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‘Primeiro turno’ chega 
a reta final em Cubatão

Quem vai sentar na pretinha? 
É a pergunta de Cido Barbosa 03

Partidos e pré-candida-
tos travam disputa acirra-
da nos bastidores. Alian-
ças, controle de legendas 
e conquista de pré-can-
didatos a vereador para 

formação de chapas 
competitivas estão no 
centro de uma batalha 
ferrenha travada nos 
bastidores da Câmara, da 
Prefeitura, em mesas de 

restaurantes e botecos e 
perante as cúpulas dos 
partidos no Estado e até 
em Brasília. 

Conforme já noticia-
mos as primeiras trocas 

de comando, visando 
2016 já ocorreram no PPS 
e no PDT. Os dois par-
tidos mudaram rapida-
mente de direção. Antes 
preparado para somar 

forças com outra legenda 
o PDT, agora, quer can-
didatura própria ao Exe-
cutivo e chapa completa 
para disputar a Câmara. 
Já o PPS continua na con-

dição de auxiliar, mas, ao 
que tudo indica, trocou 
uma possível aliança com 
o PMDB para repetir a 
dobradinha estadual com 
o PSDB. 02

DIVULGAÇÃO CODESP

Dois anos após a pa-
ralisia completa da Bai-
xada Santista por con-
ta de engarrafamentos 
históricos, o Governo do 
Estado anuncia conjun-
to de obras para facilitar 
a ligação da rodovia An-
chieta com o Porto de 
Santos. 

O governo autorizou 
que a Ecovias toque as 
primeiras intervenções 
na Anchieta. 

Outras obras serão re-
alizadas pela Codesp  e 
pela Prefeitura de San-
tos. 05

Mega congestionamentos

JC CHAVES

DAYANA DE LIMA

Marcus De Rossis recebe 
homenagem

O Ginásio de Esportes, onde 
o político fez seu último dis-
curso antes de passar mal 

e ser levado à UTI, terá seu 
nome e busto. Ligado ao Es-
porte, ex-presidente era tido 

como nome para a disputar a 
sucessão de Paulo Alexandre 
Barbosa em 2016 ou 2020. 03

Organizada pelo Sindicato 
do Comércio Varejista da Bai-
xada, a promoção é destinada 
ao aquecimento das vendas, 
e estimular o comércio no 
mês de setembro, considera-
do “morto”, ou seja, sem ne-
nhuma data comemorativa 
forte.  10

A prefeita Maria Antonieta, 
acompanhada de uma comi-
tiva de deputados federais e 
estaduais, realizou uma visto-
ria técnica pela área portuária 
da cidade. Objetivo é mostrar 
os avanços e o que precisa 
ser feito, além de cobrar mais 
atenção de Brasília  05

Setembro 
tem semana 
do desconto 

Comitiva se úne 
em defesa do  
Porto Guarujá

Padroeira de 
Cubatão terá
missa as 10h 04

Constantino é 
eleito presidente 
da Câmara 03

ARTIGO

Feriado SANTOS
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Ponto importante para 
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proporcionais, a redução 
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Faltando pouco mais de um 
ano e 45 dias para definição de 
quem assumirá a cadeira de pre-
feito e quem serão os 15 vereado-
res de 2017 a 2020 em Cubatão, 
governo, lideranças, pré-can-
didatos e direções dos partidos 
intensificam as articulações, de 
olho em “vencer” a primeira eta-
pa deste período o primeiro tur-
no da disputa. 

De fato, trata-se de uma cor-
rida contra o relógio. No próxi-
mo dia 1º de outubro, termina o 
prazo para adequações a algumas 
exigências legais, tais como filia-
ção partidária e domicílio eleito-
ral de no mínimo um ano antes 
do dia da eleição.

No centro das articulações 
estão as cúpulas dos principais 
partidos e também os pré-candi-
datos. 

Prefeituráveis
O cenário mais adiantado é o 

da disputa pela cadeira de prefei-
to. Na mesa estão colocados oito 
nomes para a disputa do Execu-
tivo, podem chegar a nove, caso 
se confirmem as especulações em 
torno do nome do deputado esta-
dual Paulo Corrêa Jr. A maioria 
já tem legenda definida, a exce-
ção de Wagner Moura e do vice-
-prefeito Donizete Tavares. 

Donizete é aliado de primeira 
ordem da prefeita Marcia Rosa. 
Atualmente é filiado ao Partido 
Social Cristão (PSC) mas pode 
migrar para o PT dependendo da 
definição do candidato governis-
ta. Para a vaga de candidato da 
máquina também são lembrados 
os nomes dos secretários José 
Carlos Ribeiro (CMT) e Fábio 
Inácio (Governo). Os dois são da 
cúpula petista, filiados históricos 
do partido e membros do primei-
ro escalão  do governo Marcia 
Rosa desde 2009.

Atravessar o 
Paço Municipal
Entre os prefeituráveis, nada 

menos que a metade está na Câ-
mara. Quatro nomes querem 
deixar o Legislativo e atravessar 
a esplanada do Paço. Entre eles, 
três (Ademário, Doda e Dinho) 
já sabem por qual legenda vão 
para a disputa. 

A indefinição é do prefeitu-
rável Wagner Moura. Eleito ve-
reador e  presidente da Câmara 
(2012/2014) pelo PT, Wagner 
também esteve no primeiro esca-
lão de Marcia entre 2009 e 2014. 

Partidos e pré-candidatos 
travam disputa acirrada 
nos bastidores
Alianças, controle de legendas e pré-candidatos 
estão no centro de uma batalha ferrenha travada 
nos bastidores da Câmara, da Prefeitura, restau-
rantes, botecos e perante as cúpulas dos partidos 
no Estado e até em Brasília

Wagner era considerado 
o principal nome da legenda 
para a sucessão. Contudo, des-
de que a assumiu a prefeitura 
por 30 dias por decisão judi-
cial, nunca mais se entendeu 
com a cúpula petista e a pre-
feita. Desde o início de 2015 

rola nos bastidores que Moura 
vai deixar a estrela vermelha. O 
caminho provável, praticamente 
certo, é que vai assinar, nos pró-
ximos dias, com o PMDB.  

Partidos definidos 
Entre as pré-candidaturas já 

consolidadas dentro dos parti-
dos está a do tucano Ademário. 
Atual presidente do diretório 
municipal do PSDB, Ademário 
é cotado para disputar Executi-
vo desde 2012, quando saiu das 
urnas como vereador mais vota-
do. Filiado há mais de 20 anos no 
PSDB, tem a expectativa de obter 
forte apoio de grandes nomes da 
legenda como do deputado fede-
ral Bruno Covas, do presidente 
da Assembleia Legislativa Fer-
nando Capez e colher frutos das 
realizações e da força da máqui-
na do governo Alckmin. 

Da Câmara Municipal saem 
outros dois nomes. Ex-petista e 
antes considerado o “homem-
-forte” do governo Marcia Rosa, 
o vereador Dinho migrou para o 
Solidariedade e tem dito que não 
deve disputar seu quinto man-
dado no parlamento. Analistas 
argumentam que mesmo sem 
grande estrutura partidária, Di-
nho pode fazer barulho na elei-
ção. Avaliam que, mesmo que 
não consiga se eleger mas con-

quiste boa votação, o vereador 
“solidário” se mantém vivo para 
tentar de novo em 2020. Bom 
lembrar que em 2018 acaba o 
instrumento da reeleição, como 
determina a reforma aprovada 
pelos deputados. 

Outro vereador que quer tro-
car de lado no Paço Municipal 
cubatense é o socialista Doda. 
Impulsionado pela própria vo-
tação na eleição do ano passado 
(quando obteve mais de sete mil 
votos na cidade) e pelos apoios 
declarados do vice-governador 
Márcio França e do deputado 
Caio França, Doda quer levar a 
bandeira da oposição sistemática 
que tem feito na Câmara desde 
2009.

Correndo por fora 
Sem mandados eletivos, três 

pré-candidaturas estão sendo tra-
balhadas. Entre essas, a mais recen-
te é a do ex-presidente da Câmara 
e   vereador por quatro mandados, 
João Ivaniel. Político de persona-
lidade forte, Ivaniel é o primeiro 
suplente do PSDB. Ficou fora da 
atual legislatura por pouco mais 
de 30 votos. Analistas avaliam que 
trata-se de uma candidatura que 
pode fazer muito barulho no pleito 
e de fato brigar pela cadeira. Após 
uma verdadeira reviravolta, Iva-

niel, juntamente com o advogado 
Júnior Passarelli, assumiram o PDT 
e colocaram o bloco na rua. 

Vereador por três legislaturas e 
também ex-presidente da Câmara, 
Geraldo Guedes é o nome do PR 

(Partido da República) para dispu-
tar a Prefeitura. Desta vez, Geraldo 
tem dito que é praticamente zero a 
chance de repetir o gesto de 2012 
e abrir mão da candidatura para 
compor. 

Outro que não conta com qual-
quer estrutura conferida por um 
mandato é o servidor público de 
carreira Pedro de Sá. Pedrinho se 
prepara para a sua segunda tentati-
va de chegar ao Executivo. 

Pré-candidatos 
a prefeito  

Donizete Tavares

Wagner Moura

Ademário (PSDB)

João Ivaniel (PDT)

Doda(PSB)

Dinho (SD)

Geraldo Guedes (PR)

Pedro Sá (PTB)

O cheque mate
Enquanto se desenham as articulações para a sucessão municipal, 

os estrategistas que pretendem construir a chapa imbatível sabem 
que precisam de uma com-
posição imbatível. É aí que surge 
a necessidade do vice ideal. E é 
neste quesito que surge o nome 
do presidente da Câmara Agui-
naldo Araújo. Ele é considerado 
o vice ideal para definir a con-
quista de 2016. Neste cenário 
também são lembrados Wan-
derley Mange  e o pastor Carlos 
Roberto Silva (Carlão). Não por 
acaso todos eles evangélicos

Articulação 
Em matérias de articula-

ção política a prefeita Mar-
cia Rosa não tem folga. No 
último sábado, por exemplo, 
teve uma longa conversa 
com o coordenador regional 
de um importante partido 
com forte representação em 
Cubatão. Faltam detalhes

Mal entendido 
e espalhado
Na Churrascaria Vila 

Nova todos estão vivos e go-
zando de boa saúde. 

O boato de um faleci-
mento começou por conta 
das portas fechadas e dos 
avisos colados do lado de 
fora dizendo que o fecha-
mento era por conta de re-
paros e que tudo voltaria 
ao normal na terça. Ocorre 
que muita gente passou em 
frente, não parou e deduziu 
tratar-se de falecimento.

 
Informação
Um dos colaboradores 

churrascaria, que aproveitou 
a folga para fazer reparos em 
frente sua casa reclama que 
ao menos 300 pessoas para-
ram para perguntar quem 
era o defunto. 

Pela direita
Wagner Moura solicitou 

o desligamento da execu-
tiva petista. Ele respondia 
pela secretaria geral da sigla. 
Como não poderia receber o 
próprio ofício, sobrou para 
o presidente Almir Moura.

Nem tudo 
são licenças
Antes que as Comissões 

da Prefeitura e da Câmara 
concluam alguma coisa, a 
informação que corre nos 
bastidores é de que a maio-
ria dos valores exorbitantes 
que aparecem na conta de 
funcionários não tem nada a 
ver com Licença Prêmio.

São diferenças salariais e 
incorporações retroativas, 
segundo comentários dos 
corredores. A liberação é 
mais rápida.

Filho Pródigo
Depois de temporada 

trabalhando no Distrito Fe-
deral, Fabrício Lopes, mi-
litante antigo do PSB de 
Cubatão, está de volta. Seu 
objetivo é brigar por uma 
cadeira na Câmara.

Assembleia
A Associação de Esporte, 

Cultura e Lazer FNB convi-
da os interessados a partici-
par da assembleia de funda-
ção da entidade. O evento 
ocorre no próximo dia 24, 
na Rua das Rosas, 317, a 
partir das 20 horas. Serão 
discuvotados o projeto do 

estatuto social e a eleição dos 
conselhos.

Circo pega fogo

Célio Lacerda e Manoel Ma-
raca entregaram suas cartas de 
desfiliação ao atual presidente 
municipal do PDT Passarelli Jr. 
“Em função da ação desagre-
gadora da Executiva Nacional/
Estadual que, sem qualquer tipo 
abertura democrática, destituiu a 
Comissão Provisória, ignorando 
o trabalho que desde 2012 elevou 
o PDT à protagonista no cenário 
político municipal”, justificam.  

Célio Lacerda, o ex vice, é co-
merciante tradicional, presidente 
da Associação dos Engenheiros 
e representante de Cubatão no 
CREA-SP. Maraca, ex-secretário, 
é presidente da Associação dos 
Aposentados, diretor adminis-
trativo do Sindicato dos Quími-
cos e conselheiro municipal de 
Saúde

Cadeira da prefeita
Na segunda-feira quem foi à 

Prefeitura viu uma cena inusita-
da. A cadeira da prefeita Marcia 
Rosa estava no saguão, à dis-
posição de quem quisesse sen-
tar. De lá não voltou mais para 
o gabinete. Para evitar maiores 
transtornos e flashs ela teria sido 
imediatamente recolhida pelo 
secretário de Comunicação. 

Especulações
Ninguém entendeu direito a 

mensagem implícita no ato. Para 
alguns seria um recado ligado à 
sucessão municipal, pois ela ti-
nha acabo de informar que anun-
ciaria seu preferido. Para outros, 
seria um desabafo contra aqueles 
que tentam tirar seu mandato na 
Justiça, o que ela qualifica como 
‘golpe democrático’. Neste caso o 
estresse da prefeita teria atingin-
do picos quando a Câmara, num 
possível ato de rebeldia políti-
ca, recusou a criação da Guarda 
Municipal, semana passada. 
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HOMENAGEM

As peças começam a 
se movimentar intensa-
mente no tabuleiro polí-
tico da Baixada Santista, 
visando às eleições mu-
nicipais de 2016.

Mês passado Acontece 
falou na pré disputa pe-
culiar em Santos; ‘a briga 
pela indicação do vice 
Paulo Alexandre Barbosa 
que, ao que tudo indica, 
disputará a reeleição com 
alta popularidade. Entre 
as peças chave, o então 
presidente da Câmara 
Marcu De Rossis

Na Pérola do Atlânti-
co, enquanto se aguarda 
o start de Antonieta para 
o nome governista, a 
oposição se fortalece em 
frente opostas, indicando 
que só o segundo turno 
resolverá a parada.

Mas em Cubatão  o 
caldeirão ferve e a prefei-
ta Marcia Rosa ainda jo-
gou gasolina esta semana. 
Primeiro anunciou que 
já tem o escolhido para a 
sucessão. Depois expôs no 
saguão a sua cadeira que, 
carinhosamente, apelida-
mos de pretinha.

A prefeita falou que 
nunca sentou nela e que 
quem quisesse podia sen-
tar. Então... sentei. Desco-
bri que a bichinha além de 
macia é mágica. Fui para 
casa, e a noite até sonhei: 
tinha vivido em outras 
vidas como rei e até fa-
raó, sempre sentando em 
majestosas cadeiras. Que 
arrependimento! Não de-
via ter sentado; a pretinha 
mexeu com a minha cabe-
ça. Esperta foi a Marcia, 

que nunca sentou nela.
Esta pretinha já deixou 

gente louca, em Cubatão. 
Na época do Clermont, o 
Carlos de Freitas ia ao Paço 
à noite dizendo que era pra 
assinar processos. Menti-
ra!!! Escondido, ele sentava 
na pretinha, relaxava, en-
trava em êxtase e até vira-
va os olhinhos; imagina a 
cena? Eu vi! Depois disso 
pirou e, há sete anos, só 
fala nisso, nas esquinas. O 
Geraldo Guedes é outro, 
dizem: ele inventou de ser 
líder do prefeito só para 
ter a desculpa de ir todos 
os dias no gabinete e dar 
uma sentadinha, enquan-
to o chefe ia ao banheiro. 
Só que Clermont via tudo 
pelo buraquinho da fecha-
dura. Tá vendo ai, Guedes? 
Por isso que ele escolheu o 

Quem quer sentar na pretinha?
Paiva! 

Outro que não me en-
gana é o Ademário. Esta 
semana veio com este 
papo de PSDB Mulher, 
programa de TV... mas eu 
sei muito bem da sua in-
tenção. Ele quer o mesmo 
que os seus colegas de Câ-
mara Dinho e Doda mais 
desejam na vida: sentar na 
pretinha! Aliás, tô descon-
fiado deste afastamento do 
Dinho com a prefeita; ele 
a admirava tanto! Tá me 
cheirando ciúmes, e deve 
ser por causa da pretinha.

Na última eleição criti-
quei: “Este Nei Serra não 
se emenda! já foi prefeito 
três vezes e já é quarta vez 
que tenta voltar”. Perdoe-
-me pela blasfêmia Nei! 
Você pode vir tentar de 
novo pela quinta vez. Ago-

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
Diretor presidente do

 Jornal Acontece

A história dos envolvi-
mentos social e esportivo 
do ex-presidente da Câma-
ra, Marcus De Rosis, ficará 
imortalizada. 

Um decreto municipal 
dará o nome do vereador 
ao Ginásio de Ginástica 
Artística da Arena Olímpi-
ca da Zona Noroeste, inau-
gurado sábado. 

O prefeito Paulo Ale-
xandre Barbosa confirmou 
que o ginásio receberá um 
busto do vereador. 

No local, De Rosis fez 
seu último  discurso de 
uma carreira política de 
mais de 20 anos. 

De Rosis, de 54 anos, 
participou da inauguração, 
no último sábado, quan-

SUSAN HORTAS

Marcus De Rosis dá nome a 
Ginásio na Zona Noroeste

do sentiu-se mal e faleceu 
horas mais tarde, vítima de 
infarte. 

O investimento no Gi-
násio foi de cerca de R$ 6,3 
milhões. Parte dos recursos 
veio do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias (Dade), do 
Governo do Estado.

Olímpico
O novo equipamento 

conta com moderna in-
fraestrutura com foco es-
pecializado na Ginastica 
Olímpica. 

O ginásio conta com 43 
aparelhos, com destaque 
para a mesa de salto Rio, 
que só existe em quatro ci-
dades brasileiras

ra eu compreendo. E quem 
sentou e não quis voltar 
‘que atire a primeira pedra’.

E o Ivaniel: cabra ma-
cho do norte? Nada disso! 
Até ele anda mais flexível: 
será que é a vontade de 
sentar na pretinha que está 
invadindo o seu ser?

Mas quem já está abor-
recendo a pretinha é o 
Wagner Moura. Ele já sen-
tou lá e gostou, que eu sei. 
Depois que saiu ficou tão 
ansioso que até resolveu 
mudar de partido. Acho 
que a pretinha também 
mexeu com a cabeça dele. 
Desde o inicio deste ano, 
diz que vai para o PMDB, 
mas nunca vai. Era o prin-
cipal pré-candidato e tinha 
tudo para ser o nome do 
PT para subir na cadei-
ra, mas não resolve. Poxa 

Wagner: ‘nem sobe, nem 
sai de cima’!

Semana que vem vou 
me infiltrar no gabinete 
do Donizete. Querendo 
ele ou não, vou sentar 
na cadeira do vice. Com 
cuidado, claro, pois deve 
ter espinho. Você já viu 
alguém que sentou ali 
querer voltar? Quando eu 
descobrir o motivo, conto. 

Marca do dinamismo político De Rosis é a atual sede do Poder Legislativo. Antes, a Câmara 
pagava aluguel. O cálculo é que o investimento já se pagou e está gerando economia de recursos

A importância das 
obras de acesso ao Porto 
de Santos foi o tema cen-
tral da  conversa, ocorrida 
no início da semana, du-
rante evento realizado em 
Santos. Antonieta solici-
tou ao ministro, que é seu 
companheiro de partido, 
empenho na construção do 
segundo trecho das obras 
na perimetral. 

Segunda fase 
da Perimetral
A segunda fase da Pe-

rimetral de Guarujá terá 4 
quilômetros de pista e duas 
pontes, sendo uma estaiada 
e outra convencional. 

A obra está orçada em 
cerca de R$ 300 milhões e 
vai segregar de vez o trân-
sito de caminhões. 

Todas as proposições de 

traçado e obras necessárias 
foram aprovadas em reuni-
ões técnicas entre a Prefei-

PERIMETRAL CÂMARA DE SANTOS

Ministro recebe apelo por 
obras das avenidas portuárias 
de Santos e Guarujá

“Temos a necessidade da concretização das obras da Pe-
rimentral de Guarujá, porque não podemos perder tudo o 
que já avançamos: como a construção do acesso provisó-
rio que diminui cerca de 40% o fluxo de caminhões na Rua 
do Adubo. Nós colaboramos em tudo que estava em nosso 
alcance, mas precisamos do empenho do Governo Federal 
para darmos andamentos às obras”.

Maria Antonieta de Brito, Prefeita de Guarujá   

tura de Guarujá e a Com-
panhia Docas do Estado de 
São Paulo (Codesp).

Vereador mais expe-
riente da Casa,  Manoel 
Constantino retorna ao 
cargo de presidente por de-
cisão  da maioria absoluta 
de seus pares. 

O decano parlamentar 
santista recebeu 14 vo-
tos na sessão realizada na 
noite desta quinta (13).

A eleição ex-
traordinária ocorre 
devido a  morte, de  
Marcos De Rosis, 
A sessão foi con-
duzida pelo atual 
vice-presidente ve-
rador Kenny

Manoel Constantino 
é eleito presidente 

Trajetória 

Constantino é o mais an-
tigo vereador em atividade 
na Câmara santista. Assu-
miu o primeiro mandato 
em 1983, sendo eleito pres-
idente da Casa em dezem-
bro de 2010, para o  biênio 

2 0 1 1 / 2 0 1 2 . E l e 
nasceu em Mata 
Grande,  Alagoas, 
e reside em San-
tos há mais de 50 
anos, 40 dos quais 
na mesma casa, no 
Rádio Clube. 

A capacidade de aglutinação e fatores como o seu 

partido, sua idade, trajetória  e  expressivas votações, 

colocavam, naturalmente, o nome de De Rosis como 

candidato à sucessão do prefeito Paulo Alexandre 

Barbosa. Em matéria recente de Acontece, o político 

também foi lembrado como opção para compor a 

chapa de reeleição do atual prefeito.

 Currículo
Santista, Marcus De Ro-

sis ingressou na política 
em 1989, um dos vereado-

res mais jovens da histó-
ria do legislativo santista 
estava no sexto mandado 
como vereador e presidia 

a Câmara pela quarta vez. 
Esteve sempre ligado ao 
setor esportivo. Foi presi-
dente da Associação Atlé-

tica Portuguesa e secretá-
rio municipal de Esporte 
(2000 a 2003). Teve mais de 
5 mil votos em 2012.
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social
por Cristina Oliveira

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

ID: 35*18*103161

A Casa da Amizade do Rotary Club de Cubatão realizou a tradicional Noite dos Caldos. A 
presidente da Casa da Amizade Leonice Rapussi de Oliveira agradece a todos os presentes.

Tucanas se mobilizam
Antevendo os movimentos políticos, as mulheres do PSDB de Cubatão fizeram um 
ato para reativar o PSDB Mulher. O vice Adenilson Amorim abriu os trabalhos. Na 
mesa a representante estadual Dorcas Domingues e a presidente municipal Maria 
Rosilene receberam demais autoridades tucanas. No anfiteatro da Câmara elas e o 
vereador Ademário falaram para um público de mais de 100 mulheres. 

Parabéns 

Matheus BonifácioMariana Pucciarelo
Pau Brasil

Fundo Social de Solidariedade do Guarujá entrega cobertores e roupas de frios 
que foram recebidos através de campanhas como a Campanha do Agasalho. 
Ao todo, foram mais de 600 peças doadas a entidades sociais do Município que 
são cadastradas no FSS. Além dos cobertores e roupas, foram doados mais de 
1600 quilos de alimentos não perecíveis.

Juliana Camargo
Instituto de Estética 

Missionária
Beth Reis

Marcos Spolaor
Contador

Luiz Rosa
Auto Escola Prisma

Na TV Com 
 
O presidente  do Sin-
tracomos, Macaé e o 
vereador Ademário 
participaram do Pro-
grama Ação & Reação 
veiculado pela  TV Com 
Santos, com o jornalista 

Guto. “O movimento sindical da região criou o Fórum Cresce Baixada,  afim 
de brecar o desemprego e garantir as vagas para quem é da nossa região,” 
disse Macaé, lembrando que o Sindicato mantém o CTEP – Centro Técnico 
de Especialização Profissional, há 13 anos qualificando e requalificando 
trabalhadores nas áreas de elétrica, hidráulica, solda e dry wall”. Ademário 
criticou a falta de infraestrutura do município e lembrou os benefícios e a 
relevância do “Programa Serra do Mar” em Cubatão.

Não sobrou nem um ca-
roço de feijão na panela. 
A Feijoada dos Brahmei-
ros foi um sucesso.
Ao centro o atual pre-
sidente Banha ladeado 
por Milton e Chico da 
Adega.

A missa em homenagem à pa-
droeira de Cubatão, Nossa Se-
nhora da Lapa, será especial 
neste sábado (15) às 10h, na 
Igreja Matriz. A Banda Marcial 
de Cubatão e o Coral Zanzalá 
participam da celebração litúr-
gica com música. A ideia é que 
as equipes artísticas façam a li-
turgia musical durante a missa. 
Serão 11 canções, conforme a 
liturgia católica: Entrada - “De 
Alegria Vibrei no Senhor”, Ato 
penitencial  - “Tende Piedade 
de Nós”, Glória - “Gloria a Deus 
nos altos céus Irmã Maria”, Sal-
mo, Aclamação - “Aleluia! Disse 
a Mãe de Jesus”, Ofertas - “De 

Neste sábado, 15, é feriado municipal em Cubatão. Missa as 10h é o ponto alto das 
comemorações e terá a Banda Marcial e o Coral Zanzalá homenageando a padroeira

Mão Estendida”, Santo - “Santo, 
Santos, Santo Senhor Deus do 
Universo”, Paz - “A Paz Esteja 
Contigo”, Cordeiro - “O Cordeiro 
de Deus”, Comunhão - “Venham 
Todos Para a Ceia do Senhor” 
e Ação de Graças -  “Nossa Se-
nhora”, de Roberto Carlos. As 
canções foram escolhidas pelo 
pároco Carlos Miranda. De acor-
do com o maestro Alexandre 
Felipe Gomes, regente da Mar-
cial, esta é a primeira vez que 
um grupo artístico acompanha 
a liturgia da missa católica com 
música. “É uma alegria partici-
parmos da festa em homena-
gem à padroeira da cidade”. 

 O canto final será o Hino de 
Nossa Senhora da Lapa, que 
recebeu um arranjo especial 
criado pelo maestro Roberto 
Farias. O arranjo instrumen-
tal oficial da música era uma 
antiga reivindicação da comu-
nidade católica cubatense que 
está sendo atendida neste ano. 
“Será a estreia do Hino, oficial-
mente”, completou Gomes.
O concerto será regido pelo ma-
estro convidado Fúlvio Scarme, 
de Laranjal Paulista. Um dos 
mais conceituados regentes de 
formação sinfônica do estado, 
Scarme já regeu no Chile, Ar-
gentina e Portugal.
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R$ 378 milhões
é a estimativa de custo 
das obras. Previsão de
 entrega das primeiras 
obras é março de 2016 

PORTO DE GUARUJÁ MAIS FLUIDEZ

desenvolvimento
Dois anos depois do 
caos, Estado anuncia 
obras na Anchieta
Proposta é separar caminhões dos 
carros de passeio na chegada 
à Baixada e  nos acessos ao Porto

tes obras entre o km 60 e 
65 da rodovia Anchieta. 

Além das obras que se-
rão tocadas pela Ecovias, 
estão previstas duas obras 
de responsabilidade da 
Prefeitura de Santos, sen-
do uma que fará ligação 
da Anchieta com a ave-

nida Nossa Senhora 
de Fátima através 
de um viaduto so-
bre o rio São Jorge. 
Também ficará por 
conta da Prefeitura 
uma outra ligação 
da Nossa Senho-
ra de Fátima com a 

Anchieta através de um 
“mergulhão”. A estimativa 
de investimento por parte 
da Prefeitura é de R$ 129 
milhões.

A cargo da Codesp fi-
cará a responsabilidade de 
construção de um novo 
viaduto para interligar a 
Anchieta à avenida Peri-
metral da margem direita 
do Porto. O investimento 

previsto é de cerca de R$ 
126 milhões. 

Se mantiver o ritmo das 
obras que já tocou, como 
os viadutos do Humaitá e 
Parque das Bandeiras e o 
Anel Viário de Cubatão, a 

Ecovias deve entregar sua 
parte muito antes da Prefei-
tura e Codesp. 
Superados os 
procedimentos 
burocráticos a  
Ecovias pode  

iniciar a obra, sem depen-
der de licitações. 

Ainda pela metade, as obras de duplicação de dois viadutos, o do Casqueiro (Anchieta) e so-
bre o Rio Casqueiro (Imigrantes), que vão ajudar a diminuir os congestionamentos, foram 
retomadas após seis meses de lentidão e paralização. Em ritmo mais acelerado a obra da Imi-
grantes foi retomada de maneira mais contundente e trechos de asfalto já foram realizados. De 
maneira mais tímida, dois contêineres e meia dúzia de funcionários trabalham no Casqueiro

Invetimentos
Ecovias / Estado R$ 123 milhões 

Codesp / União R$ 126 milhões

Prefeitura de Santos R$ 129 milhões

Intervenções planejadas 
• Retificação da Pista Sul da Via Anchieta, com in-

terligação das vias marginais sob novo viaduto 
no km 65 da Pista Sul;

• Novo viaduto de conexão entre as marginais da 
Via Anchieta no bairro de Piratininga;

• Nova alça de saída do viaduto Augusto Scarabot-
to, no sentido Planalto da Via Anchieta.

Acompanhada por 
uma comitiva de de-
putados estaduais e 
federais, a prefeita Ma-
ria Antonieta de Brito, 
realizou, uma vistoria 
técnica pela área por-
tuária da Cidade. 

 O objetivo foi mos-
trar os investimentos 
realizados e quais ainda 
precisam ser feitos. 

A Comissão vai dis-
cutir o assunto a partir 
do próximo dia 18, em 
audiência que  trata    
de novos acessos e in-
fraestrutura do Porto. 

Comitiva  
A comitiva foi com-

posta pelos deputados 
federais Clarissa Garo-

Os congestionamentos 
diários na chegada e saída 
de Praia Grande pela rodo-
via Imigrantes estão com 
os dias contados. 

De acordo com a Prefei-
tura a obra de eliminação 
do último cruzamento da 
avenida Ayrton Senna, 
será entregue ainda este 
ano. 

Quem passa pela Ave-
nida Ayrton Senna, na 
altura da cabeceira da 
Ponte do Mar Pequeno, 
já percebe que acontece 
uma escavação no trecho 

JULIO CESAR CHAVES

DAYANA DE LIMA

Antonieta e deputados 
somam forças para cobrar 
mais atenção de Brasília

tinho, João Paulo Tavares 
Papa, Marcelo Squassoni, 
Beto Mansur, Leônidas 
Cristino, Milton Monti, 
Nelson Marquezelli, Her-
mes Parcianello, Jaime 

Martins Filho, Juscelino 
Filho, Claudio Moura 
Silva e Edmar Pires dos 
Santos; os deputados es-
taduais Caio França e 
Paulo Corrêa Júnior; o o 

prefeito de Suzano, Paulo 
Tokuzumi e o presidente 
da Codesp, Angelino Ca-
puto. 

Técnicos da Prefeitura 
também acompanharam. 

Obra em Praia 
Grande terá 
impacto regional
Eliminação de cruzamento da avenida 
Ayrton Senna no entroncamento com a 
Imigrantes dará mais fluidez para quem 
chega e sai de São Vicente e nos trajetos 
para Santos e Cubatão, além é claro, do 
alívio para quem segue para a Capital

em que são realizadas as 
obras da passagem inferior 
na Ayrton Senna, que sub-
stituirá trecho da pista de 
sentido São Vicente–Praia 
Grande.  

A entrega está prevista 
para o final de 2015. 

O Governo do Esta-
do e a Ecovias podem 
trazer alívio para mi-
lhares de motoristas e 
passageiros que dia-
riamente enfrentam o 
complicado trânsito 
entre Cubatão e Santos 
pela via Anchieta.

Na última terça o 
governador Geraldo 
Alckmin anunciou que 
a concessionária vai 
realizar três importan-

R$ 22 milhões 
é a previsão de investimento 
total na obra. Os recursos 
foram liberados pelo DADE 
(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimentos das Es-
tâncias) do Estado. 
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HORIZONTAIS 1- Jamelli; 5- Moisés; 6- Dutra; 10- Alfinete; 11- Gutenberg; 15- União; 17- Louro; 19- Sérgio; 20- Ferraz; 22- Gil; 26- Zequinha; 27- Cejas;  
29- Osias; 30- Bebeto; 32- Didi; 34- Rubinho; 35- Jairo.

vida& saúde

Rumilson Castro

Professores da rede 
municipal de ensino de 
Cubatão participaram de 
oficinas para conhecer o 
jogo Cidade Viva – Jogo 
Cooperativo de Educação 
Ambiental, iniciativa cons-
truída pela Anglo Ameri-
can em parceria com a Se-
cretaria da Educação. 

O material lúdico foi 
desenvolvido com o pro-
pósito de estimular a dis-
cussão e a troca de ideias 
entre os alunos, buscando 

Anglo American 
apresenta jogo 
educativo para rede

soluções para possíveis pro-
blemas relacionados ao meio 
ambiente, identificando possí-

veis públicos, regiões afetadas 
e seus interesses.

A dinâmica do jogo apre-
sentará aos estudantes situa-
ções desafiadoras e os alunos 
sugerirão quais órgãos do po-
der público e organizações da 
sociedade poderiam ser acio-
nados conforme o problema 
discutido, listando as ações a 
serem realizadas para solucio-
nar a situação e definir a escala 
de prioridade para cada caso 
apresentado.

“Esse material proporciona aos jovens maior compre-
ensão sobre o papel da sociedade e também estimula 
não apenas a pensarem em soluções para os possíveis 
problemas ambientais, mas a repensarem suas pró-
prias ações em relação à cidade como um todo. Para a 
Anglo American, estimular esse tipo de consciência é 
importante, pois planta a sementinha da sustentabi-
lidade nos futuros adultos” 

Marcelo Marcos Silva, gerente de Segurança, 
Saúde e Meio Ambiente da Anglo American 

Uma viagem pelos sa-
bores nacionais e interna-
cionais, em um único lu-
gar. A Festa Gastronômica 
das Tradições, que aconte-
ce no Pavilhão de Eventos 
Jair Rodrigues, em Praia 
Grande, oferece excelen-
tes opções da gastronomia 
brasileira e mundial.

A Festa segue até o dia 
30 de agosto. São 
cerca de 20 restau-
rantes com opções 
de comidas típicas 
brasileiras e mun-
diais. Itália, Japão, 
China, Arábia Saudi-
ta e Estados Unidos 
são alguns dos países 
que têm bandeira no 
Festival, com pratos 
especiais como ra-
violli verde rechea-
do com mussarela 
de búfala ao molho 
de tomate, sanduí-

Festa Gastronômica das 
Tradições segue para 2º final 
de semana em Praia Grande
Culinária especial e música ao vivo 
são principais atrações da festa

ches americanos, ceviche, 
temaki, sashimi, yakissoba 
e tempurá, entre outros.

Entre os pratos da culi-
nária brasileira, destaque 
para Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Bahia, Per-
nambuco, entre outros, 
com feijoada, frango com 
quiabo, costela gaúcha, va-

tapá, acarajé, tutu a minei-
ra, guisado de galo, entre 
outros.

Atrações 
Além da gastronomia, 

a festa oferece música ao 
vivo sempre a partir das 
20 horas, com bandas que 
fazem um som acústico, e 
brinquedos para as crian-
ças, com escorregador in-
flável e pula pula. 

A quadra de fute-
bol de areia da Aveni-
da Beira Mar receberá 
neste sábado, dia 15, 
a 2ª etapa do Circuito 
Futevôlei Jardim Cas-
queiro. Da competição 
participam 28 equipes, 
divididas entre as séries 
Ouro e Prata. Segundo 
o organizador, Carlos 
Sassaki, no período da 

Futevôlei movimenta 
Jardim Casqueiro

manhã, a partir das 9h, ha-
verá a disputa entre as 16 
duplas inscritas na série 
Prata e a partir 
das 12h, entre 
as 12 equipes 
da série Ouro.

Estão ins-
critas duplas 
de Cubatão, 
Santos, São Vi-
cente, Guarujá 

Premiação
SÉRIE OURO 
Campeões   R$ 400,00 
Vice campeões  R$ 200,00
Terceira colocação  R$ 100,00
As três melhores duplas da série Prata 
receberão troféus e brindes.

e Praia Grande. Os melho-
res vão levar prêmios em 
dinheiro e outros prêmios. 

HORIZONTAIS 1- Atacante do Corinthians em 2003, revelado no São Paulo. 5- Zagueiro do Bangu 
em 1981, xará do líder israelita na fuga  do Egito. 6- Lateral-esquerdo do Coritiba em 1999, xará de 
famosa rodovia. 10- Lateral-direito do Joinville, vencedor da “Bola de Prata”, em 1986. 11- Meia do 
América-MG em 1993, xará do inventor alemão, considerado o pai da imprensa. 15- Copa venci-
da pelo Flamengo, na disputa do Brasileirão de 1987. 17- Lateral-direito do Fortaleza, vencedor da 
“Bola de Prata”, em 1974. 19- (?) Ramirez, técnico uruguaio do Criciúma no ano de 1993. 20- Victor 
(?), lateral-direito do Santos em 2015. 22- Jô e (?), atacantes do Corinthians em 2003, xarás de apre-
sentadores de programas de TV. 26- Marinho Chagas e (?), botafoguenses premiados com a “Bola  
de Prata” no Brasileirão de 1973. 27- Argentino que dividiu com o uruguaio “Ancheta”, o prêmio da  
“Bola de Ouro” em 1973. 29- Autor de 3 gols na goleada do União São João sobre o Criciúma  (5x1), 
em 1993. 30- Autor do gol que decidiu a Copa União, vencida pelo Flamengo em1987. 32- Atacante 
do Bahia em 2003, xará do técnico do Peru na  Copa de 1970. 34- Goleiro do Timão em 2003, xará 
de piloto de F1. 35- (?) Lenzi, ponta-esquerda do Criciúma no Brasileirão de 1993, cujo xará teve uma 
filha ressuscitada por Jesus. VERTICAIS 2- Campeão do Brasileirão em 1980/1982/1983/1987, xará 
de empresa envolvida na operação “Lava Jato”. 3- Zagueiro do Bugre, vencedor da “Bola de Prata”, 
em 1975. 4- Único atleta do Corinthians, vencedor da “Bola de Prata” em 1971. 7- Autor do último 
gol pró Flamengo, na decisão do Brasileirão/83. 8- Júnior, (?) e Zico, atletas presentes em todos 
jogos do Flamengo, em 1982. 9- Robinho e (?), gratas revelações do Santos na conquista de 2002. 
12- Goleiro do Operário/MS, vencedor da “Bola de Prata”, em 1978. 13- Goleiro santista, vítima de 
3 gols na decisão em 1983. 14- Banguense, marcado pela perda do pênalti na decisão Brasileiro 
de 1985. 16- Ponta-direita do Vitória, vencedor da “Bola de Prata” em 1972. 18- Meio-campista do Fu-
racão no Brasileirão de 2003, presente na Copa de 2014. 21- Lateral-direito do Palmeiras em 2015, 
xará de apóstolo médico. 23- (?) Pereira, técnico do Bahia em 2003, xará de líder petista há déca-
das. 24- Lateral-direito do Remo em 1972, presente no Brasileirão de 1986, jogando pelo Galo Mineiro. 
25- Campeão pelo Flamengo em 1992, oriundo do Goiás. 28- Apesar de baixa estatura, defendeu 
os clubes: Vascão, Mengão e Fluzão, com a mesma desenvoltura na história do Brasileirão. 31- (?) e 
Polozzi, dupla de zaga da Ponte Preta, premiada com a  “Bola de Prata”, no Brasileirão de 1977. 
33- Lateral-esquerdo do Furacão em 2003, xará do 1º czar da Rússia, apelidado de “O Terrível”.

VERTICAIS 2- Andrade; 3- Amaral; 4- Rivellino; 7- Adílio; 8- Marinho; 9- Diego; 12- Manga; 13- Marolla; 14- Ado; 16- Osni; 18- Fernandinho; 21- Lucas;  23- 
Lula; 24- Nelinho; 25- Uidemar; 28- Romário; 31- Oscar; 33- Ivan.

Santos realiza mais uma edição da tradicional Feira de Orgânicos. 
Nesse domingo, das 9h às 13h, a escola Leonor Mendes de Barros 
(Praça Fernandes Pacheco s/º) está de portas abertas para quem qui-
ser adquirir produtos orgânicos diretamente dos produtores. Tam-
bém haverá degustação e venda de receitas orgânicas, pães artesa-
nais e tapioca, além de uma apresentação musical com o trompetista 
Claudio Ricardo e o tecladista Jaime Augusto.

MARCELO MARTINS/PMC

Feira de Orgânicos 
no Gonzaga

Divulgação

REDE PÚBLICA

ESPORTE
ALEXANDRA GIULIETTI
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Carro e Moto

Mecânica em 
Geral

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

3361-8145
98876-7227
98193-2481

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

autovidroscristal@pop.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

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão

3372-5325

- Retoques em 
Geral 
- Polimentos e 
Lubrificação

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

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

3361-4252
7807-5768
id: 129*3960

Direção: Rubens Alves

trônica
Carros Naciona-
is e Importados     

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

rsilva1238@ig.com.br

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

sandrinho-pecas@hotmail.com

ANUNCIE

AQUI

(13)
3361-5212

Imóveis
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

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/

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

ALUGA
Apartamento 2 dorm na Rua XV de No-
vembro - Vila Nova - 
R$ 883,00 mais condomínio
Apartamento de 1 dorm no Jd .Casqueiro 
R$ 853,00
Apartamento 3 dorms no Jd. Casqueiro 
R$ 1.303,00
Casa de 3 dorms na Vila Nova - R$ 
1.103,00
Comercial - Galpão no Pq. São Luis 
620M² 
Comercial - Salão na Pça dos Andradas 
(Santos)
Comercial - Salão no Jd. São Francisco
Comercial - Salas a apartir de R$ 703,00

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

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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CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172 casamentoed
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FELIPE PEREIRA DA CONCEIÇÃO e MARCELA MOREIRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, operador de eti/eta, RG n.º 46633932X - SSP/SP, CPF n.º 37443212828, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (19/12/1989), residente na Rua Elias Zarzur, 678, Água Fria, Cubatão - SP, filho de JOSÉ CARLOS 
DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, promotor de eventos, com 44 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DA PENHA PEREIRA FEITOSA, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, 
com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, do lar, RG n.º 370651686 - SSP/SP, CPF n.º 38120443829, com 27 anos de idade, natural de Téofilo 
Otoni - MG (Teófilo Otoni-MG  Livro nº 143, fls. nº 76, Termo nº 54752), nascida no dia vinte e sete de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (27/01/1988), residente na Rua Elias Zarzur, 678, Água Fria, 
Cubatão - SP, filha de MARCELO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 48 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de EDINA BATISTA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 53 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, 05 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ELIAS SANTOS DE JESUS e MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, frentista, RG n.º 159568729 - SSP/SP, CPF n.º 05654927809, 
com 51 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos 
e sessenta e quatro (26/01/1964), residente na Rua João Olea Aguilar, 159, Jd. 31 de Março, Cubatão - 
SP, filho de ALOYSIO MOREIRA DE JESUS, falecido há 25 anos e de MARIA JOSÉ SANTOS, falecida há 1 
ano. Divorciado de Valéria Aparecida Alves, conforme sentença dtada de 29/08/2012, proferida pelo Juiz 
de Direito da 4ªVara Judicial da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº808/2012. Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 1767588 - SSP/SP, CPF n.º 39421066391, com 
44 anos de idade, natural de Parnaíba - PI, nascida no dia dezenove de novembro de mil novecentos e 
setenta (19/11/1970), residente na Rua João Olea Aguilar, 159, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, filha de 
LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 68 anos de idade, residente 
em Parnaíba - PI e de MARIA DO SOCORRO LINHARES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 69 anos de idade, residente em Parnaíba - PI. Divorciada de Paulo Renato Pereira da Silva, confor-
me sentença datada de 18/09/2014, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Cível de Parnaíba/PI, nos 
autos do processo nº0003318-32.2014.8.18.0031. 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, 05 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: WALEX VIEIRA DOS SANTOS e LUCIANA SANTOS DE CARVALHO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 423471697 - SSP/SP, com 20 anos 
de idade, natural de Itajai - SC (Itajai-SC  Livro nº 61, fls. nº 162, Termo nº 50887), nascido no dia 
quinze de maio de mil novecentos e noventa e cinco (15/05/1995), residente na Rua Antonio Braz 
Correia, 28, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de JOSUE JOSE DOS SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, eletricista, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MIRAILDA VIEIRA DE SANTA-
NA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 570195263 - SSP/
SP, com 16 anos de idade, natural de Guarujá - SP (Guarujá-SP  Livro nº 81, fls. nº 230, Termo nº 
54665), nascida no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e oito (23/08/1998), re-
sidente na Rua Antonio da Silva Melo, 216, Santa Cruz dos Navegantes, Guarujá - SP, filha de ADE-
MIR MARIO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, pescador, com 60 anos de idade, residente 
em Guarujá - SP e de LUCIA SANTOS BENEDITO, de nacionalidade brasileira, diarista, com 49 anos 
de idade, residente em Guarujá - 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, 05 de agosto 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: MARCOS DE LIMA BARBOSA e KICIELLE DA CRUZ SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de caldeiraria, RG n.º 34448693 - SSP/SP, CPF n.º 
28998688883, com 34 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 47, fls. nº 
153, Termo nº 29558), nascido no dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta (18/08/1980), resi-
dente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 25, bl.B, aptº52, Bolsão 7, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ALVES 
BARBOSA, de nacionalidade brasileira, encarregado de caldeiraria, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DE LIMA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 40447831 - SSP/SP, CPF n.º 43286043842, com 20 anos de idade, natural de Estancia - SE (Estancia - SE  
Livro nº 30, fls. nº 187, Termo nº 748), nascida no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(05/04/1995), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 25, bl.B, aptº52, Bolsão 7, Cubatão - SP, fil-
ha de JOSÉ DILSON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, isolador refratário, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA VALDICE DA CRUZ SANTOS, de nacionalidade brasileira, vendedo-
ra, com 48 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, 06 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FELIPE DANIEL DOS SANTOS e DAIANE DA SILVA FIGUÊREDO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 475068816 - SSP/SP, CPF n.º 41186811889, com 
24 anos de idade, natural de Surubim - PE (Vertente do Lério, Surubim-PE  Livro nº 17, fls. nº 12, Termo 
nº 21600), nascido no dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e um (04/05/1991), residente 
na Rua Caminho São Bartolomeu, 281, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ LÚCIO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
LENILDA BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, professora, com 44 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de cartório, RG 
n.º 323781901 - SSP/SP, CPF n.º 40390664804, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa e um (06/12/1991), residente na Rua Caminho 
São Bartolomeu, 281, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de AMARO BRAZ FIGUÊREDO, falecido há 10 
anos e de MARINALVA FERREIRA DA SILVA FIGUÊREDO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: LUCIANO LINO DA SILVA e LUCIMAR SANTOS DE MELO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico industrial, RG n.º 27879462 - SSP/SP, 
CPF n.º 25580986831, com 39 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 03, fls. nº 32, Termo nº 1861), nascido no dia quatro de abril de mil novecentos e setenta e seis 
(04/04/1976), residente na Av.Principal, 4617, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de LASARO LINO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, barbeiro, com 76 anos de idade, residente em São Vicente 
- SP e de MARIA JUSTINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 77 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recicladora de 
cartuchos, RG n.º 322069439 - SSP/SP, CPF n.º 29346682825, com 35 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e oitenta (25/07/1980), resi-
dente na Av.Principal, 4621, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de LUIZ CARLOS CARNEIRO DE MELO, 
falecido há 01 ano e de ZILMA BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de agosto 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 MIQUELINO GONÇALVES e MARIA ALICE DE OLIVEIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 121381766 - SSP/SP, CPF n.º 
81093349891, com 74 anos de idade, natural de Guanhães - MG, nascido no dia quinze de dezem-
bro de mil novecentos e quarenta (15/12/1940), residente na Rua Gigino Aldo Trombino, 191, Ap 
42, Bloco 2, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOAQUIM MIQUELINO GONÇALVES, falecido há 
50 anos e de MARIA ANA IZIDORO, falecida há 50 anosDivorciado de Iracema Cândida, conforme 
sentença datada aos 10/02/2003, proferida pela Juíza da 1ªVara Cível da Comarca de Cubatão, nos 
autos de nº861/2001. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
208238335 - SSP/SP, CPF n.º 10826804861, com 68 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia dezoito de julho de mil novecentos e quarenta e sete (18/07/1947), residente na Rua 
Gigino Aldo Trombino, 191, Ap 42, Bloco 2, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de JOSÉ BALBINO DE 
OLIVEIRA e de MARIA DO CARMO OLIVEIRA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA e FABIANA PEREIRA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 598715927 - SSP/SP, CPF n.º 
15196084703, com 27 anos de idade, natural de Potengi - CE (Potengi/CE  Livro nº 8, fls. nº 52, Termo nº 
433), nascido no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (26/08/1987), residente na 
Rua Santa Julia, 146, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO JOÃO DE OLIVEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, agricultor, com 49 anos de idade, residente em Potengi - CE e de ANTONIA ALEXANDRE 
PEREIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 42 anos de idade, residente em Potengi - CE 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 43160809X - SSP/SP, 
CPF n.º 35313707825, com 32 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia quatro de março de mil 
novecentos e oitenta e três (04/03/1983), residente na Rua Santa Julia, 146, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, filha de FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, cabeleireiro, com 53 anos de 
idade, residente em Santos - SP e de MARIA JOSÉ PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos 
de idade, residente em Santos - SP. Divorciada de MARCOS PAULO CAVALCANTI DOS ANJOS, conforme 
sentença datado de 08/06/2015, proferida pela Juiza de Direito da 1ª Vara de Familia e Sucessões de San-
tos-SP, nos autos de nº1002087-84.2014.8.26.0562. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: TANFRÊDO NATHAN DA COSTA ARAUJO e ANA CAROLINE MIRANDA SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 542089051 - SSP/SP, CPF n.º 02417937344, 
com 25 anos de idade, natural de Bom Jardim - MA (Caxias-MA  Livro nº 86, fls. nº 73, Termo nº 94395), 
nascido no dia nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (09/12/1989), residente na Rua Cin-
co, 153, bl.2, aptº14, Pq.São Luis, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileiro, 
torneiro mecânico, com 50 anos de idade, residente em São Luis - MA e de ANA LUCIA DA COSTA ARAUJO, 
de nacionalidade brasileira, vigilante, com 45 anos de idade, residente em São Luis - MA . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 424779985 - SSP/SP, CPF n.º 44787608886, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de maio de mil novecentos e noven-
ta e cinco (05/05/1995), residente na Rua Cinco, 153, bl.2, aptº14, Pq.São Luis, Cubatão - SP, filha de CAR-
LOS ROBERTO SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 43 anos de idade, residente em Santos 
- SP e de MARIA SANDRA MIRANDA ALMEIDA SANTANA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de escritório, 
com 42 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, 06 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: AGUINALDO DUARTE DE ALMEIDA e MARCIA APARECIDA DA SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, divorciado, controlador de acessos, RG n.º 253389094 - SSP/SP, CPF 
n.º 09783699806, com 45 anos de idade, natural de São Vicente - SP, nascido no dia seis de abril de mil 
novecentos e setenta (06/04/1970), residente na Rua Luiz Ferreira Saturnino, 130, Bloco V, Samaritá, 
São Vicente - SP, filho de MANUEL ARNALDO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, falecido e de 
ISAURA DUARTE DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, falecida . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciada, tecnica de nutrição, RG n.º 22117037 - SSP/SP, CPF n.º 08048384884, com 
49 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia oito de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
seis (08/01/1966), residente na Rua Arthur Bernardes, 719, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha 
de NASARENO FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA ANTONIA DA SILVA, falecida. 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, 06 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: WESLEY MACLEY SILVA BATISTA e KELLY CRISTINI DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de eletrica, RG n.º 424385521 - SSP/SP, com 19 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 173, fls. nº 366, Termo nº 51316), nascido no dia onze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (11/12/1995), residente na Rua 23, 47, Vila São José, 
Cubatão - SP, filho de FLAVIO LUIS BATISTA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 38 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ZENILDA SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, tecnica de en-
fermagem, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 428839915 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 175, fls. nº 03, Termo nº 51749), nascida no dia dezenove de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e seis (19/02/1996), residente na Rua Santa Barbara, 562, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de WASHINGTON DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 38 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de CRISTIANE CRUZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 38 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, 08 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JÔNATAS DA CONCEIÇÃO e TALITA MACEDO DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 486177609 - SSP/SP, CPF n.º 
41595087826, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de julho 
de mil novecentos e noventa (24/07/1990), residente na Avenida Cruzeiro do Sul, 445, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de ROSIRENE LUIZA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, ajudante de co-
zinha, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar técnica de suprimentos, RG n.º 441670210 - SSP/SP, CPF n.º 36667114802, 
com 27 anos de idade, natural de São Vicente - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 21, fls. nº 05, Termo 
nº 17125), nascida no dia treze de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (13/10/1987), resi-
dente na Avenida Cruzeiro do Sul, 445, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOÃO VALTER DOS SANTOS, 
falecido há 9 anos e de GENIVALDA LEITE DE MACEDO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 
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, 08 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSIMAR DE ARAÚJO e MARIA DO AMPARO DA PAZ. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 595805 - SSP/PI, CPF n.º 24077844304, com 52 anos 
de idade, natural de Campo Maior - PI, nascido no dia quinze de abril de mil novecentos e sessenta e 
três (15/04/1963), residente na Rua Santa Filomena, 419, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de OZI-
MA MARIA DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em 
Campo Maior - PIDivorciado de Marinez Ferreira dos Santos, conforme Escritura Publica datada lavrada 
no 2º Tabelião de Notas e de Protestos de Letras desta Comarca, no livro n°143, pgs.324/327, datada 
de 20/02/2014.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 3863551 - 
SSP/PI, CPF n.º 99144611315, com 42 anos de idade, natural de Campo Maior - PI (Campo Maior-PI  
Livro nº 5, fls. nº 169, Termo nº 6598), nascida no dia treze de abril de mil novecentos e setenta e 
três (13/04/1973), residente na Rua Santa Filomena, 419, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de RAI-
MUNDO FERREIRA DA PAZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente 
em Campo Maior - PI e de MARIA RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
66 anos de idade, residente em Campo Maior - 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, 08 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: REGINALDO JOAQUIM DE SANTANA e ANDRÉA BEATRIZ DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 37813417 - SSP/SP, CPF n.º 81701829487, com 42 anos de idade, 
natural de Catende - PE, nascido no dia vinte e três de março de mil novecentos e setenta e três (23/03/1973), 
residente na Rua Cidade de Deus, 2987, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de ANTERO JOAQUIM DE 
SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Catende - PE e de 
BELIZA MARIA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em 
Catende - PEDivorciado de Andréa Beatriz da Silva, conforme sentença datada de 05/03/2015, proferida 
pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°0011065-21.2014.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 238328983 - SSP/SP, CPF n.º 
26085978820, com 39 anos de idade, natural de Recife - PE, nascida no dia quatro de junho de mil novecentos 
e setenta e seis (04/06/1976), residente na Rua Cidade de Deus, 2987, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha 
de ALCIDES GALDINO DA SILVA, falecido há 4  anos e de RUDILEIDE BEATRIZ DE FRANÇA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Reginaldo Joaquim 
de Santana, conforme sentença datada de 05/03/2015, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara do 
Foro desta Comarca, nos autos de N°0011065-21.2014.8.26.0157. 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, 08 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DJAVAN VIEIRA NOGUEIRA e ELISANGELA PATRICIO DE OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 366144285 - SSP/SP, CPF n.º 
42220618838, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de julho de 
mil novecentos e noventa e três (19/07/1993), residente na Rua 05, 58, Bolsão 7, Cubatão - SP, fil-
ho de MARIVALDO MENDES NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 54 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ELIANE VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 439220555 - SSP/SP, CPF n.º 35325392840, com 30 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(25/10/1984), residente na Rua Jaime Duarte, 211, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filha de GER-
ALDO BERNARDINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ROSA MONTEIRO PATRICIO, de nacionalidade brasileira, confeiteira, 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, 08 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CRISTIAN RODRIGUES DOS SANTOS e MAISA SOARES DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante, RG n.º 438833272 - SSP/SP, CPF n.º 
38044815821, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de outubro de 
mil novecentos e oitenta e sete (08/10/1987), residente na Rua Roberto Mario Santini, 305, Bloco 
03 apto.311, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de GELSON RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, supervisor, com 51 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de CELIA RODRIGUES 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em São Vicente - 
SPDivorciado de FERNANDA CRISTINA FARIA, conforme sentença datada de 12/02/2015, proferida 
pela Juiza de Direito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca-São Vi-
cente/SP, processo nº01/2015.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 491952065 - SSP/SP, CPF n.º 23013270861, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa e três (06/09/1993), residente na Rua 
Roberto Mario Santini, 305, Bloco 03 apto.311, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de ANTONIO SOARES 
DA SILVA, falecido há 10 anos e de LUZIA PAULINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
64 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, 08 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ALISSON CHAGAS DE BRITO e GÊNIQUEL RODRIGUES ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 47584721 - SSP/SP, CPF n.º 39595578843, com 24 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 146, fls. nº 25, Termo nº 40229), nascido no dia dezoito de março de mil 
novecentos e noventa e um (18/03/1991), residente na Rua Edival Gomes de Brito, 561, aptº53, bl.1, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, filho de OSVALDO SANTANA DE BRITO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS CHAGAS DE BRITO, de nacionalidade brasileira, 
domestica, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 600539155 - SSP/SP, CPF n.º 12994186608, com 20 anos de idade, natural de Ponto 
dos Volantes - MG (Ponto dos Volantes-MG  Livro nº 2, fls. nº 93, Termo nº 1572), nascida no dia dezoito 
de março de mil novecentos e noventa e cinco (18/03/1995), residente na Rua Edival Gomes de Brito, 561, 
aptº53, bl.1, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de JOÃO ALVES, de nacionalidade brasileira, guarda, com 55 
anos de idade, residente em Padre Paraíso - MG e de GERALDA RODRIGUES ALVES, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 57 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, 08 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: EVANDRO LUIZ RANZETTI e MARCELA DE SOUSA COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, bombeiro, RG n.º 445814962 - SSP/SP, CPF n.º 37367813854, com 26 anos de idade, 
natural de São Bernardo do Campo - SP, nascido no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e oi-
tenta e oito (27/12/1988), residente na Rua Dr. Fernando Costa, 869, Vila Couto, Cubatão - SP, filho de PE-
DRO DONIZETE ABEL RANZETTI, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em 
São Paulo - SP e de MARIA CRISTINA DISTADIO RANZETTI, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de 
idade, residente em São Paulo - SPDivorciado de NATALIA TIEME DA SILVA HARA, conforme sentença data-
da de 01/07/2015, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional 
IX-Vila Prudente, Comarca de São Paulo/SP nos autos de nº1004778-47.2015.8.26.0009.. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, backoffice, RG n.º 486085193 - SSP/SP, CPF n.º 38229337837, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos 
e oitenta e nove (22/10/1989), residente na Rua Dr. Fernando Costa, 869, Vila Couto, Cubatão - SP, filha de 
MANOEL DA SILVA AZARIAS DA COSTA NETO, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIZA DE LOURDES DE SOUSA COSTA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 47 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, 10 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RODRIGO SANTOS GONÇALVES e MAIARA DOS SANTOS JAGLIERI. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 43101306 - SSP/SP, CPF n.º 
35779590885, com 27 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 22º Subdistrito - Tucu-
ruvi  Livro nº 227, fls. nº 137, Termo nº 69166), nascido no dia trinta de maio de mil novecentos e 
oitenta e oito (30/05/1988), residente na Rua São Luiz, 184, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de VALDIR 
GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 49 anos de idade, residente em Guarulhos 
- SP e de TANIA VALÉRIA GOMES SANTOS, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 43 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, enfer-
meira, RG n.º 48637245 - SSP/SP, CPF n.º 23057208827, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (05/09/1987), residente na Rua 
São Luiz, 184, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de LAERCIO DA MOTA JAGLIERI, falecido há 27 anos e de 
CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS JAGLIERI, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativa, com 
47 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, 10 de agosto 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: CESAR AUGUSTO DIAS CANO e ALINE BARNABÉ. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, supervisor de logística, com 31 anos de idade, natural de Rosana - SP, 
nascido no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta e três (22/09/1983), residente na 
Rua Maria Graziela, 319, ap 12, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de MARIO CESAR CANO e de MILCE 
DIAS CANO . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, biomédica, com 33 anos de 
idade, natural de Porto Feliz - SP, nascida no dia dezoito de maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(18/05/1982), residente na Rua José Bonifácio, 22, Centro, Porto Feliz - SP, filha de CLÉLIO BARNABÉ 
e de MARIA APARECIDA CORRÊA BARNABÉ. 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, 10 de agosto 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: CLEITON ZANUTI e BIANCA DA SILVA NUNES. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, engenheiro de produção, RG n.º 30180593 - SSP/SP, CPF n.º 33908695813, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de julho de mil novecentos e 
oitenta e sete (02/07/1987), residente na Rua Engenheiro Alberto Pinto de Aguiar, 66, Jd.Caraguatá, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ MANOEL ZANUTI, falecido há 10 anos e de MARIA TEREZINHA AMARAL 
ZANUTI, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 30180774 - SSP/SP, CPF n.º 
37871922807, com 27 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 120, fls. 
nº 159, Termo nº 73189), nascida no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e oito (20/04/1988), 
residente na Rua Engenheiro Alberto Pinto de Aguiar, 66, Jd.Caraguatá, Cubatão - SP, filha de GERVASIO 
COSTA NUNES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA RIVONE DA SILVA NUNES, de nacionalidade brasileira, Técnica de enfermagem, com 
48 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, 10 de agosto 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 TEIXEIRA DOS SANTOS e IZENILDA FRANCISCA QUIAPER. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de rh, RG n.º 136253313 - SSP/SP, CPF n.º 01850362874, 
com 54 anos de idade, natural de Igreja Nova - AL (Igreja Nova-AL  Livro nº 20, fls. nº 141, Termo nº 
13029), nascido no dia dezoito de abril de mil novecentos e sessenta e um (18/04/1961), residente 
na Rua Santo Antonio, 81, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de VIRGILIO SANTANA DOS SANTOS, falecido 
há 08 anos e de DORALICE TEIXEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 86 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aposen-
tada, RG n.º 175104785 - SSP/SP, CPF n.º 08861890806, com 51 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia doze de março de mil novecentos e sessenta e quatro (12/03/1964), residente na 
Av.Oswaldo Cruz, 97, Padre Manoel da Nóbrega, Cubatão - SP, filha de MANOEL THOMAZ QUIAPER, 
falecido há 22 anos e de NILDA FRANCISCA QUIAPER, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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, 11 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LUCAS BATISTA DE AGUIAR DIAS e ERIKA BORGES FALCÃO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 280353343 - SSP/RJ, CPF n.º 11896994784, com 23 anos 
de idade, natural de Italva - RJ (Italva - RJ  Livro nº 12, fls. nº 48, Termo nº 1386), nascido no dia vinte e 
um de julho de mil novecentos e noventa e dois (21/07/1992), residente na Avenida Henry Borden, 297, 
casa 2, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filho de SEBASTIÃO FERREIRA DIAS, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 08 anos e de ROSANGELA BATISTA DE AGUIAR, de nacionalidade brasileira, pensionista, com 
53 anos de idade, residente em Cardoso - RJ . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 410827629 - SSP/SP, CPF n.º 31810529816, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 107, fls. nº 269, Termo nº 24953), nascida no dia treze de abril de mil novecentos e 
oitenta e cinco (13/04/1985), residente na Avenida Henry Borden, 297, casa 2, Vila Santa Rosa, Cubatão 
- SP, filha de NIESIO MARINHO FALCÃO, de nacionalidade brasileira, falecido há 03 anos e de CLEUSA 
ALVES BORGES FALCÃO, de nacionalidade brasileira, balconista, com 63 anos de idade, residente na 
Rua Marechal Deodoro, 373, 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, 11 de agosto 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: JEFFERSON OLIVEIRA DE SOUZA e JEMIMA BÁRBARA ALVES PRAXEDES SANTOS. Sendo o pretenden-
te, Divorciado de Jemima Bárbara Alves Praxedes Santos, conforme sentença datada aos 26/02/2013, proferi-
da pela Juíza de Direito da 3ªVara da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº466/02. Sendo a pretendente, 
Divorciada de Jefferson Oliveira de Souza, conforme sentença datada aos 26/02/2013, proferida pela Juíza de 
Direito da 3ªVara da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº466/02. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

   ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti-
go 1525 do Código Civil Brasileiro: ZACHEU QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR e MAYARA DA SIL-
VA LAITARTE. Sendo o pretendente, filho de ZACHEU QUEIROZ DE SOUZA, falecido há 17 
anos e de ARANI APARECIDA QUEIROZ DE SOUZA. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Conforme Processo Físico nº 3005760-39.2013.8.26.0157

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por sentença proferida em 29 de junho de 2015, foi decretada a INTER-
DIÇÃO de LÚCIA MIZAEL DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, casada, portado-
ra da RG n º 18.504.607/SP e inscrita no CPF:  076.189.258-36, nascida em 
27/05/1966, Filha de Erly Carvalho de Oliveira e Licea Mizael de Oliveira, de-
clarando-a  absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil, por ser portadora de encefalopatia hipóxico-isquemia, e nomeado(a) 
como CURADOR(A), em caráter  DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Pedro Ribeiro da Silva, 
brasileiro, casado, engenheiro de segurança do trabalho, RG: 15.534.276 SSP/
SP, inscrito no CPF: 046.648.028-89, residente e domiciliado a Rua Maria do 
Carmo, 797, Jardim Casqueiro, Cubatão/SP. O presente edital será publicado 
por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma de lei. NADA 
MAIS.  Dado e passado nesta cidade de Cubatão, aos 31 de Julho de 2015.

CLUBE RECREATIVO VILA NOVA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CLUBE RECREATIVO VILA NOVA convoca associados dia: 24/08/2015 às 19h30min em 
1ª convocação ou às 20h em 2ª convocação. Local: Rua 7 de setembro, 723 – Vila Nova/
Cubatão.

Ordem do dia: 
a) Aprovar ata anterior; b) Correspondências expedidas e recebidas; c) Eleição e posse 
dos Conselhos Deliberativos para o período de 2015 a 2017; d) Eleição e Posse dos Con-
selhos Fiscais para o período de 2015 e 2016; e) Eleição e posse da Diretoria Executiva 
do Clube.

Cubatão, 14 de Agosto de 2015
José Claudio Silvério

Vice-Presidente do Conselho Deliberativo

LINDE GASES LTDA., torna público que requereu da CETESB a Renovação da 
Licença de Operação para fabricação de Gases Industriais (exceto o gás cloro 
e os da extração e refino do petróleo, sito à RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO 
RANGONI, KM 59,5 - PEREQUÊ - CUBATÃO/SP.

ANUNCIE AQUI

LIGUE (13) 3361-5212

digital.com.br14 de agosto de 201509



Gustavo de Sá/SCVBS

Semana do Desconto chega à 
3ª edição na Baixada Santista

Uma ação para alavancar 
vendas, e que pode ser uma 
grande oportunidades de 
compras para os consumi-
dores da região. 
A 3ª edição da Semana do 
Desconto será realizada en-
tre os dias 5 e 12 de setem-
bro. A iniciativa visa ajudar 
na divulgação de ofertas e 
aumentar as vendas do co-
mércio nas nove cidades da 
Baixada Santista durante o 
período. O projeto é uma 
realização do Sindicato do 
Comércio Varejista da Bai-
xada Santista (SCVBS) e 
uma iniciativa da TV Tri-
buna.
Com adesão gratuita, po-
dem participar da Sema-
na empresas de todos os 
portes (associadas ou não 
ao Sindicato) que queiram 
oferecer descontos em pro-
dutos. Os detalhes sobre o 
cadastro das empresas par-
ticipantes e outras infor-
mações podem ser obtidas 
por meio do telefone (13) 
2101-2881 

Acontece entre os dias 5 e 12 de setembro
e deve dar um ‘chega pra lá’ na crise. 

O Sindicato do Comércio 
Varejista da Baixada San-
tista, com patrocínio do 
Banco SICREDI, realizou 
no último dia 11 de agosto 
o espetáculo de Stand-Up 
Comedy com os humo-
ristas Euclydes Escames e 
Edson Júnior.
O evento fez parta das co-
memorações ao Dia dos 
Pais e teve como objetivo 
reunir empresários e par-
ceiros em uma noite de 
muita diversão, integra-
ção e muitas risadas.
Além de empresários de 
toda região, o evento con-
tou com a presença do 
vice-presidente do Sindi-
cado Omar Abdul Assaf e 
representantes da Sicredi 
em Santos.

O Comércio Varejista da 
Baixada Santista fica na 
Av. Ana Costa, 25 – Vila 
Mathias – Santos

Sindicato do Comércio Varejista
reúne associados em espetáculo 
de Stand-Up Comedy

O PROJETO
O projeto teve início em 
2013 e contou com a ade-
são de aproximadamente 
mil empresas. Os produ-
tos oferecidos pelos lojis-
tas tiveram redução de até 
50% no preço durante a 
Semana. Segundo os co-
merciantes que participa-
ram as vendas cresceram 
até 70% em relação ao 
mesmo período do ano 
anterior.
Com o sucesso no ano de 
estreia do projeto, a parti-
cipação dos empresários 
dobrou na segunda edi-
ção, com cerca de 2 mil 
estabelecimentos.

Cubatão
Na próxima semana, os 
clientes do Jornal Acon-
tece, em Cubatão,  terão 
uma apresentação exclusi-
va, na sede do Jornal, com 
informações sobre como 
participar do projeto. In-
formações com Cristina - 
974046423

Av. Santos Dumont, 165 - Vicente de Carvalho 
Guarujá (Em frente à Praça 14 Bis)

3341-6467 / 3342-4267

Rua Santo Amaro, 537 - Vila Maia - Guarujá/SP
bertaconsultoria@bertaconsultoria.com.br

3324-1176
3371-7229
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