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Câmara segue 
Prefeitura e vai 
divulgar folha

A “friaca” do sabadão 
não impediu a discussão 
de temas importantes, 
não só para os jovens 
mas também  para toda 
a sociedade. 

Serafim Neto

Festur agita e traz novidades, 
gastronomia e passeios
Segunda edição do 

evento movimenta 
a praça da Indepen-
dência neste final de 
semana. Entre as no-
vidades estão a prova 
de corrida de 6 Km e 

a exposição de carros. 
Food trucks e os pas-
seios turísticos, sucessos 
da primeira edição, tam-
bém fazem parte da fes-
ta.  Para participar dos 
passeios é necessária 

inscrição antecipada. 
Na primeira edição, o 

Festival atraiu 3 mil pes-
soas. Foram 4 roteiros 
turísticos, somando 12 
passeios, onde 153 pes-
soas participaram. 03

SAINDO DO PAPEL

Obras na Beira Mar 
começam em uma semana
Conforme antecipado 

por Acontece, a primei-
ra fase das obras de re-
modelação da avenida 

Beira Mar começa na 
próxima semana. 
Novos passeios, ciclo-

via, iluminação e qua-

dras esportivas fazem 
parte do primeiro tre-
cho, entre a rua Rua São 
Vicente até à Rua Jorna-

lista Donato Ribeiro. A 
vencedora da licitação 
foi a Perfecta e o contra-
to está pronto 03

Nomes e salários dos 
servidores estarão dis-
poníveis para consulta 
pública através de link 
na internet. 
Decisão atende dispo-

sitivo da lei da Transpa-

rência. Aguinaldo Araú-
jo diz que medida teve 
apoio unânime dos ve-
readores. 
Divulgação só depende 

de acertos técnicos de 
RH e informática. 02

Eleições 2016

Velha guarda vai 
enfrentar nova geração 02

Juventude

Novos caminhos e 
novos delegados

Os presentes na con-
ferência de juventude 
também elegeram dele-
gados para defender as 
propostas de Cubatão 
na etapa estadual. 04

Marcel Nobrega

Marcel Nobrega

Grande movimento do 1º 
dia surpreende direção 
Para dar conta da de-

manda a direção do 
novo Mc Donald’s  de 
Cubatão trouxe funcio-
nários extras de outras 
lojas. O primeiro lanche 
do dia foi um Big Mac, 
logo após a abertura, 
perto das 10h. 05

Algumas das principais 
imobiliárias da cidade  
registram quedas na 
locação e também na 
venda de casas e pontos 
comerciais. Valor dos 
alugueis , mudanças nas 
regras de financiamento 
e a crise econômica do 
país são os vilões. 03

Na contramão do de-
sejo popular de mais 
segurança pública, por 
sete votos a dois, os ve-
readores de oposição 
barraram a proposta do 
Executivo de criar a for-
ça municipal, como já fi-
zeram outras cidades da 
Região. 02

Imobiliárias 
acumulam mais 
de mil imóveis 
fechados 

Câmara barra  
proposta de 
criar Guarda
Municipal

Cachorro 
desaparecido

Nosso cão Marley está 
desaparecido desde a ma-
drugada de sexta (24). 
Quem encontrar, por fa-
vor, entre em contato co-
nosco.

Estamos aflitos a pro-
cura, agradecemos a aju-
da de todos. 

013981665147 (Chico)
013997204768 (Karol)
013974229466 (Ruan)
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O prestígio 
continua 
Após a eleição de 2014, 

a prefeita Marcia Rosa e o 
staff petista cubatense su-
biu muito no conceito das 
direções estadual e fede-
ral. 

Prova de que a moral 
está em alta foi a predomi-
nância de Marcia Rosa nas 
inserções da propaganda 
eleitoral gratuita na TV. 

Marcia apareceu duran-
te a semana em vários ho-
rários, inclusive no mais 
nobre, entre o Jornal Na-
cional e a novela das nove.  

Não convidem 
Para mesma mesa o ve-

reador Ademário e o ex-
-vereador Luizinho. 

Os dois andaram se es-
tranhando esta semana 
nos corredores da Câma-
ra. Não fosse a turma do 
deixa disso o negócio ti-
nha pegado fogo. Eita! 

O motivo 
da briga
Segundo registros extra 

oficiais seriam a disputa 
pelo comando do PPS e 
a defesa rígida, por parte 
de Luizinho, do seu líder e 
prefeiturável Wagner.  

Quem conhece os tem-
peramentos dos persona-
gens tem certeza de que se 
esbarrarem por aí o bicho 
pode pegar.

Sinuca de bico 
Para Davi Zaia deputa-

do e presidente estadual do 
PPS. 

Segundo o grupo mou-
rista, o comando da legen-
da na cidade está selada e 
acordada, tanto com o de-
putado, como também com 
o coordenador regional e 
ex-prefeito de São Vicente, 
sargento Barreto.

Onde pega 
Mesmo que, em tese, o 

PPS já tenha selado acor-
do com o grupo Moura, o 
fato é que o partido  está no 
primeiro escalão de Geral-
do Alckmin, logo, natural 
que haja uma certa pressão 
para um fechamento com 
os tucanos locais. 

Outra 
possibilidade 
É o PPS compor com o 

PSB. A aliança pode sair de 
um dedo de proza do vice-
-governador e presidente 
estadual do PSB, Márcio 
França. Segundo um pro-
fundo conhecedor da po-
lítica vicentina, o coorde-
nador regional do PPS na 
Região, sargento Barreto, 
tem uma relação umbilical 
com os França. 

Vai mais longe 
A Comissão Especial de 

Investigação que investiga 
suspeitas de irregularida-
des na folha de pagamento 
da Prefeitura quer ampliar 
o foco dos trabalhos. Os 
parlamentares querem in-
vestigar também os dois 
mandatos da era Clermont 
Castor. Não é descartada a 
convocação do ex-prefeito. 

Pouco mais de seis me-
ses após assumir a presi-
dência, Aguinaldo Araú-
jo cumpre mais uma das 
metas estabelecidas para o 
mandado de dois anos no 
comando do Legislativo. 

“Publicidade e econo-
micidade na direção des-

Salários poderão ser 
consultados via Internet
Aguinaldo Araújo afirma que houve
consenso na Casa de que  medida 
atende princípio da transparência

ta Casa de Leis, além de 
princípios fundamentais 
da nossa Constituição, 
foram pontos que coloca-
mos como meta de nosso 
trabalho. Com a concor-
dância dos meus pares e 
demais membros da Mesa 
Diretora, demos mais um 

“Vamos avançar mais em nossa missão de me-
lhorar a gestão, dar mais transparência e eco-
nomizar recursos. Já extinguimos o serviço de 
taquigrafia, gerando economia de mais de R$ 
60 mil ao mês. Agora vamos acertar os deta-
lhes para divulgação de nossa folha, atenden-
do a uma demanda importante da população”

Aguinaldo Araújo
Presidente da Câmara

passo nesse sentido”, argu-
menta Aguinaldo. 

A decisão de 
divulgar os sa-
lários de todos 
os servidores da 
Câmara Muni-
cipal, do quadro 
fixo e também 
dos comissiona-
dos, foi tomada 
após reunião 
realizada na úl-
tima terça (28). 
Se já estava em 
análise a divul-
gação tomou 
impulso após a 
decisão do Exe-
cutivo de abrir 
sua folha de pa-
gamentos. 

A disponibi-

A disputa por um 
lugar na próxima le-
gislatura contará com 
grande contingente de 
jovens. Para o diretor 
de políticas para a ju-
ventude, Thiago Ma-
cedo, essa é uma exce-
lente notícia. 

“A política preci-
sa oxigenar, mudar de 
forma e de conteúdo. 
Da forma como está é 
chata e desestimulante 
para todos, sobretudo a 
população jovem, que 
representa mais de 25% do 
eleitorado”, afirma Thiago. 

Preparando o
terreno e 
somando forças
Enquanto a disputa elei-

toral não começa e as cam-
panhas não ganham as ruas 
os jovens pretendentes 
ao cargo de vereador vão 
fazendo suas pré-campa-
nhas, cada um aproveitan-
do seus nichos e trabalhos 
em seus redutos. 

lização dos dados passa 
pelos últimos ajustes e 
envolvem os setores de 
Recursos Humanos, In-
formática e a gerenciado-
ra do site da instituição. 

Transparência 
A divulgação dos atos 

e das despesas na Admi-
nistração Pública são pre-
missas da A Lei Comple-
mentar nº 131, chamada 
Lei da Transparência, e 
tornou obrigatória, a par-
tir de 2010, a exposição 
de todas as contas públi-
cas de agentes públicos 
na Internet. A Prefeitura 
de São Paulo foi a pri-
meira no País a publicar 
a folha de pagamento dos 
servidores. 

ELEIÇÕES 2016

Juventude se prepara 
para disputar cadeiras

MARCELINHO 
DO BOLSÃO 8
Além da ligação com 

área em que mantém uma 
escolinha de futebol, o em-
presário Marcelo Alexan-
dre Bispo, 28 anos, é líder 
de um grupo que organiza 
diversas ações sociais.

Marcelinho é uma das 
apostas de renovação do 
Partido dos Trabalhadores 
(PT). A articulação do pré-
-candidato transcende a 
esfera municipal e atinge 

participações ativas em ati-
vidades no estado e nacio-
nais da legenda. 

MÁRCIO TEIXEIRA 
Liderança jo-

vem da igreja As-
sembleia de Deus 
Ministério Ma-
dureira há 9 anos, 
Marcelo espera 
colher os frutos 
de um trabalho 
que já realiza por 
muitos anos. 

Entre as ações 
do grupo que 
participa, Marcio 
destaca a Me-
gaGingana, que 
este ano arreca-

dou mais de meia 
ton. de alimentos,atenção 
às pessoas em situação 
de rua e ajuda às famílias 

e aos usuários de droga 
encaminhados para clí-
nicas de reabilitação. Por 
hora, o pensamento do 
pré-candidato é disputar 
em uma legenda de opo-
sição. 

MICHEL FERREIRA 
O jovem tucano Mi-

chel Ferreira do Nasci-
mento, morador da Ilha 
Caraguatá é uma das 
apostas de renovação do 
PSDB.

Trabalhador na área 
da Carbocloro, Michel 
é membro da Igreja As-
sembleia de Deus e um 
apaixonado por futebol. 
Entre e as atividades es-
pirituais e o cotidiano de 
trabalho arruma tempo 
para organizar campeo-
natos.  

Velha Guarda e políticos experientes na 
disputa eleitoral devem enfrentar vigor e 
nova forma de conquistar votos 

Por sete votos a dois, 
a Câmara rejeitou a pro-
posta da prefeita Marcia 
Rosa de criar a Guarda 
Municipal. O projeto de 
lei teve parecer contrario 
da Comissão de Justiça e 
Redação.

Para os membros da 
Comissão; vereadores Cé-
sar e Doda, a proposta é 
ilegal. Para o vereador Jair, 
também da Comissão, a 
proposta atende os pre-
ceitos legais, sem impedi-
mento para aprovação. 

Seja como for o fato é 
que a notícia da derruba-
da da proposta repercu-
tiu mal entre a popula-

Câmara barra criação 
da Guarda Municipal

ção, que tem a segurança 
como prioridade na lista 
de problemas que preci-
sam de solução. 

Em nota  o Secretá-
rio de Segurança Pública 
e Cidadania, Armando 
Campinas Reis Júnior,   
lamentou a rejeição da 
matéria e disse que isso 
prejudica os avanços da 
Cidade no setor de segu-
rança pública.

“O projeto de lei segue 
todas as especificações da 
legislação federal que rege 
o assunto. A Guarda Civil 
atuaria da mesma forma 
que as outras guardas da 
região”, ponderou. 
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CRISE IMOBILIÁRIA

Os amigos do Rafel Tucla levaram novas cores e acordes para a Arena Santa Rosa, na última sexta (24). O 
grupo de amigos que se articulam na pré-campanha do amigo Rafael. Novos encontros festivos e de traba-
lho de organização estão programados. Rafael, por sua vez, agradeçe de “montão” pela força 

Mais de mil imóveis sem 
compradores ou locatários 

O cenário nas principais 
imobiliárias consultadas é 
o mesmo. Aumenta a cada 
dia a lista de casas e pontos 
comerciais fechados. 

Nova Investimentos 
Imobiliários, Almeida, 
CIC, e ABS Imóveis, so-
mam mais de mil imóveis 
para venda e locação. Des-
de o final do ano a taxa de 
desocupação passa de 20%. 
No setor de vendas a crise 
é ainda maior, registrando 
queda da ordem de 50% 

nos imóveis novos e até 
70% nos usados. 

Outro fator que estimu-
la a queda nas locações em 

Cubatão é a retração nas 
atividades do Polo. 

Em alguns casos, os pro-

prietários estão revendo o 
valor e a posição de priori-
zar locações para empresas. 

Outra evidência de que 
o momento não é bom, 
seja devido à crise ou pelo 
alto valor dos aluguéis, é 
o aparecimento de portas 
fechadas em pontos con-
siderados nobre, como é 
o caso do ponto na esqui-
na da Miguel Couto com 

a rua Embaixador Pedro de 
Toledo, fechado há cerca de 
um ano. 

Marcel Nobrega

Além deste ponto da esquina, na mesma calçada, uns 20 metros à frente  há outra 
porta arriada. Nos pontos de comercio dos bairros a situação é mais grave ainda

Especialista comenta crise
Jornal Acontece - O 

mercado imobiliário sofre 
aumento da oferta e queda 
na demanda por imóveis 
de locação e venda?  

 
Marcos Spolaor - O 

mercado vem, de fato, 
tendo uma oferta muito 
grande de imóveis novos 
e usados para venda, bem 

como para locação devido 
a queda da demanda de in-
vestidores e locadores. 

J.A. - O mercado de so-
brepostas, bastante aque-
cido nos últimos anos está 
em baixa? Reflexo da crise 
ou das regras do financia-
mento?

 

M.S. - O valor do m² 
dos terrrenos na cidade de 
estão acima do valor mer-
cado imobiliário. Enquan-
to outros municípios vem 
caindo gradativamente o 
valor por m2, em Cuba-
tão alguns proprietários de 
terrenos vem mantendo o 
valor. 

Estamos observando 
que vários construtores de 
sobrepostas estão migran-
do para o município de 
Praia Grande, diminuindo  
investimentos imobiliários 
em sobrepostas no muni-
cípio de Cubatão, devido 
ao alto custo por m2 do 
valor do terreno e pelo fato 
da dificuldade de venda 

Marcos Spolaor é ad-
vogado e empresário ra-
dicado em Cubatão com 
atividades no ramo de 
Consultoria Contábil e na 
venda e administração de 
imóveis. 

É socio proprietário da 
Nova Investimentos Imo-
biliários. 

50% 
é a estimativa de queda 
na venda de imóveis
 novos na cidade

das unidades construídas, 
mantendo em estoque as 
unidades imobiliárias, 
fato que não ocorria antes 
quando o mercado estava 
aquecido. 

Muitos construtores 
vendiam antes mesmo do 
término da construção da 
sobreposta, e assim, tinha 
um maior fluxo de giro de 
caixa para aplicar em no-
vos investimentos imobili-
ários. 

Fator que não podemos 
deixar de considerar como 
causa são as novas regras 
de financiamento que pas-
sou a exigir maior desem-
bolso de dinheiro à vista. 

Embora algumas ins-

tituições ainda estejam fi-
nanciando 80% do valor 
do imóvel, estão mais ri-
gorosos na aprovação do 
crédito.

 
J.A. Em relação aos pre-

ços de locação e de venda, 
o momento é de queda ou 
estabilidade? Por que? 

 
M.S. O momento é de 

queda devido a instabilida-
de financeira e escândalos 
na política envolvendo em-
presas do setor público e 
privado, que está causando 
uma retração em todos os 
segmentos, seja indústria, 
comércio e serviços, es-
tamos vivendo uma onda 

de encerramento de várias 
empresas e o aumento do 
desemprego. 

  
J.A. O que fazer?
  
M.S. O momento é de 

muita cautela para ambos. 
Todo investidor espera ter 
retorno sobre investimen-
to acima das taxas prati-
cadas pelas instituições 
financeiras e não querem 
reduzir os valores seja de 
venda ou locação .

Contudo ficar com o 
imóvel sem locar em época 
de recessão é perda de in-
vestimento. Por outro lado 
é prudente avaliar todos os 
riscos e evitando perdas. 

O atual desenho da Beira 
Mar do Jardim Casqueiro deve 
ficar na memória das pessoas e 
nas fotos. A partir da próxima 
semana funcionários da empre-
sa Perfecta começam a dar no-
vas formas ao Cartão Postal. 

O processo de contratação 
empresa vencedora da licita-
ção, com investimento de R$ 
2.653.414,02, terá duração de 

Nova Beira Mar começa na próxima semana

Conforme antecipado 
por Acontece, primei-
ra etapa inicia e fica 
pronta ainda este ano

oito meses. Serão executados os 
trechos 3, 4, 5 e 6 do projeto e vai 
da altura da Rua São Vicente até 
à Rua Jornalista Donato Ribeiro, 
no final da Ponte Nova. 

Neste final de semana rola a 
segunda edição do Festival, com 
a gastronomia dos food trucks, 
shows musicais e passeios por 
pontos turísticos da cidade.  

Pedestrianismo 
Para correr seis mil metros da 

prova, que ocorre no domingo a 
partir das 9 horas, os interessados 
devem fazer inscrições através do 
telefone 3361-4656 ou diretamente 
na Secretaria de Turismo. 

Saindo do papel 
Independência recebe 
II Festival de Turismo

Exposição 
O Fusca Clube Brasil traz 30 

modelos para a exposição. A 
visitação começa às 10:30 h do 
domino. A exposição é gratuita. 

Passeios turísticos 
Interessados em participar 

dos passeios turísticos gratuitos 
podem se inscrever pelo 3361-
4656 ou na Secretaria de Turis-
mo. Se sobrarem vagas serão 
distribuídas no dia.

Calçamento
Iluminação
Paisagismo
Mobiliário urbano
Acessibilidade
Quadra de tênis
Minicampo de areia
Quadra de futebol society
Quadra de futevôlei
Pista de caminhada
Circuito cardiovascular
Áreas de convivência
Sanitários

Se
rv

iç
os

“Esta obra irá valorizar toda a nossa cidade. Será um espaço de lazer, cultu-
ra e pratica esportiva. Além disso, será uma importante atração turística, 
nos ajudando a consolidar o potencial turístico de Cubatão. Vamos, cada 
vez mais, apontar novos caminhos de desenvolvimento, empregos e opor-
tunidades para nossa população” 

Marcia Rosa, Prefeita de Cubatão 

Confira os roteiros no 

acontecedigital.com.br
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cotidiano

HORIZONTAIS 1- Meia do SPFC em 98. Seu xará presidiu o “Clube dos 13”. 4- Colombiano, titu-
lar do Furacão em 2009. 8- Zagueiro do Palmeiras em 74. Seu xará jogou no alviverde em 2015.
9- Lateral-esquerdo do Vila Nova de Goiás, em 80. 13- Zagueiro do Inter em 2008. 15- Golei-
ro do Bangu em 80, campeão do Paulistão/77.19- Meia do Paraná em 2007. Jogou no Grêmio em 
2015. 21- Goleador do Flu contra o Coxa (3x1) em 2011. 23- Volante do Mengo em 2011, xará de li-
vro de Dinah Silveira de Queiroz. 24- (?) Moreira, técnico do Vitória em 1979. 27- Autor do 1º 
gol do Timão na vitória sobre o Grêmio (2x1), em 2009 29- Saudoso técnico do Santos em 83.
30- Autor do 2º gol santista na derrota pró Flu (2x3) em 2011. 31- Volante do Galo em 1997, campeão Paulista-
em 2014. 32- Goleiro da Ferroviária em 1980, xará de um famoso profeta. VERTICAIS 1- Volante do Galo em 
1980. Esteve na Copa/78. 2- Atacante do Guarani em 1995. Jogador na seleção do “Penta”. 3- Atleta do Paraná 
em 2007, xará do saudoso Rei do Rock.5- Volante campeãodo Vasco em 2007, homônimo de famosa Agência 
Espacial. 6- Meio-campista do Palmeiras em 1980, conhecido pelo nome da própria cidade natal.7- Goleiro 
do Fluminense em 1980, xará de saudoso ator ribeirão-pretano. 9- Ponta-direita do São Paulo em 1971. 10- 
Atacante do Santos em 1975, cujo xará brilhou na Copa/70. 11- Saudoso zagueiro do Flamengo, campeão do 
Brasileirão/82. 12- Bicampeão brasileiro em 1972/73, cujo xará defende o atual Santos 14- Meia-atacante do 
Bragantino em 1995, campeão paranaense em 1998. 16- Vulgo “Príncipe”, atacante do Flu em 74.

1- Carlos Miguel; 4- Valencia; 8- Arouca; 9- Triel; 13- Titi; 15- Tobias; 19- Giuliano; 21- Fred; 23- Muralha; 24- Aymoré; 27- Ronaldo; 29-Formiga; 30- Renteria; 31- Doriva; 
32- Samuel. Verticais - 1- Chicão; 2- Luizão; 3- Elvis; 5- Nasa; 6- Mococa; 7- Paulo Goulart; 9- Terto; 10- Tostão; 11- Figueiredo; 12- Zeca; 14- Kelly; 16- Ivair; 17-

Somália; 18- Pimentel; 20- Nilo; 22- Cajá; 23- Milho; 25- Borjão; 26- Pinta; 28- Ariel.

Nem o frio e nem 
a chuva espantaram 
das discussões aqueles 
que estão preocupa-
dos com o presente e 
o futuro dos jovens em 
Cubatão. No último sá-
bado (25), o dia foi de 
grande participação no 
Vão Cultural do Novo 
Anilinas.

 Além de debaterem 
propostas que valori-
zam e criam oportu-
nidades para essa fatia 
da população, os par-
ticipantes elegeram os 
8 delegados que repre-
sentarão o município 
na etapa estadual do 
processo. 

Antes de subir a Ser-
ra os eleitos vão defen-

Juventude elege delegados 
para a etapa estadual

der as ideias e proposta da 
juventude cubatense na 
etapa Regional.  O proces-
so foi através de voto dire-
to e as oito vagas são divi-
didas paritariamente entre 
“meninos e meninas”.  

Propostas 
- Realização, a cada três 

meses, de plenárias de ju-
ventude com o propósito de 
debater temas da atualidade.

- Criação de um con-
selho de estudantes se-
cundaristas com a prer-
rogativa de indicação de 
um deles para o Conselho 
Municipal de Juventude.

- Criação da Guarda 

Municipal
- Elaboração do Plano 

Municipal de Juventude
- Realização de parcerias 

com faculdades de Direito 

Eleitos
• Mayara Andrade
• Bruna Almeida dos Santos
• Melissa Tenório
• Luana Albeniz
• Caio Vinícius de Andrade
• Renan Maciel Alves
• Michel do Carmo Ferreira
• Anderson Alves Lopes

“Cada jovem que deu sua sugestão, que votou, que 
colaborou para a construção da Conferência Municipal 
mostrou que a cidade tem voz na juventude. São opi-
niões importantes de quem deseja um futuro melhor 
para si mesmo e para o outro”.

Thiago Macedo

e Poder Judiciário para ins-
tituição de um Núcleo de 
Práticas Jurídicas

- Criar um ambulatório 

especializado no atendi-
mento aos jovens

- Vagas de estágio para 
universitários da cidade 

nas indústrias do polo
- Oportunidade e cota 

para jovens mulheres no 
mercado de trabalho

A partir da próxima se-
gunda (03), adolescentes 
nascidos no ano 2000 po-
derão fazer sua inscrição 
para o Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de 

CAMP abre inscrições para 
aprendiz nascidos em 2000

Vínculos promovido pelo 
entidade. 

É necessário que o ado-
lescente compareça à sede 
da Entidade, à Rua José 
Vicente, 440, em frente ao 

Cemitério Municipal, 
acompanhado de seu res-
ponsável legal apresen-
tando a documentação. 
Confira lista em aconte-
cedigital.com.br 

Conferência

Inscrições

O Programa Ban-
da Escola de Cubatão 
(BEC) está com inscri-
ções abertas até o dia  7 
de agosto. 

Os interessados de-

Projeto oferece aulas 
gratuitas de música e balé

vem preencher a ficha no 
prédio do BEC, dentro do 
Novo Anilinas, das 9h às 
11h30, e das 14h às 16h. 

As aulas de musicaliza-
ção infantil são para crian-

ças de 7 a 12 anos e na faixa 
dos 13 aos 20 anos. 

Há vagas para balé in-
fantil para crianças de 7 e 
12 anos. As vagas são para 
manhã e tarde. 

Com 234 pontos, sete 
a mais que São Vicente 
(2º colocado), Cubatão 
conquistou na última se-
mana, antecipadamente, 
o título de campeão.   

A conquista do título 
por antecipação deve-se 

Jogos Regionais - 2ª divisão

Cubatão é o campeão do Estado
aos excelentes resultados.  A 
equipe de Xadrez masculi-
no,  garantiu o título da mo-
dalidade.  da competição. 

A natação somou 191 
pontos no masculino e 36 
no feminino. 

Destaques:

GUSTAVO BORGES 
DE SANTANA – 4 me-

dalhas de ouro, nos 50 m 
costas, 100 m borboleta e 
nos revezamentos 4x100 li-
vre e 4x100  medley; 

JOÃO PEDRO FREITAS 
-  ouro nos 200 m e nos 400 
m livre;  nos revezamentos 
4x100 livre, 4x100 medley e 
prata nos 50 m costas; 

WESLEY GEMENTE  
- ouro nos 200 m medley, 
nos 100 costas e nos re-
vezamentos 4x100 livre, 
4x100 medley; 

NICOLAS DA SILVA 
- ouro nos revezamentos 
4x100  livre, 4x100 medley 
e a 4ª colocação nos 100 m 
borboleta

CAROLYNE GOMES 
DE SOUZA MAZZO, 
ouro nas provas dos 200 
metros nado peito e nos 
400 metros nado livre

Rumilson Castro
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A chapa do McDonald´s 
de Cubatão já esquenta

Enfim!

CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172 casamentoed

it
ai

s 
de

 

Primeiros sanduíches 
foram servidos na 
manhã desta quinta

Inaugurada formalmen-
te na tarde da última quar-
ta, com cerimônia para 
autoridades e convidados, 
a loja do McDonald’s já 
confirma as expectativas 

de sucesso. Aberta para 
atendimento às 10 horas, 
serviu o primeiro Big Mac 

poucos minutos depois.
No horário do almoço 

mais de 30 pessoas aguarda-
vam na fila para fazer o pe-
dido. Os responsáveis pelo 
empreendimento prepara-
ram um vídeo para contar a 
história desde a idealização 
do negócio, passando pela 
primeira estaca batida até a 
inauguração.

 No filme, o empresá-
rio Mário Eduardo Pereira 
Martins, responsável pela 
franquia, agradeceu a re-
ceptividade que teve em 
Cubatão, principalmente 
por parte da Prefeitura. “É 
um orgulho estar chegan-
do aqui”. 

“Quem conhece a trajetória de Cubatão, sabe que ela sempre foi uma cidade em 
que as pessoas de fora passam por ela, mas não entram. Você é alguém que teve a 
sensibilidade de olhar que aqui tem um povo bom, receptivo, trabalhador. É um 
empresário que acredita em Cubatão e, como sempre digo, acreditar em Cubatão é 
acreditar no Brasil”. Marcia Rosa, prefeita de Cubatão

“Há muito que comemorar com esse novo empreendimento. Primeiro porque 
atende a um anseio antigo da população, principalmente os mais jovens. Tam-
bém porque  o restaurante é um sinônimo de desenvolvimento e modernidade. 
Outra fato importante é 
que esse empreendimen-
to consolida uma ten-
dência de expansão da 
área comercial da 9 de 
abril no sentido da Vila 
Nova. Prova de que o for-
talecimento do comércio 
muda a cara da cidade 
rapidamente”  Aguinal-
do Araújo, presidente da 
Câmara.

Aderbau Gama

Jose Mario Alves

Funcionamento: 

domingo a domingo, das

8 às 22h30

Área construída de 400 m² 

drive thru e estacionamento

Quiosque de sorvetes

84 lugares internos e 16 

externos

A expectativa é atendera 

850 clientes por dia

Saiba mais

Moradora na Vila Natal, onde nasceu há 18 anos, a estudante  Joana Iasmim da Silva,  
fã declarada do McDonald’s, agora é gerente de salão na nova loja.  “Eu tenho um 
sonho e o McDonald`s está me ajudando a realizar este sonho”, diz Joana, que pre-
tende seguir carreira na empresa.

52 
empregos diretos 
para jovens de Cubatão

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSIMAR DE PAULA NEVES e AMANDA APARECIDA DOS SANTOS PATRIOTA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, divorciado, encanador, RG n.º 416448136 - SSP/SP, CPF n.º 37575531874, 
com 27 anos de idade, natural de Abre Campo - MG, nascido no dia quatro de outubro de mil novecen-
tos e oitenta e sete (04/10/1987), residente na Av. Principal, 2169, Caminho Minas Gerais, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ RAIMUNDO CESÁRIO NEVES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSELENA SILVESTRE DE PAULA NEVES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Mariene Maria de Souza, 
conforme sentença datada aos 17/12/2012, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Cível da Comarca de 
Cubatão/SP, nos autos de nº331/12. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 427283206 - SSP/SP, CPF n.º 43279512859, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia onze de outubro de mil novecentos e noventa e três (11/10/1993), residente na Av. Principal, 2169, 
Caminho Minas Gerais, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de ROBERTO FERREIRA DE LIMA PATRIOTA, fa-
lecido há 3 anos e de DAMIANA ROQUE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, tec. em enfermagem, 
com 45 anos de idade, residente em São Paulo - 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, 22 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LEANDRO ALVES MEDEIROS e CIENE XAVIER DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 47029273 - SSP/SP, CPF n.º 21932868844, 
com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 78, fls. nº 188, Termo nº 
13330), nascido no dia doze de março de mil novecentos e oitenta e um (12/03/1981), resi-
dente na Rua Marechal Deodoro, 378, Vila Elisabeth, Cubatão - SP, filho de NILSON LOPES ME-
DEIROS, de nacionalidade brasileira, operador, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de YOLANDA ALVES SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 345090718 - SSP/SP, CPF n.º 31066731845, com 32 anos de idade, natural de Missão 
Velha - CE (Missão Velha-CE  Livro nº 39, fls. nº 147, Termo nº 13276), nascida no dia cinco de 
setembro de mil novecentos e oitenta e dois (05/09/1982), residente na Rua Marechal De-
odoro, 378, Vila Elisabeth, Cubatão - SP, filha de MANOEL ALVES DA SILVA, falecido há 23 anos 
e de MARIA AMÉLIA XAVIER DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: CREVERSON EDUARDO RODRIGUES e CARLA REJANE DO COUTO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, fiscal de loja, RG n.º 439222023 - SSP/
SP, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e dois (19/01/1982), residente na Rua 5, 46, Fabril, Cubatão - SP, filho de 
JOSE GERALDO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, montador, com 68 anos de idade, resi-
dente em Peruíbe - SP e de MARIA RITA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, pedagoga, RG n.º 351474699 - SSP/SP, CPF n.º 37914556807, com 28 anos de idade, natu-
ral de Aracaju - SE (Itabi-SE  Livro nº 13, fls. nº 529, Termo nº 2882), nascida no dia quinze de 
julho de mil novecentos e oitenta e sete (15/07/1987), residente na Rua 5, 46, Fabril, Cubatão 
- SP, filha de MARIA DE LOURDES DO COUTO, de nacionalidade brasileira, copeira, 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, 23 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MANOEL GALDINO DA SILVA e SOLANGE FERREIRA DE SOUZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 99184692 - SSP/SP, CPF n.º 05520984859, 
com 63 anos de idade, natural de Surubim - PE, nascido no dia dez de janeiro de mil novecentos e 
cinquenta e dois (10/01/1952), residente na Rua 2, 57, Fabril, Cubatão - SP, filho de JOSÉ MONTEIRO 
DA SILVA, falecido há 18 anos e de MARIA FRANCELINA DA SILVA, falecida há 15 anosDivorciado de 
Maria do Socorro Barbosa da Silva, conforme Escritura Pública lavrada no 1º Ofício de Surubim-PE, 
aos 26/01/2010, no livro 234, fls.109Vº.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 20238545 - SSP/SP, com 50 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 28, fls. nº 172, Termo nº 21163), nascida no dia trinta de outubro de mil novecentos e sessenta e 
quatro (30/10/1964), residente na Rua 2, 57, Fabril, Cubatão - SP, filha de JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, 
falecido há 29 anos e de MARIA DE LOURDES DOS REIS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
71 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, 24 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FRANCISCO JAMES BRANDÃO DE OLIVEIRA e JOSÉLIA DE DEUS SOUSA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 3209656 - SSP/PI, com 24 
anos de idade, natural de Campo Maior - PI (Cocal de Telha-PI  Livro nº 1, fls. nº 128, Termo nº 508), nas-
cido no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa (10/10/1990), residente na Rua 6, 420, Fabril, 
Cubatão - SP, filho de ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
51 anos de idade, residente em Cocal de Telha - PI e de FRANCISCA BRANDÃO DE OLIVEIRA, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 57 anos de idade, residente em Cocal de Telha - PI . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 3318343 - SSP/PI, com 23 anos de idade, natural de 
Campo Maior - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 41, fls. nº 83, Termo nº 48350), nascida no dia dez de maio 
de mil novecentos e noventa e dois (10/05/1992), residente na Rua 6, 420, Fabril, Cubatão - SP, filha de 
DOMINGOS DE AMORIM DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, resi-
dente em Cocal de Telha - PI e de MARIA DE DEUS SOUSA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 57 anos de idade, residente em Cocal de Telha - PI. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho 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: ANTONIO LUCIO ROCHA SANTOS e BRUNA BEZERRA OLIVEIRA ACCORCI. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 34154697 - SSP/SP, 
CPF n.º 30512105871, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 86, fls. nº 96, 
Termo nº 16395), nascido no dia seis de março de mil novecentos e oitenta e dois (06/03/1982), residente 
na Rua dos Girassois, 159, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de ANTONIO SILVA SANTOS, falecido há 9 anos e 
de ELZA CECILIA DA ROCHA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica de laboratório, 
RG n.º 424242461 - SSP/SP, CPF n.º 36323951878, com 27 anos de idade, natural de Belo Horizonte - MG 
(Belo Horizonte - MG 2º subdistrito  Livro nº 550, fls. nº 286, Termo nº 229290), nascida no dia dezenove 
de março de mil novecentos e oitenta e oito (19/03/1988), residente na Rua dos Girassois, 159, Vila Natal, 
Cubatão - SP, filha de FERNANDO ACCORCI JUNIOR, de nacionalidade brasileira, contador, com 51 anos de 
idade, residente em Belo Horizonte - MG e de TANIA BEZERRA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, opera-
dora de caixa, com 46 anos de idade, residente em Santos - 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, 25 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ISRAEL COSME e MARIA APARECIDA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, aposentado, RG n.º 194801743 - SSP/SP, CPF n.º 13385997801, com 47 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de maio de mil novecentos e sessenta e oito (01/05/1968), resi-
dente na Av.Ferroviária, 30, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de MARCIAL COSME, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOANA DAS GRAÇAS COSME, 
falecida há 02 anosDivorciado de Sueli dos Santos Barbosa, conforme sentença de 10/04/2012, proferida pelo 
Juiz de Direito da 1ªVara Cível desta Comarca, nos autos de nº24/2012. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 271612848 - SSP/SP, CPF n.º 25603505800, 
com 39 anos de idade, natural de Linhares - ES, nascida no dia quinze de julho de mil novecentos e setenta 
e seis (15/07/1976), residente na Av.Ferroviária, 3052, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de MADALENA 
MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Vitória - ES. Divor-
ciada de Humberto Barboza de Paula, através de escritura pública lavrada em 03/03/2015, pelo 2ºTabelião 
de Notas de Cubatão-SP, no livro nº151, pgs.69/72. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ÉVERTON AZEVEDO DOS SANTOS e FRANCIELEN TEIXEIRA CANUTO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, gerente, RG n.º 47233359 - SSP/SP, CPF n.º 40814802818, com 24 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 142, fls. nº 258, Termo nº 38870), nascido no dia quinze 
de agosto de mil novecentos e noventa (15/08/1990), residente na Rua José Rodrigues dos Santos, 114, Jd. 
Nova Republica, Cubatão - SP, filho de JOSÉ PAIXÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA AUXILIADORA AZEVEDO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485951538 - SSP/SP, CPF n.º 42018958828, com 23 anos 
de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 154, fls. nº 146, Termo nº 93375), nascida 
no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e noventa e um (27/08/1991), residente na Rua Pedro Al-
vares Cabral, 219, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de JOSE CANUTO FILHO, de nacionalidade brasileira, vigilan-
te, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de AMÉLIA RITA TEIXEIRA CANUTO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: DIOGO RESENDE FAVERO e DAIANE APARECIDA DA CRUZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 28866050X - SSP/SP, CPF n.º 32690296837, com 32 anos de idade, natu-
ral de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 197, fls. nº 252, Termo nº 52196), nascido no dia trinta 
de maio de mil novecentos e oitenta e três (30/05/1983), residente na Av. Brasil, 702, Ap 21, Jd. Casqueiro, 
Cubatão - SP, filho de IRINEU FAVERO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA RESENDE FAVERO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
enfermagem, RG n.º 33372849X - SSP/SP, CPF n.º 31152409883, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia dez de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (10/11/1982), residente na Av. Brasil, 
702, Ap 21, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de OSVALDO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 82 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de AVELINA ROSA DE OLIVEIRA CRUZ, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: GELSON ALMEIDA DA ROCHA e REGINA MARIA DA ROCHA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 19483696 - SSP/SP, CPF n.º 
12133579850, com 45 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 
89, fls. nº 219, Termo nº 90008), nascido no dia onze de fevereiro de mil novecentos e setenta 
(11/02/1970), residente na Rua dos Girassois, 393, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ MESSIAS 
ALMEIDA DA ROCHA, falecido há 4 anos e de NEUZA MARIA AFFONSO ROCHA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em Sorocaba - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 330857915 - SSP/SP, CPF n.º 21872760821, com 34 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta (24/12/1980), residente na Rua dos Girassois, 393, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de 
GUSTAVO GERALDO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA JULIA DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, gari, com 66 
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, 24 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ADEMIR RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR e GERLANE YARA DOS SANTOS NASCIMENTO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, lider de grupo, RG n.º 450549094 - SSP/SP, CPF n.º 34437154860, com 26 
anos de idade, natural de Salvador - BA (Cubatão  Livro nº 135, fls. nº 364, Termo nº 36190), nascido no dia dezoi-
to de abril de mil novecentos e oitenta e nove (18/04/1989), residente na Rua Quatro, 143, Pinheiro do Miranda, 
Cubatão - SP, filho de ADEMIR RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade falecido há 15 anos e de ANA LUCIA BARBOSA 
COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 472903299 - SSP/SP, CPF n.º 23221794851, com 25 anos 
de idade, natural de Campo Maior - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 43, fls. nº 283, Termo nº 51741), nascida no dia 
dezoito de abril de mil novecentos e noventa (18/04/1990), residente na Rua Quatro, 143, Pinheiro do Miranda, 
Cubatão - SP, filha de FRANCISCO HONORATO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, isolador, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, passadeira, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

ERRATA

                
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: EDSON BATISTA DA CUNHA RÊGO e JOSELANE MARIA DA SILVA. Sendo 
a pretendente,  filha de ARNALDO SALUSTIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO DA 
SILVA, falecida há 22 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, 29 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.
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Casa

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-

3363-2276
99708-9177

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

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 
suíte, cozinha planejada e garagem 
fechada 
R$ 320.000,00
Apartamento 2 dorm V. Nova na Rua 
Frei Damião R$ 200.000,00

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 Pa-
drão Médio - 2 Dor-
ms, 43.02 m² de 
área útil - Vila Couto 
- Cubatão
R$ 200.000,00

VENDE
LANÇAMENTO  - 
AVENIDA HENRY 
BORDEN
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 

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

www.almeidaimoveis.com.br

CRECI 57407

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 

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

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

3363-2209
Casqueiro

3361-8686
Vila Nova

3221-5910
São Vicente

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 finan-
ciamento, 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

Carro e Moto

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

- Epecializadas 
em:
- Motores
- Câmbios
- Injeção Ele-

3361-4252
7807-5768
id: 129*3960

Mecânica em 
Geral

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

3361-8145
98876-7227
98193-2481

Direção: Rubens Alves

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

trônica
Carros Naciona-
is e Importados     

Rua 1° de Maio, 
130 – Vila Nova 
Cubatão – SP

autovidroscristal@pop.com.br

rsilva1238@ig.com.br

Especializada 
em:
Injeção Eletrô-
nica de Carros 
Nacionais e 

3361-3038     
99*9176

Importados
Rua Padre 
Primo Maria 
Vieira, 238 
- Jd. São 
Francisco - 
Cubatão - SP

arpcsouza@ig.com.br

3372-5325

- Retoques em 
Geral 
- Polimentos e 
Lubrificação

Rua Heládio Vi-
cente Ferreira, 
888 – Fundos 
– Vila Nova – 
Cubatão 

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão

3304-0416
id: 113*101889
- Alinhamento
- Balanceamento
- Câmbio
- Escapamentos
- Filtros

- Injeção Ele-
trônica
-Supensão
-Troca de Óleo

Rua Rio de 
Janeiro, 527
Vila Nova - Cu-
batão

correia-alves2011@hotmail.com

3361-5312
id: 45*2*171254

Especializada 
em concertos 
e colocação de 
Máquinas 
De vidros elétri-
cos e manual

 
Colocação de:
- Vidros
- Borrachas 
- Palhetas
- Calhas
- Insulfilm 
- Instalação de 
Som e alarmes 

Rua 1° de Maio,  
702 - Vila Nova 
- Cubatão 

3372-1191
id: 35*32*2829

- Peças Nacionais
- Acessórios em 
geral

Rua 25 de 
Dezembro, 

260 - Vila Natal  
Cubatão

(ao lado do rei 
do X-Salada)

- Oficina
- Peças
- Mecânicas
- Acessórios

Trabalhamos 
com 

SHENERAY

Rua 25 de 
Dezembro, 

260 - Vila Natal  
Cubatão

98838-2872

- Vendas 
de peças e 
Acessórios

- Manutenção

PROMOÇÃO:

- Capacete a partir ..... R$ 65,00 

- kit Relação Titan 150 colocado 
a partir de .................. R$ 60,00
Obs.: Oferta somente até durar 
o estoque (25 peças) 

- Troca de óleo Mineral 10W50 
a partir de .................. R$ 15,00

3372-6727

Av. Martins Fontes, 
343 - Vila Nova

 Cubatão

ALUGA
Galpões Pq. São Luis 620m²  cada
Casa de 2 dorms na Vila Nova 
R$ 1.203,00
Apartamento de 1 dorm no Jd 
.Casqueiro 
R$ 853,00
Apartamento  térreo 3 dorms com 1 
suíte 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  
Sobrado (fundos) de 2 dorm no Jd. 31 
de Março - R$ 853,00

VENDE-SE
Casa R$ 85.000.00 Com 2 quartos, Sala, Cozinha, Ba-
nheiro, Área de Serviço e Garagem - Rua Quatro - Cota 

200 - Cubatão/SP
Obs: Casa com cadastro da CDHU e situada em rua 
que já fou Urbanizada. (13) 98876-4588 / 99674-1817

sandrinho-pecas@hotmail.com

ANUNCIE
AQUI

(13)
3361-5212

ALUGA-SE PARA CRECHE
Ou outros fins comerciais

Avenida Nossa Senhora da Lapa, 909
Vila Nova – Cubatão.

Telefones: 3361-4944/99741-0514
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social
por Cristina Oliveira

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

ID: 35*18*103161

João do Beco que comemora 
mais um aniversário

Organizar eventos é 
uma arte. Requer planeja-
mento, tempo e paciência. 
Esses dois últimos estão 
em falta nos dias de hoje. 
Principalmente o tempo. 
Mas vamos focar no plane-
jamento. Ele tem uma série 
de tarefas que, se não fo-
rem bem executadas, trará 
uma série de dores de ca-
beça ao evento a ser orga-
nizado. Usaremos aqui um 
casamento como exemplo.

A lista de itens de uma 
festa de casamento é gran-
de. O local para a cerimô-
nia e a festa, os convidados, 
os bem casados, as mesas, 
garçons, Buffet, fotógrafo 

A importância do planejamento 
na organização dos eventos

e equipe de vídeo, música 
ou DJ, etc. Mas os noivos 
nem sempre tem tempo de 
ver tudo isso com calma. E 
o problema começa quando 
chegam às vésperas da ceri-
mônia e esses detalhes não 

estão 100% finalizados.
Segundo Rosa Rodri-

gues, da RR Cerimonial e 
Assessoria de eventos, um 
bom planejamento pode 
evitar muitos problemas. “É 

no planejamento que nós 
conseguimos ver custos e 
procuramos os melhores 
fornecedores de cada servi-
ço. Saber quem é o seu for-
necedor e/ou contratado, ter 
boas referências e ter opções 
para cada item do evento é 
essencial para a realização 
dele com sucesso”.

Rosa também conta que 
tudo começa na entrevista 
com o assessorado. “Essa 
entrevista serve para que 
nós tenhamos o máximo de 
informações possíveis do 
casal. Isso faz com que fique 
mais fácil direcionar o even-
to para aquilo que eles dese-
jam. Nós fazemos uma lista 

Assessora de eventos 
conta como não deixar 
que o seu evento se torne 
uma dor de cabeça

As Soroptimistas de Cubatão iniciam o Projeto “Sonhe, Realize - apoio profissional” com meninas do CAMP Cu-
batão. Esse foi o primeiro de sete encontros que acontecerão até o final de 2015. O projeto conta com a parceria 
do INTEC - Instituto Técnico Educacional e Cultural

A mamãe Daniela e o pai Weslei 
receberam amigos para comemo-
raros nove aninhos da filha Caro-
line. Parabéns! 

detalhada de tudo para que 
nada passe batido. É o gran-
de sonho do casal e o traba-
lho do assessor de eventos é 
tornar esse sonho possível”. 

Com uma cartela de 
grandes profissionais e for-
necedores, a RR Cerimo-
nial e Assessoria de Even-
tos busca tornar as festas 
e eventos de seus clientes 
algo memorável para eles 
e seus convidados. Casa-
mentos, festas de aniver-
sário, eventos empresa-
riais e de entretenimento. 
Para mais informações 
ligue para (13) 3472-7135 
ou pelo email rrcerimo-
nialeeventos@gmail.com.
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