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Conselhos tutelares 
se preparam para 
eleição em outubro

fatos & tendências 02

Alexander Sperl

CMDCA

Eleições ocorrem em 
todas as cidades do 
Brasil simultaneamen-
te pela primeira vez na 
história. 

Na região cerca de 

200 candidatos dispu-
tam as 55 vagas para 
conselheiros. 

O pleito acontece 
no próximo dia 04 de 
outubro, das 08 às 17 

horas. Apuração dos 
votos começa assim 
que terminar a eleição 
e os eleitos assumem 
os postos no início de 
janeiro. 03

Prefeiturável Donizete Tavares inicia 
novo ciclo político

Lecy Brandão fala para Mulheres 
em Cubatão durante Conferência

Câmara de Guarujá dá Título de 
Cidadão a deputado

Novo e Rede. Estamos bem?! 
Agora são 34 partidos

Divulgação

Cubatão se destaca 
na Avaliação Nacional 
de Alfabetização 

A rede municipal 
de ensino comemora 
os resultados da ‘ANA 
2014. Cidade teve a 
maior porcentagem na 
região em Matemática 
e Leitura.

Avaliação que mede 
o nível de proficiência 
de alunos do 3 ano do 
ensino fundamental 
indica avanços na qua-
lidade do ensino, na 
cidade

Guarujá 
entrega ônibus 
adaptados

Dr. Anderson inaugura 
Centro Médico Veterinário na 
Vila Nova 04

Juventude do PT faz encontro 
neste domingo

Cadeirantes santistas 
vão à Rússia e voltam 
com excelentes resulta-
dos da Copa Mundial de 

Dança Esportiva em Ca-
deira de Rodas, disputa-
do em São Petersburgo. 
Equipe conquistou 14 

medalhas, com desta-
que para a medalha de 
prata na categoria Duo 
Freestyle.  06

De Encher os olhos

Papa põe mão na água 
e ‘se queima’ 

Cido Barbosa fala so-
bre a proposta que está 
dando o que falar. No 
auge da crise hídrica, 

Política 02

Conselho de prefeitos 
recebe vice-governador

Condesb receberá o 
vice Marcio França para 
falar sobre trabalhos 
realizados, na Baixada, 

pela secretaria de De-
senvolvimento Econôni-
mico, Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação.  

Primavera e dia da árvore

Prefeitura entrega 
mais 4 ônibus para o 
transporte escolar gra-
tuito; totalmente adap-
tados. 

Solenidade será nes-
ta segunda, (28) no 
Paço Municipal

Distribuição de mudas 
nativas na Avenida 9 de 
Abril marcou as come-

morações da chegada 
da estação das flores. 
No dia da árvore, estu-

dantes realizaram plan-
tio de mudas na orla do-
Casqueiro. 06

Educação 05

Guarujá 
limpa praias 
e rios

Ao todo, uma tonela-
da de lixo foi recolhido 
das praias da Ilha e de 
Santo Amaro. Ilha das 
Cabras, na praia da En-
seada, também recebeu 
ações de limpeza e reco-
lha de lixo. 06

Ciclovia no 
canal 6

O prefeito Paulo Ale-
xandre Barbosa e auto-
ridades participaram da 
solenidade de inaugu-
ração, no Dia Nacional 
sem carro.  05

deputado indica prê-
mio por investimento 
em Saneamento, ao 
governador.
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O prêmio da crise hídrica

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
diretor presidente do

 Jornal Acontece

No mínimo um con-
trassenso! Está difícil de a 
opinião pública digerir a 
indicação do governador 
Geraldo Alckmin ao prê-
mio ‘Lucio Costa’, da Câ-
mara Federal, na categoria 
saneamento, por sua lide-
rança à frente da Sabesp e 
contribuição ao saneamen-
to no Estado. A proposta é 
do deputado federal Papa 
que, em 2013, ocupava a 
diretoria de Tecnologia e 
Meio Ambiente, da Sabesp.

Não é a capacidade ad-
ministrativa do governa-
dor que está em discussão. 
No entanto, o fato é que o 
Estado vive a maior cri-
se hídrica de sua história, 
atribuída, pelo TCE, à falta 
de planejamento estadual. 
São Paulo já vive um ro-
dizio extraoficial em parte 
das residências e isso, no 
entender da maioria dos 
paulistas e do próprio Tri-
bunal de Contas, se deve a 
falta de ações preventivas 
do governo.

A inoportuna indica-
ção expõe o governador ao 
espezinhamento público, 
desnecessariamente. Resta 
saber se o deputado com-
binou antes com o Palácio, 
ou existe uma estratégia 
para evitar a ‘saia justa’.

fatos & tendências

Eita Danado!
O Festival Danado de 

Bom, em Cubatão não vai ro-
lar este ano; a crise tá brava. 
A justificativa oficial da Pre-
feitura ainda não foi divul-
gada mas; supõe-se que fica 
inviável falar em patrocínio 
no meio de uma crise dessa. 
Maior Festival nordestino 
fora de nordeste fica para ano 
que vem. Uma boa sugestão 
seria o aniversário da Cidade.

Lecy em 
Cubatão
 A 6ª Conferência Muni-

cipal de Políticas Públicas 
para a Mulher discutirá o 
empoderamento feminino. 
Está confirmada a presença 
da deputada estadual Leci 
Brandão (PC do B/SP), para 
o evento que acontece nesta 
sexta-feira, (25) , das 9 às 18 
horas, no Bloco Cultural, ao 
lado da Prefeitura de Cuba-
tão.

 Jovens do PT
O Partido dos Trabalhadores 

de Cubatão realiza neste domin-
go (27) uma conferência para a 
escolha da nova direção da se-
cretaria da juventude do parti-
do. O encontro será realizado na 
sede do PT, que fica na Avenida 
Martins Fontes, 1535. A confe-
rência começa às 15 horas.

 

A missão
O vice-prefeito de Cuba-

tão segue em frente no seu 
propósito de pavimentar o 
caminho à Prefeitura. Um 
movimento importante foi 
dado esta semana, com a mi-
gração do PSC, para o PSD. 
Doni esteve pessoalmente 
com pastor Everaldo Gil-
berto Nascimento, no ato de 
desfiliação, onde houve um 
telefone para o cacique do 
PSD, Kassab.  Forte aliado 
de Marcia Rosa, nos últimos 
meses Doni vinha sendo, nos 
bastidores,  o nome mais co-
tado para ser o candidato go-
vernista à sucessão.

Alinhado
Se engana quem acha que a 

troca é o mesmo que seis por 
meia dúzia. Donizete troca 

um partido que foi pra opo-
sição, por um Partido situa-
cionista desde o nível federal. 
Outro aspecto considerável 
é o fortalecimento articula-
do e que vai se tornar visível, 
com um ‘boom’ do PSD nos 
próximos dias. Na Baixada 
além de Doni, Bozzela Ju-
nior, em S.V, vai trocar os tu-
canos pelo PSD. E o trabalho 
de filiação já começou, o vice 
anuncia na próxima semana, 
fortes nomes que integrarão 
a chapa de pré-candidatos a 
vereador pelo PSD.

Por cima
Circula nos senadinhos 

que o PSDB de Cubatão não 
teria digerido o fechamento 
do Dem local em torno da 
pré-candidatura majoritária 
do PMDB. Como o Dem, na 
mesma situação do PSB, são 
alinhados ao PSDB, o tuca-
nato local sabe que não pode 
abrir mão destas duas siglas 
para robustecer a chapa. Já 
estariam sendo feitas arti-
culação junto às esferas su-
periores para trazer o Dem 
para o ninho. Vai dar pano 
pra manga!!!

Quem sabe?
Estaria o presidente do 

Conselho Municipal de Saú-

de Alessandro Oliveira, es-
traria migrando para a base 
governista; pergunta da se-
mana nas rodinhas políticas 
da cidade.

Com o apoio do missio-
nário Aldemário, o Mazinho 
e o deputado estadual Paulo 
Corrêa Júnior, a comerciante 
Livian Nunes, da Casa Caci-
que, seria nome certo para a 
vereança ano que vem?

Rede e Novo
O TSE aprovou a criação 

de dois novos partidos. 
O Partido Novo, assume 

posturade direita, formado 
por 181 profissionais liberais 
e prega Estado mínimo, fa-
vorecendo privatizações, por 
exemplo. A Rede Sustentabi-
lidade, de Marina Silva, que 
não conseguiu o registro no 
ano passado a tempo de par-
ticipar das eleições, agora tá 
valendo; Temos 34 partidos 
no País.

 
Aprontando!?
O presidente da Câma-

ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB), participa 
nesta sexta-feira, (25) de jan-
tar com o presidente da Fede-
ração e do Centro das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
(Fiesp e Ciesp), Paulo Skaf, e 
empresários. 

Condesb terá a 
presença do 
vice-governador

Aliás o deputado Papa, ainda-
com a moral em alta, desde que 
deixou a Prefeitura de Santos,  
precisa começar a tomar cuida-
do com estas ‘barrigadas’, que 
podem macular seu mandato, 
sobretudo diante da expectativa 
que a região criou, em torno do 
seu nome. A mais recente ‘bar-
rigada’ foi no começo de julho 
quando Papa furou o acordo do 
PSDB nacional, sendo o único da 
região a votar contra a proposta 
que previa a redução da maiori-
dade penal, restringindo-a aos 
crimes considerados de maior 
gravidade. Aquela derrota no 
Congresso contrariou cerca de 
90% dos brasileiros e diante do 
achincalhamento público e par-
ticularmente da expressa revolta 
dos eleitores da Baixada, ele mu-
dou o voto, no dia seguinte.

Resta saber se, desta vez, o 
deputado vai arrumar uma saída 
para mudar a indicação, ou se o 
governador comparecerá mesmo 
ao evento para receber o prêmio, 
que certamente lhe renderá es-
cárnios por todo o País. A outor-
ga será na abertura do 3º Seminá-
rio Internacional de Mobilidade 
e Transportes, no dia 13 de outu-
bro, na Câmara dos Deputados.

Enquanto isso, a população 
espera respostas. Aproxima-se o 
verão e o sistema Cantareira,  se-
gue em queda para 16% de sua 
capacidade, segundo a própria 

Sabesp. Os demais sistemas 
Guarapiranga, Alto Tietê, Alto 
Cotia, Rio Grande e Rio Claro, 
seguem em situação incômoda. 
Apontamentos do TCE indicam 
alternativas para minimizar a 
situação como a despoluição 
dos rios Tietê e Pinheiros, re-
cuperação da represa Billings e 
efetivo combate de perdas.

Papa justifica que a home-
nagem se fundamenta pelo go-
vernador ‘ser o que mais inves-
tiu em saneamento nas últimas 
décadas tornando São Paulo 
exemplo em saneamento bá-
sico’. O duro é fazer o paulista 
entender esse discurso, com a 
torneira sem pressão. Se o go-
vernador tiver a solução para 
erradicar o problema no Esta-
do, terá o palanque ideal para 
fazê-lo, no Congresso. Se não, 
é melhor mandar um represen-
tante, ou declinar da honraria.

O vice-governador e secretário 
de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Márcio França será 
o convidado especial da próxima 
reunião do Conselho de Desen-
volvimento da Baixada Santista 
(Condesb), que será realizada na 
terça-feira, dia 29, às 10 horas, na 
sede da Agência Metropolitana da 
Baixada Santista (Agem), em San-
tos. França irá fazer uma apresen-
tação dos trabalhos que vem sendo 
desenvolvidos pela pasta na Região 
Metropolitana da Baixada Santista.

Também haverá uma apre-
sentação da Câmara Temática de 
Defesa Civil com a intenção de 
aprovar a “Olímpiada Regional do 
Conhecimento em Defesa Civil”.

E ainda será analisado, discu-
tido e votado o 2ª Plano Geral de 
Aplicação de Recursos do Fundo 
de Desenvolvimento Metropoli-

tano da Baixada Santista – 
FUNDO, que irá disponibilizar 
aos nove municípios o valor 
total de R$ 4.998.749,35. 

Última Reunião
Em agosto foi apresentado o 

Estatuto da Metrópole que tem 
o objetivo de criar regras para a 
governança compartilhada de 
grandes aglomerados urbanos, 
como já acontece nas princi-
pais cidades do Brasil. 

Também foi apresentado o 
Concurso Cultural Universi-
tário, visando o desenvolvim-
ento de um selo comemora-
tivo aos 20 anos de formação 
da Região Metropolitana da 
Baixada Santista. Inscrições 
vão até até o dia 30 de outu-
bro. O vencedor ganha uma 
viagem, com direito a acom-
panhante, de mini cruzeiro de 
3 dias, a bordo do MSC Armo-
nia, edital no site da Agem

Os conselheiros também 
aprovaram a liberação de R$ 
163.617,68 para a cidade de 
Itanhaém como complemento 
ao recurso já enviado de valor 
R$ 804.465,39. O valor será 
utilizado na reforma do Centro 
de Convenções da cidade.

O encontro acontecerá às 
19h30, na sede das entidades. 
Após o jantar, Skaf e Cunha 
falam com a imprensa.

Cidadão 
Guarujá
O deputado estadual Pau-

lo Corrêa Junior receberá o 
título de Cidadão Gauruja-
ense no próximo dia 01, na 
Câmara de Guarujá.  A pro-
posta, aprovada pelos demais 
pares foi o vereador  Elias 
Primavera. Será orador ofi-
cial   o vereador Nelsinho. 

O empresário Barnabé da 
Silva Almeida, proprietário 
da rede de supermercados 
Jóia - que mantém quatro fi-
liais na Cidade, gerando 260 
empregos diretos, foi outro 
que recebeu a honraria de in-
ciativa do vereador Givaldo 
do Açougue.
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Baixada elege
conselheiros

Conselho Tutelar

Eleições acontecem simultaneamente em todas as cidades do 
País. Cidades da região se preparam para o pleito

A Baixada Santista acer-
ta os últimos detalhes para 
as eleições dos conselhos 
tutelares. Pela primeira vez 
na história, a votação será 
simultânea em todas as ci-
dades brasileiras e vai eleger 
os conselheiros para um 
mandato de quatro anos.O 
pleito será realizado no dia 
04 de outubro, das 08h às 17 
horas. 

Nas cidades da região 
serão eleitos 55 conselhei-
ros. Em Santos, 47 candida-
tos concorrem a 15 vagas. 
São Vicente tem 40 candi-

datos para 10 vagas. Praia 
Grande tem 35 pleiteiam as 
05 vagas existentes. No Gua-
rujá, 29 candidatos dispu-
tam 10 vagas. Cubatão tem 
21 nomes na disputa de 10 
vagas e Bertioga tem 26 can-
didatos para 05 vagas. 

Todos os candidatos são 
maiores de 21 anos, moram 
nas cidades onde são can-
didatos e passaram por 
processo de seleção que foi  
conduzido pelos Conselhos 
Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCA)

Votação
Diferente das eleições 

políticas normais, os locais 
de votação são remanejados 
no pleito para conselheiro 
tutelar. Cada cidade terá um 
número de escolas já deter-
minadas e nessas escolas 
abrigam-se as seções eleito-
rais.  

A lista completa dos lo-
cais de votação de cada ci-
dade está disponível no site 
do Acontece (acontecedigi-
tal.com.br).

A votação para o Con-
selho Tutelar é facultativa.

Lista completa de 
candidatos por cidade

BERTIOGA

01 - Denise Matos
02 - Oswaldo
03 - Professora Lau
04 - Celsinho
05 - Mariana Joy
06 - Diretora Cristina
07 - Psicóloga Catherine
08 - Michele Russo
09 - Jusciel Carlos
10 - Paulo Germano
11 -  Professora Juliana
12 - Irineu Baptista
13 - Noêmia
14 - Odon
15 - Marcia Psicóloga
16 - Nuno de Brito
17 - Rose de Boracéia
18 - Branca
19 - Enéias Santos
20 - Ana Paula
21 - Leide
22 - Maria Auciliadoura
23 - Eliane V. Arrabal
24 - Mazinho Leopardo
25 - Cambito
26 - Patrícia.

CUBATÃO

1 - Graçinha Vila Noel
2 - Maria Aureliana da Silva
3 - Aparecida Valcir
4 - Paulo Soares
5 - Rilson Melo
6 - Bianca Calafati
7 - Rita Silva
8 - Vivian Gregório
9 - Rutenéia dos Santos
10 – Jonathas
11 – Jozelma
12 - Simone Mota
13 - Cristina Castro
14 - Ana Carol Diniz
15 - Pedro Florêncio
16 - Janaina G. R. Soares
17 - Sueli França
18 – Marli
19 – Alessandra
20 - Elenice Tidra
21 – Monica.

GUARUJÁ

18 – Rosalva Gil de Rossi 
(Tico)
24 – Any Missirilian
30 – Edvânio Soares (Edinho)

34 – Marcelo Garrido
35 – Luciano Alberto
37 – Anderson ‘Pelucio’
38 – Jonas ‘Braço Forte’
39 – Luciano Glória
41 – Edmilson Cardozo
42 – Zé Carlos América
47 – Carla Cristina da Silva
48 – Valtene dos Santos
49 – Adriana Bonfim
60 – Rosa da Padre Donizette
64 – Edna Silva Alves
66 - Andréia Clarice
71 – Michelle Sales
73 – Railda Andrade
74 – Elaine Jesus
76 – Adônis Tanganelli
78 – Camila Freitas
79 – Val Farias
80 – Luciana ‘Luka’
82 – Marcela Bárbara
84 – Rosemary Santos
88 – Rafael ‘Kbça’
92 – Pastora Gilmara
97 – Rosemary ‘Tuka’
98 – Priscila Dias

PRAIA GRANDE

Admir Cunha
Alan de Queiroz Silva
Albérico José Rodrigues
Carlos Gabriel Luiz
Claudio Pereira Mezzetti
Dalva Lucia Buchette
Daniel Tavares de Oliveira
Enilton Ferreira de Souza
Erika Regina Garcia da Silva
Geraldo José da S. Junior
Jefferson Nascimento
José Assunção Junior
Josefa de Oliveira Silva
Juciula Ferreira Cortês
Juliana Freitas de Barros
Karla Caires Moutinho
Kátia de Cássia L. Silva
Kauê Alves Moreira
Larissa Rosário Silva
Leandro Monteiro Cruz
Leste Batista da Silva
Marcelo de Carvalho
Marcio dos Santos
Margarete Gomes da Silva
Maria da Glória Dias
Neuzilene da Silva Martins - 
Patrícia Alves Cavalcante
Priscila Peres Lavra
Renata Souza da Silva
Renata Zabeu
Ricardo Pedro da Silva
Sandro da Silva
Sueli Santana de Amorim

34 - Vitor Gomes Babunovich
35 - Vitória de Oliveira

SANTOS

100 – Elen Miranda
101 - Idalina ‘Dra. Alegria’
102 - Mario Ferreira ‘Maroca’
108 – Pastor José Carlos
112 – José Francisco
114 – Tia Marli
121 – Pedro Ferraz
127 – Maurício do Judô
130 – Maria Freitas (Mari)
133 – Silva Callógeras
135 – Rafa Moura
138 – Marilene Oliveira
141 – Luiz Fernando Ortiz
148 – Karina Guimarães
163 – Osvaldinho do Cavaco
170 – Ângela Silva
171 – Ângela Vilchez Ramos
172 – Denilza Dias da Silva
175 – Salgueirinho
182 – Luana de Maria
183 – Kaio Cesar
184 – Gian Karlo Xavier
187 – Victor Hugo de Oliveira
189 – Daniel Gomes Araújo
190 – Rose Gama
193 - Dilcelaine Mendes (Tata)
202 – Vanessa Loureço da Silva
205 – Juliana Geraldo
217 – Edson Bola
219 – Maria Cecília Ferreira
220 – Ana Claudia Braga
228 – Carlos José Martins
242 – Roberta Alcedo
247 – Dr. Mario Henrique
248 – Therezinha Mota
253 – Nanci dos Anjos Ali
259 – Cintia Abranches Rosa
265 - Luciana Ravazzani
266 – Rosana Ferreira
274 – Rosangela de Oliveira
289 – Leandro de Carvalho
293 – Amanda Marques
295 – Carlos Roberto Proiete
296 – Rogério Vallejo
299 - Letícia Maichberger 
308 – Boanca Coimbra Martins
309 – Tatiana Branco

Nota: Os números e os nomes 
que aparecem na lista são os 
que serão utilizados nas cédu-
las no dia da eleição. A exceção 
é a cidade de Praia Grande, 
que não enviou os números até 
o fechamento desta matéria e 
por isso a lista da cidade apare-
ce em ordem alfabética

Uvebs reivindica revisão de planos e 
criação de plano regional de resíduos 

Em  Praia Grande

Vereadores devem se reunir com a     
secretária de Estado de Meio Ambiente 
para levar reivindicações adiante

Um grupo de 30 
vereadores, das nove ci-
dades da Baixada, se reu-
niu com o deputado es-
tadual, Caio França (PSB), 
que representa a Frente 
Parlamentar de Apoio 
aos Municípios da Região 
da Alesp.  Durante o en-
contro, realizado na Câ-
mara de Praia Grande, os 

vereadores apresentaram 
ofício recomendando a re-
visão e readequação dos 
planos municipais de re-
síduos sólidos, bem como 
a elaboração de um plano 
regional e de gestão inte-
grada. O documento é re-
sultado de levantamento 
realizado pelo União dos 
Vereadores da Baixada San-

tista (Uvebs), junto a espe-
cialistas, como o engen-
heiro Adalberto Joaquim 
Mendes, que acompanhou 
a implantação de planos de 
resíduos sólidos em dois 
municípios do Amazonas 
e na cidade de Penápolis/ 
SP, locais onde a temática 
é tida como referência em 
nível nacional. 

O encontro abordou 
temas como a necessidade 
da criação de uma usina 
para incineração de lixo 
na região; ampliação de 
políticas para reciclagem e 
reivindicações municipais, 
como a contaminação do 
solo, no caso Rhodia, em 
Cubatão e outros locais, 
como a Alemoa em Santos 

e o Sambaiatuba/ SV
O deputado se compro-

meteu a intermediar agen-
da reunindo Uvebs, Frente 
Parlamentar e a secretária 
de Estado de Meio Ambi-
ente, Patrícia Iglecias, bem 
como os responsáveis pelos 
planos dos municípios e 
Agem. “Sabemos o quanto 
é importante esta questão, 
especialmente pelo custo 
de envio do lixo. O modelo 
atual está saturado. Pre-
cisamos de alternativas”, 
destacou Caio França, que 
se colocou à disposição do 
grupo. Também está em 
estudo a criação de uma 
comissão de parlamenta-
res para visita à Penápolis, 
para conhecer o modelo de 
gestão de resíduos sólidos 
daquele Município. 

Para o anfitrião do even-
to, o presidente da Câmara 
de Praia Grande, Roberto 
Andrade e Silva, o Betin-
ho (PMDB), a reunião foi 
positiva.  “Acredito que 
estamos no caminho cer-
to, colhendo informações 
com especialistas para que 
possamos avançar neste 
tema”.

Além de Betinho, rep-
resentaram a Câmara de 
Praia Grande, o vice-presi-
dente, vereador Marco An-
tonio de Sousa, o Marquin-
ho (PMN) e os vereadores 
Carlos Eduardo Barbosa, o 
Cadu (PTB); Euvaldo Reis 
dos Santos Menezes, o Vi-
trolinha (PTN); Romulo 
Brasil Rebouças (PRTB) e 
Tatiana Toschi Mendes, a 
Tati Toschi (PSD). 

Cido Barbosa

Divulgação
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Cubatão ganhou um 
completo Centro Médico 
Veterinário, inaugurado 
em 19 de setembro, na rua 
Monte Castelo, 156 na Vila 
Nova. Dando um ‘chega pra 
lá na crise’, o dr. Anderson 
de Lana Andrade, acredita 
que Cubatão tem potencial 
de retorno em investimen-
to, por isso se negou a in-
vestir em outra cidade. O 
médico tem 39 anos, é pós 
graduado em clínica médica 
e ortopedia veterinária e ca-
sado com Roberta da Guia 
de Lana.  Filho de Cubatão 
começou a trabalhar desde 
cedo, construindo sua his-
tória de degrau em degrau. 
Realizou seu sonho de ser 
médico veterinário e agora 
conquistou seu Centro Mé-
dico próprio. 

Durante a inauguração 
muito feliz, Dr. Anderson 

Para começar bem, nada melhor que as bençãos do 
Padre Antonio, da Paróquia São Francisco de Assis

 Dr Anderson com os pais e a esposa Roberta. 
“O valor do carinho e apoio da família”

Dr Anderson brinda ao lado dos amigos, mais uma 
conquista; fruto de empenho e trabalho

Uma trajetória de luta

1995
LANCHEIRO COSIPANO

1998

2000POLÍCIA 

MILITAR

2007
a

2015

Dr Anderson  
de Lana
Veterinário

Dr Anderson inaugura 
novo empreendimento

bradou: “Cubatão merece 
isso e muito mais. Esta ci-
dade tem um grande poten-
cial. Esta é minha terra!!!”

Afinado com a vida 
social da cidade, Ander-
son mantém ainda quatro 
projetos sociais em Cuba-
tão: A.F.A.C. (Associação 
Franciscana dos Animais 
de Cubatão) onde teve êxi-
to em conseguir, através de 
um TAC, um Castramóvel,  
que será inaugurado em 4 
de outubro, com passeata de 
animais. O projeto Jiu Jitsu 
Para o Bem, com diversos 
profissionais voluntários 
em dar assistência aos atle-
tas e as famílias, Associa-
ção Deus é Fiel, voltado a  
dependência química, e o 
Coral Deus é Fiel, que está 
sendo instalado no Vale 
Verde, com atividades para 
os moradores.
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Educação

Cubatão é destaque 
regional na ‘ANA 2014
Cidade teve a melhor porcentagem da região em Matemática 
e Leitura. Avaliação que mede o nível de proficiência de 
alunos do 3° ano do Ensino Fundamental indica avanços na 
qualidade do ensino

A rede municipal de en-
sino de Cubatão comemora 
os resultados da Avaliação 
Nacional de Alfabetização 
(ANA) 2014. A cidade ob-
teve a melhor porcentagem 
na região em Matemática e 
Leitura, dois dos três que-
sitos avaliados pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP), do 
Ministério da Educação. A 
avaliação mostra o avanço 
do percentual de estudan-
tes que melhoraram o nível 
de proficiência em leitura, 
escrita e em Matemática no 
3º ano do Ensino Funda-

mental.  “Esse grande re-
sultado é reflexo de todos 
os nossos investimentos no 
setor desde nosso primeiro 
mandato, como a qualifi-
cação dos professores e a 
aquisição de materiais de 
apoio pedagógico. Todo 
esse trabalho tem rendi-
do frutos, como mostram 
os resultados positivos em 
outras avaliações, como o 
Ideb e a Prova Brasil”, afir-
mou. “Parabéns aos estu-
dantes e aos profissionais 
da Educação”, comemorou 
a prefeita Marcia Rosa.

Aplicada em novembro 
de 2014, a prova demons-

tra que 89,45% dos estu-
dantes da rede municipal 
atingiram os níveis espera-
dos em leitura; 82,86%, es-
crita e 65,99% Matemática.

 “Os dados comprovam 
que os investimentos que a 
Seduc vem fazendo desde 
2010, quando foi implan-
tado o Ciclo de Alfabetiza-
ção, deram resultado, mas 
ainda há muito que avan-
çar”, avalia Leonora Pilon 
Quintas, coordenadora de 
Ensino Fundamental I.

Segundo ela, o Ciclo de 
Alfabetização, que compre-
ende os três primeiros anos 
do Ensino Fundamental, 

garantiu mais qualidade na 
sala de aula, com turmas de 
até 25 alunos; formação es-
pecífica para os professores 
do Ciclo e sistema de acom-
panhamento dos alunos, os 
Registros de Turma, onde 
professores, através de pau-

tas de observação, fazem  
mapeamento das hipóteses 
de escrita do 1º ao 3º ano.

“Resultado é reflexo dos 
investimentos no setor 
desde nosso primeiro 
mandato, como a quali-
ficação dos professores e 
a aquisição de materiais 
pedagógicos. Colhemos 
frutos, como mostram os 
resultados positivos em 
outras avaliações, como o 
Ideb e a Prova Brasil”

Marcia Rosa
 prefeita

Guarujá entrega ônibus
Secretaria de Educação amplia a frota 
que faz o transporte dos alunos da rede 
municipal

A Prefeitura de Gua-
rujá entrega na próxima 
segunda-feira, (28) quatros 
novos ônibus escolares to-
talmente adaptados.

Os novos veículos vão 
reforçar o atendimento 
gratuito que hoje já benefi-
cia quase 7 mil estudantes 
da rede municipal. 

Os ônibus foram ad-
quiridos via assistência 
financeira, no âmbito do 
Plano de Ações Articula-
das (PAR), elaborado pela 
Secretaria de Educação. 
A realização é do Gover-

no Federal, por meio do 
FNDE e em parceria com 
o Inmetro.

Todos possuem plata-
forma elevatória veicular; 
áreas reservadas (box) 
para a acomodação da 
cadeira de rodas com o 
seu ocupante ou cão guia; 
poltronas preferenciais, 
com cinto de segurança 
subabdominal; sistema de 
comunicação para infor-
mação aos estudantes com 
deficiência visual ou au-
ditiva; comunicação visu-
al interna e externa, com 

simbologia específicas e 
sinalização tátil de todas as 
informações e orientações 
disponíveis.

“A iniciativa visa garan-
tir a segurança e qualidade 
ao transporte dos estudan-
tes, de forma a contribuir 
para a redução da evasão 
escolar”, considerou a se-
cretária municipal de Edu-

cação Priscila Bonini.

Cerimônia
A entrega oficial come-

ça às 10 horas, na entra-
da do Paço Municipal. A 
abertura ficará por conta 
da Banda Marcial de Gua-
rujá, seguida de desfile de 
bandas e fanfarras de esco-
las municipais e estaduais.

acontecendo

Semana do Idoso

Guarujá no Dia 
Mundial do Coração

Bertioga Amiga da Caneca

Oferecer cultura, lazer e 
informação. É comesse ob-
jetivo que a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social 
preparou uma programação 
especial voltada para a ter-
ceira idade. Entre os dias 25 
de setembro e 02 de outubro, 
diversos eventos celebram os 
Idosos da cidade. Na aber-

Uma série de ativida-
des estão programadas no 
Guarujá com o intuito de 
orientar as pessoas sobre 
o risco das doenças cardí-
acas. As ações são alusivas 
ao Dia Mundial do Cora-
ção, comemorado no dia 
29 de setembro. 43 equi-
pes divididas em 10 uni-

A Prefeitura de Bertioga 
aderiu ao Programa Agenda 
Ambiental da Administra-
ção (A3P), seguindo uma 
tendência global no que diz 
respeito ao desenvolvimen-
to sustentável e à responsa-
bilidade da gestão pública. 
Para isso, iniciou no mês 
de setembro, a ação ‘Amigo 
da Caneca’, que estimula a 
substituição de copos des-
cartáveis por copos indi-
viduais, com uso de longa 
duração.  Os setores da Ad-
ministração Municipal já 

tura, um baile e um chá da 
tarde que acontece no Cen-
tro de Referência do Idoso, 
Antonia Bonfim de Aquino, 
o Conviver, à Rua Fernando 
Costa, 181, Vila Paulist, a 
partir das 15 horas.  A pro-
gramação completa está dis-
ponível no site do Acontece 
(acontecedigital.com.br).

dades realizam palestras 
e orientações ao público. 
A iniciativa é da Secre-
taria de Saúde do Muni-
cípio em parceria com o 
Instituto Corpore. A pro-
gramação completa pode 
ser consultada no site do 
Acontece (acontecedigi-
tal.com.br).

estão aderindo à campanha, 
que pode ser feita trocan-
do canecas, no estilo amigo 
secreto, ou comprando sua 
própria caneca. Já aderiram 
à campanha, os setores da 
Divida Ativa, Procuradoria 
Geral, Gabinete e as secre-
tarias de Obras e Habitação 
e de Administração.   Inte-
ressados em aderir à Cam-
panha ‘Amigo da Caneca’ 
devem procurar a Diretoria 
de Recursos Humanos ou 
entrar em contato pelo tele-
fone: 3319-8058.

Final de semana artístico

Os Grupos Artísticos 
de Cubatão realizam várias 
apresentações neste fim de 
semana. No sábado (26), 
o Corpo Coreográfico da 
Marcial e a Cia de Dança 
da Sinfônica integram a 
Mostra de Dança do SESI. 
O evento tem início a par-
tir das 9h. A Cia de Dança 
da Sinfônica apresentará 
coreografias premiadas 
em festivais como Passo 
de Arte Internacional e 

Festidança. Na sequência, 
O Corpo Coreográfico da 
Banda Marcial se apresen-
ta. Já às 17h será a vez da 
Banda Marcial de Cubatão 
se apresentar no Bloco Cul-
tural dentro de um evento 
da Associação dos Funcio-
nários Públicos do Estado 
de São Paulo.  No repertó-
rio, o Grupo Artístico faz 
uma viagem no tempo, re-
tornando aos anos doura-
dos das décadas de 40 e 50.

CIPA tem eleições no Guarujá

Funcionários do qua-
dro permanente da Pre-
feitura de Guarujá já po-
dem se candidatar a uma 
vaga na Comissão Interna 
de Prevenção de Aciden-
tes (CIPA) para o ano que 
vem. As inscrições come-

çaram nesta quinta (24) e 
seguem até o próximo dia 
09 de outubro. No total, 18 
pessoas vão formar a nova 
composição da CIPA. Mais 
informações no site da Pre-
feitura de Guarujá (www.
guaruja.sp.gov.br).

Adaptados

Ciclovia do Canal 6
No Dia Mundial sem 

Carro, Santos deu um pas-
so a mais para aumentar a 
malha cicloviaria da cida-
de. Mais 1800 metros de 
pista foram inaugurados na 
Avenida Coronel Joaquim 
Montenegro, no canal 6. A 
cidade já conta com 37,2 
quilômetros de ciclovias e 
a Prefeitura quer implan-
tar mais 20 quilômetros, 
dos quais 52% já estão em 
construção. 

A ciclovialiga o cais à 
praia, se estendendo da Av. 
Bartolomeu de Gusmão 
até a Av. Mário Covas Jr. O 
prefeito Paulo Alexandre 
Barbosa, acompanhado de 
secretários e servidores, re-
alizou uma pedalada pela 

orla, do canal 3 até o canal 
6. “Ampliar a malha ciclo-
viária e o uso de bicicletas 
como transporte público é 
fundamental. Estamos re-

alizando obras importan-
tes, especialmente na Zona 
Noroeste, para estimular 
mais deslocamentos com 
bikes, o que significa que 

são menos carros nas ruas, 
aumentando ainda mais a 
qualidade de vida na nos-
sa Cidade”, explicou Paulo 
Alexandre.

Inauguração

Isabella Carrari
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Avenida Beira Mar, no Jardim Casqueiro, 
recebeu plantio de mudas nativas

Para comemorar a che-
gada da estação mais flori-
da do ano, o CEPEMA/USP 
(Centro de pesquisas em 
meio ambiente), com apoio 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, realizou 
na tarde desta quarta, dia 
23, uma doação de mudas 
de arvores frutíferas. 

Para receber uma muda, 
o interessado precisou pre-
encher uma ficha cadastral, 
dizendo em qual bairro 
mora, para que o CEPE-
MA realize uma pesquisa 
e consiga monitorar onde 
foram plantadas as mudas. 
Além desse cadastro, todos 
os que passaram pelo es-
tande montado em frente 
ao Parque Novo Anilinas 
receberam orientações so-
bre como realizar o plan-

Guarujá limpa 
praias e rios

800 quilos de lixo fo-
ram recolhidos nas Praias 
da Ilha e Santo Amaro no 
último dia 18.  A ação foi 
realizada pela Prefeitura do 
Guarujá, em parceria com 
o Instituto Gremar e a As-
sociação de Stand-Up da 
cidade e faz parte do Dia 

Mundial de Limpeza de 
Rios e Praias.

A Ilha das Cabras, na 
Enseada também recebeu 
ação de limpeza, quando 
foi retirado mais de 200 
quilos de lixo do local. Ao 
todo mais de 700 pessoas 
participaram das ações.

Ana Claudia

tio e quais os cuidados que 
precisam ter com a muda 
e a árvore no decorrer dos 
anos.

Avenida
Beira Mar
Na segunda, dia 21, foi a 

vez da Avenida Beira Mar, 
no Jardim Casqueiro, rece-
ber um plantio de mudas, 
realizado pela Secretaria 
do Meio Ambiente com o 
apoio da Cursam e parti-
cipação dos integrantes do 
PJ Mais, programa que traz 
jovens para aprender sobre 
meio ambiente e ecologia.

Os alunos da UME Pa-
dre Manoel da Nóbrega 
receberam uma aula rápida 
sobre as mudas plantadas 
e como realizar o plantio. 
Após isso, as mudas foram 
distribuídas ao longo das 
obras da Avenida Beira 

Cubatão realiza plantio 
e doação de mudas

Aderbau Gama

social
por Cristina Oliveira

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

ID: 35*18*103161

Street Point 
Night Club 
reabre

Uma nova opção de di-
versão para quem gosta 
da vida noturna está rea-
brindo suas portas no mês 
de outubro. Após reforma 
completa, o ‘Street Point 
Night Club’ reabre suas 
portas para os baladeiros, 
no próximo sábado, dia 3, 
agora com dois ambientes 

totalmente climatizados.                
Na reinauguração, o 

Professor Acácio, da Aca-
demia Flexion, levanta a 
galera com aula de Zum-
ba. Terá apresentação de 
sertanejo universitário do 
Grupo Oficial da Estância 
Alto da Serra e show com 
a dupla Jeferson e Gustavo. 

Dançarinos do grupo 
de dança em Cadeira de 
Rodas da Secretaria Muni-
cipal de Cultura de Santos 
conquistaram um resulta-
do de grande expressão na 
Copa Mundial de Dança 
Esportiva em Cadeira de 
Rodas, disputada no come-
ço do mês em São Peters-
burgo, na Rússia.

Cadeirantes de Santos 
conquistam 14 medalhas

A entrada custa R$ 15. 
A cerveja, Skol ou itaipava, 
saí por R$2,50 cada. O wifi 
está liberado para quem 
estiver na balada e quiser 
compartilhar nas redes. 

Todas as sextas pagode 
na Sexta Chic. Veja mais na 
pagina do facedook

(/streetpointnightclub)

Jeferson e Gustavo
 reinauguração, dia 3

O vereador Ricardo Queixão junto com a sua família, com o vice-prefeito Donizete Ta-
vares e o Chefe de Gabinete Fábio Inácio inauguram praça com brinquedos na Vila dos 
Pescadores, em Cubatão.  A construção da praça é de iniciativa do vereador Queixão.

Ao todo foram 14 me-
dalhas, com destaque para 
o vice-campeonato na ca-
tegoria Duo Freestyle, com 
os bailarinos Valmir Coe-
lho e Ana Patrícia Costa. 

A equipe santista foi 
a única representante da 
América do Sul no torneio 
que reuniu mais de 120 
atletas de 20 países. 

DESAFIOS
Agora, o grupo se pre-

para para mais desafios: o 
campeonato mundial da 
modalidade, que será dis-
putado em Roma, na Itália, 
entre os dias 5 e 8 de no-
vembro. E também o bra-
sileiro, que ocorre entre os 
dias 26 e 28 de novembro, 
em Recife.

Não deu para sa-
ber quem estava 
mais orgulhoso: 
pais ou os filhos? 
Mas não importa! 
O momento me-
rece o registro do 
Acontece: Lucas, 
Igor, Alan, Nicole, 
Orlando e Bruno, 
recebendo a car-
teira da OAB

Mar. A ação faz parte dos 
planos da Semam para re-
cuperar a vegetação origi-

nal do local junto às obras 
de reforma da avenida.

Divulgação

Raimundo Rosa

Divulgação
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ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: TIAGO COCATI SILVEIRA e TIARA FERREIRA DA SILVA MELO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 34155278 - SSP/SP, CPF n.º 
35717413823, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 120, fls. nº 242, 
Termo nº 30099), nascido no dia quatro de abril de mil novecentos e oitenta e sete (04/04/1987), 
residente na Rua Vereador Alvaro Dias, 11, Vila São José, Cubatão - SP, filho de SEBATIÃO DA SIL-
VEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar II, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ANGELINA MOREIRA COCATI SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
48579809 - SSP/SP, CPF n.º 35556768811, com 25 anos de idade, natural de Ribeirão - PE (Ribeirão-PE  
Livro nº 59, fls. nº 168, Termo nº 22943), nascida no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e 
noventa (22/08/1990), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, bl.31, aptº41 C, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filha de SEVERINO FERREIRA DE MELO, de nacionalidade brasileira, soldador, com 56 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA ALVES DA SILVA, 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, 14 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

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

it
ai

s 
de

 

Serviço

vai acontecer

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: MARCOS ALEXANDRE SANTOS REIS e ÉRIKA TAVARES DE OLIVEIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 42900539 - SSP/
SP, CPF n.º 44505952894, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco 
de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (05/11/1994), residente na Rua do Curtume, 
416, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de GENIVALDO SANTANA REIS, falecido há 16 anos e de ALE-
XSANDRA SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pajen, com 38 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 
488706336 - SSP/SP, CPF n.º 34074239850, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e três (17/06/1993), residente na 
Rua Francisco Cunha, 220, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filha de CEZAR DE OLIVEIRA, faleci-
do há 15 anos e de CELIA CRISTINA TAVARES, de nacionalidade brasileira, coopeira, 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, 15 de setembro 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: MOISÉS DA SILVA PINTO e DEBORA ALVES DE SOUSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, servente, RG n.º 48966752 - SSP/SP, CPF n.º 42571131893, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 159, fls. nº 133, Termo nº 45511), 
nascido no dia vinte e três de maio de mil novecentos e noventa e três (23/05/1993), residente na 
Av. Nossa Senhora da Lapa, 220, aptº33, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de ARIEL PINTO, de naciona-
lidade brasileira, auxiliar administrativo, com 56 anos de idade, residente em Cajati - SP e de ROSA 
MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, líder de equipe, com 47 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, micro empreendedora, RG 
n.º 44117015 - SSP/SP, CPF n.º 37129351888, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão-SP  Livro nº 121, fls. nº 83, Termo nº 30338), nascida no dia dois de maio de mil novecentos e 
oitenta e sete (02/05/1987), residente na Rua Santa Terezinha, 31, Vila São José, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ ALVES DE SOUSA IRMÃO, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIALDA DA SILVA SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 15 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RIVANDER BATISTA DA COSTA e WELIDA DA SILVA LIMA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, analista de R.H, RG n.º 485620649 - SSP/SP, CPF n.º 35614728856, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 138, fls. nº 298, Termo nº 37318), nascido 
no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (29/12/1989), residente na Rua 
Marina Lourenço de Oliveira, 25, aptº 43 B, Bolsão 7, Cubatão - SP, filho de RAIMUNDO NETO DA COS-
TA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RE-
MILDES SANTOS BATISTA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, 
RG n.º 48566526 - SSP/SP, CPF n.º 41472714806, com 23 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos 
- 1º Subdistrito  Livro nº 158, fls. nº 278, Termo nº 96130), nascida no dia dezoito de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e dois (18/02/1992), residente na Rua Portugal, 255, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, filha de WILSON DE OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 53 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de CLEMILDA DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de setembro 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 DE ARAUJO SILVA e EDJANE DAS DORES SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 486059327 - SSP/SP, CPF n.º 
41899117806, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de ou-
tubro de mil novecentos e noventa (27/10/1990), residente na Rua dos Girassois, 71, Vila Natal, 
Cubatão - SP, filho de MANOEL MESSIAS DA SILVA, falecido há 01 ano e de ROZINEI DE ARAUJO 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 480237591 - SSP/SP, com 23 
anos de idade, natural de União dos Palmares - AL (União dos Palmares-AL  Livro nº 15, fls. nº 
180, Termo nº 15643), nascida no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(23/02/1992), residente na Rua dos Girassois, 71, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de EDVALDO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, marteleteiro, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de ROSILENE DAS DORES ALEXANDRE, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 44 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, 15 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MAURÍCIO ALEXANDRE DE CARVALHO e PATRICIA DE LIMA SALES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de manutenção, RG n.º 401975897 - SSP/SP, CPF n.º 36870023816, 
com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 238, fls. nº 295, Termo nº 
76744), nascido no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta e sete (19/06/1987), residente na 
Rua Salgado Filho, 168, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente em Santos - SP e de ODISSEIA 
ALEXANDRE DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em San-
tos - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, bancária, RG n.º 35771483 - SSP/SP, 
CPF n.º 31845546865, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de dezembro 
de mil novecentos e noventa e um (20/12/1991), residente na Rua 15 de Novembro, 900, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filha de VALMIR DE SALES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de ROSILENE CAVALCANTE DE LIMA SALES, de nacionalidade brasileira, moto-
rista, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: REINALDO VICENTE DE LIMA e ANA PAULA MIRELE DE GODOY DIAS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, RG n.º 441673806 - SSP/SP, CPF n.º 
35886091807, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 101, fls. nº 
12, Termo nº 22308), nascido no dia trinta e um de março de mil novecentos e oitenta e quatro 
(31/03/1984), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 7, Vila São José, Cubatão - SP, filho de JOSÉ 
VICENTE DE LIMA NETO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente 
em Surubim - PE e de EXPEDITA ALVES MELO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
54 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de enferma-
gem, RG n.º 349616541 - SSP/SP, CPF n.º 31071420852, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (05/10/1982), residente na Rua 
Santo Antonio de Pádua, 7, Vila São José, Cubatão - SP, filha de JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Águas de Lindóia - SP e de ALI-
NA MIRELE DE GODOY SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em 
Águas de Lindóia - SP. Divorciada de Dilamar Bastos do Carmo, por sentença datada de 05/08/2011, 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de N° 746/11, pro-
cesso n° 157.01.2011.005498-1/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de setembro 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: MANOEL MIGUEL DA SILVA e GILVANEIDE ALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 1320594 - SSP/AL, com 51 anos de idade, 
natural de Flexeiras - AL (Flexeiras - AL  Livro nº 12, fls. nº 294, Termo nº 11422), nascido no dia vinte 
de janeiro de mil novecentos e sessenta e quatro (20/01/1964), residente na Rua Maria de Almei-
da Torres, 135, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de MARIA OLERINDA DA CONCEIÇÃO, falecida há 20 
anosAssina à rogo do contraente que declarou não saber assinar, cuja impressão digital do seu po-
legar direito vai à margem: Rufina Pereira da Silva, RG:20.132.729-6-SP, CPF: 093.675.728-08, brasi-
leira, solteira, aposentada, residente na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, 178, Km 277, Vale Novo, 
São Vicente-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 1485770 - 
SSP/AL, com 39 anos de idade, natural de Macéio - AL (Maceió-AL  Livro nº 7, fls. nº 211, Termo nº 
4113), nascida no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (16/10/1975), resi-
dente na Rua Maria de Almeida Torres, 135, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de JOÃO JOAQUIM DA 
SILVA, falecido há 06 anos e de MARIA JOSÉ ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
69 anos de idade, residente em Maceió - AL. 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, 16 de setembro 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: GELSON LIMA DO NASCIMENTO e MARIA ERNESTA DA ROCHA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, RG n.º 599313560 - SSP/SP, CPF n.º 
95482261700, com 49 anos de idade, natural de Duque de Caxias - RJ, nascido no dia onze de abril de 
mil novecentos e sessenta e seis (11/04/1966), residente na Rua Santa Filomena, 14, Sitio Novo, Cuba-
tão - SP, filho de ARTHUR COUTINHO DO NASCIMENTO, falecido há 15 anos e de LUZIA DE LIMA NAS-
CIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 69 anos de idade, residente em Rio de Janeiro 
- RJDivorciado de Lucimar Sardella Barreto, conforme sentença datada aos 25/02/2011, proferida pelo Juiz 
de Direito da 4ªVara da Comarca de Cubatão, nos autos de nºproc.0006481-47.2010.8.26.0157. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 234653413 - SSP/SP, CPF n.º 13363953895, 
com 43 anos de idade, natural de Abaíra - BA, nascida no dia quatorze de outubro de mil novecentos e 
setenta e um (14/10/1971), residente na Rua Santa Filomena, 14, Sitio Novo, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
FELICIANO DA ROCHA, falecido há 28 anos e de TALVANITA ERNESTA DA ROCHA, falecida há 21 anos.Viú-
va de João Cosmo Teixeira dos Santos, falecido aos 11/01/2005, conforme termo lavrado às Fls.390, do 
Livreo C-46, sob o Nº13797, no Cartório de Cubatão-SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: TARCISIO ALVES DA SILVA e ANA CARLA DUARTE COUTINHO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente técnico de planejamento, RG n.º 45055574 - SSP/SP, CPF 
n.º 23018766830, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e oito (13/02/1988), residente na Avenida Marginal Imigrantes, 432, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ TARCISIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, marceneiro, 
com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUCIANI FERREIRA ALVES DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 33173369 - SSP/SP, CPF n.º 35948778843, com 29 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(12/05/1986), residente na Avenida Marginal Imigrantes, 432, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de 
JOSÉ DUARTE COUTINHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO DE JESUS COUTINHO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JANIO RIBEIRO DE ARAUJO JUNIOR e IVANIA GOMES SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 433907460 - SSP/SP, CPF n.º 
22444462807, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e três (28/12/1983), residente na Rua 4, 25, Bloco 8, Casa 12, Jd. 
Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JANIO RIBEIRO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, motorista, 
com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANGELA CRISTINA MANGE, de nacionali-
dade brasileira, cabeleireira, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 43391280 - SSP/SP, CPF n.º 30198868804, com 35 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de setembro de mil novecen-
tos e setenta e nove (24/09/1979), residente na Rua 4, 25, Bloco 8, Casa 12, Jd. Casqueiro, Cubatão 
- SP, filha de IVALDO LIMA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de IDELVIRA GOMES SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 
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, 18 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: SÉRGIO JOVENTINO DE SIQUEIRA GOMES e REGILENE ONASSIS AMARAL 
SEVERINO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 152883204 - 
SSP/SP, CPF n.º 26452533851, com 38 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 10, fls. nº 46v, Termo nº 7211), nascido no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e 
setenta e sete (29/01/1977), residente na Rua Francisco Barbosa, 596, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, 
filho de OSORIO JOVENTINO GOMES, falecido há 10 anos e de GILDA DE SIQUEIRA GOMES, falecida 
há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 353975795 
- SSP/SP, CPF n.º 29904937869, com 37 anos de idade, natural de Goiânia - GO, nascida no dia pri-
meiro de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (01/12/1977), residente na Rua Francisco 
Barbosa, 596, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de REGINALDO SEVERINO, desaparecido há 30 anos 
e de MARLENE AMARAL ALVES, falecida há 16 anos. Divorciada de Givanilton Silvano Alves, con-
forme sentença datada aos 10/10/2007, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara Judicial da Comar-
ca de Cubatão-SP, nos autos de nº1034/07. 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 setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: MARLON ONASSIS AMARAL SEVERINO e GUACIARA GONÇALVES MAZ-
ZARIELLO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de carrega-
mento, RG n.º 283007540 - SSP/SP, com 40 anos de idade, natural de Palmeiras de Goiás - GO 
(Palmeiras de Goiás-GO  Livro nº 42, fls. nº 48, Termo nº 17333), nascido no dia dez de junho 
de mil novecentos e setenta e cinco (10/06/1975), residente na Rua Francisco Barbosa, 627, 
Ponte Nova, Cubatão - SP, filho de REGINALDO SEVERINO, de nacionalidade brasileira, garçon, 
com 52 anos de idade, residente em Doverlândia - GO e de MARLENE AMARAL ALVES, falecida 
há 08 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enferma-
gem, RG n.º 26889287 - SSP/SP, CPF n.º 15910959808, com 40 anos de idade, natural de San-
tos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 473, fls. nº 281, Termo nº 22257), nascida no dia seis 
de julho de mil novecentos e setenta e cinco (06/07/1975), residente na Rua Francisco Barbosa, 
627, Ponte Nova, Cubatão - SP, filha de JURACYR MAZZARIELLO, falecido há 35 anos e de MA-
RIA DA APARECIDA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, diretora de escola, com 67 anos de 
idade, residente em Santos - 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, 19 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RENATO CELERI e ÉRICA MARINA ALVES PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 477676558 - SSP/SP, CPF n.º 37209945890, com 28 anos de idade, 
natural de São Paulo - SP (São Paulo - 23º Subdistrito - Casa Verde  Livro nº 58, fls. nº 217, Termo nº 
34627), nascido no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e sete (22/04/1987), residente 
na Rua José Lopes da Silva, 92, Jd. Nova República, Cubatão - SP, filho de CARLOS CELERI, de naciona-
lidade brasileira, mecânico, com 49 anos de idade, residente em Franca - SP e de APARECIDA MARIA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em São Paulo - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 428784896 - SSP/SP, CPF 
n.º 46180093814, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco (10/06/1995), residente na Rua Marcio Pereira da Silva, 7, Casa 1, Costa 
Muniz, Cubatão - SP, filha de EMERSON ADEMAR PEREIRA, de nacionalidade brasileira, porteiro, com 42 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUIZA ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 37 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 setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: WILLIANS LIMA JERONIMO e TACIANE BENICIO DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, lixador, RG n.º 42424245X - SSP/SP, CPF n.º 
34101698813, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de março 
de mil novecentos e oitenta e oito (27/03/1988), residente na Rua dos Amores, 344, Vila Esperan-
ça, Cubatão - SP, filho de EDGAR BEZERRA JERONIMO, falcido há 13 anos e de FRANCISCA LETICIA 
LIMA JERONIMO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, anfitriã, RG n.º 385560990 - SSP/
SP, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de novembro de mil 
novecentos e noventa e seis (19/11/1996), residente na Rua Dr.Josafá Balbino dos Santos, 99, Bol-
são Nove, Cubatão - SP, filha de LUIZ CARLOS BENICIO DOS SANTOS FILHO, desaparecido há 13 anos 
e de TATIANE MAGALHÃES BENICIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 37 
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 setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MÁRCIO BORGES DE OLIVEIRA e SUELI UMBILINO DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista carreteiro, RG n.º 21783117 - SSP/SP, CPF 
n.º 15920081864, com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de agosto 
de mil novecentos e setenta e dois (15/08/1972), residente na Av. Cruzeiro do Sul, 362, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de JOAQUIM BORGES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CICLEIDE TELES DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 294083741 - SSP/SP, CPF n.º 29002533810, com 
35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de maio de mil novecentos e oitenta 
(07/05/1980), residente na Av. Cruzeiro do Sul, 362, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de EMYGDIO UM-
BILINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 79 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS UMBILINO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 76 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 setembro 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: RUDNEI GALDINO SANTIAGO e ALINE DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de informatica, RG n.º 44546152 - SSP/SP, CPF n.º 
38409219883, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de junho de 
mil novecentos e oitenta e nove (19/06/1989), residente na Rua José Costa, 143, Conjunto Afonso 
Schmidt, Cubatão - SP, filho de JOSÉ GALDINO SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IVANILDA SERAFIM MOURA SANTIAGO, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 352692613 - SSP/SP, CPF n.º 40659344866, 
com 22 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 165, fls. nº 244, Termo 
nº 100245), nascida no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e dois (27/10/1992), 
residente na Rua José Quirino Dantas, 335, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filha de JOSÉ DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, técnico em defesa civil, com 51 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA INEZ DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, merendeira, 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, 22 de setembro 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 JUNIOR DA SILVA e THALITA DINIZ SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de processos 2, RG n.º 602231711 - SSP/SP, 
CPF n.º 43315848874, com 23 anos de idade, natural de Camaçari - BA (Camaçari-BA  Livro nº 
71, fls. nº 174, Termo nº 45094), nascido no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e 
dois (05/06/1992), residente na Av. Principal, 2426, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de PEDRO 
MONTEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 38 anos de idade, residente em 
Camaçari - BA e de MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 
43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, aux. de serviços gerais, RG n.º 469757486 - SSP/SP, CPF n.º 48214755883, com 20 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa 
e cinco (14/08/1995), residente na Av. Principal, 2426, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSE 
CICERO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA AUXILIADORA DINIZ SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

ERRATA 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
tigo 1525 do Código Civil Brasileiro: EDISON FERREIRA DA SILVA e AUBECIR SILVA SAN-
TOS. Sendo o pretendente, nascido no dia vinte e três de julho de mil novecentos e cin-
quenta e cinco (23/07/1955).  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 setembro 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: RODRIGO DE CARVALHO ALVES e MICHELE DA SILVA SANTOS. Sendo o pre-
tendente,  RODRIGO DE CARVALHO ALVES. 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, 04 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA DIRETORIA 
 EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL – BIÊNIO OUTUBRO 

2015/2017

Cubatão, 25 de setembro de 2015

O Diretor presidente, Valdir Teles Ribeiro, no uso de suas atri-
buições estatutárias convoca os Cooperados em dia com suas re-
sponsabilidades junto a Coopertransp-União para participarem da 
eleição que definirá Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal 
no Biênio de Outubro de 2015 até Outubro de 2017. O processo 
eleitoral ocorrerá no dia 29 de outubro de 2015, na sede da Coop-
ertransp-União, Av. Joaquim Miguel Couto n° 468 sala 02-Cen-
tro – Cubatão/São Paulo no período das as 9:00 às 17:00 horas. 

Valdir Teles Ribeiro
Presidente Coopertransp

Edital de convocação
Assembléia Geral Ordinária

A entidade Sabiá Vivo de Cubatão, sito à rua José Bonifácio,  
nº 47, Vila Elizabete – Cubatão, na pessoa do Senhor Alex San-
dro da Cruz, convoca seus diretores e seus associados para 
uma Assembléia Geral Ordinária no próximo dia 30 de setem-
bro de 2015, às 17 horas, em primeira chamada e em segunda 
chamada às 18 horas, com qualquer número de presentes, 
para a pauta abaixo:

Item A – Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
Item B – Assuntos Gerais.

Cubatão, 25 de setembro de 2015

Alex Sandro da Cruz
Presidente Sabiá Vivo

FEIJOADA BENEFICENTE DO LIONS CUBATÃO

Dia: 27 de Setembro 
de 2015 à partir das 
12:00 horas

R$ 45,00

“1 cumbica de feijoada” 
(arroz, couve e faroja a vontade)

sobremesas a parte

LOCAL: LIONS CLUBE CUBATÃO
End.: Rua armando Sales de Oliveira, 432 - Centro de Cubatão

“Em prol do banco de cadeiras de rodas do Clube”
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ANUNCIE AQUI

LIGUE (13) 3361-5212
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

- 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

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  -
Cubatão

98838-2872

Vendas de peças 
e Acessórios
Manutenção

3372-6727
Av. Martins Fontes, 343 

Vila Nova - Cubatão
sandrinhomoto-pecas@hotmail.com

PROMOÇÃO DA SEMANA:

Capa chuva    R$ 55,00 

Imóveis

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

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

www.almeidaimoveis.com.br

CRECI 57407

Apartamento Praia 
Grande 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem. 
R$ 350.000,00

Sobrepostas com 3 
dormitórios, 1 suíte, 
sala, cozinha, banhei-
ro e garagem. No 
bairro Vila Nova, em 
Cubatão
R$ 320.000,00

ALUGA

Casa na Vila Nova 3 
dormitórios, sala, 
cozinha banheiro e 
garagem.
R$ 1.300,00

VENDE

Apartamento novo 
02 dorms, 1 vaga. 
Prédio com eleva-
dor, próx. a comér-
cios, hospitais, es-
colas e etc. Entrada: 
20% restante finan-
ciamento
R$ 221.000,00
Apartamento na 

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

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910
São Vicente

Vila Nova 2 dormi-
tórioss, s/garagem 
- Térreo. Ótimo es-
tado, aceita financ. 
FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 
2 dormitórios. Mi-
nha Casa Minha 
Vida últimas unida-
des. R$ 190.000,00
Apartamento no 
Casqueiro 2 dor-
mitórios, em cons-
trução. Entrada: 
19 mil + parcelas 
mensais que cabem 
em seu bolso. R$ 
200.000,00
Apartamento novo 
no Casqueiro, 2 

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
Sala Comercial no Centro
R$ 160.000,00

ALUGA
Apartamento 2 dorm na Rua XV de Novem-
bro - Vila Nova - R$ 883,00 mais condomínio
Apartamento de 1 dormitório no Jardim 
Casqueiro - R$ 853,00
Apartamento 3 dormitórios no Jardim 
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

Apartamento 2 dor-
ms. Jd. Paulista - 
803,00

ALUGA-SE PARA CRECHE
Ou outros fins comerciais

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

Telefones: 3361-4944/99741-0514

Alojamento com 
19 dormitórios 
Rua Belarmino do 
Amaral. 
R$ 14.000,00

Apartamento no 
Casqueiro 2 dormi-
tórios, sala, coz-
inha, banheiro e 
garagem. 
R$ 1.300,00 

dormitórios. gran-
de, 1 vaga. aceita fi-
nanciamento, FGTS, 
CC. R$ 240.000,00
Casa Sobreposta na 
Vila Nova 2 dormi-
tórios. 1 vaga, em 
construção.
R$ 250.000,00

Cotato:
7820-4982
 7806-2562

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 

3363-2276
99708-9177

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

Ref.354
R$ 275.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 104.75 m² de 
área útil - Padrão, 
Grande - Jardim 
Guassu - São Vicente
R$ 270.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 1 Suíte, 65 m² 
de área útil - Padrão, 
Médio - Jardim Cas-
queiro - Cubatão
R$ 250.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 56 m² de área 
útil - Padrão, Médio
Jardim Casqueiro - 
Cubatão
R$ 230.000,00
Apartamento - Pa-

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

TROCO APARTAMENTO
Apartamento de 3 quartos no Conjunto 

Rubens Lara, dois quartos.
 Troco por casa

Informações: 997518097 
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por Washington Luiz

Esporte

Surf no Tombo

No próximo final de se-
mana acontece a segunda 
etapa do Rip Curl Guaru-
jaense de Surf. A Praia do 
Tombo recebe os melhores 
surfistas da região para as 
disputas de título. A com-
petição terá participantes 
de nove categorias.

 A terceira etapa será re-
alizada no mês de outubro, 
na praia de Pitangueiras.

Canoístas
de Cubatão

A canoagem cuba-
tense esteve presente no 
Desafio Internacional de 
Canoagem realizado  na 
Lagoa Rodrigo de Freitas, 

no Rio de Janeiro. O local 
que sediará as competições 
da modalidade nos Jo-
gos Olímpicos de 2016. O 
evento, que serviu de teste 
para os Jogos, reuniu cerca 
de 160 atletas de 30 países. 

Sob o comando da trei-
nadora Christina Lentino 
Vanicek, os atletas que de-
fendem a cidade em com-
petições, atuaram na orga-
nização e arbitragem das 
competições.

Troféu Brasil de 
Triathlon

A santista Beatriz Ne-
res (EC Pinheiros), com 
o tempo de 2h12min48s, 
venceu a quarta etapa do 
Troféu Brasil de Triathlon, 

disputada domingo 
(20), na cidade de 
Santos. 

Fernanda Garcia, 
da Fupes, ficou em 
quarto lugar.  En-
tre os homens, vi-
tória do brasiliense 
Henrique Siqueira 
(HSS), que cruzou 
a linha de chegada 
com 1h50min53s.
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