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VIOLÊNCIA

Tarado e morte 
assustam população
Uma morte, uma idosa 

ferida e três vítimas ata-
cadas por um maníaco 
sexual é o saldo da vio-
lência em Cubatão, nos 
útimos dias.
Assustada, a popula-

ção pede mais seguran-
ça. São esses os assun-
tos mais comentados 
em toda a cidade, sejam 
nas rodas de bate papo 
ou redes sociais. 
Na tentativa de dar 

uma  resposta à popula-
ção a Polícia Civil está na 
captura do tarado e rea-
lizando diligências para 
prender os dois assal-
tantes que invadiram a 
casa do aposentado que 

infartou e morreu após 
ser agredido dentro da 
própria casa. 
No caso do tarado o 

que mais chama a aten-
ção é a ousadia do cri-
minoso. O último ataque 

ocorreu na rua Bernardo 
Pinto entre o Senai e a 
rotatória. Mesmo acom-
panhada por outras três 
amigas a estudante de 
17 anos foi agarrada e 
ameaçada. 05

INVESTIGAÇÕES

MP desconfia de 
contrato entre 
Unipar Carbocloro 
e Projeto
 Consultoria do ex-

-ministro e ex-deputado 
Palocci teria recebido R$ 
1,7 milhão ‘para elabo-
rar cenário econômico’. 
  As informações foram 

publicadas pelo Jornal 
Folha de S. Paulo.
 O Ministério Público 

Federal desconfia que 
os R$ 34 milhões repas-
sados  à Projeto através 
de contrato são paga-
mento de comissões ir-
regulares, propina e cai-

xa dois de campanha. 
  Além da Unipar Car-

bocloro, outras 15 
empresas fizeram de-
pósitos nas contas da 
consultoria e também 
estão sendo investiga-
das pelo MP. 
 Em reportagem, no 

fim do ano passado, o 
mesmo períodico teve 
acesso a vazamento de 
depoimentos que apon-
tariam enrosco da em-
presa da Lava Jato. 02
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Sozinho, Henrique 
representa os 
“300 do Paço” 

Maior categoria 
entre servidores está 
no meio de disputaten

dê
nc
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PMDB perde 
quadros para 
disputa da Câmara 

Lar Fraterno é 
de Utilidade 
Pública estadual

Obras da Nova Beira Mar 
começam este ano 03

Reprodução do retrato 
elaborado pela Polícia Civil

Marcel Nobrega

Vista lateral da Unipar Carbocloro, a partir do bairro Jardim Costa e Silva 
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Quermesse agora é no Anilinas 03

ARRAIÁ PÉ DA SERRA



“Além dos enor-
mes transtornos 
à população de 
toda a região 
do Casqueiro a 
paralisação da 
obra afeta as 
operações do 
Porto e do Polo 
Industrial. Pior 
ainda é o risco 
de verdadeiro 
caos em caso de 
uma emergên-
cia grave”
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LAVA JATO

MP investiga 
contrato da 
Unipar Carbocloro 
Empresa do Polo Industrial de Cubatão 
também aparece na Operação Lava Jato 
como abastecedora de contas do doleiro 
preso Alberto Youssef 

A Unipar Carbocloro 
está na mira de duas ações 
que envolvem o Ministério 
Público Federal, segun-
do reportagens publicadas 
pelo Jornal Folha de São 
Paulo. 

A primeira reportagem, 
do final de 2014, apon-
ta que a empresa do setor 
químico, uma das mais 
tradicionais do Polo Pe-
troquímico de Cubatão, foi 
citada na delação premiada 
do doleiro Alberto Youssef. 
O doleiro diz que recebeu 
dinheiro da Unipar, por 
meio de suas empresas MO 
Consultoria e da LCD In-
formática, entre dezembro 
de 2008 e abril de 2009.

Ainda de acordo com a 
reportagem, dois executi-
vos da empresa confirma-

ram pagamentos de R$ 812 
mil. Os executivos tam-
bém teriam afirmado que 
o ex-deputado José Janene 
(PP), morto em 2010, foi 
quem pressionou para que 
o dinheiro fosse repassado. 
O ex-deputado teria inter-
mediado negócios da Uni-
par com a Petrobrás e um 
investidor árabe. 

Novas 
suspeitas
Em nova matéria, publi-

cada no último dia 16, a Fo-
lha afirma que o Ministério 
Público Federal de Brasília 
listou a Carbocloro entre 
16 empresas contratantes 
da Projeto Consultoria, 
empresa controlada pelo 
ex-ministro e ex-deputado 

35 milhões
foi o valor recebido pela Projeto, entre 2007 e 2010. En-
tre as empresas que repassaram dinheiro, além da Unipar 
Carbocloro, estão a Amil, a montadora Caoa, o frigorífico 
JBS e o banco Itaú

federal Antônio Palloci. 
A consultoria Pro-

jeto recebeu da Unipar 
Carbocloro o valor de  
R$ 1,7 milhão “para 
elaboração de cenários 
m a c ro e c o n ô m i c o s” 
informa, em nota a 
Danthy, assessoria da 
Unipar Carbocloro. 

Jornal Acontece
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Sem 
representação
Acostumados a fazer 

barulho nas assembleias 
do Sispuc o professorado 
cubatense está diante de 
um fato controverso. 

Maior categoria entre os 
servidores municipais com 
mais de 1.400 membros os 
profissionais da educação 
podem ter que recorrer ao 
Poder Judiciário para saber 
quem vai representá-los.  

Siproem-quem? 
Ninguém sabe explicar 

direito, mas um tal Simpro-
em apareceu em Cubatão 
para representar os profes-
sores municipais. Turbina-
do após receber repasse da 
Confederação da categoria 
o sindicato, com sede em 
Jandira, vai ter que enfren-
tar a base local.

A solução
Para resolver a questão, 

a extinta Associação dos 
Professores Municipais de 
Cubatão (APMC) mudou 
sua personalidade jurídica 
e passou à condição de Sin-
dicato.

Queda brusca 
Mais que a categoria 

quem não gostou nada 
da troca de sindicato foi o 
Sispuc. 

Com a saída dos profes-
sores de suas bases, a esti-
mativa de queda no orça-
mento da entidade beira a 
casa dos 60%. Filiados ou 
não, todo o trabalhador 
tem descontado um dia de 
trabalho a cada ano. 

A quantia descontada 
em folha abastece o cofre 
dos sindicatos, das Cen-
trais e das Confederações 
de cada categoria. 

Os maiores
A tristeza do Sispuc é 

justificável. Não apenas 
é a maior categoria entre 
os servidores municipais 
como são aqueles  com a 
maior renda média. Um 
duro golpe no trabalho vo-
luntário dos sindicalistas 
que comandam o Sispuc 
não é mesmo? 

Único dos 
moicanos 
Dos 300 servidores lo-

tados no Paço Municipal 
apenas um compareceu 
à Assembleia do Sispuc, 
realizada na noite desta 
quarta. Mesmo sozinho o 
servidor Henrique Marcelo 
fez barulho e, logo de cara, 
apostou e acertou que não 
seria aprovada a proposta 
de greve. 

Empresa é a primeira investigada na Operação Lava 
jato com ligações suspeitas com a Projeto 

Marcel Nobrega

Continua repercutin-
do na região, a matéria 
de capa publicada na edi-
ção do último dia 19 em 
Acontece, sobre a total 
paralisação das obras de 
duplicação do Viaduto do 
Casqueiro (Rubens Paiva), 
há mais de 90 dias. 

O assunto é objeto de 
preocupação do presidente 
da Câmara de vereadores, 
Aguinaldo Araújo (PDT) 
que, nos últimos meses, 
vem se dedicando ao as-
sunto junto a outros ve-
readores da Casa e agora 
vai reforçar o pedido de 
intervenção do Ministério 
Público, pela retomada das 
obras e apuração de res-
ponsabilidade pela parali-
zação. Concomitantemen-
te, a Câmara intensificará 
gestões junto ao governo 
do Estado, diante da neces-
sidade de imediata retoma-
da das obras.

Outro lado 
Segundo a Folha, por meio 

de nota, a assessoria de Antô-
nio Palocci  diz que os serviços 
prestados por sua empresa “va-
riavam de acordo com a neces-
sidade de cada cliente, desde a 
participação em eventos corpo-
rativos, palestras para executi-
vos e estudos temáticos”.

VIADUTO JÁ!

Câmara aciona MP por conta 
de paralisação das obras

Em ofício protocolado 
no último dia 11 de maio, 
Aguinaldo Araújo, jun-
to aos vereadores Dinho 
Heliodoro (SDD) e Doda 
(PSB) solicitou a interven-
ção da promotoria. 

“A promessa era de que 
a duplicação estaria pronta 
no fim de 2014. Mas o rit-
mo acelerado teve fim logo 
após a reeleição do gover-
nador”, diz o presidente da 
CEV que apura o caso. 

Explicações 
Antes de acionar o MP, 

a Câmara e a Comissão 
Especial de Vereadores, 
(presidida pelo vereador 
Fábio Moura – Pros) re-
ceberam explicações do 
engenheiro Paulo Sérgio 
Mantoanelli, do DER, ad-
mitindo que os recursos 
disponíveis para finalizar 
a duplicação, não são su-
ficientes. Ele ainda disse 
que, por conta do contin-
genciamento de verbas do 
governo do Estado, o cro-
nograma de obras teve que 
ser revisto. 

Enquanto isso, o trân-
sito que já era caótico, 
ficou pior, com o ‘desvio 
temporário’, que continua 
apesar da paralização. As 
obras continuam sendo 
deterioradas, inclusive 
com roubo de ferro e ou-
tros materiais, segundo re-
lato de populares.

Quem avisa 
amigo é
Nas palavras de um 

atento observador que cir-
cula por corredores de re-
partições e senadinhos da 
cidade, alguns setores da 
Prefeitura, em caso de gre-
ve, correm o sério risco de 
não fazer falta nenhuma. 

O observador explica 
que com os professores 
em recesso e boa parte de 
serviços importantes ter-
ceirizados o povo pode 
não sentir muito o prejuízo 
com o cruzar de braços da 
categoria.  

Apenas boatos
É apenas boato, garan-

tem as Centrais Sindicais, 
sobre a informação que cir-
cula há mais de 10 dias nas 
redes sociais dando conta 
de uma greve geral nesta 
sexta. 

Utilidade 
estadual 
O Lar Fraterno foi infor-

mada pelo deputado Adil-
son Rossi que foi aprovada 
a declaração de utilidade 
pública estadual. 

Para a entidade a apro-
vação do título é funda-
mental para abrir caminho 
para chegada de verbas re-
passadas pelo Governo do 
Estado. 

Próxima saída
Enquanto agenda a filia-

ção do prefeiturável Wag-
ner Moura, a cúpula do 
PMDB também contabili-
za baixas importantes em 
sua chapa de vereadores. 
Nomes importantes que 
ajudaram a eleger vereado-
res  na última eleição, estão 
com as cartas de desfiliação 
prontinhas. 

Para onde 
vamos 
Que os pré-candidatos 

Tinho, Anderson de Lana, 
Augusto Rei do X Salada 
e Jacintinho  vão deixar o 
PMDB ninguém duvida. 

O que ainda é um mis-
tério é qual partido contará 
com o reforço desse time. 
Há quem aposte que, sozi-
nho, o quarteto seja capaz 
de garantir ao menos uma 
cadeira para o partido  que 
forem, se é que todos vão se 
filiar a uma mesma legen-
da. 

Jair do Bar quer 
novos caminhos 
Se depender da vontade 

do parlamentar petista os-
moradores da Vila Espera-
ça vão ganhar novas saídas 
muito em breve.  

Jair conseguiu aprovar 
Requerimento na última 
sessão, solicitando que se-
jam feitas gestões junto à 
Ecovias e a Artesp para 
construção de saídas para 
a Manoel da Nóbrega. 

@AconteceDigital
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CASQUEIRO

Empresas disputam 
obra da Nova Beira Mar

8 meses
é o prazo para conclusão da 
primeira etapa das obras

  biblioteca/gibiteca     playground     academia ao ar livre 
  esportes radicais (skate, paredes de escalada, e espaço multiuso)
  remodelação total da Praça Independência     
  unificação da Praça ao calçadão da Avenida

Já está adiantado o pro-
cesso para contratação de 
empresas para as obras 
que vão transformar toda 
a Avenida Beira Mar, do 
Casqueiro. Quatro empre-
sas participam da concor-
rência pública, aberta há 
um mês. O processo de 
análise de documentos 
para habilitação destas em-
presas já foi concluído e, 
nos próximos dias, começa 
a segunda etapa da licita-
ção, que é a abertura das 
propostas técnico-finan-
ceiras.

Os trabalhos da primei-
ra etapa terão duração de 
oito meses, e a expectativa 

da administração munici-
pal é que as obras comecem 
no inicio do segundo se-
mestre deste ano, ao custo 
total de R$ 2,9 milhões.

A primeira fase da obra 
vai da altura da Rua São Vi-
cente até à Rua Jornalista 
Donato Ribeiro, no final da 
Ponte Nova. As ações nas 
etapas 1 e 2, que compreen-
dem o trecho entre a Ave-
nida Joaquim Jorge Peralta 
e a Praça da Independên-
cia, começam no início do 
ano que vem.

Participação
Popular 
Em 2013, no início de 

seu segundo mandato, a 
prefeita Marcia Rosa, com 
apoio de sua equipe de 
governo, realizou diversas 
reuniões com a população 
do Casqueiro para discutir 

o projeto de modernização 
e remodelação da via. 

Um projeto desen-
volvido por arquitetos do 
bairro, com apoio da so-

ciedade de melhoramentos 
do Casqueiro (Someca), foi 
recebido pela Prefeitura, que 
absorveu diversos de seus 
itens no planejamento final.

Etapa 1 - começa este ano 

Etapa 2 - início de 2016

  reurbanização e modernização da Avenida     novo calçamento 
  iluminação     paisagismo     mobiliário urbano     acessibilidade    
  quadra de tênis     minicampo de areia     quadra de futebol soçaite
  quadra de futevôlei     pista de caminhada     circuito cardiovascular
  áreas de convivência     sanitários
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comunidade

MAR ALBATROZ

Entrega de doação de kits de gestantes dos Bolsões 7,8 e 
9 pela dona Darci Chumbo, presidente do Fundo Social 
de Solidariedade

Na Vovó Mafalda 
No último dia 12 de 
junho, foi realizado o 
Jantar dos Namorados, 
no restaurante Vovó 
Mafalda II (Rua São 
Paulo, 260). A equipe 
de eventos reuniu 147 
casais, numa noite 
agradável com cardá-
pio especial, música ao 
vivo e sorteio de brin-
des. Parabéns a equipe 
integrada por Rodrigo, 
Letícia, Mari, Gabi e 
Renato. Na foto, o casal 
Andréa Coutinho e José 
Augusto

Muito querido pelos funcionários, clientes e amigos  o 
popular Geladeira, aniversariante, se emocionou com a 
surpresa durante o expediente na Millenium Car

Entre lobinhos, esco-
teiros, seniores e pionei-
ros, mais de 400 pessoas 
estiveram presentes na 
comemoração do aniver-
sário de 25 anos do Gru-
po Escoteiro do Mar Al-
batroz 175/SP, no Jardim 
Casqueiro. 

Dentre as atividades 
das tropas escoteiras, teve 
pista de obstáculo, corrida 
de biga, caça ao tesouro e 

Escoteiros 
celebram 
bodas de prata

jogo de nós e amarras. Já 
nos seniores; hally abran-
gendo o bairro todo, pista 
de obstáculo, canoagem e 
stand up. Dentre os pio-
neiros; show de mágica 
com ensinamento de al-
guns truques. Os lobinhos 
participaram só de um dia 
de atividade, sendo base 
do lobinho pintor, lobo 
fotógrafo, lob cantor e 
lobo dançarino.

No segundo dia do 
evento, os escoteiros, se-
niores e pioneiros parti-
ciparam de um duathlon 
ao redor da Praça Inde-
pendência: corrida de bi-
cicleta e a pé para escotei-
ros e seniores, e carrinho 
de rolimã e bicicleta para 
os pioneiros. Para enfeitar 
a praça onde foram feitas 
as cerimônias de hastea-
mento, arriamento e pre-

miação das competições, 
foi montada a tradicional 
pioneiria de barco.

Beneficente 
A taxa de inscrição do 

acampamento foi uma 
cesta básica, para cada 
grupo de 10 pessoas. As 
cestas arrecadadas foram 
doadas para destinação 
assistencial da Paróquia 
São Judas Tadeu. 

Cerca de 400 pessoas participaram 
da comemoração de 25 anos do grupo

PORTUGUESES

O vice-prefeito Donizete e representantes da Alubrac descerraram placa 

A
de

rb
au

 G
am

a

Mais uma vez, como 
tradicionalmente acontece 
na Praça Portugal, a As-
sociação Luso Brasileira 
de Cubatão (Alubrac), em 
parceria com a Prefeitu-
ra, promoveu evento para 
marcar a passagem do Dia 
de Portugal, de Camões, 
das Comunidades Portu-
guesas e também da Lín-
gua Portuguesa.

Participaram autorida-
des municipais e persona-
lidades portuguesas, cujas 
histórias de vida estão li-
gadas ao desenvolvimento 
da Cidade. Foi descerrada 
uma placa em homena-
gem à comunidade portu-
guesa. O filho do primeiro 
prefeito de Cubatão (Ar-
mando Cunha), Armando 
Cunha Júnior, cartorário 
aposentado hasteou da 
bandeira do Estado du-
rante a comemoração. O 
vice-prefeito, Donizete 
Tavares anunciou que fo-
ram entregues melhora-
mentos no Centro Espor-
tivo Armando Cunha e 
também uma homenagem 
ao memorialista Ayres de 
Araújo Coutinho, a ser re-
alizada em breve no Novo 

Viva Camões!
Anilinas. A solenidade foi 
presidida por Mauricio 
Campina, presidente da 
Alubrac.

Abnegados 
Ponte da Alubrac com a 

Prefeitura, o servidor Hen-
rique Marcelo Ferreira de 
Souza já foi presidente da 
Associação. Descendente 
de portugueses, é um dos 
que costumam envolver-se 
com as festividades anu-

ais. Do alto de sua 
autoridade para 
falar do assunto, 
contou: “Desde 
1983, acompanho 
o evento que existe 
graças ao trabalho 
de três abnegados: 
Manuel Fernandes, 
Antonio Duarte e 
Manuel do Avis”. O 
primeiro jornalis-
ta, e os dois outros, 
comerciantes.

Coral 
No evento da Praça Por-

tugal, as canções portu-
guesas foram interpretadas 
pelo Coral Raízes da Serra, 
regido pela maestrina San-
dra Diogo Moço. Ao piano 
esteve Ruth Menezes. Teve 
também dança portuguesa, 
sob a direção de Sueli Dio-
go e a presença das  jovens 
da linha de frente da Banda 
Marcial de Cubatão, guar-
dando as bandeiras. A Alu-
brac ofereceu um café da 
manhã aberto ao público no 
Bloco Cultural . 

O Rotary Club do Jardim Casqueiro promoveu mais uma edição do já tradicional 
Bar Rotário um sucesso. Parabéns ao companheiros da gestão do presidente Marcio Neves.

Aderbau Gama EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

O Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão, convoca todos os 
Professores da Rede Municipal de Cubatão/ SP, para participarem da 
Assembleia Geral, que será realizada em nossa sede, na Rua São Luiz, 
nº267. Vila Nova. Cubatão, no dia 1 de julho de 2015, com a primeira cha-
mada às 17h30 e em segunda chamada às 18h, com qualquer número de 
professores presentes. Assunto: Situação do SINDPMC (frente ao Sindi-
cato que apareceu na cidade após receber a Contribuição Confederati-
va/2015 de todos os docentes). Presidente:  Elenízia de Oliveira Garcia; 
Rua: João Carvalhal Filho, nº 189 / 91. Bairro Campo Grande - Santos. 

CPF: 108.304.718-39. PASEP. PIS N°12181034240.

        Cubatão/SP, 19 de junho de 2015.
     Elenízia de Oliveira Garcia

     Presidente SIND.P.M.C

04 digital.com.br  27 de junho 2015



SAÚDE

Prefeitura chama 
150 agentes

Com depoimento das vítimas, polícia 
faz retrato falado. Último atentado 
ocorreu em local de grande 
movimentação na presença de, ao 
menos, três testemunhas

A cara de pau e a 
audácia do homem 
suspeito de atacar  três 
mulheres, em Cubatão, 
surpreende até a polícia, 
que segue no encalço 
para prendê-lo. Na úl-
tima segunda, dia 22, 
uma estudante de 17 
anos foi atacada na saí-
da da aula, nas proximi-
dades do Senai, na rota-
tória da Rua Bernardo 
Pinto.

O grupo de quatro 

estudantes não intimidou 
o suspeito, que parou dian-
te do grupo perguntou 

181
é o número para denúncias 
anônimas que levem à 
prisão do suspeito. 
 Duas tentativas e um 
estupro consumado já 
foram registrados na Vila 
Nova e no Centro 

Credito

polícia

QUALIDADE

Sem esboçar qualquer 
reação João Diogo de Oli-
veira, 75 anos, entrou tragi-
camente para a lista de víti-
mas fatais de assaltos. 

A vida do idoso foi in-
terrompida quando ban-
didos armados invadiram 
sua casa na Rua Boa Vista, 
na Ponte Nova, por volta 
das 19h40 da última terça, 
dia 24.

Iracy Correa de Oli-
veira, 70 anos, esposa da 
vítima, foi levada a uma 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) e passa bem. 

Ambos foram agredi-
dos pelos criminosos, que 
levaram vários pertences 
pessoais do casal, além do 
carro estacionado na gara-
gem, um Gol 2005 na cor 
branca.

Tarado ataca mais 
uma vez; a 3ª vítima 
em menos de 15 dias

Idoso morre 
de infarto
durante 
assalto

Casal foi 
surpreendido 
dentro de casa no 
Jardim Casqueiro 

para onde iam e em segui-
da atacou a jovem. Assus-
tadas as amigas 
correram para 
pedir socorro. 
Agarrada pelo 
homem a jo-
vem agarrou o 
braço do agres-
sor e deu-lhe 
uma boa mor-
dida. A covar-
dia foi seguida 
de um pinote 
em direção à 
avenida 9 de 
abril .

“Foi hor-
rível”, resume 
a vítima. Se-
gundo a jovem 
o homem lhe 
ameaçou de en-

forcamento. “Ele disse que 
ia me matar. Depois man-

Retrato falado 
De acordo com a Polí-

cia Civil, baseada no de-
poimento das vítimas, o 
suspeito é negro, magro, 
de cabeça raspada com 
cerca de 1,75m. 

A última ocorrência 
é semelhante ao ataque 
do último dia 16, quan-
do uma aluna da Escola 
Técnica Estadual (Etec), 
foi atacada na mesma rua 
do ataque, desta semana. 
Ainda não está defini-
do a relação entre os ca-
sos, mas a Polícia admite 
que os casos podem ter a 
mesma autoria. 

dou que eu ficasse quieta e  
levar para o mato”, lembra. 

Se a rapidez é uma das 
principais marcas da UPA 
do Jardim Casqueiro, o 
cuidado com a tabulação 
de dados também. 

Desde que assumiu a 

UPA bate novo recorde 
de atendimentos 

Divulgação

unidade os gestores da 
UPA levam à sério orga-
nização e apresentação 
dos dados de atendimento 
e procedimentos de cada 
mês. 

Os maiores picos de 
procura por atendimento  
ocorrem entre às 14 e às 16 
horas e também entre às 19 
e às 20 horas. 

Nesses períodos, a mé-

dia de usuários chega 
a 550 pessoas/hora. A 
maioria mulheres. 

Recorde chega a 
8.413 atendimen-
tos em maio. 4.561 
de mulheres e me-
ninas,  o equiva-
lente a 54,21%;

Onze projetos assisten-
ciais tocados por organi-
zações sociais foram sele-
cionados para receberem 
verbas da Prefeitura. As 
organizações preenchem 
requisitos elaborados pela 
Secretaria de Assistência 
Social. 

Saiu nesta quinta, dia 25 
o edital de convocação de 
150 agentes, aprovados em 
concurso público para o 
cargo de agente comunitá-
rio de saúde. 

Os convocados vão 

substituir terceirizados e 
possibilitarão a expansão 
da cobertura da Estratégia 

Concursados vão substituir terceirizados 
com meta de ampliar Estratégia de Saúde 
da Família na Atenção Básica de Saúde

de Saúde da Família (ESF), 
de 60% para 72% da cidade. 

Atualmente, os 135 
agentes comunitários con-

tratados por intermédio do 
Instituto de Saúde e Meio 
Ambiente (Isama), respon-
sável pela gestão dos recur-
sos humanos da ESF em 
Cubatão, desempenham 
suas funções junto a 13 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS).

40 horas
semanais de trabalho. 
Agente comunitário 
de saúde receberá o 
salário R$ 1.302,51

Funções 
Utilização de instru-

mentos para diagnóstico 
demográfico e sociocultu-
ral da comunidade

Promoção de ações de 
educação para a saúde in-
dividual e coletiva e ações 
de controle de endemias. 

Divulgação

Ampliação nos trabalhos de prevenção atendem política do Ministério da Saúde 

REPASSE

Entidades recebem 
nova verbas

O montante recebido 
pelas entidades conta com 
recursos da própria Prefei-
tura e repasses do Gover-
no Federal. No total serão 
repassados R$ 1 milhão 
847mil.

O assunto foi objeto do 
edital para conhecimento 
público 02/2015. Com os 
repasses o Governo Muni-
cipal espera garantir aten-
dimento a crianças e ado-
lescentes; idosos; pessoas 
com deficiência; adultos e 
famílias em situação de rua.

• Associação Cubatense de Capacitação para o Exercício da Ci-
dadania (Accec)

• Assistência e Promoção Social Exército dde Salvação (Aproses)
• Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assisten-

ciais Central Brasileira (Adra)
• Grupo Lazer e Cidadania (GLC)
• Centro de Capacitação Comunitária de Cubatão (CEC)
• Associação Cubatense de Defesa dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência (ACDDPD)
• Centro de  Apoio, Desenvolvimento e Qualificação (Cadeq)
• Associação Divina Misericórdia (Adimi)
• Lar Fraterno de Cubatão

Entidades beneficiadas

1 milhão e 847 mil 
serão repassados 
para manter 
serviços público 
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Tranca e Malha no Cantinho 
dos Aposentados

Atividades
Terças e quintas  Ritmos Dança - professor  Gilson

Sextas   Forró

Quintas a tarde Artesanato - coord. Noemia

Sábados e domingos  Locação de Salão de Festas

Diretoria da Associação comemora avanços e prepara novos projetos

Divulgaçao 

esporte

HORIZONTAIS 2- Zagueiro do Cruzeiro, bicampeão brasileiro em 2013/14. 3- Técnico do Santos, 
campeão brasileiro em 2002. 6- (?) André Koff, presidente do Grêmio, campeão do Brasileirão/96. 
7- Atacante do Palmeiras no Brasileirão de 1993. 8- (?) Scolfaro, árbitro na decisão do Brasileirão em 
1982. 10- Rodrigo (?), presente na meiuca do Corinthians, no Brasileirão/99. 12- (?) Sérgio, técnico 
do Furacão na vitória diante do Galo (1x0), no Brasileirão de 2001. 13- Autor do gol da vitória san-
tista diante do Corinthians (3x2), na partida final do Brasileirão 2002. 16- (?) Coelho, presidente do 
Furacão, campeão brasileiro em 2001. 18- Autor do 1º gol do Palmeiras contra o Atlético Mineiro 
(3x2), no Brasileirão 1993. 20- Volante do Grêmio, campeão do Brasileirão em 1996. 22- Márcio (?) 
de Freitas, árbitro do jogo Vasco x São Caetano (3x1), decisão da Copa João Havelange/2000. 24- Um 
dos heróis do Timão na conquista do Brasileirão em 1990, vilão na Copa Libertadores de 1991. 25- Ri-
cardo Gomes e (?), dupla de zaga do Fluzão no Brasileirão/84. 28- Goleiro do Vitória em 2012, natural 
de Céu Azul-PR. 31- Alagoano, campeão brasileiro com o São Paulo em 2008. 32- Dario (?), vence-
dor da “Bola de Ouro” no Brasileirão de 2010. 33- Lucas (?), meio-campista bicampeão brasileiro em 
2013/14. VERTICAIS 1- (?) e Wilson Goiano, laterais do Fogão na vitória em cima da Portuguesa (2x0), 
no Brasileirão de 1995. 2- Total de gols marcados por Alberto, artilheiro do Santos no Brasileirão de 
2002. 3- (?) Severino, atacante do Furacão no Brasileirão de 1999. 4- Zagueiro do São Paulo, campeão 
do Brasileirão em 2006. 5- Joaquim (?), médico do Corinthians na conquista do Brasileirão/90. 9- Ar-
tilheiro do Brasileirão em 2005, com 22 gols pró Vasco. 11- Volante do Figueirense no Brasileirão de 
2012. 14- Rodrigo (?), atleta do Sampa, expulso contra o Paraná Clube no Brasileirão de 2006. 15- (?) 
Sanches, presidente do Corinthians, campeão do Brasileirão/2011. 17- (?) Manoel, goleador do Glo-
rioso na vitória diante do Sport (2x0), no Brasileirão de 1995. 19- (?) Marsiglia, árbitro no penúltimo 
jogo do Brasileirão em 1993, envolvendo Vitória x Palmeiras (0x1). 21- Vulgo Zé do Bigode, campeão 
brasileiro com o Flamengo/1982. 23- Clube dirigido por Alexandre Gallo, no Brasileirão de 2012. 26- 
Atacante do Coritiba, na conquista do Brasileirão/85. 27- Goleiro do Coritiba na derrota pró Bahia 
(1x2), no Brasileirão/85. 29- Vulgo “Véio”, goleiro do Flamengo na conquista do Brasileirão/82. 30- Al-
exandre (?), autor do gol do Palmeiras contra o Guarani (1x1), no Brasileirão 1993.

H
O

RIZO
N

TA
IS 2- Dedé; 3- Leão; 6- Fábio; 7- Evair; 8- O

scar; 10- Pontes; 12- M
ário; 13- Léo; 16- M

arcus; 18- Saulo; 20- Dinho; 22- Rezende; 24- Guinei;
25- Duílio; 28- Deola; 31- Aloísio; 32- Conca; 33- Silva. VERTICA

IS 1- Guto; 2- Doze; 3- Lucas; 4- Fabão; 5- Grava; 9- Rom
ário; 11- Túlio; 14- Fabri; 15- Andrés; 

17- Sérgio; 19- Renato; 21- Lico; 23- N
áutico; 24- Índio; 27- Gérson; 29- Raul; 30- Rosa.

Rumilson Castro

Para comemorar o aniversário 
do Cantinho dos Aposentados, 
Campeonato de Malha agita 
a Associação 

 Festival de Malha e 
torneio de tranca fizeram 
parte das comemorações 
de aniversário da Asso-
ciação dos Aposentados 
do Jardim Casqueiro, 
popularmente conheci-
do como “Cantinho dos 
Aposentados”.  

O festival de malha, 
teve a participação de 
três agremiações: A Asso-
ciação dos Aposentados 
do Jardim Casqueiro, o 
Clube de Malha Siqueira 
Campos (Santos) e o Clu-
be de Malha Esplanada 
(São Vicente).

O primeiro lugar do 
certame ficou com a equi-
pe de Santos, com o time 
do Casqueiro em segundo 
lugar e o de São Vicente 
em terceiro. O prêmio de 
maior pontuador do festi-

Além das ‘acirradas’ disputas, foi 
realizado o tradicional almoço de 
aniversário da Associação dos 
Aposentados do Jardim Casqueiro

val foi para o jogador Car-
linhos, do Casqueiro.

Além do festival de ma-
lha, o Clube de Malha Si-
queira Campos, de Santos, 
também levou o troféu do 
torneio de tranca, derro-
tando as equipes do Cas-
queiro e de São Vicente.

Torneio Interno –  Na 
ocasião também foram pre-
miados os vencedores do 
Torneio Interno de Malha, 
disputado apenas por as-
sociados do Cantinho dos 
Aposentados. Antonio Vaz, 
o “Polodoro” e José Miner-
vino, o “Dedinho”, forma-
ram a dupla vencedora. O 
torneio foi realizado no dia 
24 de maio, e teve a partici-
pação de 10 duplas.

Almoço – Além das 
disputas e premiações, foi 
realizado o tradicional “Al-

moço de Aniversário” da 
Associação, que completou 
16 anos. 

A animação da festa fi-
cou por conta do Cigano 
dos Teclados e a Roda de 
Samba do Cleber do Cava-
co. No cardápio, uma deli-
ciosa Costela no Bafo  com 
arroz, farofa, salada de ma-
carrão e vinagrete.                  

     A diretorira da Associa-
ção dos Aposentados do 
Jardim Casqueiro é for-
mada por Manoel Pereira 
Lima (Maraca), presidente; 
Raimundo Walter Pinhei-
ro, vice-presidente; Gui-
marães, secretário; Aloísio 
Souza Castro Junior, tesou-
reiro e Silvio da Costa, di-
retor esportivo.

Handebol e futsal 
estreiam com vitória

Grupo de Capoeira 
conquista 7 medalhas

O primeiro final de se-
mana dos Jogos Abertos 
da Juventude, em Pirassu-
nunga, foi positivo 
para as equipes cu-
batenses. As equi-
pes conquistaram 
vaga para a segun-
da fase. 

O time de fute-
bol de salão mas-
culino venceu no 
sábado, dia 20, o 
time de Catanduva, 
por 6 a 1, e no do-
mingo, por 3 a 2, 
contra Piracicaba. 

Já as meninas do 
handebol vence-
ram  Itapura, no 
sábado, por 28 a 4. 
No domingo, outra 
vitória, desta vez, 
contra São José dos 
Campos, por 23 a 

9. O time cubatense encer-
ra sua participação nesta 
primeira fase na tarde de-

O Grupo de Capoeira 
Brasil Suíça participou 
no último do 8º Campe-
onato de Capoeira União 
Cultural. Sob o comando 
de Fábio Reis, o mes-
tre Cabrito, que também 
participou como atleta, a 

equipe cubatense conquis-
tou três medalhas de ouro, 
duas de prata e duas de 
bronze.

Mestre Cabrito destaca 
que os atletas da Brasil 
Suíça têm outras impor-
tantes competições marca-

das, como o Campeonato 
da Liga Guarujaense de 
Capoeira, no próximo dia 
19 de julho; e no dia 26 
de julho o 1º Campeonato 
Adulto de Movimentação 
e Quedas do Grupo Beija 
Flor, em Itaim Paulista.

sta segunda-feira, contra 
Ribeirão Preto, já com a 
classificação garantida.

Divulgação PMC

Meninas do handebol ‘arrasaram’ no final de semana
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convocados(as) todos(as) os(as) artesãos(ãs) 
associados(as) na AAFA – Associação de Artesãos Fuxico da Arte 
a participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que se rea-
lizará no dia 18 de Julho de 2015 na Rua Francisco Barbosa nº 
346, Vila Ponte Nova, CEP: 11530-100, Cubatão, São Paulo em 
1ª (primeira) chamada, às 14 horas, em 2ª (segunda) chamada, 
às 15 horas, para deliberar quanto à ELEIÇÃO e POSSE da DIRE-
TORIA EXECUTIVA e CONSELHO FISCAL do exercício 2015/2017.

Cubatão, 26 de Junho de 2015.
Neuza Maria Rodrigues Vicente

Administradora Provisória

Olívia Antonio 
Personal driver

Facebook: Centro de 
Treinamento Veicular

3061-1064/98803-6962

casamentoed
it

ai
s 

de
 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: NILTON JORGE VIEIRA DOS SANTOS e ELAINE CRISTINA RIBEIRO DOS SAN-
TOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 18272454 
- SSP/PR, CPF n.º 07389716851, com 48 anos de idade, natural de Loanda - PR, nascido no dia 
doze de março de mil novecentos e sessenta e sete (12/03/1967), residente na Rua Rivaldo Alves 
Feitosa, 561, bloco 04-apt.51, Pq.São Luis, Cubatão - SP, filho de GERALDO VIEIRA DOS SANTOS, 
falecido há 29 anos e de MARIA LOPES DA CONCEIÇÃO SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Léia Cruz Costa, conforme 
Juízo de Direito da 2ªVara desta Comarca, sentença datada de 24/05/1996, autos de nº301/96.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, RG n.º 30664048X - SSP/
SP, CPF n.º 25952073859, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vin-
te e seis de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (26/01/1976), residente na Rua Rivaldo 
Alves Feitosa, 561, bloco 04-apt.51, Pq.São Luis, Cubatão - SP, filha de ROSALVO RIBEIRO DOS 
SANTOS, falecido há 09 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: BEREMIS ALVES DE ANDRADE e MARIA CLEUZA FERREIRA DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 14129680 - SSP/SP, CPF 
n.º 18365639149, com 59 anos de idade, natural de Ipameri - GO (Cavalheiro-GO  Livro nº 5, fls. nº 
246, Termo nº 2845), nascido no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e seis 
(27/02/1956), residente na Av. Principal, 4699, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de CESARIO ALVES 
DE ANDRADE, falecido há 15 anos e de OLINDA ROSA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, aposentada, RG n.º 180622869 - SSP/SP, CPF n.º 12145266836, com 47 anos 
de idade, natural de Cana Brava-Francisco de Sá - MG, nascida no dia primeiro de agosto de mil nove-
centos e sessenta e sete (01/08/1967), residente na Av. Principal, 4699, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, 
residente em Capitão Enéas - MG e de MARIA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Edivaldo Faustino dos Santos, por 
sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de N°233/2012, 
processo N°157.01.2012.001190-2/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: ROGÉRIO HERCULANO DA SILVA e ARIELEN VANESSA MARCIANO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 430402661 - SSP/SP, 
com 20 anos de idade, natural de Duque de Caxias - RJ (Duque de Caxias - RJ 1ªCircunscrição  
Livro nº 206, fls. nº 47, Termo nº 74986), nascido no dia primeiro de agosto de mil novecentos 
e noventa e quatro (01/08/1994), residente na Rua Larissa Kocner, 228, Vila Esperança, Cuba-
tão - SP, filho de DANIEL BENVENUTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, gerente, com 44 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA HERCULANO, de nacionalida-
de brasileira, ajudante de limpeza, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 410868577 - SSP/SP, com 20 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 170, fls. nº 87, Termo nº 49843), 
nascida no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (28/02/1995), re-
sidente na Rua Larissa Kocner, 228, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de EUNICE MARCIANO 
DE CARVALHO, falecida há 2 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 17 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: ROGÉRIO OLEGARIO DA SILVA e NAYARA HELENA DE MORAIS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pasteleiro, RG n.º 30347576 - SSP/SP, CPF n.º 
29997715845, com 32 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 3º Subdistrito - Pe-
nha de França  Livro nº 192, fls. nº 244, Termo nº 25651), nascido no dia vinte e dois de julho de 
mil novecentos e oitenta e dois (22/07/1982), residente na Rua Ananias Gomes Ferreira, 56, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filho de CICERO OLEGARIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, eletricista, 
com 54 anos de idade, residente em São Paulo - SP e de MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em São Paulo - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 486174505 - SSP/SP, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 143, fls. nº 59, Termo nº 39069), 
nascida no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa (21/09/1990), residente na 
Rua Ananias Gomes Ferreira, 56, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de SEBASTIÃO DIAS DE MORAIS FI-
LHO, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de REGINA HELENA BARBOSA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RAPHAEL TADEU VIEIRA e MYCHELLE SOUZA MARQUES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 441403992 - SSP/SP, CPF n.º 34297970805, com 30 anos de 
idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 93, fls. nº 32, Termo nº 56798), nascido no dia 
quatorze de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (14/05/1985), residente na Praça Miquelina Domin-
gues, 52, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JOÃO BATISTA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 72 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de MARIA DO SOCORRO VIEIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciada, ajudante de cozinha, RG n.º 259127632 - SSP/SP, CPF n.º 35481752875, com 
30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de abril de mil novecentos e oitenta e 
cinco (18/04/1985), residente na Praça Miquelina Domingues, 52, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de SILAS 
MARQUES, de nacionalidade brasileira, Engenheiro elétrico, com 54 anos de idade, residente em São Paulo 
- SP e de MARIA BENEDITA VIEIRA DE SOUZA MARQUES, de nacionalidade brasileira, artesã, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de José Ricardo de Assis Faria, por sentença datada de 
10/07/2014, proferida pela Juiza de Direiro do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania-CEJUSC 
da Comarca de São Vicente, nos autos de N°278/2014. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 18 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ROGERIO FERNANDES OLIVEIRA e MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 46330232 - SSP/
SP, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte e três de julho de mil nove-
centos e noventa (23/07/1990), residente na Rua Vereador Marcos Machaod, 174, Joquei Clube, 
São Vicente - SP, filho de IRINEU DA SILVA OLIVEIRA, pedreiro, residente em São Vicente - SP e de 
GILDETE FERNANDES OLIVEIRA, do lar, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, operadora de produção, RG n.º 35861220 - SSP/SP, com 22 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noven-
ta e dois (21/10/1992), residente na Rua dezessete, bloco 33, D-12, Bolsão 09, Cubatão - SP, filha 
de LUIZ DOS ANJOS DE ANDRADE, de nacionalidade FALECIDO e de ROMILDA BORGES BATISTA DE 
ANDRADE, do lar, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 18 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EZEQUIEL LUIZ DE SOUZA e JAIÊNE ROSALINO DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 242715217 - SSP/SP, CPF n.º 10356102807, 
com 47 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente-SP  Livro nº 64, fls. nº 120, Termo nº 
47889), nascido no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e sessenta e sete (21/11/1967), 
residente na Rua Darcy Monteiro da Costa, 223, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filho de JOÃO LUIZ 
DE SOUZA, falecido há 20 anos e de ALICE DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
75 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 252587406 - SSP/SP, CPF n.º 12149686864, com 46 anos de idade, natu-
ral de Barreiros - PE (Barreiros-PE  Livro nº 64, fls. nº 214, Termo nº 31658), nascida no dia nove 
de fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove (09/02/1969), residente na Rua Darcy Monteiro 
da Costa, 223, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filha de GILBERTO ROSALINO DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Recife - PE e de MARIA PEROLI-
NA CORREIA DA SILVA, falecida há 2 meses. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 18 de junho 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: GLEIDSON FERREIRA DE SOUZA e ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 9921683 - SSP/BA, CPF n.º 
32230526820, com 31 anos de idade, natural de Abaíra - BA (Piatã-BA  Livro nº 23, fls. nº 230, Termo 
nº 12574), nascido no dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta e três (05/07/1983), residente 
na Rua Antonio Cunha, 97, Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de JOÃO FERREIRA DE SOUZA FILHO, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 58 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de NO-
SALVA FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em 
São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tec. de segurança, RG 
n.º 59775102x - SSP/SP, CPF n.º 86683497591, com 39 anos de idade, natural de Laranjeiras do Sul 
- PR (Laranjeiras do Sul-PR  Livro nº 41, fls. nº 182, Termo nº 31127), nascida no dia quatorze de 
outubro de mil novecentos e setenta e cinco (14/10/1975), residente na Rua Antonio Cunha, 97, Jd. 
Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de ANTONIO ESMIRIO DOS SANTOS, falecido há 39 anos e de MAU-
RA BRITO DOS SANTOS, falecida há 14 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, 18 de junho 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: RAPHAEL PONTES GARCIA e PRISCILA MEDEIROS MUNIZ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 307717197 - SSP/SP, com 29 anos de idade, natural 
de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 222, fls. nº 139, Termo nº 66866), nascido no dia vinte 
e três de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (23/09/1985), residente na Rua Isabel Angelina 
Gomes, 129, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de CARLOS ROBERTO GARCIA, de nacionalidade brasileira, 
caminhoneiro, com 42 anos de idade, residente em Santos - SP e de FILOMENA APARECIDA DE PONTES, 
de nacionalidade brasileira, operadora de telemarketing, com 42 anos de idade, residente em Santos 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 480223695 - SSP/
SP, CPF n.º 40553269801, com 23 anos de idade, natural de Guarulhos - SP (Guarulhos-SP  Livro nº 527, 
fls. nº 134, Termo nº 289598), nascida no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noventa e 
um (28/12/1991), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 129, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
ORLANDO MUNIZ, de nacionalidade brasileira, AJUDANTE DE CALDEIREIRO, com 50 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de ELISETE SOUSA DE MEDEIROS MUNIZ, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 19 de junho 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 GIVALDO DOS SANTOS e JACILEIDE PEDRO DE LIMA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 419204647 - SSP/SP, CPF n.º 30427013879, com 35 
anos de idade, natural de Coruripe - AL (Coruripe-AL  Livro nº 07, fls. nº 26, Termo nº 7501), nascido no 
dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta (29/02/1980), residente na Rua Dr. Fernando 
Generoso Silva Salvador, 17, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JOSÉ AMABÍLIO DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CÍCERA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aj. de cozinha, RG n.º 357711300 - SSP/SP, CPF n.º 
64217914415, com 43 anos de idade, natural de Cumaru - PE (Cumaru-PE  Livro nº 4, fls. nº 232, Termo 
nº 2200), nascida no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e setenta e um (29/06/1971), residente 
na Rua Dr. Fernando Generoso Silva Salvador, 17, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de JOSÉ PEDRO DE 
LIMA, falecido há 1 ano e de MARIA QUITÉRIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 77 anos de idade, residente em Cumaru - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MEIRIVAN BISPO DOS SANTOS e SILVANA ALMEIDA DE JESUS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, técnico em elétrica, RG n.º 583538411 - SSP/SP, CPF n.º 21867282810, 
com 35 anos de idade, natural de Alagoinhas - BA, nascido no dia vinte de outubro de mil novecentos e 
setenta e nove (20/10/1979), residente na Rua Caminho São Rafael, 41, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
filho de SATURNINO BISPO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, 
residente em Alagoinhas - BA e de MARIA ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos 
de idade, residente em Alagoinhas - BADivorciado de Janara de Sousa, conforme sentença de 26/06/08, 
proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara de Família e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, nos autos 
de nº1111/08. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 
371135345 - SSP/SP, CPF n.º 94266999534, com 35 anos de idade, natural de Jacobina - BA (Jacobina-BA  
Livro nº 14, fls. nº 201, Termo nº 4105), nascida no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e setenta 
e nove (19/12/1979), residente na Rua Caminho São Rafael, 41, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de 
JOSÉ ALMEIDA DE JESUS, falecido há 08 anos e de JOSEFA ALMEIDA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 20 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RONAN DE AZEVEDO OLIVEIRA e UILENE IRANILDES SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 40750092 - SSP/SP, CPF n.º 22442784840, com 32 
anos de idade, natural de Registro - SP (Registro - SP  Livro nº 50, fls. nº 230, Termo nº 14968), nascido 
no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (23/08/1982), residente na Avenida Se-
nador Amaral Furlan, 127, Jd. Nova República, Cubatão - SP, filho de RUBENS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
falecido há 10 anos e de LAUDICÉIA DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de 
idade, residente em Registro - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, diarista, 
RG n.º 588726175 - SSP/SP, CPF n.º 02452368563, com 33 anos de idade, natural de Salvador - BA (Sal-
vador-BA  Livro nº 49, fls. nº 275, Termo nº 35997), nascida no dia quatro de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e um (04/12/1981), residente na Avenida Senador Amaral Furlan, 127, Jd. Nova República, 
Cubatão - SP, filha de JOSÉ ERONILDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, padeiro, com 64 anos 
de idade, residente em Aracaju - SE e de MARIA LAUDICEIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 53 anos de idade, residente em Aracaju - SE. 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 junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: CHARLES NÍCOLAS SOUZA LINS e ELIZIANE BANDEIRA DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 586974040 - SSP/SP, 
CPF n.º 03917978407, com 36 anos de idade, natural de Santarém - PA (Santarém-PA  Livro nº 
173, fls. nº 162, Termo nº 81048), nascido no dia três de novembro de mil novecentos e setenta 
e oito (03/11/1978), residente na Rua Quatro, 22, Fabril, Cubatão - SP, filho de JAIRO TOBIAS 
DE OLIVEIRA LINS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente 
em Macapá - PA e de OSMARINA DO ROSÁRIO SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 65 anos de idade, residente em Maceió - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, promotora de vendas, RG n.º 415894165 - SSP/SP, CPF n.º 32862496880, 
com 31 anos de idade, natural de Jaguaribe - CE, nascida no dia treze de junho de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (13/06/1984), residente na Av.Principal, 640, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de JOSÉ BANDEIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ISABEL LIMA DA SILVA BANDEIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Daniel Souza da Silva, 
conforme sentença de 10/03/2014, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara desta Comarca, nos 
autos de nº0002345-65.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de junho 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 JOSÉ DA SILVA e THAINÁ DOS SANTOS DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, RG n.º 489581249 - SSP/SP, CPF n.º 
39863959898, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e dois (15/12/1992), residente na Rua Elias Zarzur, 629, Àgua 
Fria, Cubatão - SP, filho de JOSÉ LOPES DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIANA ALVES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 49975783x - SSP/SP, CPF n.º 45476296840, com 
19 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente - SP  Livro nº 228, fls. nº 228v, Termo nº 
161841), nascida no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa e cinco (29/07/1995), 
residente na Rua Elias Zarzur, 629, Àgua Fria, Cubatão - SP, filha de ANTÔNIO JUCIER DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
TANIA REGINA DOS SANTOS DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de 
idade, residente em Recife - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: LINCOLN MICENO DOS SANTOS e ALINE ROBERTA PONCIANO DA 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, RG 
n.º 472293801 - SSP/SP, CPF n.º 38616126821, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 142, fls. nº 225, Termo nº 38837), nascido no dia nove de agosto de mil 
novecentos e noventa (09/08/1990), residente na Rua 16, 61, Cota 200, Cubatão - SP, filho de 
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, falecido há 9 anos e de LENITA CONCEIÇÃO MICENO, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 422083872 - SSP/SP, CPF n.º 41959503847, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 160, fls. nº 137, Termo 
nº 45913), nascida no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa e três (09/08/1993), 
residente na Rua 16, 61, Cota 200, Cubatão - SP, filha de ROBERTO MARTINS DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, borracheiro, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ARACI 
PONCIANO MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, merendeira, com 43 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: NIELLE DE MOURA COSTA e CA-
ROLINA MARTINIANO BRAZ. Sendo a 
pretendente  natural de Ilhabela - SP. Se 
alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afixado nesta Ser-
ventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

OPINIÃO

FAS 2015

Baixada 
se envolve 
em projeto
promovido 
pelo Jornal

O Fórum Acontece de 
Sustentabilidade, promo-
vido pelo Jornal Acontece 
envolve setores da socieda-
de, em toda a região na dis-
cussão e desenvolvimento 
de ideias sustentáveis. 

Na foto, a equipe da 
Fortec São Vicente, repre-
sentada pelo supervisor 
Andrews Beck (centro) e 
Thayra Medina e Daniel 
Romares da equipe de di-
vulgação da Fortec.

 O grupo se envolveu, 
para ajudar no trabalho de 
conscientização.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILHOS DE GANGA ZUMBA
CNPJ: 15.353.038/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL 2.012 / 2.013 / 2.014

ATIVO
                                                                       2012           2013          2014
ATIVO CIRCULANTE                                                                     2.562,53                                                                                                                                         
                                                                                                 
Caixa e Equivalente de caixa                           R$  -            R$  -             117,62
Clientes e outros recebíveis                             R$  -            R$  -           2.444,91
Mensalidades a receber                                                                             -
PCLD                                                                                                          -

  Estoques                                                                                                 -                                                                                  
Estoques de Materiais                                                                                -
Outros Créditos                                                                                          -
Despesas Antecipadas                                                                               -
Adiantamentos                                                                                            -

ATIVO NÃO CIRCULANTE                              R$  -            R$  -           2.562,53           

   Imobilizado
    Bens do Ativo Fixo Assistencia Social......
    Bens do Ativo Fixo saúde......................... 
    Bens do Ativo Fixo Educação ..................
    (-) Depreciação Acumuladas Saude.........
    (-) Depreciação Acumuladas Educação...

TOTAL DO ATIVO                                            R$ -              R$ -          2.562,53
  

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE                                 R$ -                R$  -            2.562,53

   Fornecedores.........................                       R$ -                R$  -            2.562,53 
   Obrigações Socias/Fiscais......                                                                  -
   Outras Obrigações..................                                                                  -

Passivo Não Circulante
Provisões Trabalhistas                                                                                 -

PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                               -

   Patrimônio Social........................                                                               -
   Superavit/Deficit Acumulado.......                                                               -
   Superavit/Deficit Exercicio..........                                                                -

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO   R$ -               R$ -             2.562,53
 

CUBATÃO-SP, 31 de Dezembro de 2014.

Perfeccionismo x Aperfeiçoamento
Vivemos um grande epide-

mia nos dias de hoje: A de não 
viver o “aqui e agora”. E vc pode 
estar qual o problema disso? Eu 
vou lhe contar, e espero que pos-
sa lhe ajudar a melhorar a sua 
vida em geral, inclusive quando 
for começar a dirigir. 

O grande problema de não 
estar aqui e agora é não estar no 
presente: ou você está no passa-
do ou no futuro. Acho que você 
já desconfiou  do que eu estou 
falando.  Na verdade o presente é 
a única coisa que nós temos real-
mente. O passado é imutável e o 
futuro... não existe! Qualquer um 
dos dois nos tira do presente (que 
é um presente) e nos faz adoecer.  

Você deve conhecer alguém que 
vive no passado: É uma pessoa 
melancólica, saudosista (aque-
las músicas de antes é que eram 
boas! As pessoas antigamente 
eram melhores! O mundo era 
melhor! E por aí vai.) Muitas 
vezes amarga e infeliz. As que 
vivem no futuro são as anciosas. 
(Ah! Você se reconheceu, não é?) 
O mal do século. Não tem tem-
po para mais nada; a vida é uma 
correria; queria que o dia tives-
se 36hs, etc. Entendeu o que eu 
disse a respeito de adoecer? A 
pessoa faz tudo no automático 
sem prestar atenção ao que está 
fazendo, o cérebro não registra, a 
memória não armazena, a pres-

são sobe junto com o colesterol e 
o triglicérides e o coração...pára.

Eu aprendi, quando traba-
lhava com vendas, a estabelecer 
prioridades. Tem coisas que são 
urgentes e tem coisas que você 
pode fazer depois, basta você de-
finir quais são. 

Mas o que tudo isso tem a ver 
com Perfeccionismo x Aperfei-
çoamento?

Primeiro quero explicar o 
que eu quero dizer com cada 
uma das palavras.

•Perfeccionismo: Querer ser 
perfeito, não querer ou poder er-
rar; vergonha de errar; medo da 
cobrança dos outros. 

Consequências: Ou você não 

faz ou erra muito, sofre muito até 
conseguir fazer.

O Aperfeiçoamento, seus be-
nefício e como aplicar isso para 
dirigir, você saberá na continua-
ção deste artigo na próxima edi-
ção. Fique atento.

PROGRAMAALTA QUALIDADETV Unisantos-Santa Ce-cíliaCANAL INDÚSTRIA BRASIL VTV - SBTTV CÂMARACUBATÃO

acesse
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Associação Cultural Filhos de Ganga Zumba
José Expedito Ferreira

Diretor Exectivo

Lindomar de Araújo Novais
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07digital.com.br   27 de junho 2015



08 digital.com.br  27 de junho 2015



VENDE
Apartamento novo 
02 dorms, 1 vaga. 
Prédio com eleva-
dor, próx. a comér-
cios, hospitais, es-
colas e etc
entrada: 20% res-
tante financiamento
R$ 221.000,00
Apartamento na 
Vila Nova 2 dormi-
tórioss, s/garagem 
- Térreo. Ótimo es-
tado, aceita financ. 
FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 2 
dormitórios. Minha 
Casa Minha Vida úl-
timas unidades.
R$ 190.000,00
Apartamento no 
Casqueiro 2 dormi-
tórios, em constru-
ção. Entrada: 19 mil 
+ parcelas mensais 
que cabem em seu 
bolso
R$ 200.000,00
Apartamento novo 
no Casqueiro, 2 
dormitórios. grande, 
1 vaga. aceita 
financiamento, 
FGTS, CC. 
R$ 240.000,00
Casa Sobreposta 
na Vila Nova 2 
dormitórios. 1 vaga, 
em construção.
R$ 250.000,00
Cotato: 7820-4982 
7806-2562

VENDE
Apartamento na 
Vila Nova 2 dorm 
R$ 180.000,00
Casa na Vila 
Couto de 2 dorm 
R$ 330.000,00
A p a r t a m e n t o 
na Vila Nova 3 
dorm com suíte, 
cozinha plane-
jada e garagem 
fechada 
R$ 320.000,00
Apartamento 2 

VENDE
LANÇAMENTO - 
AV. HENRY BOR-
DEN
Apartamentos de 1 e 
2 dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro, área 
de serviço e 1 vaga de 
garagem.
Casa com 6 dormitó-
rios 5 suites, 2 salas, 
cozinha, 2 vagas de 
garagem.
R$ 680.000,00
Apartamento Praia 
Grande 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro e garagem. 
R$ 350.000,00
Sobrepostas com 3 
dormitórios, 1 suíte, 
sala, cozinha, ba-
nheiro e garagem. No 
bairro Vila Nova, em 
Cubatão
R$ 320.000,00

ALUGA
Casa na Vila Nova 
3 dormitórios, sala, 
cozinha banheiro e 
garagem.
R$ 1.300,00
Alojamento com 19 
dormitórios Rua Be-
larmino do Amaral. 
R$ 14.000,00
Apartamento no Cas-
queiro 2 dormitórios, 
sala, cozinha, ban-
heiro e garagem. 
R$ 1.300,00 

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

www.almeidaimoveis.com.br

CRECI 57407

DIREÇÃO:
WAGNER MOURA. CRECI 41.128
SOLANGE MOURA. CRECI 47.414

3363-2209
Casqueiro

3361-8686
Vila Nova

Carro Emprego

Casa
3361 - 1070
7850 - 4971
id: 41*1671

Direção: Emerson e Emidio

3361-4680
3372-0755

3361-7316
id: 129*6500
Vidros e
Tapeçaria
para autos

- Oficina
- Acessórios
- Mecânica

3361-9605

3062-8032
98182-7589 
98882-4475 
99705-1813 
id: 966*17230

Parcelamos 
Cheque em até 18x
Cartão de Crédito 
em até 12x

Direção: Junior

Funilaria 
Pintura e 
Mecânica

3221-5910
São Vicente

CRECI: 46.855-F
João Rodrigues do Nascimento

VENDE
Casa - Geminada, 
Sob.Baixa - Jardim 
Casqueiro - 3 Dor-
ms, 1 Suíte - 84 m² 
de área útil Ref.366

R$ 340.000,00
Apartamento- Pa-
drão, Grande - Jar-
dim Casqueiro - 2 
Dorms, 1 Suíte 81.66 
m² de área útil Ref.354

R$ 275.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 104.75 m² de 
área útil - Padrão, 
Grande - Jardim 
Guassu - São Vicente
R$ 270.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 1 Suíte, 65 m² 
de área útil - Padrão, 
Médio - Jardim Cas-
queiro - Cubatão
R$ 250.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 56 m² de área 
útil - Padrão, Médio
Jardim Casqueiro - 
Cubatão
R$ 230.000,00
Apartamento - Pa-
drão, Terreo, 2 Dor-
ms, 52 m² de área útil 
- Vila Nova - Cubatão
R$ 160.000,00
Casa 1 Dorm 
60 m² de área útil
- Padrão, Sob.Baixa
Vila Nova - Cubatão
R$ 190.000,00
Apartamento Padrão 
Médio - 2 Dorms, 
43.02 m² de área útil 
- Vila Couto - Cuba-
tão
R$ 200.000,00

3363-2276
99708-9177

rodriguesja@hotmail.com
www.imobiliariacoimbrense.com.br/

Mecânica em 
Geral

Av. Joaquim 
Miguel Couto, 185 
Jd. São Francisco 
- Cubatão

  3361-8145
98876-7227
98193-2481

Direção: João Carlos (Geladeira) e Paulo

98838-3636
99655-7742  

Estacionamento

Lava Rápido
Lavagem 
Simples
Lavagem Completa 
c/ Cera
Limpeza de 
Motor

Josiel Rodrigues 
de Brito
Advogado 

dorm V. Nova na 
Rua Frei Damião 
R$ 200.000,00

ALUGA
Galpões Pq. São 
Luis 620m²  cada
Casa de 2 dorms 
na Vila Nova 
R$ 1.203,00
Apartamento de 
1 dorm no Jardim 
Casqueiro 
R$ 853,00
Apartamento  té-

rreo 3 dorms com 
1 suíte no Jd. 
Casqueiro 
R$ 1.303,00
Salas para con-
sultório / escritóri-
os na Rua Bahia 
de 41m², com 
opção de integrar 
2 salas a partir de 
R$ 503,00  
Sobrado (fundos) 
de 2 dorm no Jd. 
31 de Março 
R$ 853,00

PAT Cubatão 
Av. 9 de Abril, 1.775 - 
Centro - Cubatão/SP
Fone: (13) 3362-6150  
patcubatao@gmail.com

Mecânico de Motor a 
Diesel - 01 Vaga
Mecânico de Refrigera-
ção - 01 Vaga
Porteiro - 02 Vagas
Oficial de Serviços Ge-
rais - 01 Vaga

Vigilante - 12 Vagas

Realce Recursos 
Humanos
(Cubatão)
(13) 3372-6086 e 
3219-2791 (Santos)
www.realcerh.com.br

Analista Contabil -  01 
Vaga   
Consultora de Vendas - 
01 Vaga   

Rua Assembléia 
de Deus, 226-Jd 
São Francisco  
Cubatão - SP

Buscamos e
levamos no 
local

Expediente:
8h30 às 19h30
Segunda à 
Sábado

Av. Joaquim 
Miguel Couto, 
185 - Jd. São 
Francisco

Av. Washington 
Luis, 385 - Vila 
Nova - Cubatão

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

- Funilaria
- Pintura
- Usinagem de 
Cabeçote

Travessa 
Guarujá, 25 Jd. 
São Francisco  
Cubatão

Anuncie
Aqui

3361-5212

A Vale Fertilizan-
tes está com inscrições 
abertas para o processo 
seletivo do Programa 
de Estágio para início 
no segundo semestre de 
2015.             

Os interessados de-
vem se inscrever no site 
valefertilizantes.com, 
na seção Carreiras, até o 
dia 6 de julho. Os candi-
datos devem ter no mí-
nimo 18 anos e  matri-
culados em instituições 
de ensino reconhecidas 
pelo MEC. 

Para estudantes de 
nível superior, o está-
gio pode durar até dois 
anos, com carga horá-
ria diária de seis horas. 
Podem se inscrever alu-
nos da graduação nas 
áreas de Engenharia de 
Produção, Civil,  Am-
biental, Administração, 
Direito, Psicologia, Pe-
dagogia, Comunicação 
e Economia com forma-
ção prevista entre agos-
to/2016 e agosto/ 2017.

Para estudantes de 
nível técnico, o estágio 
regular tem duração 
de um ano, com carga 
horária de seis horas 
por dia. Podem se ins-
crever candidatos que  
concluem o curso em 

Vale Fertilizantes 
anuncia estágio

até um ano ou recém-
-formados necessitando 
complementar a for-
mação com o estágio 
nas  áreas de  Química, 
Laboratório, Minera-
ção, Meio Ambiente, 
Segurança do Trabalho, 
Mecânica, Elétrica, Ele-
trônica, Eletrotécnica, 
Eletromecânica e Ins-
trumentação. 

“Participar do pro-
grama de Estágio da Vale 
Fertilizantes possibilita 
que o  jovem entenda 
como a teoria ensinada 
na sala de aula é trans-
formada em prática. O 
estagiário é acompanha-
do constantemente e re-
cebe feedbacks para que 
inicie sua carreira com 
uma boa base profis-
sional”, afirma Cynthia 
Griesinger, gerente de 
Processos de RH. 

O salário para ní-
vel técnico é R$800,00 
e R$1.300,00 para nível 
superior. Ao todo, são 
47 vagas distribuídas nas 
unidades da empresa. 
Em Cubatão e São Paulo 
há vagas para Técnicos 
em Química, Segurança 
do Trabalho, Mecânica 
e Elétrica, Engenharia, 
Economia, Direito e Ad-
ministração.

Cozinheira - 01 Vaga    
Encanador - 04 Vagas  
Eletromecânico - 05 
Vagas
Mecânico Hidráulico - 
03 Vagas
Mecânico de Refrigera-
ção - 01 Vaga
Operadora de Caixa - 
01 Vaga 
Operador de produção  
(Laboratório) -  01 Vaga 
Vendedora - 01 Vaga

LINDE BOC GASES LTDA., torna publico que requereu na CETESB 
de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instala-
ção para fabricação de Gases Industriais (exceto o gás cloro e os 
da extração e refino do petróleo, sito à ESTRADA ENGENHEIRO 
PLINIO DE QUEIROZ, GLEBA 13, JD. SÃO MARCOS - CUBATÃO/SP.

www.wddespachantes.com.br
wddespachante@ig.com.br

josiel@adv.oabsp.org.br
josiel@grillodireitodotransito.adv.br

www.grillodireitodotransito.adv.br

Consultoria e
Advocacia

Rua São José, 
236/238 - Térreo - 
Centro - Cubatão

autovidroscristal@pop.com.br

www.oficinanovacubatao.com.br
oficinanovacubatao_sp@hotmail.com

Trabalhamos 
com todas  as 
seguradoras
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Em cerimônia realizada na 
última semana, Edinaldo 
Silva e Ana Claúdia Abran-
tes reuniram familiares  
para testemunhar o amor 
que os uniu. O sorriso no 
rosto do casal, atesta a 
alegria, e ‘que a felicidade 
vire rotina’.
Abaixo, os pais de Edinal-
do, Francisco e Honorina 
abençoam a união

social
por Cristina Oliveira

jornalacontece@acontecedigital.com.br
WhatsApp: (13) 97404-6423

ID: 35*18*103161

Romaria e Fé
O Bispo de Aparecida 
Dom Darci com o vice 

prefeito de Cubatão Do-
nizete Tavares,  e Padre 

Antonio da Paróquia 
São Francisco, na 39 

Marcha da Fé em Tam-
baú, que homenageou 

o Padre Donizetti. O 
vice-prefeito agradece o 
convite de Nega Pierru-

zi e vários fiéis católicos 
de Cubatão que lotaram 

ônibus e foram em 
romaria para a Marcha. 
“Foi uma festa emocio-

nante e cheia de ben-
çãos. Pedimos por nós e 

todos os cubatenses”, 
comemora Donizete.

Novas instalações
Para agradecer o sempre bom 

atendimento, Rosinete Aure-
liano (de preto) foi visitar as 
novas instalações da Impacto 

Fisio Instituto de Reabilita-
ção, que por sinal está com 

ótima estrutura; vale visitar 
e conhecer. Na foto, as sócias 
Dayse Martins, Suzana Mar-

ques e Daniela Marques
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