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Avança  pavimentação 
em Vicente de Carvalho

A partir de 2009, 
quando o distrito 
passou a ter maior 

atenção da Prefeitu-
ra, 89 ruas passam 
por revitalização e 

tiveram melhoria nos 
sistemas de drena-
gem. Esta semana 

a prefeita Antonie-
ta  foi recebida por            
moradores durante 

Cosan e ALL se 
fundem. Será 
que melhora?

Só no ano passa-
do as duas empre-
sas se envolveram 
em dois dos maiores 
acidentes da história 
recente da região.  

Agora, Cosan e 
ALL tiveram a fusão 

vistoria nas obras   
da avenida Oswaldo 
Cruz. 

Calçadas e can-
teiros estão sendo 
padronizados     02 

aprovada pelo Cade 
e se tornam uma só.  

Ferrovias e ar-
mazéns são alvo de 
preocupação e re-
clamações por par-
te da população de 
toda a Região. 03

Balanço apresentado 
na última semana mostra 
execução orçamentária 
superior a 90%.  Aumen-

O Rotary Clube de Cuba-
tão reinaugurou sua sede 
social na Vila Nova. 

Entre as novidades, está 

to da receita, diminuição 
na folha de pagamento 
e melhora na recuperção 
de ativos são destaques.

o Espaço da Criança. 
Este e outros aconteci-

mentos sociais na coluna 
de Cristina Oliveira  07

Fatos e tendências 02

Vespaziano Rocha
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O projetista Antônio Mar-
ciano é mais um cubatense 
que aproveitou a oportuni-
dade, construindo carreira de 
sucesso no Polo Industrial de 
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Domingão do Dudu

 Aquele, bom e 
tradicional rango de 
domingo, que cada 
vez menos é feito em 
casa, ganha mais 
uma  opção, a partir 
deste domingo.  
 O comerciante 
Dudu, garante rece-
ber os clientes com a 
mesma qualidade de 
sempre. Na segunda-
feira não vai abrir. 

Oposição sem rumo 
e sem discurso

 Chico da Adega 
diz que a ‘oposição’ tem 
facilitado muito a vida 
do governo Marcia Rosa. 
 Famoso por 
suas cutucadas, o co-
merciante diz que 
nem de perto há uma 
“Marcia Rosa” na   
Câmara ou fora dela.

 Ainda sobre o tal 
projeto, trabalhadores 
cubatenses alojados em 
cidades industriais por 
todo o país, torcem para 
que a moda não pegue. 
 Um deles, de 
Uberaba, diz que não é 
piada, saiu de Cubatão, 
de frente à prefeitura 
junto com mais de 60 
colegas em dois ônibus.

Conselho dos 
presidentes
 A exemplo dos 
prefeitos da Região, que 
todos os meses se reú-
nem no Condesb, os nove 
presidentes das Câmaras 
se reúnem nesta sexta. 
 O anfitrião 
da vez é Marcus De 
Rosis, presidente do 
legislativo santista

Lousa vazia

    Cerca de 20% dos 
professores da rede 
estadual na Região 
estão    de      braços  cruzados.  
 Na última segun-
da, os docentes estiveram 
em suas escolas apenas 
para informar os pais e
 alunos sobre a paralisação.
 

Antonieta quer atrair 
setor aeroportuário

A prefeita de Gua-
rujá, Maria Antonie-
ta de Brito, conduziu 
palestra no II Fórum 
de Infraestrutura 
para Aviação Geral 
e Regional, realizado 
em São Paulo. 

O evento discute 
o plano do governo 
federal de autorizar 
novos aeroportos.  

De acordo com os 
dados apresentados 
pela prefeita o aero-
porto da cidade deve 
atingir um milhão de 
passageiros por ano 

Bertioga fecha 2014 no azul
Execução orçamentária passa de 90%. Modernização no 

setor da Dívida Ativa é apontada como fator decisivo

 O município 
encerrou o ano fiscal 
de 2014 no azul, de 

acordo com aponta-
mentos da Secretaria 
de Administração e 
Finanças.  
 A execução or-
çamentária foi de R$ 
403 milhões, incluin-
do o Poder Executi-
vo, o Instituto de Pre-
vidência Municipal 
(Bertprev) e a  Câma-

Luta por mais emprego 
continua em Cubatão

Vespaziano Rocha

ra Municipal. O su-
perávit primário foi 
de 12,5%. 
 Para o prefei-
to Mauro Orlandini 
o resultado positivo, 
que superou 2013, 
está diretamente re-
lacionado “ao cum-
primento rigoroso da 
Lei de Responsabili-

Receita tributária -R$ 118,336.559,61
IPTU corresponde a 56% da receita própria
ISS 14% e ITBI 7% do valor arrecadado 
Aumento de 21,74% em relação a 2013
Receitas totais subiram 10,34% Arrecadação de IPTU subiu 21,74% 
Gasto com salários 46,87%
R$ 8,4 milhões de economia com a Folha
Dívida do município está em 7,38% do orçamento
Refis – Injeção de mais de R$ 10 milhões 

Saiba mais:

dade Fiscal e as ações 
mais intensivas de 
cobranças de impos-
tos e taxas.
 Orlandini res-
salta ainda que “ad-
ministrando os re-
cursos públicos com 
eficiência, consegui-
mos ampliar a capaci-
dade de investimento 
do Município. Os im-
postos arrecadados 
retornam para o cida-
dão por meio de ser-
viços e obras em di-
versas áreas. É o que 
a sociedade espera da 
gestão pública: resul-
tados”.

já nos primeiros cin-
co anos de ativida-
de, e que o potencial 
é de 20 voos por dia. 
As empresas Azul, 
Avianca e Gol, estão 
de olho. 

Outra alfinetada 
na Adega

 Sobre o projeto 
de lei que garante 70% 
de vagas para trabalha-
dores da cidade, Chico diz 
que a matéria não passa 
de um grande balão de 
ensaio cheio de inconsti-
tucionalidade. 
 “Agora os  nossos 
vereadores assumiram o 
papel de deputados e se-
nadores, aprovaram uma 
PEC”, dispara.

O movimento que 
reivindica a abertu-
ra de novas vagas 
de emprego. O gru-
po também quer que 
as empresas do Polo 
suspendam a contra-
tação de trabalhado-
res de outros estados. 

Para o diretor titu-
lar do Ciesp, Valdir 
Caobianco, os pro-
blemas enfrentados 
pelas empresas nes-
se momento de crise 
dificultam a abertura 
de novas vagas, mas 
ressaltou que todos 
os esforços estão sen-
do feitos para que o 
trabalhador da Cida-
de não seja penaliza-
do.

 Uma nova reu-
nião foi marcada para 
o dia 23 de abril, às 
10 horas, também na 
sede do Ciesp.

De acordo com as 
indústrias, mais va-
gas serão disponibi-
lizadas nos próximos 

dias. Todas serão pre-
enchidas através do 
PAT. 

Para o presiden-
te do Sintracomos 
a pauta vai além da 
abertura de vagas. 

Macaé diz que não 
é admissíveldizer que 
falta qualificação do  
trabalhador local. 

“Há mão de obra 
qualificada na Baixa-
da e que essa questão 
deve ser tratada como 

políticas contínuas”.

Lição de casa 
Marcia Rosa anun-

ciou que a partir de 
agora todas as licita-
ções realizadas pela 
Prefeitura deverão 
estabelecer que os 
vencedores, caso te-
nham necessidade de 
contratação de mão 
de obra para execu-
ção do serviço para 

o qual foram contra-
tados, deverão con-
tratar funcionários 
preferencialmente 
pelo PAT, garantin-
do oportunidades de 
emprego, ainda que 
temporários, aos tra-
balhadores da Cida-
de. 

“É mais uma me-
dida para incentivar 
a contratação dos tra-
balhadores de Cuba-
tão e Região”.

Estamos tentando 
fazer o 

acompanhamento 
para melhorar a re-
lação das indústrias 
com o trabalhador. 
A reunião passada 
foi muito produtiva

O Sintracomos é sen-
sível a causa e vamos 

colaborar.  Hoje, 
estamos aqui na 

condição de base e 
exercendo cidadania. 

Nós defendemos a 
ampliação da pauta, 

inclusive por mais 
desenvolvimento 

“

”

“

”Câmara aprova reserva de vagas

Na última terça, 
dia 17, os vereado-
res aprovaram por 
unanimidade o pro-
jeto de lei, de auto-

ria Ricardo Queixão 
(PMDB), que obriga 
as empresas presta-
doras de serviço no 
Polo a contratarem, 

prioritariamente, 
trabalhadores do 
município.

A proporção esta-
belece 70% das va-

gas para cubatenses.   
 O texto ainda 
prevê que 15% desse 
total seja destinado às 
mulheres.

Valdir Caobianco 
Diretor Titular do 
Ciesp 

Macaé Braz de Oliveira 
Pres. Sintracomos

Reciprocidade não

 As Centrais sin-
dicais marcaram para 
o próximo dia 30, uma 
passeata por ruas 
do centro de Santos. 
 A caminhada 
começa na Praça dos 
Andradas e vai até a Pra-
ça Mauá. A concentra-
ção começa às 9 horas. 

Mais manifestação  Temos certeza 
de que o amigo Fábio 
Alexandre Barbosa, con-
hecido como Binho, vai 
alcançar os 60 anos. Por 
enquanto cabe registrar 
que, diferente do que 
informamos na última 
edição, Binho tem 39 
anos e não 60, como 
consta na legenda. Mui-
tos anos de vida Binho! 

Mais jovem 

Disputa em Guarujá 
esquentando

 Depois de per-
manecerem relativa-
mente unidos na eleição 
para deputados e para 
a Mesa Diretora, os 
vereadores de Guarujá 
dão sinais de que na dis-
puta pela sucessão da 
prefeita Maria Antonie-
ta, será cada um por 
si. Benzi corre para ser 
o cara, enquanto Ron-
ald Nicolaci começa 
a se movimentar.

FATOS E TENDÊNCIAS    
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Aprovada 
fusão da 
Cosan/Rumo e ALL

Ferrovias e armazéns são alvo de reclamações da população. 
Acidentes também preocupam

O resultado des-
te negócio ninguém 
sabe qual será ain-
da. O que se sabe, 
por ora, é que tra-
ta-se da junção de 
dois grandes alvos 
de reclamações da 
população e de duas 
empresas com his-
tórico de acidentes 
cinematográficos. 

América Latina 
Logística, opera-
dora da maior fatia 
da malha ferrovi-
ária na Baixada e a 
Cosan, que é dona 

da Rumo Logística 
e uma das maiores 
produtoras de etanol 
e açúcar do mundo, 

agora  são uma só. 
Com algumas res-

trições, o Cade apro-
vou o negócio. ALL e 
Cosan são obrigadas 

Moradores foram acordados pelo estrondo da batida 
frontal de duas locomotivas. Moradores da Vila São 
José reclamam de falta de informações e temem 
tragédia. Casas ficam a menos de 40 metros da linha

As cidades de Santos, Cubatão e Guarujá são cortadas 
por ferrovias. Além das interrupções no trânsito 
ocorrências de acidentes são comuns. Moradores 
vizinhos às linhas também reclamam de abuso no uso 
das buzinas ensurdecedoras

25% 
das cargas que chegam 
ao Porto usam ferrovias. 
Nos Países desenvolvidos 
essa participação está 
entre 40 e 60%

Baixada Santista

a manter e assinar 
contratos de longa 
duração no transpor-
te de cargas que che-
gam e saem do Porto. 
Cosan terá que ceder 
40% da capacidade de 
seus armazéns de açú-
car para concorrência. 

ACIDENTES
Em 2014, as em-

presas se envolveram 
em dois dos maiores 
acidentes da história 
da Região. Em agosto 
um incêndio consu-
miu 15 mil toneladas 

de açúcar no arma-
zém 10 do Porto. O 
combate às chamas e 
os trabalhos de res-
caldo duraram 48h.  

O acidente matou  
toneladas de peixes 
no Canal do Estuário. 

LOCOMOTIVAS 
No início da ma-

nhã do dia 31 de ou-
tubro duas locomoti-
vas bateram de frente 
em Cubatão. 

A cena transfor-
mou a avenida Tan-
credo Neves, em 

frente a Vila São José 
em um cenário de 
guerra. Além das lo-
comotivas, oito va-
gões transportando 
milho e soja descarri-
laram, levando muros 
de proteção, pontes e 
toda a fiação. Por sorte 
ninguém saiu ferido.  

SUJEIRA E 
MAU CHEIRO 
Os grãos que caem 

dos vagões e a sujei-

ra no entorno dos ar-
mazéns causam mau 
cheiro, atraem roe-
dores e pombos e são 
motivo de reclama-
ções da população. 

Sanitaristas dizem 
que a falta de controle 
no manejo das cargas 
representam risco para 
a saúde das pessoas 
e ao meio ambiente. 
Pombos e ratos hospe-
dam e transmistem de 
graves doenças. 
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na Indústria

Da entrevista com 
o projetista Antônio 
Marciano Nobrega 
Rosa, da Vale Fer-
tilizantes, podemos 
extrair ao menos 
dois importantes 
aspectos, funda-
mentais para o seu 
crescimento profis-
sional e formação 
de caráter. 

O primeiro é que 
ele teve oportuni-
dades. Mas, a maior 
lição a ser transmi-
tida é de que cada 
oportunidade foi 
seguida de ações 
que proporciona-
ram outras e mais 
outras, novas chan-
ces.   

O segundo aspec-
to importante é que, 
desde os primeiros 
dias na indústria, 
quando ela ainda se 
chamava Ultrafétil 

e Antônio Marcia-
no era um menor 
aprendiz do Camp, 
ele sabia onde que-
ria chegar e o que 
precisava fazer.

Primeiros 
desafios 

Assim como mi-
lhões de brasileiros, 
o primeiro desafio  
era chegar ao traba-
lho. 

Uma jornada di-

Agarrando e construindo 
oportunidades

Focado em construir uma grande carreira, Antônio Marciano, ex-aprendiz do Camp, 
não desperdiça oportunidades e cresce. O apoio da Vale Fertilizantes continua    

sendo importante. Mas na história deste jovem cubatense se destacam as pessoas 
e a confiança que construiu

Fotos Marcel Nobregaária que por muitos 
anos, começava às 
06h30min e só termi-
nava por volta da meia 
noite. 

Morador da Vila Es-
perança, na região do 
ponto final, era preciso 
superar a lama, a po-
eira e a superlotação 
da linha 02 da extinta 
ECTC , para chegar à 
empresa. 

Depois de um dia 
inteiro de trabalho e 
aprendizado ia pra es-
cola estudar. Aos sába-
dos, nada de folga, o 
destino era o Senai.

Cursos de 
presente

Na busca incansável 
por qualificação houve 
sacrifício de um jogo 
de futebol aqui, uma 
baladinha ali e uma 

festinha acolá. Sobrou 
até para o chinelo de 
marca. 

“Quando chegava 
fim de ano ou dia do 
aniversário dos ‘pa-
trulheiros’, os funcio-
nários de cada setor 
faziam vaquinhas para 
nos presentear. O mais 
comum era gastar o 
dinheiro com chinelos 
e roupas de marca. Eu 
não. Tudo que recebi 
de presente dessa natu-
reza, se transformaram 
em conhecimento”. 

Quando faltava um 
pouco para pagar o 
curso, o pessoal, mui-
tas vezes, completou o 
valor. 

“Ele sempre teve 
foco, cabeça muito boa, 
era e continua sendo, 
um rapaz diferenciado. 
É um excelente quadro 
na empresa. Por isso 
nós, a Vale, continua-
mos investindo em seu 
crescimento profissio-
nal e pessoal. Eu o vi 
chegar ainda garoto, 
pessoalmente, é moti-
vo de satisfação ainda 

maior”, afirma Josimar 
Augusto Coutinho, há 
27 anos na Vale.  

Construindo
confiança 

Com muita dificul-
dade para continuar e 
prestes a interromper o 
curso técnico no Esco-
lástica Rosa, em Santos, 
Antônio teve um voto 
de confiança imensu-
rável. Ele lembra que 
na  época estava qua-

se impossível conciliar 
o trabalho, a escola e 
as horas de percurso, 
principalmente no re-
torno para casa. 

“A aula acabava qua-
se 11 horas. Saia cor-
rendo para pegar ôni-
bus para Cubatão na 
Afonso Pena. Depois 
tinha que descer mais 
de meia noite na 9 de 
abril e torcer para não 
ter perdido o último 
ônibus”. 

Emocionado, diz que 
quase não sobrava tem-
po para a família. “Foi 
neste momento que 
tudo mudou, relembra 
com felicidade”. 

O final feliz veio 
quando um amigo da 
empresa, já aposen-
tado, perguntou-lhe 
como andavam as coi-
sas. 

Antônio, falou da di-
ficuldade com os horá-
rios e que talvez fosse o 
caso de deixar o curso 
técnico. 

Newton Áreas, co-
nhecido por todos na 
empresa, ofereceu a 
Antônio que morasse 
em seu apartamento 
que estava vazio, prati-
camente ao lado da es-
cola, até que terminas-
se o curso.  

 “Tenho uma grati-
dão sem tamanho ao sr. 
Newton. Uma confian-
ça desse tamanho não 
se conquista da noite 
para o dia”, afirma. 

Em favor 
da família

Prestes a concluir a 
faculdade de engenha-
ria industrial, lembra 
da perplexidade  de 
seus superiores e co-
legas de trabalho em 
2011, quando falou de 
de trancar o curso.    

A decisão já estava 

Logo no 
começo 

vi que era 
preciso 

fazer minha  
parte para 

crescer”

“

tomada. Coube a An-
tônio explicar a chefia e 
a empresa o porquê da 
decisão.

 “A empresa investe 
na nossa qualificação. 
A decisão de parar não 
foi fácil. Eu poderia es-
tar colocando o meu 
próprio futuro dentro 

da empresa em risco. 
Mas, expliquei os mo-
tivos. Depois retomei 
os estudos e agora falta 
pouco”, comemora. 

Naquele ano, Antô-
nio identificou a ne-
cessidade de dar mais 
atenção à própria fa-
mília. 

“A Vale Fertilizan-
tes, estabelece a vida 
como o primeiro item 
no quesito valores da 
empresa. 

Na verdade, o com-
portamento do Antô-
nio nesse episódio não 
depreciou em nada 
sua avaliação”, afirma 
Paulo Henrique  de 
Campos Jacinto,  Ge-
rente de Projetos Cor-
rentes Nitrogenados.

Paulo diz que “é 
muito importante que 
os nossos colabora-
dores cuidem bem de 
seus lares. Afinal, não 
existem duas pessoas, 
uma dentro e outra 
fora da planta. Assim, 
é melhor”. 

Recém-integra-
do à empresa, 
Antônio come-
çou a ter contato 
com pessoas, que 
estavam desem-
penhando fun-
ções importantes 
naquele instante, 
mas que tinham 
começado do mes-

Aprendendo a projetar
mo jeito que ele estava 
começando. 

Assim, passou a co-
laborar no setor de 
projetos. Naquela épo-
ca, os desenhos de pe-
ças e seções industriais 
saiam de papel, lápis 
e prancheta. “Não de-
morou muito para eu 
ter certeza de que era 

exatamente aquilo 
que eu queria fazer. 
A minha vontade 
mais a ajuda de todos 
do setor foram deter-
minantes”, lembra. 

Menos de 90 dias 
depois, Antônio já 
estava procurando e 
iniciando cursos liga-
dos na área. 

13 anos 
De aprendiz a 

projetista,
 chegando a 
engenheiro 

”
“

”
“ A Vale 

Fertilizantes, 
estabelece a vida 
como o primeiro 
item no quesito

 valores da
 empresa

Quando  
falamos que 
somos uma 

família é porque, 
de fato, nos 

preocupamos um 
com o outro, em 
nosso dia a dia. 

Paulo Henrique de Campos Jacinto, gerente;

Antônio Marciano, nosso entrevistado e 

Josimar Augusto Coutinho, na frente da empresa 
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Guarujá começa a asfaltar 
Avenida Oswaldo Cruz

Asfalto mais rígido tem capacidade para suportar tráfego pesado e minimizar o impacto nas casas. 
Obra faz parte do planejamento do governo de intensificar melhorias em Vicente de Carvalho 

As obras de re-
vitalização da ave-
nida entraram  em 
nova fase. 

O trecho entre a 
Rua Antônio Bento 
e a Avenida Gua-
rujá, será totalmen-
te revitalizado, nos 
seus dois sentidos. 

Os serviços, se-
gundo expectativa 
da Prefeitura deve 
estar concluído em 
uma semana. 

A via vai receber 
nova camada de 
asfalto, conhecida 
como binder.

O material pos-
sui estrutura mais 
rígida e que asse-
gura maior durabi-
lidade e qualidade 
ao pavimento. Na sequência, a via 

receberá uma segun-
da camada de cinco 
centímetros de as-
falto liso (capa), que 
equivale ao acaba-
mento da obra.

O trabalho é coor-
denado pela subpre-
feitura do distrito de  
Vicente de Carvalho 

Enquanto mantém 
o projeto de recu-
peração das ruas do 
distrito de Vicente 
de Carvalho a região 

central também passa 
por revitalização.

As obras começa-
ram pelas ruas Brasi-
lina (entre as Aveni-
das General Rondon 
e General Monteiro 

de Barros) e Netuno 
(entre a Avenida Ge-
neral Rondon e Ave-
nida General Montei-
ro de Barros). 

Atualmente as  
duas vias do bair-
ro Astúrias funcio-
nam como calçadão 
para pedestres e se-
rão abertas para o 
trânsito de veículos 
ganhando guias, sar-
jetas, drenagem, cal-
çadas e piso asfáltico.

De acordo com a 
Prefeitura a abertura 
para o tráfego de ve-
ículos em ambas as 
vias é necessária para 
oferecer mais uma 
alternativa para os 

moradores daquela 
Região. 

Na próxima etapa, 
ainda de acordo com 
o governo, também 
serão revitalizadas 
na região central, a  
Avenida Gen. Mon-
teiro de Barros,  a Rua 
Quintino Bocaiúva,  a 
Rua Benjamin Cons-
tant, a Rua Cavelhei-
ro Nami Jafet; a Rua 
Cel. Joaquim Monte-
negro e a Rua Buenos 
Aires. 

Serão investidos 
cerca de R$ 2 mi-
lhões, via DADE (De-
partamento de Apoio 
ao Desenvolvimento 
das Estâncias). 

Reforma do canal com novas 
guias e sarjetas na Acácias
A intervenção segue com a retirada de resíduos 

e construção de muretas
Uma reforma 

estrutural do ca-
nal e do sistema de 
drenagem da ave-
nida das Acácias 
promete melhorar 
o escoamento das 
águas pluviais.

O trabalho in-
clui construção de 
muretas, coloca-
ção de guias e sar-
jetas e a limpeza 
e desobstrução de 
todo o sistema. 

 Além de obs-
trução o canal tam-
bém estava com as 
muretas e conten-
ções quebradas ou 

tortas.  
O comerciante, 

Ademar Gomes de 
Lima, há 40 anos pre-
senciou situações de 
enchente. 

“Hoje, a obra lhe 
proporciona uma cir-
cunstância diferente. 
“Pelos anos que moro 
aqui e pelo que estou 

vendo, o trabalho 
está maravilhoso. A 
gente olhava, a água 
era parada, agora ela 
já está corrente. De-
pois da última chuva 
que teve, não entra 
mais água na casa do 
pessoal”, conta. 

Da mesma forma, 
a aposentada Maria 
Rosa da Silva acom-
panha o andamento 
da obra: 

“Me parece que 
é uma obra grande, 
trabalhosa. Mas, tem 
que ser assim para fi-
car bem feito e durar 
bastante”, diz. 

desenvolvimento

Roberto Sander / PMG

Prefeita Maria Antonieta foi recebida por moradores durante vistoria nas obras de 
pavimentação, melhoria do sistema de drenagem e padronização das calçadas da avenida

que iniciou o conjun-
to de intervenções vi-
árias e melhorias no 
início  do governo, 
em 2009. 

Além de novo pa-
vimento asfaltico, as 
calçadas e canteiros 
centrais também es-
tão sendo padroniza-
dos. 

 “Vamos iniciar os 
trabalhos para im-
plantar nova ilumi-
nação na região da 
Prainha, além da im-
plantação de guias, 
sarjetas e rede de dre-
nagem no Morrinhos 
3. Estamos com inter-
venções em diversos 
pontos de Vicente de 

Carvalho. Estamos 
buscando atender to-
dos os bairros”, pon-
tuou Antonieta.

 É importante res-
saltar que as obras 
na Oswaldo Cruz se 
estenderão até o en-
contro desta via com 
a Avenida Santos Du-
mont. 

 
2009

Ano de início do 
projeto de 

recuperação e
 padronização 
dos passeios

Divulgação

Marcos França / PMG

Prefeitura realiza obras de 
revitalização no Centro 

2 milhões
é o total de 

recursos 
repassados pelo 

DADE 

89 ruas
passam por 

revitalização e 
por ampliação da 

drenagem 

Há 40 anos
segundo os 

moradores, foi 
realizado a 

última reforma 

Pedro Rezende
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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

SALAS COMERCIAIS 
PARA ALUGAR
A partir de R$ 450,00 

3361-1252

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

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

ANUNCIE AQUI
LIGUE  (13)3361-5212

Precisa-se de serralhei-
ro de alumínio para tra-
balhar em Cubatão. En-
trar em contato nos tels. 
3363-3642/97405-3991/id. 
90*7087

SERRALHEIRO

PASSO O PONTO
Ponto Comercial de restaurante na Rua Guarujá, in-
formações nos tels:. (13) 98844-8919/7809-2199 id. 
117*66617 contato com Valéria

 MANICURE E ESTETICISTA

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

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 GARA-
GEM FECHADA
R$ 320.000,00

APARTAMENTO 2 DORM 
VILA NOVA RUA FREI 
DAMIÃO 
R$ 200.000,00

ALUGA

CASA DE 2 DORMS NA VILA 
NOVA - R$ 1.203,00

APARTAMENTO DE 1 
DORM NO JD CASQUEIRO
R$ 853,00

APARTAMENTO TÉRREO 3 
DORM COM 1 SUITE NO JD 
CASQUEIRO - R$1.303,00

SALAS PARA CON-
SULTÓRIO/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 pro-
posta)

SALÃO COMERCIAL 130M²  
JD. SÃO FRANCISCO
R$ 3.003,00

PAT São Vicente
- Op. de telemarketing – 400 
vagas
- Motorista de ônibus rodoviário 
com experiência – 08 vagas
- Pintor – 05 vagas
- Ajudante de cozinha – 04 
vagas
- Carpinteiro – 03 vagas 
- Recepcionista de hotel com 
inglês – 02 vagas
- Copeiro – 02 vagas
- Chefe de departamento pes-
soal – 01 vaga
- Atendente de lanchonete – 01 
vaga
- Mecânico de freezer – 01 
vaga
- Líder de recebimento com 
CNH – 01 vaga
- Vendedor atacadista – 01 
vaga

Para trabalhar em lotação. 
Interessados, favor enviar 
curriculum para: E-mail:  co-
opertranspuniao@mail.com

PRECISA-SE 
DE COBRADOR(A)

Para trabalhar em lotação, 
aposentados. Interessa-
dos, favor enviar curriculum 
para: E-mail:  coopertrans-
puniao@mail.com

PRECISA-SE
MOTORISTA PREPOSTO

ALUGA-SE CASAS JARDIM CASQUEIRO
Aluga-se 2 casas de fundos: 1 quarto R$ 650,00 e 2 quartos  
R$ 750,00. Contatos (13) 7850-4971 - falar com Clóvis

NURTURE 
Recursos Humanos

Vendedor (diversas áreas) 
06 vagas
Atendente de quiosque 
01 vaga
Chapeiro quisque – 01 vaga
Vendedor projetista imobil-
iária – 01 vaga
Vendedor de cursos profis-
sionalizantes – 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

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

SOS - REFORMAS E REPAROS

PAT Guarujá
- Mecânico de Autos - 01 Vaga 
- Pedreiro - 01 vaga
- Eletricista - 60 Vagas
- Caldereiro - 30 Vagas 
- Soldador - 20 Vagas

PAT Bertioga
- Ajudante de obra – 05 vagas
- Carpinteiro – 03 vagas
- Eletricista (com curso NR10) 
– 02 vagas
- Vendedor de consórcio 
(externo) – 03 vagas

Av. Leomil, 374 sala 53
Guarujá - tel: 3329-4262
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ANUNCIE
Ligue agora

(13) 3361-5212

por  Cristina Oliveira
jornalacontece@acontecedigital.com.br

 (13) 97404-6423 - ID: 35*18*103161 

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 Parabéns...

Selma de Oliveira Silva

Cristiane de Oliveira Rosendo

“Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará; jamais permitirá que o justo seja abalado”.
 Salmos 55:22

Jantar de negócios da 
Herbalife, na Chopperia 
da Vila - Vila Maia, em 
Guarujá. Foto, a propri-
etária Ariane Ortunho, 
o consultor João Carlos 
Zolese, o presidentes da 
Herbalife Jorge Ramos e 
sua esposa Carla Ramos 
de Cuiabá.

Cristina Oliveira e Rita Borges 
Espaço Vida Saudável em Cubatão

Parabéns ao Cantalice. Como costume, em suas reuniões o Rotary prestigia o companheiro 
aniversariante da semana. Desta vez, além dos 44 anos do Clube, os companheiros deram os  
parabéns para o atuante Cantalice (ao centro, de preto)

 Grande noite de reinauguração do novo espaço do Rotary Clube de Cubatão, em comemoração aos 44 
anos do Clube, com a visita oficial do Governador Hiroshi Shimuta.  O presidente Felipe Augusto Ribeiro, 
companheiros rotarianos, entre outras autoridades e convidados abrilhantaram o evento.   
O Novo Espaço, climatizado, tem entre as novidades, o Espaço da Criança. A sede recebeu o nome de An-
tonio Araújo Silva, em emocionante homenagem e reconhecimento ao companheiro Toninho da Perfecta. 

Música 
ao vivo 

todas as 
Sextas-feiras

Aderbau Gama
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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: MILTON DANTAS PEREIRA e JAQUELINE FERREIRA DA CRUZ. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 77413908 - SSP/SP, CPF n.º 73129224815, com 
59 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e 
cinquenta e cinco (24/05/1955), residente na Rua Martim Afonso, 281, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, filho de MANOEL PEREIRA FILHO, falecido há 07 anos e de NOEMIA DANTAS PEREIRA, falecido 
há 30 anosViúvo de Edileuza Berto da Silva Pereira, falecida aos 02/01/2001, livro C-149, fls.126, sob 
nº98541, no cartório do 1ºSubdistrito de Santos-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciada, autônoma, RG n.º 272136293 - SSP/SP, CPF n.º 15907002875, com 40 anos de idade, 
natural de Touros - RN, nascida no dia vinte e nove de março de mil novecentos e setenta e quatro 
(29/03/1974), residente na Rua Martim Afonso, 281, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de EDSON 
MARTINS DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 67 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de DALILA D´ARC FERREIRA, falecida ha 10 anos. Divorciada de José da Conceição, 
conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ªVara da Família e Sucessões de Santos-SP, 
datada de 27/10/2009, proc.nº1341/07.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 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: ALEXANDRE DE OLIVEIRA TOMAZINI e MICHELE DO NASCIMENTO MIRANDA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, técnico em radiologia, RG n.º 262627541 - SSP/
SP, CPF n.º 15459343801, com 42 anos de idade, natural de São Paulo - SP, nascido no dia quinze de mar-
ço de mil novecentos e setenta e dois (15/03/1972), residente na Rua 7 de Setembro, 456, fundos, Vila 
Nova, Cubatão - SP, filho de VALDIR TOMAZINI, falecido há 7 anos e de VALÉRIA ALVES DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Bragança Paulista - SPDivorciado de 
MARISA PINHEIRO, conforme sentença datada aos 02/07/2014, proferida pelo Juiz de direito da 1ªVara 
da Comarca de Piracaia/SP, proc. nº0000154-41.2014.8.26.0450. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 33372779 - SSP/SP, CPF n.º 21421720833, com 36 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de setembro de mil novecentos e setenta e oito 
(07/09/1978), residente na Rua 7 de Setembro, 456, fundos, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de CECILIO 
TEIXEIRA DE MIRANDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO MIRANDA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 62 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 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: CLOVIS VARGAS GRIPP e MARCIA DE FATIMA GOMES. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, sócio proprietário, com 51 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia primeiro de março de mil novecentos e sessenta e quatro (01/03/1964), residente na Rua João 
Pessoa, 589, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JOEL DE VARGAS RAMOS e de EULA GRIPP VARGAS . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, publicitária, com 47 anos de idade, natural de 
Osasco - SP, nascida no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e sessenta e sete (29/04/1967), res-
idente na Rua Capitão Alberto Mendes Junior, 521, apt.82 Bl.03, água Fria, São Paulo - SP, filha de JOSÉ 
GOMES e de MARIA MADALENA TAVARES GOMES. 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 março 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: ARANTES DE ALMEIDA SILVA e ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA NOVAIS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 14376963 - SSP/BA, CPF n.º 
03956943538, com 27 anos de idade, natural de Piatã - BA (Piatã-BA  Livro nº 22, fls. nº 214, Termo 
nº 13457), nascido no dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (06/02/1988), resi-
dente na Rua Guarujá, 60, casa 8, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, filho de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, lavrador, com 69 anos de idade, residente em Piatã - BA e de EDVALDA 
DE ALMEIDA SILVA, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 63 anos de idade, residente em Pi-
atã - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 59197289x 
- SSP/SP, CPF n.º 04667060573, com 30 anos de idade, natural de Piatã - BA (Piatã-BA  Livro nº 22, 
fls. nº 69, Termo nº 12883), nascida no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(05/02/1985), residente na Rua Guarujá, 60, casa 8, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, filha de JOÃO 
ANTONIO DE NOVAIS, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 68 anos de idade, residente em Pi-
atã - BA e de DOLINA MARIA DE OLIVEIRA NOVAIS, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 63 
anos de idade, residente em Piatã - 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, 12 de março 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: RENATO APARECIDO DA SILVA e GRAZIELA APARECIDA DE SOUZA COSTA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, frentista, RG n.º 43318690 - SSP/SP, CPF n.º 
37032209882, com 27 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 27º Subdistrito - Tatuapé  
Livro nº 56, fls. nº 146, Termo nº 67035), nascido no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta 
e sete (14/07/1987), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 131, aptº31, bloco 02, Bolsão Nove, 
Cubatão - SP, filho de JAIME VIEIRA DA SILVA, falecido há 05 anos e de ISABEL RIBEIRO DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, doméstica, com 41 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 444050966 - SSP/SP, CPF n.º 45934642855, 
com 19 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente  Livro nº 242, fls. nº 194, Termo nº 
170110), nascida no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e cinco (23/03/1995), 
residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 131, aptº31, bloco 02, Bolsão Nove, Cubatão - SP, filha de 
EDIVALDO NOBRE DA COSTA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 35 anos de idade, residente 
em São Vicente - SP e de MARIA MARTA CRUZ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 32 
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, 12 de março 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 PINTO DE LIMA e MARIA JOSELHA AMARO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 128625624 - SSP/SP, CPF n.º 28157486904, 
com 56 anos de idade, natural de São Paulo - SP, nascido no dia trinta e um de julho de mil novecen-
tos e cinquenta e oito (31/07/1958), residente na Rua Pedro de Toledo, 320, Centro, Cubatão - SP, 
filho de PAULINA PINTO DE LIMA, falecida há 21 anosDivorciado de Prisolina Maria de Jesus, con-
forme sentença datada aos 17/10/2011, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Civil da Comarca 
de Cubatão, nos autos de nº995/11. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, RG n.º 19320877 - SSP/SP, CPF n.º 08608000830, com 48 anos de idade, natural de Bezer-
ros - PE, nascida no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e sessenta e seis (23/08/1966), 
residente na Rua Pedro de Toledo, 320, Centro, Cubatão - SP, filha de JOSÉ AMARO FILHO, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SEVERI-
NA FAUSTA MARIA, falecida há 7 anos. Divorciada de João Fontes de Oliveira, conforme sentença 
datada aos 16/12/2013, ptoferida pela Juíza de Direitoda 2ªVara do Foro de Cubatão/SP, nos au-
tos de nº3006116-34.2013.8.26.0157. 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, 13 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: JAIR GOMES SANTANA e RUTE BATISTA RIBEIRO DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 136253672 - SSP/SP, CPF n.º 
01847241808, com 56 anos de idade, natural de Brasilia de Minas - MG, nascido no dia doze de 
novembro de mil novecentos e cinquenta e oito (12/11/1958), residente na Rua Cubatão, 97, casa 
2, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de APOLINARIO GOMES SANTANA, falecido há 10 anos e de 
JOSEFINA DOS REIS QUEIROZ, falecida há 6 anosDivorciado de SEVERINA MARIA CANDIDO, con-
forme sentença datada aos 28/10/2003, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara da Comarca de 
Cubatão/SP, nos autos de nº466/02. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do 
lar, RG n.º 157405333 - SSP/SP, CPF n.º 05131349800, com 59 anos de idade, natural de Catende 
- PE, nascida no dia trinta de abril de mil novecentos e cinquenta e cinco (30/04/1955), residente 
na Rua Cubatão, 97, casa 2, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de OLIVEIRO  BATISTA RIBEIRO, fa-
lecido há 15 anos e de FRANCISCA MARIA RIBEIRO, falecida há 9 anos. Viuva de PAULO ROBERTO 
BORGES DOS SANTOS, conforme termo lavrado às fls.04, do livro C-31, sob Nº7441, falecido aos 
23/12/1993, no Cartório de 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 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: ARTHUR RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO e PAULA ROSA FÁVARO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de patio, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e no-
venta (24/01/1990), residente na Travessa Canadá, 175, Vila Paulista, Cubatão - SP, filho de GA-
BRIEL NATAL DO NASCIMENTO e de ANGELITA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, administradora de empresas, com 24 anos 
de idade, natural de Orlândia - SP, nascida no dia onze de agosto de mil novecentos e noventa 
(11/08/1990), residente na Avenida 08, 263, Centro, Orlândia - SP, filha de PAULO SÉRGIO FÁVA-
RO e de DENISE SUELÍ ROSA FÁVARO. 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 março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que prtendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FELIPE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA e ANA PAULA BORGES ALVES DOS SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, agente de asseio, RG n.º 486078164 - SSP/
SP, CPF n.º 41554627885, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove 
de outubro de mil novecentos e noventa (29/10/1990), residente na Avenida Principal, 2847, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, advogado, 
com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 425503033 - SSP/SP, CPF n.º 46254159856, com 19 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (06/12/1995), residente na Rua Antonio Rodrigues, 64, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de CAR-
LOS ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de SANDRA BORGES ALVES 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, 14 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: CÉLIO FERREIRA DE JESUS e SIDERLÉA LOPES LUIS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 585539224 - SSP/SP, CPF n.º 06859293616, com 29 anos de 
idade, natural de Frei Gonzaga - MG (Frei Gonzaga, Teófilo Otoni-MG  Livro nº 10, fls. nº 242vº, Termo 
nº 10693), nascido no dia treze de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (13/04/1985), residente 
na Rua Beira Mar, 3725, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de VALDEMAR MARIA DE JESUS, falecido há 
8 anos e de MARIA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de 
idade, residente em Pavão - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 368748650 - SSP/SP, CPF n.º 08315478630, com 33 anos de idade, natural de Teófilo Otoni - MG (Frei 
Gonzaga, Teófilo Otoni-MG  Livro nº 09, fls. nº 015, Termo nº 8983), nascida no dia vinte e um de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e um (21/12/1981), residente na Rua Beira Mar, 3725, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de IRINEU LOPES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de 
idade, residente em Pavão - MG e de IOLANDA LOPES LUIS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 65 anos de idade, residente em Pavão - MG. 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 março 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: MANOEL FRANCISCO MATIAS COELHO e MARIA ELIANE DAVI. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado de operações, RG n.º 12119990 - SSP/
SP, CPF n.º 92766544887, com 57 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze 
de agosto de mil novecentos e cinquenta e sete (15/08/1957), residente na Rua 07 de Setembro, 
1015, apto.12, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO MATHIAS COELHO, falecido há 55 anos 
e de MARIA ALBINA DOS SANTOS COELHO, falecida há 5 anosDivorciado de Marinalva de Oliveira 
Santos, conforme sentença datada de 24/03/2008, proferida pelo M.M Juiz de Direito da 1º Vara 
Cível de Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1164/07.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, RG n.º 15953347 - SSP/SP, com 51 anos de idade, natural de Parnamirim - 
RN, nascida no dia primeiro de abril de mil novecentos e sessenta e três (01/04/1963), residente 
na Rua 07 de Setembro, 1015, apto.12, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOÃO DAVI, falecido há 
15 anos e de GERALDA EUGENIA DAVI, de nacionalidade brasileira, pencionista, residente em Na-
tal - RN. Divorciada de Claudio da Silva Souza, conforme sentença datada aos 05/10/2000, pro-
ferida pelo M.M Juiz de Direito da 2ª Vara Judicial desta Comarca, Exmo. Sr. Dr. Mário Roberto Ne-
greiros Velloso, nos autos de nº475/00. 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 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: FABIANO DE GUSMÃO SILVA e ALESSANDRA BERNARDINO PEREIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 35147619 - SSP/SP, CPF n.º 
22603768867, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de outubro 
de mil novecentos e oitenta e três (29/10/1983), residente na Rua Paulo Cesar do Nascimento, 97, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filho de NELSON MARCELINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
55 anos de idade, residente em Piedade de Ponte Nova - MG e de ROSANGELA DE GUSMÃO SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Brasília - DF . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, fiscal de caixa, RG n.º 352666353 - SSP/SP, CPF n.º 31724025848, 
com 29 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 101, fls. nº 90, Termo 
nº 61695), nascida no dia treze de março de mil novecentos e oitenta e seis (13/03/1986), residente 
na Rua Paulo Cesar do Nascimento, 97, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de ANTONIO IZIDIO PEREIRA, 
falecido há 15 anos e de RAIMUNDA BERNARDINO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, doméstica, 
com 58 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, 14 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: CARLOS ALEXANDRE NETO e MÔNICA DE JESUS ALVES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, biomédico, RG n.º 33433820 - SSP/SP, CPF n.º 29811695806, com 33 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e 
um (25/08/1981), residente na Rua Arthur Bernardes, 581, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de 
ROSELEY NETO, de nacionalidade brasileira, tecnico de enfermagem, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica de enfermagem, 
RG n.º 41885858 - SSP/SP, CPF n.º 35499386838, com 28 anos de idade, natural de Itabaiana - SE (Ita-
baiana - SE  Livro nº 25, fls. nº 547, Termo nº 23849), nascida no dia dois de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e seis (02/12/1986), residente na Rua Arthur Bernardes, 581, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, filha de JOÃO ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, res-
idente em Rio Branco - SV e de MARISETE DE JESUS ALVES, de nacionalidade brasileira, higienizadora, 
com 60 anos de idade, residente em Rio Branco - SV. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 16 de março 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: GENILSON RODRIGUES DE MELO e LETYCIA RAMOS FIGUEIREDO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 47549982 - SSP/SP, CPF n.º 03274781525, 
com 28 anos de idade, natural de Propriá - SE (Propriá-SE  Livro nº 19, fls. nº 279, Termo nº 17269), 
nascido no dia dois de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (02/10/1986), residente na Rua 
Roberto Mario Santini, 345, aptº301, Bolsão Nove, Cubatão - SP, filho de GENILDO FRANCISCO DE 
MELO, falecido há 02 anos e de MARIA ALICE RODRIGUES DE MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 54 anos de idade, residente em Propriá - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.º 437588725 - SSP/SP, CPF n.º 39672631855, com 26 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascida no dia onze de abril de mil novecentos e oitenta e oito (11/04/1988), 
residente na Rua Roberto Mario Santini, 345, aptº301, Bolsão Nove, Cubatão - SP, filha de JOSÉ EDI-
SON DE FIGUEIREDO, desaparecido há 06 anos e de MARIA APARECIDA RAMOS, de nacionalidade 
brasileira, doméstica, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Tiago Moreira 
Brito, conforme sentença de 04/06/2012, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara desta Comarca, 
nos autos de nº0001308-71.2012.8.26.0157. 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, 16 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: DAVID DOS SANTOS MEDEIROS e SANDRIELE BATISTA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 495359038 - SSP/SP, CPF n.º 21855057859, com 21 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 160, fls. nº 322, Termo nº 46098), nascido no dia 
doze de setembro de mil novecentos e noventa e três (12/09/1993), residente na Rua 09, 124, Cota 200, 
Cubatão - SP, filho de ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, segurança, 
com 40 anos de idade, residente em São José dos Campos - SP e de IVONETE MARIA DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente na Rua 09, 124, em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de processos e negócios, RG n.º 478772154 
- SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Aliança - PE (Aliança, Distrito de Upatininga - PE  Livro nº 
25, fls. nº 57v, Termo nº 5191), nascida no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(26/07/1995), residente na Rua 17, 152, altos, Cota 200, Cubatão - SP, filha de JOSÉ ROMILDO DE OLIVEI-
RA, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, com 42 anos de idade, residente na Rua 17, 152, 
em Cubatão - SP e de ROSIANE BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, autônoma, com 43 anos 
de idade, residente na Rua 17, 152, em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de 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: EDSON TOMÉ GOMES DA SILVA e JOELMA FERREIRA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 356349998 - SSP/SP, CPF n.º 
22993238809, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de maio de mil 
novecentos e oitenta e sete (20/05/1987), residente na Rua Caminho do Papa, 146, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filho de EDSON GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de TEREZA TOMÉ NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
faxineira, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, ajudante de cozinha, RG n.º 486083263 - SSP/SP, CPF n.º 42074356897, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de março de mil novecentos e noventa 
e um (03/03/1991), residente na Rua Caminho do Papa, 146, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de 
GILVAN FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, borracheiro, com 60 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ANTONIA SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 16 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

G.R.C.E.S - “INDEPENDÊNCIA”

Convoco todos os associados e simpatizantes para As-
sembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 
23/03/2015, na Avenida Joaquim Jorge Peralta, nº 13 - Jd. 
Casqueiro - Cubatão. Primeira chamada às 19:00 e segunda 
chamada às 19:30. A Assembléia será realizada com qual-
quer número de presentes.

Assuntos abordados: Leitura e aprovação do novo esta-
tuto social e eleição da diretoria executiva.

Cubatão, 20 de março de 2015.

Severino Batista de Oliveira
Presidente

Funerária

Vila Nova ganha mais 
uma choperia. É Skol! 

A Kitanda Sol Nascente, do popular Cici, foi 
escolhida pela Ambev para servir a novidade que já 

é um fenômeno em Minas Gerais 

 Cubatão acaba de 
ganhar mais um ‘point’ 
para os apreciadores do 
bom e gelado chopinho. 
 Sucesso na terra 
do pão de queijo, a Am-
bev, maior fabricante 
de bebidas das Améri-
cas, selecionou o Bar 
do Cici para comerciali-
zar o produto. O único 
em toda a cidade a ofe-
recer a novidade fica 
na Primeiro de Maio.
 Orgulhoso, o 
dono do ‘boteco’, não 
esconde a satisfação de 
poder oferecer a novi-
dade aos seus clientes. 

 A parceria 
com a gigante Ambev, 
dona das mais popula-
res marcas de cervejas 
do mercado jé é antiga. 
 “No meu bar não 
vendo cerveja de outra 
marca. Qualquer uma que 
for do grupo é só pedir. 
Outra marca não trabalho. 
Tenho toda estrutura de 
geladeiras, mesas e cadei-
ras. Time que está gan-
hando não se mexe”, diz. 
 O comércio é um 
dos poucos da cidade a par-
ticipar e repassar aos clien-
tes toda a política de preços 
praticada pela Ambev. 
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Milhares de pessoas 
assistiram a Parade 

que cruzou a O´Connel 
Street, uma das princi-

pais avenidas de 
Dublin. Animação e 

patriotismo foram os 
destaques

Paddy’s Day

Jornalista Jaque Barbosa
Correspondente 
Internacional da 
Editora Acontece

doutrolado@gmail.com
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de encher 
os olhos

Até São Pedro deu uma 
mãozinha e pediu trégua 
para a chuva no dia 17 
de março. A tradicional 
Parade, que homenageia 
Saint Patrick´s realmente 
merece aplausos, de pé. 

Foi um show de simpa-
tia e alegria tanto na pla-
teia quanto nas apresen-
tações. As performances 
inspiradas no presente e 
com um tom de resgate 
cultural, encantaram os 
olhos de quem assistia 
pela primeira vez e emo-
cionaram os irlandeses 
que puderam reviver, em 
tom alegre e descontraído, 
momentos da rica história 
que a Irlanda preserva.

No Brasil, muitos 
pubs e escolas não dei-
xaram a data passar em 
branco. Aulas temáti-

cas, trabalhos em grupo 
e conteúdo sobre a vida 
de São Patrício é comum 
em algumas unidades 
que ensinam a língua in-
glesa.

Do lado de cá, todo es-
trangeiro entrou, ou ar-
riscou, na dança e a festa 
durou até altas horas.

No Brasil não podia 
ser diferente. Em 

clima de festa os alu-
nos da escola CCBEU, 

unidade Casqueiro 
na Baixada Santista, 

fizeram suas próprias 
cartolas com a ajuda 

dos professores. Aula-
dinâmica e gulosei-
mas, como gelatina 
verde, concluíram 

a ação

As três unidades da escola de idiomas Wizzard no 
Guarujá, celebram tradicionalmente a data. Os alunos 

desenvolvem atividades e aprendem sobre o santo 
irlandês. Todos precisam estar com algo verde, do 

contrário pagam o mico, que, é claro, não passa de uma 
brincadeira feliz. Na foto, alunos da unidade Ferry Boat

As unidades da escola Yes espalhadas pelo Brasil, de-
senvolveram conteúdo nas redes sociais contando a 

história do St. Patrick’s Day. Além disso, o trabalho de 
decoração das unidades para o dia do evento foi bem 
numeroso. Destaque para a unidade de Xerém, no Rio 
de Janeiro, além da decoração foi criada uma moldu-
ra bem divertida, para que os alunos e funcionários 

pudessem se fantasiar e tirar fotos

Fotos:  LIZA RIVERO

JAQUE BARBOSA

W
en

de
l B

ez
er

ra

A festa se estendeu para a região de bares mais 
famosa da Irlanda. O Temple Bar ficou lotado

Banda da escola Woodstock High School, na Georgia

Devido ao grande número de irlandeses nos EUA 
e a popularidade da festa, os americanos também 

param no 17 de março para celebrar Paddy, apelido 
carinhoso dado a Saint Patrick

Charlotte Catholic High School, na Carolina do Norte

University of Southern, na Califórnia
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