTO DE OLIVEIRA e THAÍS ANGELA DE BARROS FERREIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 42176811 - SSP/SP, CPF 
n.º 31391909801, com 31 anos de idade, natural de Cubatão -  , nascido no dia vinte e dois de março 
de mil novecentos e oitenta e três (22/3/1983), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 41, apto.12, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filho de EDJALMA ROBERTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de REGINA MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 428478128 - SSP/SP, CPF n.º 
42979081825, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de abril de mil nove-
centos e noventa e quatro (10/4/1994), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 30, apto 24G, Vila Natal, 
Cubatão - SP, filha de JOSÉ IVO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, mestre de obras, com 42 anos de 
idade, residente em Cotia - SP e de ELENICE ANGELO DE BARROS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

rumo a Portugal

Após o sucesso a 
peça será apresenta-
da em maio em Arcos 
de Valdevez (norte 
de Portugal). Para 
arrecadar o dinhei-
ro das passagens, a  
peça volta aos palcos 
do Teatro do Kaos, a 
partir deste sábado, 

7, onde será apresen-
tada durante todos 
os sábados e domin-
gos de março, às 20h. 
Os ingressos custam 
R$ 10,00 e R$ 5,00 
(meia). A classifica-
ção etária é 16 anos. 
Mais informações: 
(13) 3372-7211.

por Washington Luiz

Bingo beneficente resgata projeto esportivo

Unidos e Vila Parisi empatam em 2 x 2

Os sapatos que 
deixei pelo caminho
espetáculo retorna aos palcos para 

levantar fundos para a viagem

O popular Bato-
ré (ao centro na foto) 
está organizando um 
bingo beneficente. 
Será no domingo, dia 
15 de março, às 15 ho-
ras na Acic. O objeti-
vo é arrecadar fundos 
para compra de ma-
terial esportivo das 
100 crianças atendidas 
pelo projeto Craques 
do Futuro, da escoli-
nha Adaf.

Os materias foram 
danificadas com a en-
chente do dia 22 de 
fevereiro de 2013, sus-

pendendo as ativida-
des à época, na Água 
Fria. A proposta agora 
é recomeçar o projeto 
ainda este mês, desta 
vez no campo do  31 
de março. 

Os pequenos de 10 
a 15 anos são atendi-
dos gratuitamente, “ o 
objetivo principal é ti-
rar a garotada da vul-
nerabilidade das ruas 
oferecendo-as uma 
perspectiva de futu-
ro através do espor-
te, além da disciplina 
muito importante na 

formação da garotada. 
A Acic é nossa parcei-
ra neste projeto”, diz 
Batoré.  Integram o 
projeto os professores 
Ivanildo Alves (Neno) 

Um dos destaques foi a arbitragem a cargo de uma mulher
No domingo, dia 1, 

aconteceu a 3ª rodada 
de Veteranos da Taça 
Cidade de Cubatão, 
no Campo do Unidos 
do Parque Fernando 
Jorge. O time da casa, 
e o Vila Parisi, empata-
ram em 2 x 2 com gols 
de Robertinho e Darci, 
para a casa, e dois de 
Chicó, para o Vila Pa-
risi.

Destaque para o trio 
de arbitragem compos-
to por duas mulheres, a 

árbitra Thamiris de Je-
sus da Silva e Michele 
Araújo. Completando 
o trio Roberkson Al-
ves, o Boca.

Cubatão
Também nos Vetera-
nos, só que realizada 
no campo de Vila Na-
tal, o EC Cubatão ven-
ceu o time da casa, por 
3 x 1. 

Destaque para a par-
ticipação de dois ex-
atletas profissionais, 

que defendem o Cuba-
tão: o goleiro Tigrão (Ja-
baquara, alguns times 
europeus e a equipe 
de Showboll do Santos 

e Gildevan (Caiçara).
Bingo Seis cartelas 

custarão R$ 10,00. Os 
prêmios: fogão, mi-
croondas, smartpho-
ne, tablet e bike.

esPorte

 2ª Rodada, na categoria Amador: 
   
- UNIDOS 2 x 5 SÓ BOLADO
- RED BULL 4 x 2   FALANGE
-BEIRA RIO 2 x 1 ÁGUIA
- BECO SÓ LOVE 1 x 3 VILA PARISI
-VEM COMIGO ARSENAL 3 x 3 REAL SOCIEDADE
- CUBATÃO 1 x 2 ALIANÇA.

FC), e o centro-avante 
Régis, (São Paulo, ou-
tros times brasileiros, 
Conquimbo (Chile), e 
Uralan (Rússia)
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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$ 180.000,00

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 EM 
SANTOS NO CAMPO GRANDE 
R$ 340.000,00

ALUGA
SALAS PARA CONSULTÓRIO/ESCRITÓRIOS 
NA RUA BAHIA DE 41M², COM OPÇÃO DE 
INTEGRAR 2 SALAS A PARTIR DE 
R$ 503,00  

SALA COMERCIAL NA AV. PEDRO JOSÉ 
CARDOSO 
R$ 3.003,00 (aceita proposta)

SALÃO COMERCIAL 130M²  
JD. SÃO FRANCISCO
R$ 3.003,00
 
CASA DE 2 DORMS NA VILA NOVA
R$ 1.203,00

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

VAGAS 
PARA MULHERES

kASA TOTALLE
Loja de móveis, admite 
vendedoras.  Interessa-
dos entregar currículo na 
av.  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

PAT Cubatão
Faxineiro – 01 vaga
Mestre em Laminação 
01 vaga

PAT Guarujá
Armador de Ferros
01 Vaga
Auxi.de limpeza - 01 Vaga
Caldeireiro - 10 Vagas
Chefe de Serviços de limpeza  01 
vaga
Conferente de Mercadoria
- 01 Vaga
Eletricista - 10 vagas
Pintor Industrial  - 10 Vagas
Representante técnico de 
vendas - 15 Vagas
Técnico de Vendas
01 Vaga

PAT 
Praia Grande
Ajudante em aço e ferro
 01 vaga 
Auxiliar de limpeza
03 vagas 
Auxiliar de monitoramento 
01 vaga 
Auxiliar de RH 
01 vaga 
Auxiliar de vendas
2 vagas 
Boleiro (Confeiteiro) 
01 vaga 
Chapeiro
01 vaga 
Consultor de Vendas
02 vagas 
Costureira - 06 vagas 
Instalador de vidro temperado  
03 vagas (necessita CNH “AB” 
com veículo próprio) 
Limpador de peixes 
04 vagas 
Manicure
02 vagas 
Mecânico de Autos “C”
01 vaga 
Mecânico Diesel – 01 vaga 
Motorista carreteiro
02 vagas 
Operador de carregadeira 
01 vaga 
Pizzaiolo - 01 vaga 
Professor de Muai Thay 
01 vaga 
Professor de Zumba
01 vaga 
Vendedor interno – 01 
vaga (Ramo de autopeças, 
necessário conhecimento em 
informática) 
Vendedor porta a porta 
06 vagas

Agências

Realce RH
Analista de métodos
e processos
01 vaga
Ajudante de operações
técnico em química
01 vaga
Auxiliar de almoxarifado
01 vaga
Auxiliar de expedição
01 vaga
Assistente administrativo PCD – 
01 vaga
Auxiliar de almoxarifado – PCD – 
01 vaga
Auxiliar de limpeza - 01 vaga
Bombeiro civil – 01 vaga
Balanceiro – 01 vaga
Coordenador de produção
01 vaga
Conferente – 01 vaga
Eletromecânico – 17 vagas
Eletricista com formação técnica 
01 vaga

Eletricista de manutenção 
01 vaga
Encarregado de departamento de 
pessoal – 03 vagas
Engenheiro de segurança do 
trabalho – 01 vaga
Formação de operador (ensino 
médio completo) – 75 vagas
Funileiro de autos – 01 vaga
Lubrificador industrial 
02 vagas
Manobreiro – 05 vagas
Mecânico de refrigeração
05 vagas
Mecânico de manutenção
10 vagas
Mecânico diesel – 01 vaga
Mecânico hidráulico 
05 vagas
Mecânico industrial III 
02 vagas
Operador de produção (ensino 
médio completo) – 32 vagas
Operador de utilidades (ensino 
médio completo c/ curso de 
mecânica) 
10 vagas
Serralheiro – 02 vagas
Técnico em mecânica jr 
01 vaga
Técnico em elétrica –
01 vaga
Técnico de laboratório industrial 
1 – 03 vagas
ESTÁGIO TÉCNICO EM:
Metalurgia, técnico em mecânica, 
técnico em informática e técnico 
em química – com formatura pre-
vista para março de 2016

NURTURE 
Recursos Humanos
Vendedor (diversas áreas) 
06 vagas
Atendente de quiosque 
01 vaga
Chapeiro quisque – 01 vaga
Vendedor projetista imobiliária – 
01 vaga
Vendedor de cursos profissionali-
zantes – 01 vaga
Manicure – 01 vaga
Consultor – 02 vagas
Instrutor de informática
01 vaga
Gerente de administração
/finanças – 01 vaga
Diretor de arte – 01 vaga
Estágio de administração 
01 vaga
Engenheiro civil – 01 vaga
Serralheiro – 01 vaga
Atendente de farmácia 
01 vaga
Auxiliar contábil – 01 vaga
Recepcionista (bilíngüe) 
01 vaga
Aux. administrativo - 03 vagas
Supervisor de telemarketing
01 vaga
Estágio em Direito – 01 vaga
Assistente adm. – 01 vaga

José Batista dos Santos mais co-
nhecido como Zé do Rio, traba-
lhou na Rádio Cubatense. Faleceu 
neste sábado dia 28/02/2015 e foi 
sepultado no dia 01/03.

NOTA DE FALECIMENTO

Funerária

ANuNCIE AQuI
LIGuE

(13)3361-5212

Contrata-se resgatistas para 
trabalho em parada na região 
da baixada Santista; favor 
entrar em contato pelo fone  
(13) 99729-2445, ou nos en-
vie seu curriculo no email:
vagas@grupodpx.com.br

RESGATISTA



ANUNCIE AQUI LIGUE
(13) 3361-5212
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