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Roubos caem 43% em Guarujá
O reforço de 450 

agentes de seguran-
ça, até o último dia 
de carnaval, entre 
policiais e guardas 
civis, é apontado 

como um dos indu-
tores do recuo.

Outras medidas, 
como o Grupo de 
Trabalho que reúne 
as polícias Militar e 

Civil, Corpo de Bom-
beiros, Guarda Civil, 
Promotoria, e Justi-
ça, atua de manei-
ra contínua desde 
2012.

A atuação das for-
ças de segurança vai 
do combate ao co-
mércio clandestino, 
ao abuso de casas 
noturnas e som dos 

carros à venda de be-
bidas alcoólicas para 
menores de idade.

Em outras frentes 
o governo munici-
pal articula a libera-

ção de verbas para 
urbanização de nú-
cleos periféricos e o 
aumento do efetivo 
das polícias Militar e 
Civil.  05

Fatos e tendências 02

Marcel Nobrega

Conclusão das obras 
está prevista para ficar 
pronta em 120 dias. A 
primeira fase, de cons-
trução dos alicerces 
e baldrames está em 
curso.

A unidade segue 
o mesmo padrão da 

Idealizada para re-
servar 85% das vagas 
de emprego no Polo 
para trabalhadores 
e trabalhadoras de 
Cubatão, o projeto foi 
aprovado por unâni-
midade.

Polêmica se espa-

Vila Natal terá 
nova Unidade 
de Saúde

Lei Queixão 
ganha o Brasil

UBS da Vila Nova 
inaugurada no últi-
mo mês de janeiro. O 
projeto foi elaborado 
pelo Ministério da 
Saúde e é de rápida 
implantação, porque 
usa módulos pré-fa-
bricados.  05

lha pela Baixada San-
tista e chega à Bahia, 
onde vereador de Es-
planada quer copiar 
iniciativa. 

Ricardo Queixão 
(PMDB) diz que o ob-
jetivo de debater já 
foi alcançado. 

Gafe: Agência e O 
Globo escondem 
corrupção de FHC

Dilma veta 
troca-troca 
partidário

Prefeita Antonieta 
defende retidão nas 
ações do governo

Presidente Alfredo 
Moura apresenta 
projeto circense

Estudantes brasileiros conquistam 
espaço através da música, na Europa 10

Café empresarial
A Associação Comer-

cial e Empresarial do 
Guarujá realiza o Café 
da Manhã Empresarial 

para promover maior 
integração, fortalecen-
do o empresariado, em 
Guarujá. 10

Ferramenta de 
transformação

Maestro Delgado Nunes 
Pios, operador de produção 
de chapas grossas da Usimi-
nas abre mão dos horários 
de folga para oferecer aulas 
gratuitas em escolas 04A
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Rompendo amarras

FHC manda 

Mais um partido

Lei Queixão gera polêmica 
e debate se espalha

Sem troca-troca

Dia da mentira

Desidratação

Diversão pra 
garotada

FATOS E TENDÊNCIAS    

O verão acabou, mas os termômetros sobem. Chapa quente na 
Câmara de Cubatão, na porta das fábricas e nos bastidores. 

MP é acionado para barrar projeto por inconstitucionalidade

Para o autor da matéria, Ricardo Queixão 
(PMDB), parte do objetivo foi alcançado. “Sa-
bia desde o princípio que o assunto ia gerar 
polêmica, só não sabia que chegaria na Bahia. 
Agora, temos que unir forças para manter a 
geração de empregos e a prioridade para os 
moradores de Cubatão na pauta do Ciesp”, 
argumenta. 

Sobre o acirramento do debate com o ve-
reador Ademário (PSDB), Queixão diz que 
não há nada de pessoal. Contudo, a chapa es-
quentou na última sessão, os trabalhos tive-
ram que ser suspensos. 

“Fui eleito para defender o interesse do 
povo. Sou um municipalista; afinal nossa re-
sidência na cidade precede o estado e o país. 
Minha função é legislar de acordo com os 
anseios populares. Tecnocracias e princípios 
constitucionais ficam à cargo do Judiciário”, 
argumenta. 

Solo Baiano

A proposta de re-
servar vagas para 
trabalhadores e tra-
balhadoras de Cuba-
tão, primeiro ganhou 
manchetes em toda a 
imprensa da Baixada. 
Em seguida foram os 
grandes veículos de 
São Paulo que ajuda-
ram a propagar. 

Esse movimento, 
na opinião de Quei-
xão, explica “o fato 
do vereador baiano, 
Marquinhos Pinhei-
ro, da cidade de Es-
planada, ter entrado 
em contato para sa-
ber mais sobre a pro-
jeto e fazer o mesmo 
por lá”. 

Apoio 
Incodicional

Assim que soube 
da iniciativa do pee-
medebista, a prefeita 
Marcia Rosa (PT) dis-
se que iria sancionar 
a matéria, indepen-
dente da orientação 
de sua assessoria ju-
rídica. 

Marcia explica que 
“qualquer movimen-
to que tenha o objeti-
vo de gerar emprego 
tem, e sempre terá o 
meu apoio. 

Os trabalhadores 
vieram pacificamente 
para a porta da Pre-
feitura e foram pron-
tamente recebidos. 

Chegamos ao con-
senso de que não bas-
ta pressionar o Polo. 
Ele precisa ser sensí-
vel ao momento de 
aumento de desem-
prego”, afirma. 

Cono resultado 
da articulação da 
primeira rodada de 
reuniões no Ciesp, 
as empresas do Pólo 
anunciaram, no mes-
mo dia, a abertura de 
105 vagas. 

Outras 500 vagas 
podem ser abertas a 
partir do início do se-
gundo semestre, caso 
projetos de expansão 
saiam do papel. 

Ação no MP

Na tentativa de barrar a proposta de re-
serva de vagas, a Associação da Cidadania e 
de Direito dos Usuários de Serviços Públicos 
(Addusp), protocolou ação direta de inconsti-
tucionalidade no Ministério Público Estadual. 

A ação é assinado pelo presidente da en-
tidade, José Santos Silva Júnior, conhecido 
como Zé Laboré, morador do Bolsão 8. Po-
líticos, de várias correntes e tendências pro-
curados por Acontece não souberam apontar 
trabalhos recentes ou serviços prestados pela 
entidade. Ricardo Queixão, diz conhecer o di-
rigente, contudo, não se recorda do que a as-
sociação de fato faz.

 ”Sinceramente não reconheço legitimida-
de, de fato, nesse tal entidade. Existir no pa-
pel não significa que sirva para alguma coisa. 
O pior é um partido político (referência ao 
PSDB) reproduzir conteúdo desta natureza”, 
diz. Tentamos contato com a entidade. Contu-
do não obtivemos sucesso. 

105 Vagas Abertas

Após o início das tratativas entre manifestantes, 
Ciesp e Prefeitura, Sindicatos e Câmara

“Não vão nos fazer retroceder. Não vão nos tirar 
do governo na marra como querem. Nós somos o 
governo que rompeu com a tradição da corrupção 
nesta cidade. Tiramos Guarujá do lamaçal da ver-
gonha e trouxemos de volta à credibilidade. Quan-
do batemos à porta do Estado ou da União para rei-
vindicar recursos fazemos com a cabeça erguida”.
 
Maria Antonieta de Brito 
Prefeita de Guarujá, durante entrevista coletiva

 O que era pra fi-
car só entre eles, acabou 
escancarado para todos 
nós. O negócio ia bem, 
para alfinetar o gover-
no Lula, Dilma e o PT, 
mas algo não deu certo. 
 Aí ficou assim, 
na Reuteres e no site 
do Jornal O Globo: 
 “Entretanto, um 
dos delatores do esque-
ma, o ex-gerente de ser-
viços da Petrobras Pe-
dro Barusco, disse que o 
esquema de pagamento 
de proprinas na Petro-
bras começou em 1997, 
durante o governo tuca-
no. (Podemos tirar, se 
achar melhor)” pergun-
tou o reporter a FHC. 

 A presidente Dil-
ma sancionou a lei que 
estabelece novas regras 
para a fusão de partidos. 
 Contudo, a 
mandatária do Planal-
to vetou o artigo que 
concedia 30 dias de 
janela para que tro-
car de legenda sem 
perde o mandato.

 O Ministro Gil-
berto Kassab usan-
do sua experiência na 
criação de partidos 
para refundar o extin-
to Partido Liberal que 
extinguiu quando se 
fundiu com o Prona. 
 Kassab não só 
criou o PSD, que  nasceu 
um partido de médio 
para grande. De que-
bra, liquidou o DEM.

 A investida do 
Ministro fez acender a 
luz vermelha no PMDB. 
Se tiver sucesso na cria-
ção do Partido Liberal os 
analistas avaliam que 
poderá ocorrer a maior 
debandada de parla-
mentares da história. 
 Há quem 
veja o PMDB da Câ-
mara Federal enco-
lher pela metade.

 P r o g r a m a d a 
para começar no dia 
1º de abril, a obriga-
toriedade do extintor 
ABC nos carros fabri-
cados antes de 2006 
foi adiada mais uma 
fez. Agora o prazo co-
meça a valer na segun-
da quinzena de julho

 Por iniciativa 
do presidente da Câ-
mara de São Vicente, 
Alfredo Moura, o Pro-
jeto Circolando Ale-
gria estará na cidade 
para comemorar o Dia 
do Circo com grande 
espetáculopara crian-
ças da Vila Margarida.  
 Aa atrações 
desta quinta e sexta, 
dão início às ativida-
des da Escola de Cir-
co que será implanta-
da no CECOF Saquaré.

 O popular Neco 
da Farmácia já está na 
batalha para trocar 
o balcão de medica-
mentos e o aviamen-
to de receitas médicas 
por uma cadeira do 
plenário da Câmara.
 Atrás dele e cola-
do na traseira dos car-
ros uma legião de gente 
que “vem aí em 2016”.
 Alguns nomes 
já são conhecidos ou-
tros totalmente des-
conhecidos. O que é 
igual é a velha e recor-
rente mudança. A fé 
também está na área.

Vem com tudo

Reserva

A lei obriga as em-
presas prestadoras 
de serviço no polo 
industrial de Cuba-
tão a contratarem e 
manterem empregos 
prioritariamente para 
trabalhadores domi-
ciliados no municí-
pio.

A proporção é de 
70% (setenta por cen-
to) do seu quadro efe-
tivo de funcionários 
para homes e mais 
15% das vagas desti-
nadas para o público 
feminino.  
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na Indústria

Metal sinfônico é um 
termo comum no mun-
do da música, seja dire-
tamente ligado ao heavy 
metal ou às orquestras. 
Porém, para o operador 
de produção de Cha-
pas Grossas, Delgado 
Nunes Pios, há 25 anos 
no setor de laminação 
a frio da Usiminas, as 
duas palavras fazem 
parte do dia a dia. 

A diferença entre os 
metais e as sinfonias, no 
trabalho e nas escolas, 
está na intensidade, na 
proporção, no tamanho 
e na substituição de má-
quinas por mãos. 

Ao longo destes 25 
anos na empresa, Del-
gado também cuidou 
da carreira. 

O começo de tudo foi 
em 1989 na Laminação 
à Quente. 

“Entrei na COSIPA 
como ajudante opera-
cional no acabamen-
to de Chapas Grossas. 
Com a formação técnica 
em metalurgia, conse-
gui alcançar o cargo de 
Operador Principal do 
Forno de Tratamento 
Térmico”, conta. 

Sons dos metais  
Da Laminação de chapas na 

Usiminas para as bandas 
escolares; mesma dedicação

Maestro Delgado Nunes Pios, colaborador da Siderúrgica, inciou carreira musical 
em projeto para crianças, em 1977. Ele fez história como voluntário na 

construção de bandas e fanfarras, em várias escolas de Cubatão  

”
“Já vi muitas histórias emocionantes, entre elas a de 

um aluno da antiga banda estudantil da Usina. Hoje é 
1º  Tenente Músico e 2º Regente da Banda Sinfônica da 
PM de SP . Outro caso aconteceu na escola Rui Barbo-
sa, que fica em um bairro carente. A diretoria disse que 
transformamos a cara do colégio, pois as crianças se 
envolveram e vibraram com as apresentações. 

Os primeiros contatos com 
instrumentos e a paixão 
pelo trompete começaram 
antes da assinatura na Car-
teira Profissional, em 1977. 
Delgado foi um dos alunos 
da Banda Estudantil Cosipa 
(B.E.C). O projeto foi manti-
do até 1993.

Desde então ele mantém a 
dupla jornada, entre a opera-
ção do processo de fabrica-
ção de Chapas e no manuseio 
de instrumentos musicais. A 
desenvoltura é a mesma e o 
sucesso também. 

“A Banda Estudantil Co-
sipa, em seu período de ati-
vidade, foi uma das bandas 
mais premiadas do território 
nacional e tive o prazer de 
fazer parte destas conquis-
tas”, lembra. 

As primeiras 
notas e o 
poder da música

Títulos e 
campeonatos 

“Após o início das ativida-
des como regente, nas ban-
das por onde passei, con-
quistei títulos de campeão 
estadual e títulos municipais 
por todo estado”, comemo-
ra. 

Ainda de acordo com Del-
gado, a maior conquista do 
trabalho com a música é ver a 
relevância e reconhecimento 
conquistados pela Afaban, 
da qual é vice-´residente. 

A Afaban desenvolve 
cursos, oferece palestras e 
promove encontros de ma-
estros, coreográfos e profis-
sionais da área. 

“Tenho certeza de que os 
concursos e encontros téc-
nicos, todos gratuitos que 
realizamos, proporcionam 
aprendizado e fazem a di-
ferença para centenas de jo-
vens de todo o Brasil. 

Duas vezes por se-
mana, Delgado e seus 
colegas de Associação 
dão aulas gratuitas 
para mais de 150 crian-
ças e jovens das escolas 
públicas Rui Barbosa e 
Padre José de Anchie-
ta, de Cubatão. 

Existem vários ca-
sos marcantes quando 
falamos em trabalho 
social, porém um se 
destaca na minha vida 
e ocorreu num proje-
to social de bandas e 
fanfarras realizado em 
uma escola da cidade 
de Cubatão. Após al-

guns meses de projetofui 
abordado pelo pai de uma 
das crianças. Ele agradeceu 
pelas mudanças de com-
portamento observadas no 
seu filho. 

Disse o pai que menino 
tinha um comportamento 
agressivo e intransigente, 
revertido em pouco tempo 
para uma criança discipli-
nada, comunicativa e cal-
ma. 

“Esses são quesitos fun-
damentais que aprende-
mos com a música e que 
transmitimos aos nossos 
alunos”, se emociona Del-
gado ao lembrar. 

1977
Início das aulas no Projeto 

BEC (Banda Escola da Cosipa) 

que foi encerrado no ano de 

1993

Ação voluntária

Por um mundo 
melhor

Para a Usiminas, o volun-
tariado é, acima de tudo, 
comprometimento com a 
construção de um mun-
do melhor, um caminho de 
busca de conscientização 
das pessoas, de mobilização 
a favor dos direitos huma-
nos e outras tantas ações em 
benefício das comunidades. 

  Exemplos disso são as 
Campanhas do Agasalho 
e Natal Solidário, que con-
sistem, respectivamente, na 
arrecadação de agasalhos e 
alimentos.

As ações envolvem mais 
de 200 entidades e famílias 
carentes das comunidades 
no entorno do Vale do Aço, 
Baixada Santista, Belo Hori-
zonte, região de Serra Azul, 
Congonhas e no interior 
paulista.

divulgação Usiminas

arquivo pessoal
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Após um verão de 
casa cheia, com mais 
de 95% de ocupação 
média nos leitos da 
rede hoteleira, a ci-
dade recebeu dados 
positivos da Secretaria 
Estadual de Seguran-
ça Pública. Os dados 
mostram redução em 
vários indicadores da 
violência, mais acen-
tuada nos casos de 
roubo.  

Segundo dados da 
pasta, desde o início 
do  ano foram regis-
trados 480 ocorrência, 
contra 813 no mesmo 
período de 2014. Desde 
o dia 21 de dezembro 
até o fim do carnaval a 
cidade teve reforço de 

450 policiais e efetivo 
da Guarda Municipal. 
Efetivos dos Batalhões 

de Elite Baep e Rota 
também atuaram em 
operações táticas. 

A redução de rou-
bos em Guarujá foi um 
dos melhores do Es-
tado em cidades com 
população superior a 
100 mil habitantes. 

Iniciadas no último 
dia 9 de fevereiro, 
prosseguem as obras 

de construção de uma 
nova Unidade Básica 
de Saúde (UBS), na 

Vila Natal. Primeira 
fase da obra, a prepa-
ração do terreno e as 

fundações estão sen-
do concluídas. 

O modelo estru-
tural, o mesmo que 
foi feito na Vila Nova, 
reduz em mais de 50 
% o prazo de entre-
ga. A previsão é que 
tudo esteja acabado 
em 120 dias. A es-
trutura é modular e 
segue o padrão desse 

tipo de equipamento 
definido pelo Ministé-
rio da Saúde.

Humanização 
do atendimento 
O plano que perse-

gue a humanização no 
atendimento de toda a 
rede pública, começou 
a ser implantado em 
2009, de acordo com a 
Prefeitura. As outras 
três unidades vão ser 
construídas no Jardim 

Plano de investimento na Saúde 
inclui  a construção de cinco

unidades. A primeira já atende 
cerca de 300 pessoas, por dia, 

na Vila Nova

2015
foram 48o 

registros contra 
813 do mesmo 

período, em 2014

10 mil
moradores da 

Vila Natal, 
Mário Covas e 

Caminho 2 serão 
beneficiados

Divulgação

Número de roubos 
cai 41% em Guarujá

São Paulo reduziu 
todos os índices rela-
cionados a crimes pat-
rimoniais, com acen-
tuada diminuição nos 
crimes praticados com 
violência ou grave 
ameaça à pessoa. O 
roubo de veículos, pelo 
nono mês consecutivo, 
diminuiu em 27,32%, 
com redução de 2.443 
crimes. No ano, o re-
cuo já atinge 23%. 

Os furtos em geral 
e de veículos sofreram 
redução. Com 5.947 
registros a menos que 
em fevereiro de 2014, 
os furtos em geral re-
cuaram 14,1% no se-
gundo mês do ano. 

O total passou de 

42.071 para 36.124 
registros, o menor 
número desde 2002, 
quando houve 35.999 
casos. Com essa 
redução, 2015 já regis-
tra redução de 14,7% 
desse indicador, com 
13.245 boletins de 
ocorrência a menos. 
Os furtos de veículos 
diminuíram 12,6%, 
passando de 10.255 
para 8.966, com 1.289 
registros a menos. 

Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública referente a 2015 

Todas as cinco novas unidades seguirão o 
mesmo padrão da UBS Vila Nova, com 418,44 

metros quadrados

Nova UBS na Vila Natal
• 418 m²  de área 

• Estacionamento 

• Caixa d’água 

• Sistema de bombas

• Dispensa para lixo hospitalar 

• 2 consultórios odontológicos 

• Acessibilidade total 

• Acesso exclusivo para ambulâncias 

• Vacinação

• Inalação 

• Sala de curativos 

• Sala de reuniões 

• Almoxarifado 

Uma das características destas obras é a portabili-
dade, sendo a construção feita em chapas revestidas 
de aço galvanizado, com núcleo de espuma rígida de 

poliestireno - também utilizada nos forros, preparados 
para retardar chamas em caso de sinistro. 

São também previstos painéis especiais para a área de 
radiologia, com chapas de chumbo dentro das normas 

de proteção radiológica.

SEGURANÇA

Estado

Baixada 
Santista
 A Secretaria de 

Segurança Pública 
diz que na região a 
redução foi de de 28% 
no total de roubos (de 
4.262 caiu para 3.061). 
A queda de furtos 
também foi significa-
tiva: 19,2% (de 6.004 
para 4.849). 

 Apesar dos bons 
resultados neste pri-
meiro bimestre em 
comparação ao mesmo 
período do ano pas-
sado, os homicídios 
dolosos, ou seja, com 
a intenção de matar, 
tiveram elevação na 
Baixada, passando de 
30 para 36 casos. 

 Houve, ainda, cres-

cimento na quantidade 
de furto de veícu-
los, nesse período, na 
Baixada Santista – de 
768 para 837. Santos 
lidera nesse quesito 
(252). A maior variação 
em números absolutos 
foi registrada em Praia 
Grande, onde o total de 
casos do gênero saltou 
de 157 para 212.

450 registros
de roubos desde 
o início do ano. 
Em 2014 foram 
813 no mesmo 

período

Grupo de trabalho mantém agenda durante todo o ano e intensifica 
ações durante a temporada

In
st

al
aç

õe
s

Costa e Silva, Fabril e 
Conj. Afonso Schmidt. 

Para atingir a ple-
na humanização do 
sistema, cada unidade 
conta com clínico ge-
ral, pediatria, gineco-
logia e odontologia. A 
estrutura também vai 
prestar serviços de va-
cinação e farmácia. 

Saiba mais

Divulgação

Divulgação
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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) 

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

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 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 CONSULTÓRIO/
ESCRITÓRIOS NA RUA BAHIA 
DE 41M², COM OPÇÃO DE INTE-
GRAR 2 SALAS A PARTIR DE 
R$ 503,00  

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

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

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

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

PAT São Vicente
Operador de telemarketing – 
400 vagas
Motorista de ônibus rodoviário 
com experiência – 08 vagas
Ajudante de cozinha – 04 
vagas
Camareira – 03 vagas
Auxiliar de linha de produção – 
03 vagas
Atendente de lanchonete – 02 
vagas
Eletricista – 02 vagas
Copeiro – 02 vagas
Pizzaiolo – 01 vaga
Mecânico de freezer – 01 vaga
Líder de recebimento com CNH 
01 vaga
Mecânico diesel de caminhões 
01 vaga
Cozinheiro – 01 vaga

Churrasqueiro – 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

Guarujá
- Recepcionista Bilingue

Cubatão:
- Engenheiro Civil

Santos: 
- Vendedor (a) de loja de 
decorações
- Estágio em Publicidade
- Gerente Administrativo/
Financeiro 
- Vendedor Interno Peças 
Automobilísticas 
- Representante Comercial

São Vicente: 
- Vendedor (a) ótica

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

PAT Bertioga
Ajudante de Obras – 05 vagas
Balconista – 01 vaga
Carpinteiro – 03 vagas
Eletricista – 02 vagas

Av. Leomil, 374 sala 53 - 
Centro - Guarujá
 tel: 3329-4262

PAT Cubatão
Borracheiro – 01 vaga
Mecânico de Manutenção de 
Máquina Industrial – 06 vagas
Jardineiro – 02 vagas
Mecânico Montador – 10 vagas
Mecânico de Motor a Diesel – 
01 vaga
Operador de roçadeira – 04 
vagas
Auxiliar Financeiro – 01 vaga
Caldeireiro em estaleiro – 20 
vagas
Caldeireiro de Manutenção – 
05 vagas
Eletricista Montador – 20 vagas
Mecânico de motor de explosão 
– 01 vaga
Mecânico operacional de guin-
cho – 01 vaga
Oficial de serviços Gerais – 01 
vaga
Soldador em Estaleiro – 10 
vagas
Soldador – 02 vagas
Técnico de controle de Meio 
Ambiente – 03 vagas

NURTURE
Recursos Humanos

 MANICURE E ESTETICISTA

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

CRECI: J 20394

(13) 3382-2232
Av. D. Pedro I, 917 - Enseada - Guarujá/SP

www.linaimoveisguaruja.com.br

Sobrado 2 dorms com 2 suítes, vaga de gara-
gem, 500m da praia Enseada, valor R$290.000,
Sopreposta 2 dorms sendo 1 suíte, entrada in-
dependente, terraço privativo, R$300.000,
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ANUNCIE
Ligue
 agora

(13)
 3361-5212

por  Cristina Oliveira
jornalacontece@acontecedigital.com.br

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

Parabéns...

Douglas Santos

Arthur Carvalho Barbosa

“Quem não vive para servir, não serve para viver”.
 Mahatma Gandhi

Daniel Ravanelli

Levi Tavares

Paulo Chaves

Jerry Barreto

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

Música 
ao vivo 

todas as 
Sextas-feiras

Espaço Fã - Marielli Dosher com o grupo Pixote que 
levantou a galera na Arena Santa Rosa

O empresário Clóvis Matola reinaugurou o Matola’s Bar que fica na Rua 
Assembleia de Deus, 232. Agora com música ao vivo toda sexta   

Marcia Nunes

Washington Luis Brito

O pai 
Gabriel e 
a mamãe 
Adriana 
comemo-
ram os 7 
anos do 
filho Ga-
briel

Duda Pontes, neta 
do Carlão da 
Picanha completou  
9 aninhos

Parabéns ao nosso 
amigo Arlindo Ferrreira 
que, por anos, escreveu 
a coluna de maior 
sucesso da história do 
Acontece; os Causos 
Cubatenses

Layandra Victória “a 
nova voz do sertanejo” 
se apresenta nesta 
sexta, 27, no Theatr’os 
Bar/ Av 9 de abril 2414
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Editais de casamento CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO - Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ADRIANO APARECIDO PACIFICO JULIO e MAELI CRISTINA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 48559187x - SSP/SP, CPF n.º 
42957127873, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de março de 
mil novecentos e noventa e dois (18/03/1992), residente na Rua dos Girassóis, 71, Vila Natal, Cu-
batão - SP, filho de NELCI JULIO, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 56 anos de idade, res-
idente em Cubatão - SP e de SONIA PACIFICO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 485963590 - SSP/SP, CPF n.º 44120024890, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (27/02/1991), resi-
dente na Rua dos Girassóis, 71, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de MANOEL MESSIAS DA SILVA, fa-
lecido há 5 meses e de ROZINEI DE ARAUJO SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 17 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 DOS SANTOS SANTIAGO e FLAVIA VASCONCELOS FERREIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, téc. em eletrônica, RG n.º 327665610 - SSP/SP, CPF n.º 
83930167700, com 49 anos de idade, natural de Rio de Janeiro - RJ, nascido no dia cinco de novembro de 
mil novecentos e sessenta e cinco (05/11/1965), residente na Rua Acre, 54, Jd. das Industrias, Cubatão - SP, 
filho de PETRONILHO DE SOUZA SANTIAGO, falecido há 24 anos e de AMELIA DOS SANTOS SANTIAGO, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em São Vicente - SPDivorciado de 
ROSANA PEREIRA DE SOUZA, conforme sentença datada aos 16/03/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 
2ªVara da Família e das Sucessões de Santos/SP, proc.nº1210/10. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, artesã, RG n.º 272314286 - SSP/SP, com 38 anos de idade, natural de São Paulo - SP, 
nascida no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e setenta e seis (27/07/1976), residente na Rua Acre, 
54, Jd. das Industrias, Cubatão - SP, filha de JOÃO BATISTA RODRIGUES FERREIRA, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Mongagua - SP e de MARIA DE FATIMA VASCONCELOS 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Mongagua - SP. Divorcia-
da de MARCOS ANDRADE DE CARVALHO, conforme sentença datada aos 02/04/2012, proferida pela Juíza 
de Direito da 5ªVara da Família e Sucessões do Foro Regional II - Santo Amaro, Comarca de São Paulo/SP, 
nos autos do processo nº0019109-14.2011.8.26.0002. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de 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: JONATHAN SANTANA SILVA e ROBEVÂNIA DE SOUSA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 35269602 - SSP/SP, CPF n.º 23252250896, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e no-
venta (28/08/1990), residente na Rua Dezessete, 75, fundos, Cota 200, Cubatão - SP, filho de ANTONIO 
RODRIGUES SILVA, falecido há 08 anos e de MÁRCIA DONIZETE SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, manicure, RG n.º 489589935 - SSP/SP, com 22 anos de idade, natural de Surubim - PE 
(Bom Jardim-PE  Livro nº 12, fls. nº 47vº, Termo nº 14537), nascida no dia quinze de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (15/09/1992), residente na Rua Dezessete, 75, fundos, Cota 200, Cubatão 
- SP, filha de IRAN FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 43 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LUCIENE RAIMUNDA DE SOUSA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 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: CARLOS DIOGENES ASSIS DA SILVA e PABÍOLA DIAS RODRIGUES. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de expedição, RG n.º 33433809 - SSP/SP, CPF n.º 
36922872835, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de junho de 
mil novecentos e oitenta e oito (26/06/1988), residente na Rua Francisco Cunha, 103, Jd. 31 de Março, 
Cubatão - SP, filho de CARLOS JOSÉ DA SILVA, falecido há 10 anos e de MARIA GORETE ASSIS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, faxineira, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 466724317 - SSP/SP, CPF n.º 34042631894, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa 
(16/04/1990), residente na Rua Francisco Cunha, 103, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO 
RODRIGUES, falecido há 12 anos e de CLARA MARIA DIAS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 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: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA e PALOMA CONCEIÇÃO MACHADO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante portuário, RG n.º 464295555 - SSP/SP, CPF n.º 
39037391893, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 263, 
fls. nº 127, Termo nº 91361), nascido no dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa 
(23/06/1990), residente na Rua Oito, 42, Parque Continental, São Vicente - SP, filho de JOSÉ NOGUEI-
RA DA SILVA FILHO, falecido há  02 anos e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, faxineira, com 52 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 424026351 - SSP/SP, CPF n.º 41633537803, com 
20 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 289, fls. nº 43, Termo nº 
106700), nascida no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e quatro (26/05/1994), 
residente na Rua Oito, 80, Conjunto Rubens Lara, Cubatão - SP, filha de MOISES OLIVARES MACH-
ADO, de nacionalidade brasileira, segurança, com 44 anos de idade, residente em Santos - SP e de 
GIRLENE DA CONCEIÇÃO SILVA MACHADO, de nacionalidade brasileira, cuidadora de idosos, 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, 20 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: AFONSO ASSUNÇÃO DE SOUZA e MARIA APARECIDA LACERDA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, viúvo, motorista, RG n.º 15265995 - SSP/SP, CPF n.º 03916037870, com 64 anos 
de idade, natural de Itambacuri - MG, nascido no dia primeiro de junho de mil novecentos e cinquenta 
(01/06/1950), residente na Rua Santa Biazotto Bedani, 69, São Francisco, Itatiba - SP, filho de GERALDA 
ASSUNÇÃO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, falecida há 10 anosViúvo de Ivani Pereira de Souza, 
falecida aos 16/10/2014, conforme certidão de óbito lvrada no cartório de Itatiba-SP, Livro C-66, fls.214, 
nº15947.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aposentada, RG n.º 377746733 - 
SSP/SP, CPF n.º 36795461068, com 55 anos de idade, natural de Ipatinga - MG (Ipatinga - MG  Livro nº 2, 
fls. nº 135, Termo nº 1739), nascida no dia três de fevereiro de mil novecentos e sessenta (03/02/1960), 
residente na Rua Manoel Matias de Souza, 281, bloco 69 casa 14, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
FRANCISCO LACERDA, de nacionalidade brasileira, falecido há 15 anos e de MARIANA TOMAZ LACERDA, 
de nacionalidade brasileira, 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, 20 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: AGUINALDO DOS SANTOS e ALESSANDRA GONZAGA DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de esporte, RG n.º 278796564 - SSP/SP, CPF n.º 
16957860841, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de junho de mil 
novecentos e setenta e três (03/06/1973), residente na Praça Afonso Schmidt, 200, Vila Couto, Cu-
batão - SP, filho de ANTONIO DOS SANTOS, falecido há 1 ano e de JOSEFA MARIA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, doméstica, RG n.º 301986988 - SSP/SP, CPF 
n.º 9598405842, com 38 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia vinte e seis de outu-
bro de mil novecentos e setenta e seis (26/10/1976), residente na Rua Tamoyo, 48, Vila Couto, Cu-
batão - SP, filha de CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, marceneiro, com 
76 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLEIDE GONZAGA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de SIMIÃO BERNARDO 
DOS SANTOS, através de Escritura Pública lavrada em 03 de maio de 2011 pelo 8ºTabelião de Notas 
de Santos-SP, no livro nº0352, pág.105/107. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de 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: RAFAEL SILVA e VLADIMILA TEIXEIRA DE CARVALHO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 36255515 - SSP/SP, CPF n.º 42446292895, com 23 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(11/01/1992), residente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 270, bl.02 apto.22, Bolsão 7, Cubatão - SP, 
filho de MARIA APARECIDA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 47 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 30663577X 
- SSP/SP, com 23 anos de idade, natural de Belo Horizonte - MG (belo horizonte-MG 3ºSubdistrito  Livro 
nº 465, fls. nº 237, Termo nº 200984), nascida no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
dois (11/01/1992), residente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 270, bl.02 apto.22, Bolsão 7, Cu-
batão - SP, filha de ANTONIO CELSO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 44 anos 
de idade, residente em Samaritá - SV e de SELMA TEIXEIRA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 43 anos de idade, residente em Samaritá - 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, 21 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: JOSÉ JOSEMAR JULIÃO e ANDRÉA BONIFÁCIO FEITOSA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 344092392 - SSP/SP, CPF n.º 
28186045830, com 34 anos de idade, natural de Capão Bonito - SP (Capão Bonito -SP  Livro nº ´20, fls. 
nº 11, Termo nº 8981), nascido no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e um (08/03/1981), 
residente na Rua João Damásio, 369, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de MANOEL JULIÃO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em Ilhéus - BA e de MA-
RIA FRANCISCA DE SOUSA JULIÃO, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, 
RG n.º 344485468 - SSP/SP, CPF n.º 33775537899, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e dois (29/05/1982), residente na 
Rua João Damásio, 369, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de LUIZ BONIFÁCIO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MA-
RIA FEITOSA DA SILVA, falecida há 16 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de 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: MAURICIO FALCADE NAPOLE e NAYANE AMARAL BELO NOGUEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, RG n.º 46034644 - SSP/SP, CPF n.º 35951431832, com 
26 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 14º Subdistrito - Lapa  Livro nº 185, fls. nº 49, 
Termo nº 110383), nascido no dia onze de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (11/12/1988), 
residente na Rua São Luiz, 197, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de RICARDO NAPOLE, de nacionalidade 
brasileira, comerciante, com 56 anos de idade, residente em Praia Grande - SP e de MARIA IVANIR 
FALCADE NAPOLE, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 56 anos de idade, residente em Praia 
Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, bancária, RG n.º 46666578 - 
SSP/SP, CPF n.º 38669687879, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de 
maio de mil novecentos e noventa (09/05/1990), residente na Rua São Luiz, 197, Vila Nova, Cubatão - SP, 
filha de ARLI DE OLIVEIRA NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de NORMA AMARAL BELO NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de 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: JOSÉ AUFRANO MARTINS e CLEONICE CAVALCANTE DE LIMA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 36977172 - SSP/SP, CPF n.º 12569852872, 
com 69 anos de idade, natural de Jambeiro - SP, nascido no dia treze de novembro de mil novecen-
tos e quarenta e cinco (13/11/1945), residente na Rua Achilles Fornazari Filho, 64, Jardim Costa 
e Silva, Cubatão - SP, filho de JOSÉ MARTINS JUNIOR, falecido há 38 anos e de ANALIA DE OLIVEIRA 
MARTINS, falecida há 13 anosDivorciado de Maria Luiza de Pinho Silva, conforme Sentença datada de 
26/10/1984, proferida pelo M.M Juiz de Direito Décio Leme de Campos Junior da 2ª Vara desta Co-
marca, nos autos de nº1258/84.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, pencionista, 
RG n.º 95787380 - SSP/SP, CPF n.º 04420235888, com 69 anos de idade, natural de Murici - AL, nascida 
no dia dez de maio de mil novecentos e quarenta e cinco (10/05/1945), residente na Rua Achilles 
Fornazari Filho, 64, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de MARIA JOSÉ CAVALCANTE, falecida há 
09 anos. Viúva de Ernande Vicente de Lima, conforme termo lavrado ás fls. 205, do livro C-18, sob 
nº2469, falecido aos 15/02/1983 neste Cartório. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: JANILSON TAVARES DE OLIVEIRA e SEVERINA GENI DO NASCIMENTO. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, empresario, RG n.º 33877688 - SSP/SP, CPF n.º 29888268899, 
com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta 
e um (13/05/1981), residente na Avenida Principal, 3413, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de AIRTON 
GOMES DE OLIVEIRA, falecido há 30 anos e de LAUDICEIA TAVARES DE OLIVEIRA, falecida há 22 anos . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, empresária, RG n.º 271613750 - SSP/SP, 
CPF n.º 25730132867, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de agosto 
de mil novecentos e setenta e cinco (03/08/1975), residente na Avenida Principal, 3413, Vila Esper-
ança, Cubatão - SP, filha de JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, falecido há 5 anos e de JOSELINA MARIA 
DO NASCIMENTO, falecida há 8 anos. Divorciada de Sergio Figueira, conforme sentença datada aos 
09/03/2004, proferida pelo M.M Juiz de Direito Mário Roberto Negreiros Velloso da 2ª Vara Judicial da 
Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº478/03. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de 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: ADEMIR DE SOUZA PINTO FILHO e SANDRA MARA DOS REIS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 23117461 - SSP/SP, CPF n.º 12133649816, com 
42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e 
setenta e dois (24/04/1972), residente na Rua sete, 14, casa 02, fabril, Cubatão - SP, filho de ADEMIR DE 
SOUZA PINTO, falecido há 01 ano e de MARIA DA CONCEIÇÃO FAGUNDES DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 69 anos de idade, residente na Rua sete, 14, em Cubatão - SP . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 221168151 - SSP/SP, CPF n.º 15920889888, com 
44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e um (16/02/1971), residente na Rua sete, 14, casa 02, fabril, Cubatão - SP, filha de JOSÉ VALEN-
TIM DOS REIS, falecido há 11 anos e de WALDECI SANTOS DOS REIS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 63 anos de idade, residente em Tarabai - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de 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: EMILIANO DA SILVA SANTOS e SHISLÂINE ELEUTÉRIO DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 44102105 - SSP/SP, CPF n.º 29773543870, com 
32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e oi-
tenta e três (17/02/1983), residente na Rua Simão JahJah, 654, Parque das Bandeiras, São Vicente - SP, 
filho de JOÃO MARTINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, 
residente em São Vicente - SP e de ROSANGELA MARIA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 53 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de cabeleireira, RG n.º 48997024 - SSP/SP, CPF n.º 41937648850, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de julho de mil novecentos e no-
venta e dois (21/07/1992), residente na Rua Larissa Cokner, 79, Ilha Bela, Cubatão - SP, filha de JOARES 
EPIFÂNIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA HELENA ELEUTÉRIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, 
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, 23 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: WELLINGTON SILVA DOS SANTOS e SELMA ROCHA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 33372874 - SSP/SP, CPF n.º 29509544809, com 
34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos 
e oitenta (26/10/1980), residente na Rua Júlio Amaro Ribeiro, Bloco 61, Ap 34H, Vila Natal, Cubatão - 
SP, filho de JOSÉ ADERILTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 62 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de EUNICI ATALAIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 
anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de ROSEMEIRE DA SILVA FONTES, através de Es-
critura Pública lavrada em 15 de outubro de 2014 pelo 1ºTabelião de Notas e de Protesto de Letras 
e Títulos de Cubatão/SP, no livro 203, pgs.297/298. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, op. de caixa, RG n.º 334337811 - SSP/SP, CPF n.º 30619187875, com 33 anos de idade, natural 
de Santos - SP, nascida no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e um (16/09/1981), 
residente na Rua Frei Caneca, 56, Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de SEVERINO ROCHA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CE-
CILIA VIEIRA DA SILVA, falecida há 2 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, 23 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: JULIANO FARIA DO NASCIMENTO e GLEICE DOS SANTOS VALENTIM. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 40642409 - SSP/SP, CPF n.º 34729045858, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de março de mil novecentos e oitenta 
e seis (08/03/1986), residente na Rua Albertina Antonio do Couto, 141, Jardim Costa e Silva, Cubatão - 
SP, filho de JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, serralheiro, com 53 anos de 
idade, residente em São Vicente - SP e de MARINA FARIA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 50 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 492821598 - SSP/SP, CPF n.º 43192967889, com 22 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(21/09/1992), residente na Rua Albertina Antonio do Couto, 141, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha 
de BENICIO OLIVEIRA VALENTIM, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, resi-
dente em São Vicente - SP e de MARIA GLACIENE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
60 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, 23 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: DANIEL DA ROSA COSTA e ROBERTA DA SILVA TOMASINE. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 551852938 - SSP/SP, CPF n.º 45092458828, 
com 21 anos de idade, natural de Uruguaiana - RS (Uruguaiana-RS  Livro nº 42, fls. nº 197, Termo 
nº 28090), nascido no dia oito de julho de mil novecentos e noventa e três (08/07/1993), residen-
te na Rua Marechal Deodoro, 203, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, filho de PATRICIA DA ROSA COSTA, 
de nacionalidade brasileira, motorista, com 36 anos de idade, residente em São Paulo - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 56725852X - SSP/SP, com 16 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de março de mil novecentos e no-
venta e nove (16/03/1999), residente na Rua João Martins Sobrinho, 398, Pq.São Luiz, Cubatão 
- SP, filha de ROBERTO TOMASINE, de nacionalidade brasileira, empresário, com 56 anos de idade, 
residente na Rua João Martins Sobrinho, 398, em Cubatão - SP e de MARLENE MARLEI DA SILVA 
TOMASINE, de nacionalidade brasileira, empresária, com 42 anos de idade, residente na Rua João 
Martins Sobrinho, 398, em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ENDERSON MELO DOS SANTOS e CAMILA RAMOS VIDINHA. Sendo o pretendente, 
na Rua Francisco Barbosa, 439, Ponte Nova, Cubatão - SP. Sendo a pretendente, residente na Rua Fran-
cisco Barbosa, 439, Ponte Nova, Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em Reais)
ASSOC.CUB.DE.DEF.DOS DIR.DAS PES.DEFIC. (0062)

CNPJ/CPF: 51.643.385/0001-46
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 Data do encerramento: 31/12/2014

PASSIVO CIRCULANTE
  OBRIGACOES SOCIAIS   993,11
  OBRIGACOES GERAIS   712,00
  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      6,79   1.711,90

      TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE    1.711,90

PATRIMONIO LIQUIDO
  LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS  (6.216,14)
  RESULTADO DO EXERCICIO    53.239,09   47.022,95

      TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO     47.022,95

T O T A L D O P A S S I V O    48.734,85

P A S S I V O

Heloisa Amorim Barrada
CONTADOR CRC: 1SP228400/O-5

CPF: 084.030.138-33 RG: 18903652

ASSOC.CUB.DE.DEF.DOS DIR.DAS PES.DEFIC.
JOSÉ ANTONIO D´ALRIO

Presidente
CPF:108.276.998-32

RG: 204633175

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras 
e nos responsabilizamos por todas elas.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 
ASSOC.CUB.DE.DEF.DOS DIR.DAS PES.DEFIC. (0062)

CNPJ/CPF: 51.643.385/0001-46
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 Data do encerramento: 31/12/2014

VENDA BRUTA OPERACIONAL
                            VENDAS DE SERVICOS              200.312,20
                                                      T O T A L ========================> 200.312,20

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL
                       RECEITA LIQUIDA SERVICOS         200.312,20
                                                       T O T A L ========================> 200.312,20
LUCRO BRUTO OPERACIONAL
                            LUCRO BRUTO DE SERVICOS   200.312,20
                                                       T O T A L ========================> 200.312,20

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
                    DESPESAS SOCIAIS                             (11.991,49)
                    DESPESAS GERAIS                            (182.351,22)
                                                    T O T A L ========================> (194.342,71)

                     O P E R A C I O N A L                              5.969,49
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS
                        ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL   5.969,49
                        ANTES DO IMPOSTO DE RENDA        5.969,49

                        L I Q U I D O                                          5.969,49
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e 
nos responsabilizamos por todas elas.

Heloisa Amorim Barrada
CONTADOR CRC: 1SP228400/O-5

CPF: 084.030.138-33 RG: 18903652

ASSOC.CUB.DE.DEF.DOS DIR.DAS PES.DEFIC.
JOSÉ ANTONIO D´ALRIO

Presidente
CPF:108.276.998-32

RG: 204633175

SERVIÇOS

FUNERÁRIA

09www.acontecedigital.com.br SEXTA-FEIRA   27  de Março de 2015



Comércio
Reinauguração do 
espaço Globalfisio

Há 12 anos a Global-
fisio atende em Cuba-
tão. Desde de 2011, os 
sócios, Patrícia Ferrão 
(administradora), drº 
Carlos Fabrício (res-
ponsável técnico) e 
Vera Lúcia de Carva-
lho (nutricionista) as-
sumiram o Centro de 
Fisioterapia Integrada 
com o mais alto nível 
em terapias.

Em novo endere-
ço, a Globalfisio conta 
com fisioterapia, RPG, 

ginástica laboral, acu-
puntura, massagem 
terapêutica, nutricio-
nista, ortopedia, trau-
matologia e a grande 
novidade: studio de pi-
lates, totalmente equi-
pado. A Globalfisio 
convida você para co-
nhecer o mais novo es-
paço dedicado à saúde 
e bem estar, localizada 
na Avenida Joaquim 
Miguel Couto, 749 – 
Centro – Cubatão. Tel.: 
(13) 3372-6351.

Novos microônibus

Valdir Teles Ribeiro, 
que é  presidente da CO-
OPERTRANSP União, 
esteve com Sr. Ismael 
Valeira, empresário no 
segmento de vendas de 
ônibus e microônibus 
urbanos, para trazer o 
lançamento da marca 
Bepobus. Há dois anos 
a cooperativa trabalha  
a proposta de troca da 
frota com ar condicio-

nado, proporcionando 
maior conforto para 
toda a população. “Em 
virtude disto a parceria 
com a Via São Paulo, 
que tem o melhor preço 
da região”, diz Valdir. 
“São ônibus e microô-
nibus novos com um 
diferencial, aceitamos 
o seu usado em troca, 
mediante avaliação”, 
completou Ismael.

Projeto 10 em 2 Pizzaria
Já está 

funcionan-
do a nova 
pizzaria de 
Cubatão. 

Na foto Jo-
siel (Grillo) 
prestigian-

do o espaço 
ao lado de 

Jorge Ayala.

  Alexandre (Projeto 10 em 2) e sua equipe.

A Associação Co-
mercial e Empresarial 
do Guarujá, realiza 
nesta sexta, 27, mais 
uma edição do Café 
da Manhã Empresa-
rial. O evento é volta-
do para todos os asso-
ciados.

O objetivo do Café é 
promover um relacio-
namento maior entre 
os empresários, que 
aproveitam para saber 
das novidades, trocar 

Café Empresarial
ACEG - Guarujá

cartões, rever e fazer 
amigos, e prospectar 
novos negócios.

O evento será re-
alizado na sede da 
ACEG, Rua Buenos 
Aires, 148 – Vila Maia 
- Guarujá.

Informações pelo 
telefone (13) 3344-
4000,  pelo nosso site: 
w w w . a c e g u a r u j a .
com.br e e-mail: se-
cretaria@aceguaruja.
com.br.
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