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A reunião no Bloco 
Cultural de Cubatão 
nesta quarta, (26) era 
para até 300 pessoas, 
mas não teve quem 
segurasse as cerca de 
mil pessoas interes-

sadas em participar do 
debate sobre o plano 
do governo estadual de 
remover os moradores 
da Água Fria, para ins-
talar um Jardim Botâni-
co no local. A discussão 

Liderados pelo Sintra-
comos, os trabalhado-
res nas empreiteiras da 
Usiminas, realizam as-

se misturou aos protes-
tos pela ausência dos 
representantes CDHU 
e do Estado. A reunião 
pública foi convocada 
pela Prefeitura e Câ-
mara para tratar desse 

sembleias, diariamente, 
na porta da siderugica. 
Na quinta, optaram por 
continuar com os bra-

e outros projetos ha-
bitacionais e ações nas 
encostas da Serra do 
Mar e  terminou com a 
decisão de convocar as 
autoridades faltantes 
para um novo encontro 

ços cruzados, à espera 
de uma contra proposta 
dos patrões ou decisão 
do TRT.   

de conciliação. Conco-
mitantemente, diver-
sas ações judiciais es-
tão sendo preparadas 
para o caso de não 
haver esse entendi-
mento. 03

A paralização atinge 
cerca de 3 mil trabalha-
dores. Nova assembleia 
nesta sexta               03

Vai um ‘Camarão 
na Moranga’, aí?

E continua a greve na Usiminas

Na coluna de Cido 
Barbosa, uma análise de 
como a atual crise eco-
nômica do País afeta o 
caixa das prefeituras da 
região, atingindo a eco-
nomia e a vida da po-
pulação local  02

O Estatuto cria regras 
para a governança com-
partilhada de grandes 
aglomerados urbanos, 
como já acontece nas 
principais cidades do 
Brasil. O assunto foi des-
taque na reunião mensal 
do Condesb.  03

Região
finaliza
Estatuto 
da  Metrópole

Crise na 
economia afeta 
prefeituras na 
Baixada

Juíz manda 
voltar coleta 
em Guarujá 04

Marcel Nobrega

Vespasiano Rocha/Sintracomos

Divulgação

Soroptimist
realiza Fórum 
Juvenil

A décima edição do 
Fórum Juvenil Regio-
nal Soroptimista, será 
neste sábado, (29) na 
Câmara de São Vicente. 
O evento, reúne jovens 
entre 15 e 19 anos. Este 
ano o tema é “Cons-
truindo pontes para um 
mundo melhor”.  04

Comerciantes 
fazem Café 
de Negócios

Associação Comercial 
e Industrial de Cubatão 
reuniu comerciantes e 
empresários da cidade-
para mais uma edição 
do Café de Negócios. 
Políticos também pres-
tigiaram o encontro que 
aconteceu na sede da 
entidade. 04

A tradicional Festa do 
Camarão na Moranga, 
em Bertioga foi prorro-
gada, para o deleite dos 
apreciadores do prato. 
A notícia, entre outros 
acontecimentos sociais, 
é destaque na coluna 
social de Cristina Olivei-
ra 08

fatos & tendências

Câmara santista 
‘convida Eustázio 
para explicar’ 

Tucano de alta 
plumagem em 
Cubatão e Guarujá

Movimento social 
quer derrubar 
salário de vereador

Articulações para 
sucessão de Rosa 
se intensificam

02

Tumultuo
agitação
clima tenso
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Tucanada

Representante da ala mais 
contundente do tucanato, a que 
quer o impeachment da presi-
dente, o senador Aloysio Nunes 
(PSDB) vem à Baixada neste sá-
bado (29), para dar a benção a 
dois oposicionistas locais; os pre-
feituráveis Ademário (Cubatão) 
e Gilberto Benzi (Guarujá). O 
parlamentar, que foi candidato a 
vice presidente na chapa de Aé-
cio Neves, na última eleição, será 
recebido no anfiteatro da Câma-
ra de Cubatão, as 9 horas. depois, 
parte  ao Guarujá, onde deve che-
gar por volta das 11h, na Câmara.

Primeira fila
Quatro pré-candidatos sen-

taram lado a lado na reunião da 
Àgua Fria, no Bloco Cultural; os 
vereadores Dinho (SD), Wag-
ner Moura, (PT, futuro PMDB), 
Ademário (PSDB) e Doda (PSB). 
É quase certo que nenhum deles 
concorram à reeleição ao Legis-
lativa. Um detalhe foi observado 
por um fofoqueiro: abraçados, os 
dois ex-homens fortes do gover-
no petista local, estavam de Rosa.

Balaio de gato
Além das quatro pré-candi-

daturas, inquestionavelmente vi-

“Eu nunca vi uma situação 
igual a que estamos vivendo, 
é deseperador”. O desabafo do 
presidente da Confederação Na-
cional de Municípios (CNM), 
Paulo Ziulkoski, vem acompa-
nhado de um apelo aos parla-
mentares de Brasília para que 
apresentem soluções que pos-
sam salvar os municípios. En-
rolados em precatórios e irres-
ponsabilidades desencadeadas 
desde antes da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, prefeitos, re-
centemente, começaram a ‘ber-
rar’ com as perdas registradas 
no Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). Já estavam 
com a corda no pescoço, antes 
da atual crise econômica.

Na Baixada acendeu a luz 
vermelha e não dá mais para 
ignorar a situação caótica que 
assombra os cofres municipais. 
Este ano, a receita não entra na 
mesma velocidade da despesa, e 
a conta não fecha. Pra piorar, a 
arrecadação de alguns municí-
pios sinaliza queda, em decor-
rência da crise econômica do 
País, elevando o percentual da 
folha de pagamento, em alguns 
casos, para a linha do limite 
prudencial.  Pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, as prefeitu-
ras podem gastar, no máximo, 

54% da receita corrente líquida 
com pessoal. Quando o municí-
pio atinge o limite prudencial, de 
51,3%, fica impedido de conce-
der aumentos, reajustes ou ade-
quações de remuneração.

Então o ‘facão’ que já estava 
afiado na iniciativa privada, com 
cortes e demissões em diversos 
setores da economia, começa 
assombrar os servidores munici-
pais. A começar pelos cargos de 
indicação política, que não estão 
sob a proteção do concurso.

Esta semana a interrupção 
parcial da coleta de lixo em Gua-
rujá foi o assunto de maior rele-
vância no noticiário local, escan-
carando a debate sobre a situação 
das prefeituras da região. A pre-
feita Antonieta, gastou o primei-
ro mandato para sanear as contas 
e recuperar a credibilidade do 
município que, atolado em pre-
catórios, com a fama de caloteiro 
e mergulhado em escândalos de 
corrupção como o mensalinho, 
não conseguia emitir as próprias 
certidões e sequer atrair forne-
cedores com coragem de prestar 
serviços à municipalidade. De-
pois de virar esta página nefasta 
da história, vê agora, no fim de 
seu mandato, uma chacoalha-
da na arrecadação municipal, 
num desequilíbrio causado pela 

brusca queda na arrecadação. O 
dinheiro simplesmente não en-
tra suficientemente nos cofres 
públicos, inviabilizando o pa-
gamento de contas.  A prefeita 
já cortou cargos e foi à Câmara 
propor pacto pela governabili-
dade, anunciando medidas para 
equilibrar contas; entre as mais 
significativas o Refis e a revisão 
da planta genérica. 

Por falar em governabilidade, 
a aliança política selada entre a 
prefeita Marcia Rosa e o pre-
sidente da Câmara Aguinaldo 
Araújo, em Cubatão, é um avan-
ço que pode resultar em benefí-
cios destravando pautas de inte-
resse da municipalidade. Atritos 
políticos entre Câmara e Prefei-
tura podem ser nefastos. E pode 
ter sido a causa, por exemplo, da 
rejeição, pela Câmara, do projeto 
da prefeita que criaria a guarda 
Civil Municipal, frustrando a po-
pulação. 

Mas a situação pior é em São 
Vicente, já acostumada com o 
lixo na rua desde que Billi assu-
miu o mandato. Agora, a ameaça 
a serviços essenciais que rondava 
áreas como Saúde e  Educação, 
parecem se estabelecer. Na Edu-
cação, o atual secretário é mais 
um ‘que pede pra sair’. O sagrado 
direito do salário já não é mais 

Municípios quebrados
respeitado e os servidores, sem 
receber, deixam seus postos para 
reivindicar direitos.  Ao contrá-
rio de Guarujá, não se vê, em 
São Vicente, ações do chefe do 
Executivo, capazes de garantir a 
governabilidade. Enquanto Billi 
recorre ao ‘altíssimo’ e reclama da 
administração anterior, a cidade 
caminha para o caos. 

Os investimentos de infraes-
trutura na região, por parte do 
Estado, perderam a velocidade de 
2014, ano da eleição. Agora an-
dam ao passo de tartaruga.

A tendência, este ano, é de 
fato, o ajuste econômico nas pre-
feituras da região com cortes de 
investimento e de pessoal.  Além 
da necessidade, o momento é 
propício, já que o País inteiro só 
fala em crise. Este sentimento 
coletivo pode minimizar a re-
percussão sobre eventuais ações 
de corte por parte dos gestores 
municipais. Outro passo signifi-
cativo deve ser a aprovações de 
Refis municipais, para reforçar o 
caixa ajudando a passar o fim de 
ano, além de gerar  um suspiro 
para 2016.  A Câmara de Guarujá 
já aprovou em primeira discus-
são com a aprovação de emen-
da do vereador  Nelsinho Filho 
(PMDB), o Refis com isenção de 
taxas e multas para quem pagar a 
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vista. A Prefeitura de Cubatão se 
prepara para lançar o Refis até 
outubro, deste ano.

E o aperto deve ser total nes-
te último quadrimestre. No ano 
que vem é eleição, e será preciso 
algum fôlego até outubro, dei-
xando a restante da conta para o 
fim de 2016 e todo 2017, quan-
do os novos prefeitos passarão o 
ano choramingando o caos her-
dado. Com as barbas de molho, 
estão fornecedores de algumas 
prefeituras, que podem passar 
o calote adiante, num efeito do-
minó, na economia local.

Avanços de fato só em 2018, 
na melhor das hipóteses. Até 
lá resta-nos trabalhar, inovar e 
aproveitar para fazer os ajustes 
necessários em nossas casas e 
empresas, ‘para fazer do limão 
uma limonada’.

áveis, Cubatão tem ainda Pedro 
de Sá (PTB), o eterno Nei Serra, 
o deputado Paulo Corrêa (Pen), 
Geraldo Guedes (PR) e Ivaniel 
(PDT), além do candidato go-
vernista. Considerando que se 
tratam de nomes eleitoralmen-
te viáveis, e subtraindo algumas 
possíveis composições para vice, 
a cidade terá cerca de meia dúzia 
de fortes canditatos à sucessão 
municipal. 

Articulações
Esta semana foi a vez do 

PMDB de Roxinho e Moura in-
tensificar os trabalhos; as arti-
culações com PPS e Dem, já es-
tariam consolidadas. Assumiu o 
comando do PPS o ex-presidente 
da Câmara Luizinho, aliado de 
Moura. Na vice-presidência Cé-
lio Lacerda,  dissidente do PDT, 
agora pró Marcia Rosa. Célio é ir-
mão do secretário de Habitação, 
Silvano Lacerda. Em outra frente, 
uma conversa com os caciques do 
Dem teria selado a aliança.

Do Governo 
Enquanto isso, do lado go-

vernista, crescem as apostas no 
nome do vice Donizete Tavares,. 
Porém, a informação oficial com 
o nome do sucessor governista, 
continua trancada a sete chaves 
e a indicação de Doni poderia 
estar condicionada à sua filiação 
no PT.

Na semana passada Marcia 
Rosa anunciaria o nome do su-
cessor, mas parece ter aceitado o 
conselho de lideranças do Parti-
do, para rever a estratégia. O que 
continua de vento em popa é a 
formação de uma imbatível cha-

pa de vereadores com a investida 
nos principais nomes da cidade. 
A chapa seria o combustível da 
candidatura majoritária.

PSB na mira
Mais votado para o cargo de 

deputado federal na cidade, nas 
últimas eleições, Doda já está nas 
ruas decidido a ser o candida-
to do PSB à sucessão de Marcia 
Rosa. No entanto, nos bastidores, 
muitos acreditam na forte arti-
culação política que pode levar 
o partido à composição majori-
tária, na chapa encabeçada por 
Ademário (PSDB), repetindo a 
dobradinha que se desenha no 
Estado, para 2016 - PSDB/PSB. 
Por outro lado, o presidente do 
PMDB local e o prefeiturável do 
Partido Wagner Moura, futuro 
ex-petista, estiveram com o caci-
que do PSB Caio França.  

Câmara renovada
Cubatão tem hoje 11 vereado-

res. E terá em 2016, no mínimo 
11 estreantes. A conta é simples:  
o número de cadeiras subirá 
para 15, só aí, cabem 4 novos. 
Pelos menos 4 atuais vereadores 
não disputam a reeleição, para 
se candidatar a prefeito ou vice; 
dando lugar para mais 4 novatos.  
Considerando que 7 concorram 
novamente e que o histórico de 
reeleição na Casa, não fica muito 
além dos 50%, cabem mais, 3 no-
vatos. Portanto, pode anotar; em 
1 de janeiro de 2017 teremos  11 
vereadores estreantes.

Pau no Eustázio
Enquanto isso em Santos, o 

pano de fundo, é a disputa pela 

cadeira de vice-prefeito, já que 
Paulo Alexandre, pelo andar da 
carruagem, não deve encontrar 
dificuldades na reeleição. En-
quanto isso padece o petebista 
Eustázio Pereira, dono da cobi-
çada cadeira, da qual o partido 
não quer largar. Esta semana, 
os vereadores promoveram uma 
acareação com o vice, na Câ-
mara. Ele usou 59 minutos em 
atenção ao ‘convite’ da Casa para 
prestar esclarecimentos sobre o  
‘acúmulo de cargos públicos’.

Cidadão 
Guarujaense
Depois de fincar território em 

Cubatão, na condição, inclusive, 
de prefeiturável, o deputado esta-
dual Paulo Corrêa Junior (PEN), 
começa a dar ares da graça, em 
Guarujá. Ele receberá o título 
de cidadão guarujaense, numa 
propositura de Elias Primavera 
(PSB). Evangélico, Corrêa teve 
votos pulverizados na região. 

CMT sob 
nova direção
A Prefeita Marcia Rosa anun-

ciou nesta segunda a troca de 

comando na Companhia Muni-
cipal de Trânsito (CMT). Quem 
assume a superintendência da 
autarquia é o arquiteto Airton 
Batista dos Santos, funcionário 
de carreira de Cubatão desde 
1981. Houve troca também nas 
diretorias da CMT. A Adminis-
trativa-Financeira da autarquia, 
que foi ocupada por Gilberto Vi-
tor, terá agora o ex-diretor ope-
racional da própria Companhia, 
Uziel Gonçalves dos Santos. Já na 
Diretoria Operacional, assume 
Flávio Mattos.

Aceg continua
Reeleito, Rogério Sanches 

continua à frente da Associa-
ção Comercial e Empresarial de 
Guarujá – ACEG. Cerimônia de 
recondução ao cargo, no Delphin 
Hotel, homeageia personalida-
des e entidades. A nova Direto-
ria Executiva e Conselho Con-
sultivo assumem para o biênio 
2015/2017.

Se a moda pega!
Iniciativa recém-lançada nas 

redes sociais quer reduzir o sa-
lário dos vereadores de Peruí-
be. O objetivo é reduzir de R$ 
4.900,00 para R$ 950,00, a partir 
de 2017. Um grupo de munícipes 
argumenta que o povo está can-
sado da ‘ineficiência da Câmara 
Municipal’. O movimento não é 
novo, mas agora ganhou força 
depois que, recentemente, outras 
cidades fizeram pressão e conse-
guiram êxito na redução do salá-
rio dos vereadores. A campanha 
da comunidade Redução será 
lançada oficialmente no próximo 
dia 7 de setembro.
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TERCEIRIZADAS

Em assembleia nesta 
quinta-feira, (27) na porta-
ria da Usiminas, operários 
decidiram manter a greve 
das 18 empreiteiras que 
prestam serviços à side-
rúrgica, em Cubatão. Des-
de o dia 19, cerca de 3 mil 
operários, estão de braços 
cruzados. O Sintracomos 
- Sindicato dos Trabalha-
dores na Construção Civil, 
Montagem e Manutenção 
Industrial, aguarda o julga-

Greve da Usiminas continua
Sintracomos realiza assembleias 
diariamente na porta da siderúrgica 
para tomada de decisões junto 
aos trabalhadores

mento da paralisação pelo 
(TRT-SP).

Durante a assembleia, 
os trabalhadores continua-
ram sem nova proposta das 
empreiteiras para renova-
ção do acordo coletivo na 
data-base de agosto.

O Sindicato fará nova 
assembleia, às 7h desta sex-
ta-feira, (26). O presidente, 
Macaé Marcos Braz de Oli-
veira, espera “pelo menos 
10%” de correção salarial. 

Operários votam pela continuação da greve na porta da Usiminas, na manhã desta quinta (27)

O Ministério do Turis-
mo adotou uma nova me-
todologia para categorizar 
os municípios brasileiros. 
Usando variáveis como o 
número de empregos e de 
estabelecimentos formais 
no setor de hospedagem, 
os 3345 municípios brasi-
leiros foram divididos em 
cinco categorias.

Na Baixada Santista, 
apenas três foram classifi-
cados na categoria A, que 
representa cidades com 
maior número de empre-
gos na área e fluxo turísti-
co.. São eles Santos, Gua-
rujá e Praia Grande. 

Na categoria B ficaram 
Peruíbe, Itanhaém, Monga-
guá São Vicente e Bertioga.

Cubatão foi a única ci-
dade da região  classificada 
na Categoria C. No âmbito 
estadual a cidade luta há 
anos para ser reconhecida 
como estância turística. 
Veja materia  no Portal do 
Acontece (acontecedigital.
com.br).

CONDESB TURISMO

Baixada já está adequada 
ao Estatuto da Metropóle
Segundo diretor vice-presidente 
da Emplasa, região é exemplo 
para o resto do País

“Conseguimos hastear 
uma bandeira de pionei-
rismo, e somos exemplos 
para o resto do País”. Es-
sas foram as palavras do 
diretor vice-presidente da 
Empresa Paulista de Plane-
jamento Metropolitano 
(Emplasa), Luiz José Pe-
dretti, durante a última re-
união do Conselho de De-
senvolvimento da Baixada 
Santista (Condesb) real-
izada na última terça (25).

Na ocasião, Pedretti foi 
convidado pelo Condesb 
para falar sobre o Estatuto 
da Metrópole e anunciou 
que a Região Metropoli-
tana da Baixada Santista 

(RMBS) já cumpriu 80% 
das exigências previstas na 
lei sancionada em janeiro 
desde ano.

O Estatuto tem o obje-
tivo de criar regras para a 
governança compartilhada 
de grandes aglomerados 
urbanos, como já acontece 
nas principais cidades do 
Brasil. Ela fixa diretrizes 
gerais para o planejamen-
to, a gestão e a execução 
de políticas públicas em 
regiões metropolitanas  
instituídas pelos estados 
e para as que ainda serão 
criadas.

A RMBS desenvolveu 
e lançou no ano de 2014 

o Plano Metropolitano de 
Desenvolvimento Estra-
tégico da Baixada Santista 
(PMDE-BS). O plano busca 
atender as demandas gera-

das pela dualidade entre as 
ações de fomento ao desen-
volvimento econômico.

O PMDE-BS é o pri-
meiro plano estratégico 

RICHARD DURANTE JR

Encontro mensal reúne prefeitos da região e Estado, no Condesb

VESPASIANO ROCHA

Em audiência de instru-
ção e conciliação, na sexta-
-feira passada (21), o juiz 
do TRT Wilson Fernandes 
propôs 8,5% para os salá-
rios até R$ 3.200. Para os 

salários superiores a R$ 
3.200, reajuste de R$ 272.

Para o tíquete alimen-
tação, o vice-presidente do 
TRT indicou R$ 190. E, 
para a participação nos lu-

cros ou resultados (plr), R$ 
1.100. A inflação anual foi 
de 9,81% em agosto.

No começo da greve, 
os trabalhadores rejeita-
ram reajuste salarial de 8%, 

mas aceitaram, a ‘plr’ de R$ 
1.100 e vale-alimentação 
de R$ 200. Antes, as em-
preiteiras ofereciam 7,04%, 
nada de ‘plr’ e vale de R$ 
180.

integrado de uma região 
metropolitana no país, 
contendo metas e indica-
dores de desempenho para 
as áreas escolhidas.

Categorizando
cidades
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A Associação Comercial e Industrial de 
Cubatão (ACIC) realizou na manhã des-
ta quinta (27) o ‘Café de Negócios’. No 
evento estiveram presentes representan-
tes da indústria, como Vale Fertilizantes 
e Anglo American; do comércio, com 
diversos donos e gerentes de estabele-
cimentos dos mais diversos tipos e au-
toridades da cidade, com a presença do 
vice-prefeito Donizete Tavares, do secre-
tário de Governo Fábio Oliveira Inácio, 
dos vereadores Fábio Moura e  Wagner 
Moura, além de diversos secretários. Na 
pauta do encontro estiveram a crise eco-
nômica e política do país e o crescimento 
do comércio informal na cidade.

50 novos servidores 
aprovados em concurso 
público para a função se 
apresentaram ao secretá-
rio de Saúde nessa segun-
da (24). Esse é o primeiro 
dos três grupos que passa 
por capacitação no Espaço 
Multimídia do Novo Ani-
linas. Este primeiro grupo 
deve ir a campo para aten-
der a população a partir do 

Cubatão nomeia novos 
Agentes de Saúde

próximo dia 08 de setem-
bro. O segundo grupo ini-
cia capacitação no próximo 
dia 31 de agosto e o tercei-
ro no dia 08 de setembro. 
O curso tem duração de 10 
dias.

O primeiro grupo as-
sumirá os postos vagos 
nas unidades CSU, Área 
5, Cota 95, Ilha Caraguatá, 
Jardim Casqueiro, Jardim 

31 de Março, Vila São José 
e Vila Natal.

Já o segundo grupo será 
direcionado às unidades da 
Cota 200, Vale Verde, Vila 
Esperança (Caic), Pilões, Vila 
dos Pescadores e Água Fria. 

O terceiro e último gru-
po atuará no Jardim Nova 
República, Mário Covas e 
Morro do Índio (Vila Es-
perança).

MARCEL NOBREGA

ISMAEL PEREIRA

Soroptimistas realizam 
Fórum Juvenil Regional

As transformações que 
ocorrem no mundo, a vio-
lência no pais e a diversi-
dade étnica. Esses são só 
alguns dos temas que serão 
debatidos no plenarinho da 
Câmara Municipal de São 
Vicente neste sábado (29) 
durante a décima edição 
do Fórum Juvenil Regional 
Soroptimista de 2015. O 
evento, que ocorre a cada 
dois anos, traz jovens entre 
15 e 19 anos para debater 
sobre o tema  “Construin-
do pontes para um mundo 
melhor”.

Para participar, cada 
clube Soroptimista selecio-
na jovens que participam 
de uma etapa regional. Eles 
precisam estar matricu-
lados no ensino médio e 
apresentar uma redação de 
até 30 linhas junto com a fi-
cha de inscrição.

Durante a etapa deste 
final de semana, os jovens 
serão avaliados por um júri 
formado por até sete pro-
fissionais que avaliarão a 
capacidade de argumenta-
ção clara e objetiva das suas 
opiniões e visões sobre o 
tema debatido. As propos-
tas feitas pelos jovens para 
a solução de problemas 
também será avaliada.

Da etapa regional saí 
um representante para a 
etapa nacional do Fórum, 
que será realizada em Ca-
tanduva, no interior de São 
Paulo. 

Todos os participantes 
recebem certificado e os 
melhores na etapa Brasil 
recebem premiação em di-
nheiro. O primeiro lugar 
leva  R$ 1500,00, o segun-
do R$ 1000,00 e o terceiro 
R$ 500,00.

O juiz Gustavo Gon-
çalves Alvarez, da 3ª Vara 
Cível concedeu liminar 
favorável à Prefeitura de 
Guarujá, obrigando a em-
presa Terracom a retomar 
os serviços de limpeza ur-
bana na Cidade, sob pena 
de multa diária no valor de 
R$ 100 mil. Recentemente 
a liminar havia sido negada 
à municipalidade. Porém 
o pagamento da duplicata 
referente ao mês de abril 
derrubou o argumento que 
justificava o indeferimento.

No despacho, o juiz de-
termina a retomada ime-
diata do serviço de limpeza 
urbana, sob pena de multa 
de R$ 100 mil reais por dia, 
a partir da ciência da em-
presa. Cabe ao Procurador 
Municipal o encaminha-
mento do documento à 
empresa. Com isto a ex-
pectativa é de que o servi-
ço seja normalizado ainda 
neste fim de semana.

Juiz manda 
retomar coleta 
em Guarujá

Jovens entre 15 e 19 anos debaterão 
sobre a situação atual da país e 
apontarão soluções para os problemas

Tumultuo e agitação.  A 
reunião no Bloco Cultural 
de Cubatão nesta quarta, 
(26) era para até 300 pesso-
as, mas não teve quem se-
gurasse os cerca de mil in-
teressados em participar do 

PILÕES E ÁGUA FRIA

CDHU ‘dá o cano’ em 
reunião sobre habitação 
Além de moradores da Água Fria, 
Fabril e Pilões também participaram 
representantes dos conjuntos Rubens 
Lara, Imigrantes I e II e Bolsão 7 e 9

debate sobre o plano do go-
verno estadual de remover 
os moradores da Água Fria, 
e instalar um Jardim Botâ-
nico. Houve protestos pela 
ausência dos representantes 
da CDHU e autoridades do 

governo do Estado. 
O encontro  terminou 

com a decisão de convo-
car as autoridades faltantes 
para um novo encontro de 
conciliação. concomitan-
temente diversas ações ju-
diciais estão sendo prepa-
radas para o caso de não 
haver esse entendimento. 
Além dos moradores da 
Fabril e de Pilões também 
participaram do encontro 
representantes dos conjun-

tos habitacionais Rubens 
Lara, Imigrantes I e II, Bol-
são 7 e 9, que reivindicaram 
também a melhoria nas 
infraestruturas nessas loca-
lidades e a revisão dos con-
tratos com a CDHU.

Como resultado da reu-
nião ficou decidida a ela-
boração de um documento 
conjunto, contendo o re-
sumo das reivindicações 
dos moradores e propondo 
nova reunião com as auto-
ridades faltantes, enquanto 
advogados dos moradores, 
legisladores e OAB unem 
esforços no preparo de 
ações judiciais para o caso 
de não haver acordo.

Diálogo 
Como explicou a prefeita 

Marcia Rosa aos participan-
tes, a intenção da Prefeitura 
e da Câmara era retomar o 
diálogo entre todas as par-

tes envolvidas: moradores, 
CDHU, Secretaria Estadu-
al de Habitação e MD Pa-
peis (proprietária de gran-
de parte da área da Fabril). 
“Lamentamos a ausência 
desses órgãos e da empresa 

porque poderíamos iniciar 
um processo de negociação 
importante para preservar 
os direitos de nossa popu-
lação. Teremos uma nova 
chance com o novo encon-
tro que será convocado”.

José Mario Alves

Marcia Rosa lamentou ausências e diz que convocará novo encontro

Marcel Nobrega

04 digital.com.br28 de agosto de 2015



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.

LINDE BOC GASES LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia 
e de Instalação N° 25000245 e requereu a Licença de Operação para Gases in-
dustriais (exceto o gás cloro e os da extração e refino do pet à ESTRADA ENGEN-
HEIRO PLÍNIO DE QUEIROZ, S/N, GLEBA 13, JARDIM SÃO MARCOS - CUBATÃO.

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

LIGUE (13) 3361-5212

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: IVAIR DE FRANÇA e RAQUEL FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, viúvo, eletricista - SSP/SP, com 42 anos de idade, natural de Riachuelo 
- SE, nascido no dia treze de outubro de mil novecentos e setenta e dois (13/10/1972), residen-
te na Avenida 9 de Abril, 2835, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JOSÉ BRAZ DE FRANÇA, de na-
cionalidade brasileira, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA HELENA 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SPViúvo de 
Josenilda Teodoro de França, falecida no dia 13/04/2013, na cidade de Cubatão/SP. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais - SSP/SP, com 37 anos 
de idade, natural de Simão Campos, São João da Ponte - MG, nascida no dia doze de agosto de 
mil novecentos e setenta e oito (12/08/1978), residente na Rua dos Franciscanos, 27, Distrito 
de Venda Nova, Planalto, Belo Horizonte - MG, filha de ANTONIO FERREIRA DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, desaparecido há 34 anos e de ROSALINA FERREIRA DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, falecida há 29 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, 19 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: JOSIMARIO ALVES DA SILVA e MARIA VERONICE DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 23529810 - SSP/SP, CPF n.º 
69874794453, com 45 anos de idade, natural de Bonito - PE, nascido no dia vinte e um de outubro 
de mil novecentos e sessenta e nove (21/10/1969), residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 
281, bl.G12, Bolsão 7, Cubatão - SP, filho de JOAQUIM MANOEL DA SILVA, falecido há 39 anos e 
de JOSEFA ALVES DE LIMA, falecida há 3 anosDivorciado de Graciete Severina da Silva, conforme 
sentença datada de 27/04/2011,  proferida pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara da Família e Suces-
sões da Comarca de Diadema-SP, nos autos de N°1238/11.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 338774452 - SSP/SP, com 37 anos de idade, natural de 
Bonito - PE (Alto Bonito-PE  Livro nº 13, fls. nº 154, Termo nº 4482), nascida no dia cinco de julho 
de mil novecentos e setenta e oito (05/07/1978), residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 281, 
bl.G12, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha de MANOEL FERREIRA DA SILVA, falecido há 2 anos e de QUI-
TÉRIA MARIA DA SILVA, falecida há 21 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de 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: FRANQUE ALVES DA SILVA e LETÍCIA BAETA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, açougueiro, RG n.º 553625512 - SSP/SP, CPF n.º 06836131466, com 27 anos de 
idade, natural de Palmares - PE (Água Preta-PE  Livro nº 14, fls. nº 181, Termo nº 14106), nascido no dia 
quinze de junho de mil novecentos e oitenta e oito (15/06/1988), residente na Rua Lafaiete Custódio da 
Silva, 64, Conj. Afonso, Afonso Schmidt, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO ALVES DA SILVA, falecido há 5 
anos e de MARIA MADALENA DA SILVA, falecida há 6 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciada, vigilante, RG n.º 232185116 - SSP/SP, CPF n.º 16950395809, com 42 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e setenta e três (27/07/1973), 
residente na Rua Lafaiete Custódio da Silva, 64, Conj. Afonso, Afonso Schmidt, Cubatão - SP, filha de 
LOURIVAL BAETA DA SILVA, falecido há 2 meses e de LAURICY BAETA DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Arlindo Ribeiro de Novais, 
conforme escritura pública lavrada em 30/03/2012 pelo 1ºTabelião de Notas e de Protesto de Letras e 
Títulos de Cubatão/SP, no livro 180, pgs.107/108. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de 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: MURILLO PEREIRA SILVA e DANIELE RAMOS DO VALE. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, RG n.º 35147115 - SSP/
SP, CPF n.º 29828954800, com 33 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistri-
to  Livro nº 66, fls. nº 92, Termo nº 40789), nascido no dia vinte e dois de maio de mil nove-
centos e oitenta e dois (22/05/1982), residente na Rua Antonio Braz Correia, 72, Vale Verde, 
Cubatão - SP, filho de MARCOS SILVA, de nacionalidade brasileira, tecnico de segurança, com 57 
anos de idade, residente em Pontal do Parana - PR e de ADAELY PEREIRA DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, técnica de contabilidade, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, farmaceutica, RG n.º 42424693 
- SSP/SP, CPF n.º 30086406809, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (23/10/1982), residente na Rua An-
tonio Braz Correia, 72, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de GERALDO VALE, falecido há 3 anos e 
de IVETE RAMOS DA SILVA VALE, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 57 anos de ida-
de, residente em São Vicente - 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, 20 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: ADELSON DAMASCENO DOS SANTOS e PRISCILA GOMES ARAUJO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 27737863 - SSP/SP, CPF 
n.º 26432768845, com 39 anos de idade, natural de Guarujá - SP, nascido no dia nove de janei-
ro de mil novecentos e setenta e seis (09/01/1976), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, Blo-
co 20, Ap 33I, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de TEMISTOCLES DOS SANTOS, falecido há 5 anos e 
de MARIA LÚCIA DAMASCENO DOS SANTOS, desaparecida há 39 anosDivorciado de Sandra Da-
masceno dos Santos, conforme sentença datada aos 14/07/2014, proferida pela Juíza de Direito 
da 2ªVara do Foro de Cubatão/SP, nos autos de nº0006303-59.2014.8.26.0157. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de operações, RG n.º 368080225 - SSP/
SP, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de setembro 
de mil novecentos e oitenta e dois (24/09/1982), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, Bloco 
20, Ap 33I, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de NICOMEDES DO CARMO ARAUJO, falecido há 1 ano 
e de IVANI PEREIRA GOMES ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, 
residente em Paranavaí - PR. Divorciada de Cláudio Simplício Teixeira, conforme sentença data-
da aos 02/09/2010, proferida pela Juíza de Direito da 3ºVara da Comarca de Cubatão, nos autos 
de nº0005247-30.2010.8.26.0157. 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, 21 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: MARCELO CARDOSO e MARILIA COSTA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, coordenador de ti, RG n.º 27094825 - SSP/SP, CPF n.º 26928567830, com 35 
anos de idade, natural de São Paulo - SP, nascido no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e seten-
ta e nove (28/08/1979), residente na Rua Dom Idilio José Soares, 460, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de 
WALDIR CARDOSO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em São 
Paulo - SP e de EDNA VALDETE CARDOSO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de ida-
de, residente em São Paulo - SPDivorciado de Simone Andrade Santana, conforme sentença datada de 
11/05/2012, proferida pelo M.M Juiz de Direito Titular da 3ª Vara da Família e das Sucessões da Comar-
ca de São Bernardo do Campo-SP, nos autos de nº564.01.2012.009529-4/000000, ordem nº734/2012.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, RG n.º 35269480 - SSP/SP, CPF 
n.º 31251371876, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de setembro de 
mil novecentos e oitenta e dois (07/09/1982), residente na Rua Dom Idilio José Soares, 460, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filha de MARCILIO ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO CARMO COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: UELITON BATISTA DE OLIVEIRA e JOYCE ELAINE GONZAGA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de pintura, RG n.º 598017033 - SSP/SP, CPF n.º 
64436497534, com 43 anos de idade, natural de Salvador - BA (Salvador-BA  Livro nº 115, fls. nº 151, 
Termo nº 90686), nascido no dia cinco de abril de mil novecentos e setenta e dois (05/04/1972), resi-
dente na Rua Manoel Mathias de Souza, 25, Ap 11, Bloco D3, Bolsão 7, Cubatão - SP, filho de EDGARD 
BATISTA DE OLIVEIRA, falecido há 20 anos e de IVONE DA CRUZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasilei-
ra, encarregada de lavanderia, com 68 anos de idade, residente em Salvador - BA . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 280147351 - SSP/SP, CPF n.º 31099417830, com 
32 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia primeiro de novembro de mil novecentos e 
oitenta e dois (01/11/1982), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 25, Ap 11, Bloco D3, Bolsão 7, 
Cubatão - SP, filha de MARIA APARECIDA GONZAGA, de nacionalidade brasileira, aux. de serviços gerais, 
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, 21 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: EDINARDO TIODOSIO SEVERIANO e VIRGINIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 21434776X - SSP/SP, CPF n.º 12600405852, com 
46 anos de idade, natural de Itapipoca - CE, nascido no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos 
e sessenta e nove (26/01/1969), residente na Rua 7, 28, Fabril, Cubatão - SP, filho de OTAVIO TIODO-
SIO FERREIRA, falecido há 6 anos e de MARGARIDA SEVERIANO FERREIRA, falecida há 7 anosDivorcia-
do de Sueli Aparecida Silva Nascimento, conforme sentença datada aos 15/05/2002, proferida pela 
Juíza de Direito da 3ªVara Judicial desta Comarca, nos autos de nº193/02. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 217473167 - SSP/SP, CPF n.º 08719260830, com 
49 anos de idade, natural de Guarulhos - SP, nascida no dia dois de março de mil novecentos e ses-
senta e seis (02/03/1966), residente na Rua 7, 28, Fabril, Cubatão - SP, filha de JOSÉ AUGUSTO DA 
SILVA, falecido há 5 anos e de MARIA APARECIDA DA SILVA, falecida há 5 anos. Divorciada de Adil-
son dos Santos Batista, conforme sentença datada aos 07/02/1991, proferida pela Juíza de Direito da 
4ªVara desta Comarca, nos autos de nº100/91. 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 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: ALEX SANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA e JOYCE OLIVEIRA ANDRADE. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, apontador de produção, RG n.º 485640338 - SSP/SP, CPF n.º 
42521506800, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de abril de mil nove-
centos e noventa e dois (19/04/1992), residente na Rua Herbert José de Souza Betinho, 127, Jd.Caraguatá, 
Cubatão - SP, filho de ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, açougueiro, com 39 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MIRIAN FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, assistente administrativo junior, RG n.º 403906295 - SSP/SP, CPF n.º 36178313896, com 
21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de novembro de mil novecentos e noven-
ta e três (07/11/1993), residente na Rua Caminho dos Pilões, 970, Pilões, Cubatão - SP, filha de JOEL AN-
DRADE, falecido há 15 anos e de MARIA JOSÉ BASILIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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: ALAN DA SILVA FREITAS e MARIA ELIZABETE DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, programador, RG n.º 33877340X - SSP/SP, CPF n.º 
33049562803, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de abril de 
mil novecentos e oitenta e quatro (16/04/1984), residente na Rua Manoel Mendes Batista Junior, 
40, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, filho de JOSÉ MARQUES MACIEL FREITAS, de nacionalidade bra-
sileira, autonomo, com 55 anos de idade, residente em Porto Seguro - BA e de MARIA CRISTINA 
SOARES DA SILVA FREITAS, de nacionalidade brasileira, recepcinista, com 54 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, biomédica, RG n.º 
33085687X - SSP/SP, CPF n.º 29410249805, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e um (22/05/1981), residente na Rua Sete 
de Setembro, 616, casa 01, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de MANOEL DOS SANTOS, falecido há 11 
anos e de MARIA CONSEIÇÃO AVELINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 
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, 22 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: JUDIRAN JESUS DE ALMEIDA e GRACIELE SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 9988884 - SSP/BA, CPF n.º 02065507586, 
com 30 anos de idade, natural de Laje - BA (Laje-BA  Livro nº 28, fls. nº 56, Termo nº 15548), nasci-
do no dia vinte de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (20/11/1984), residente na Rua 
João Maria Catarino, 24, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 62 anos de idade, residente em Valença - BA e de MARLENE 
JESUS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 54 anos de idade, residente em 
Laje - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, promotora, RG n.º 56577252 
- SSP/SP, CPF n.º 38558058814, com 25 anos de idade, natural de Serrinha - BA (Serrinha-BA  Livro 
nº 10, fls. nº 538, Termo nº 20275), nascida no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa 
(19/03/1990), residente na Rua Elias Zarzur, 134, Água Fria, Cubatão - SP, filha de MISAEL GONZA-
GA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 54 anos de idade, residente em Serri-
nha - BA e de RENILDA GONZAGA DA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 
51 anos de idade, residente em Serrinha - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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: GERSON DE JESUS SANTOS e JUCILENE JESUS DE ALMEIDA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 0681961996 - SSP/BA, CPF n.º 88132757572, com 40 
anos de idade, natural de Mutuípe - BA (Mutuípe-BA  Livro nº 32, fls. nº 235, Termo nº 19149), nascido 
no dia trinta de maio de mil novecentos e setenta e cinco (30/05/1975), residente na Rua Treis, 138, Cota 
200, Cubatão - SP, filho de JAIME RODRIGUES DOS SANTOS, falecido há 02 anos e de ANÁLIA DE JESUS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, residente em Mutuípe - BA . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 1134493568 - SSP/BA, CPF n.º 05318175554, com 32 
anos de idade, natural de Laje - BA (Laje-BA  Livro nº 27, fls. nº 103, Termo nº 14538), nascida no dia nove 
de julho de mil novecentos e oitenta e três (09/07/1983), residente na Rua Treis, 138, Cota 200, Cubatão 
- SP, filha de MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de 
idade, residente em Valença - BA e de MARLENE JESUS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, lavra-
dora, com 54 anos de idade, residente em Laje - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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: CLAUDIO VANDERLEI DE LIMA e OCIONE SOUZA DE CARVALHO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 194834013 - SSP/SP, CPF n.º 05203307814, com 
51 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e sessen-
ta e quatro (22/06/1964), residente na Rua Herbert José de Souza Betinho, 102, Jd.Caraguatá, Cubatão 
- SP, filho de ARMANDO FRANCISCO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 79 anos de 
idade, residente em Santos - SP e de JARINA DA SILVA LIMA, falecida há 50 anosDivorciado de Ana Paula 
Pereira Casado, conforme sentença de 20/08/98, proferida pelo Juiz de Direito da 5ªVara Cível da Co-
marca de Santos-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 342488272 
- SSP/SP, CPF n.º 32976012806, com 32 anos de idade, natural de Senhor do Bonfim - BA (Campo Formo-
so, Antonio Gonçalves-BA  Livro nº 11, fls. nº 171vº, Termo nº 4927), nascida no dia quinze de outubro 
de mil novecentos e oitenta e dois (15/10/1982), residente na Rua Herbert José de Souza Betinho, 102, 
Jd.Caraguatá, Cubatão - SP, filha de MANOEL MACÁRIO DE CARVALHO, falecido há 20 anos e de JOSE-
FA ADALBERTO DE SOUZA, falecida há 09 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, 22 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: JULIANO DOS SANTOS SILVA e SIMONE GLAUCY VICENTE. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, garçom, RG n.º 401209696 - SSP/SP, CPF n.º 34892216801, com 
28 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 7º Subdistrito - Consolação  Livro nº 49, fls. nº 
147, Termo nº 24194), nascido no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (11/08/1987), 
residente na Av. Principal, 288, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de PAULO LOPES DA SILVA, falecido 
há 7 anos e de ANA REIS DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 53 anos de 
idade, residente em Botuporã - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. 
administrativa, RG n.º 28300665 - SSP/SP, CPF n.º 26298039880, com 39 anos de idade, natural de 
Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 114, fls. nº 194, Termo nº 1854), nascida no dia primeiro de 
abril de mil novecentos e setenta e seis (01/04/1976), residente na Av. Principal, 288, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de LUIZ VICENTE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CARMELINA DE MELO VICENTE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
59 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, 22 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: MANOEL JORGE NETO e MARIA PATRICIA FERNANDES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 8008294 - SSP/SP, CPF n.º 80156711834, com 60 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e cinquenta e 
quatro (29/08/1954), residente na Rua Rio de Janeiro, 201, Ap 13, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de MA-
NOEL JORGE FILHO, falecido há 37 anos e de ISOLINA DE OLIVEIRA FONSECA JORGE, falecida há 5 anos-
Divorciado de Lindaura Maria Farah Rebouças, conforme sentença proferida pela Juíza de Direito da 
3ªVara Judicial da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de 1025/04. Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 256863672 - SSP/SP, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia dezessete de setembro de mil novecentos e setenta e três (17/09/1973), residente na 
Rua Rio de Janeiro, 201, Ap 13, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ FERNANDES, falecido há 35 anos e 
de LEONILDA CECCO FERNANDES, falecida há 2 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: JANILSON JOSÉ CORRÊA DA SILVA e RUTE FIRMINO DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, funileiro, RG n.º 230336528 - SSP/SP, CPF n.º 19752200800, com 
51 anos de idade, natural de Barreiros - PE (Barreiros-PE  Livro nº 57, fls. nº 170vº, Termo nº 23100), 
nascido no dia quatro de março de mil novecentos e sessenta e quatro (04/03/1964), residente na 
Av.Brasil, 620, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, falecido há 13 anos e 
de AMARA CORRÊA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 83 anos de idade, residente em 
Barreiros - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 250085902 - 
SSP/SP, CPF n.º 10050264806, com 49 anos de idade, natural de Recife - PE (Camaragibe-PE  Livro nº 44, 
fls. nº 102, Termo nº 39093), nascida no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e sessenta e cin-
co (26/09/1965), residente na Av.Brasil, 620, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de OTÁVIO FIRMINO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, residente em Recife - PE e de 
ANTANCILIA FELIX DA SILVA, falecida há 06 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, 25 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: IOMAR CONCEIÇÃO BATISTA DO NASCIMENTO e JULIANA MARIA DE OLIVEIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 485661809 - SSP/SP, CPF 
n.º 41494912830, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 162, fls. nº 
221, Termo nº 46793), nascido no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa (15/07/1990), 
residente na Rua Beira Mar, 113 P, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSÉ BATISTA DO NAS-
CIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em Estancia - SE 
e de MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, pescadora, com 60 anos de idade, 
residente em Estancia - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domestica, 
RG n.º 575621515 - SSP/SP, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
181, fls. nº 122, Termo nº 54256), nascida no dia dezoito de março de mil novecentos e noventa 
e sete (18/03/1997), residente na Rua Beira Mar, 113 P, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de 
JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, guarda, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CREUSA MARIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, faxineira, 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, 25 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: DEIVID PEREIRA DE OLIVEIRA e DEBORA VITORIA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, controlador de acesso, RG n.º 433901147 - SSP/SP, CPF n.º 
38099280890, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (02/01/1988), residente na Rua Quinze, 42, Cota 200, Cubatão - SP, filho de 
NILSON BENEDITO GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARCELINA PEREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Larissa de Souza Ximenes, con-
forme sentença de 10/01/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara desta Comarca, nos autos 
de nº3006166-2013.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
RG n.º 588108893 - SSP/SP, com 16 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de 
agosto de mil novecentos e noventa e nove (18/08/1999), residente na Rua Quinze, 42, Cota 200, 
Cubatão - SP, filha de CRISTIANO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 40 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ERICA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
com 35 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, 25 de agosto de 2015
  O Oficial: Fabio Capraro.

Em nova fase, ABC Master 
adota sistema Anglo de ensino

A partir de 2016, os alu-
nos da escola ABC Master 
contarão com um novo 
método de trabalho. A 
escola passa a usar o Sis-
tema Anglo de Ensino. A 
mudança começa no pró-
ximo ano e a expectativa é 
bastante grande, já que se 
trata de um sistema conhe-
cido em todo o país e com 
qualidade comprovada nos 

maiores vestibulares brasi-
leiros.

A adoção do Anglo se dá 
após a escola trabalhar com 
alguns sistemas de ensino, 
escolhendo o que conside-
rou o mais eficaz e confiá-
vel para seus alunos e pro-
fessores, além de agregar e 
pregar valores iguais ao que 
a ABC Master acredita.

Planos – Em 2016, a es-

cola passa a usar o material 
do sistema Anglo do pré-
-III ao nono ano do ensino 
fundamental. Mas a escola 
já tem planos para o ensi-
no médio a partir de 2017.

Sistema Anglo - Há 65 
anos no país, o sistema é 
conhecido pelo seu méto-
do de apostilas e simula-
dos, prezando pela quali-
dade do ensino dos alunos.

‘Revela Bertioga’ 
convoca fotógrafos

Fotógrafos e frequenta-
dores de Bertioga podem 
expor seus trabalhos na 
quarta edição do “Revela 
Bertioga”. A ex-
posição coletiva, 
que tem o mu-
nicípio como 
tema, quer colo-
car a cidade na 
rota fotográfica 
do país. Até o 

dia 23/09, os interessados 
devem enviar as fotos para 
apreciação da curadoria. 

Mais informações no Por-
tal do Acontece: acontece-
digital.com.br
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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 Casquei-
ro - 3 Dorms, 1 Suíte - 
84 m² de área útil Ref.366

R$ 340.000,00
Apartamento- Padrão, 
Grande - Jardim Cas-
queiro - 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 Dorms, 
1 Suíte, 65 m² de área 
útil - Padrão, Médio 
- Jardim Casqueiro - 

3363-2276
99708-9177

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

Cubatão
R$ 250.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 56 m² de área útil 
- Padrão, Médio
Jardim Casqueiro - 
Cubatão
R$ 230.000,00
Apartamento - Pa-
drão, Terreo, 2 Dor-
ms, 52 m² de área útil 
- Vila Nova - Cubatão
R$ 160.000,00
Casa 1 Dorm 
60 m² de área útil
- Padrão, Sob.Baixa
Vila Nova - Cubatão
R$ 190.000,00
Apartamento Padrão 
Médio - 2 Dorms, 
43.02 m² de área útil 
- Vila Couto - Cubatão
R$ 200.000,00

VENDE
LANÇAMENTO  - 
AVENIDA HENRY 
BORDEN
Apartamentos de 1 
e 2 dormitórios, sala, 
cozinha, 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 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem. 
R$ 350.000,00
Sobrepostas com 3 
dormitórios, 1 suíte, 
sala, cozinha, ba-
nheiro e garagem. 
No bairro Vila Nova, 

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

www.almeidaimoveis.com.br

CRECI 57407

em Cubatão
R$ 320.000,00

ALUGA
Casa na Vila Nova 3 
dormitórios, sala, 
cozinha banheiro e 
garagem.
R$ 1.300,00
Alojamento com 
19 dormitórios Rua 
Belarmino do Ama-
ral. 
R$ 14.000,00
Apartamento no 
Casqueiro 2 dormi-
tórios, sala, coz-
inha, banheiro e 
garagem. 
R$ 1.300,00 

VENDE
Apartamento novo 
02 dorms, 1 vaga. 
Prédio com elevador, 
próx. a comércios, 
hospitais, escolas e 
etc
entrada: 20% restan-
te financiamento
R$ 221.000,00
Apartamento na Vila 
Nova 2 dormitórioss, 
s/garagem - Térreo. 
Ótimo estado, aceita 
financ. FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 2 
dormitórios. Minha 
Casa Minha Vida últi-
mas 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 Cas-
queiro 2 dormitórios, 
em construção. Entra-
da: 19 mil + parcelas 
mensais que cabem 
em seu bolso
R$ 200.000,00
Apartamento novo no 
Casqueiro, 2 dormitó-
rios. grande, 1 vaga. 
aceita financiamento, 
FGTS, CC. 
R$ 240.000,00
Casa Sobreposta na 
Vila Nova 2 dormitó-
rios. 1 vaga, em cons-
trução.
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 con-
domínio
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

TROCO 
APARTAMENTO

Apartamento 
de 3 quartos 
no Conjunto 

Rubens Lara, 
dois quartos.

 Troco por 
casa

Informações: 
997518097 

Carro e Moto

- Suspensão
- Freio
- Troca de óleos- 
- Mecânica em 
Geral

Na compra do 
óleo a troca é 

gratis

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

3361-8145
98876-7227
98193-2481

3361-7316
id: 129*6500

- Para-brisas,
- Vidros
- Kit elétrico
- Acessórios
- Alarmes
- Insulfilm
- Travas elétricas
- Borrachas
- Tapeçarias para 
autos

Venha fazer um 
orçamento com 
a gente!

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

autovidroscristal
@pop.com.br

Especializada 
em:

- Injeção Eletrô-
nica de Carros 
- Nacionais
- Importados

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

3361-3038     
99*9176

arpcsouza@
ig.com.br

3363-2207

- Manutenção

- Revisão de 
motos 

- Nacionais e 
importados 

Av. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro - 
Cubatão

m a u r i c i o m o -
tos@live.com

3304-0416
id: 113*101889

- Alinhamento
- Balancea-
mento
- Câmbio
- Escapamentos
- Filtros
- Injeção Ele-
trônica
-Supensão
-Troca de Óleo

Rua Rio de 
Janeiro, 527
Vila Nova - 
Cubatão

correia-
alves2011@
hotmail.com

Epecializada 
em:

- Motores
- Câmbios
- Injeção Ele-
trônica
- Carros Nacio-
nais e Importa-
dos     

Rua 1° de Maio, 
130 - Vila Nova 
Cubatão 

3361-4252
7807-5768

id: 129*3960

Direção: 
Rubens Alves

rsilva1238@
ig.com.br

3361-5312
id: 45*2*171254

Especializada 
em consertos 
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

- Óleo Mineral 
 R$ 12,50 Litro
- Óleo Semi Sinté-
tico R$ 18,00 Litro
 - Óleo Sintético 
R$ 20,00 Litro

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  Cu-
batão

98838-2872

Vendas de peças 
e Acessórios
Manutenção

3372-6727
Av. Martins Fontes, 343 

Vila Nova - Cubatão
sandrinhomoto-pecas@hotmail.com

PROMOÇÃO:
Capacete a partir  R$ 65,00 

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
A Comissão Organizadora de fundação de uma OSCIP, sob a denominação de “Associação de Luta por Moradia Digna” - 
ALMD, convida todos os interessados a participarem da Assembléia Geral de fundação da entidade, a realizar-se dia 03 de 
setembro de 2015, às 19:00 horas, na sede da Associação dos Aposentados do Jardim Casqueiro, situada na Pça. da Inde-
pendência s/n - Jardim Casqueiro, no Município de Cubatão, Estado de São Paulo, para discutir e deliberar sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA
1. Aprovação da fundação “Associação de Luta por Moradia Digna” – ALMD;
2. Discussão a aprovação do Estatuto Social;
3. Eleição da Diretoria Executiva Provisória.

Cubatão, 28 de agosto de 2015.
Pela Comissão Organizadora

        MARCIO VASCONCELOS            MARIA TEREZA PONTES BELÉM 
             RG: 12.252.829-3           RG: 30.007.063-9

99727-0280 
98804-6598 ID: 

966*7382

- Elétrica
- Mecânica
- Injeção Ele-
trônica

Nacionais e Im-
portadas

Av. Nações Uni-
das, 710 - Loja - 
Vila Nova - Cu-
batão

07digital.com.br 28 de agosto 2015



social
por Cristina Oliveira

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

ID: 35*18*103161

Prefeita Maria Antonieta participa 
da missa que apresentou a réplica da 
reconstrução do rosto de Santa Rosa. 

Na ocasião, também foi assinado o 
termo de doação à cidade. Guarujá é 

a primeira cidade do mundo a possuir 
uma réplica da imagem, que fica no 

Santuário de Lima, no Peru.

O vice-prefeito Donizete Tavares festeja os 
50 anos do seu amigo Denílson, junto com 
familiares e amigos. Beto Macaco, assessor 
do Donizete e o vereador Queixão também 
participaram da festa

A 22ª Festa do Camarão na Moranga de Bertioga 
prossegue até o dia 07 de setembro. A festa acon-

tece na Praça de Eventos, no centro. Os pratos 
custam entre R$ 35 e R$ 150
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