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Nova Gestão

Pró Saúde está 
fora do Hospital

Marcel Nobrega

A partir de agora a 
expectativa de dias me-
lhores para os usuários 
do Hospital de Cubatão 
se concretiza. Chegou ao 
fim os desentendimen-
tos da Prefeitura com a 

Pró Saúde por causa da 
má qualidade de servi-
ços prestados pela enti-
dade e divergências so-
bre repasses.

A O.S AHBB assume 
o Hospital neste dia 16. 

Depois de conseguir a 
garantia de que o di-
nheiro vai para os tra-
balhadores, Prefeitura 
repassou R$ 1,5 milhão á 
Pró, que deve pagar sa-
lários imediatamente. 03 

Dade

Santos revitaliza 
vias da ZN       

Mais de 100 mil m² 
de vias nos bairros do 
Bom Retiro, São Jorge e 
Caneleira, na Zona No-
roeste (entorno do Jar-
dim Botânico e  Enge-
nho dos Erasmos) serão 

pavimentadas. Os con-
vênios entre a Prefeitu-
ra de Santos e o Estado 
para a liberação de R$ 
7,7 milhões foram as-
sinados no Palácio dos 
Bandeirantes. 03

Antonieta 
defende 
autonomia

Municipios

Proposta da prefeita  
leva Frente de prefei-
tos ao Congresso pela 
retirada do projeto que 
prevê intervenção do 
Judiciário em políticas 
públicas municipais. 02 

Alegria das Crianças

A semana foi marca-
da por iniciativas com 
momentos emocionan-
tes para as crianças da 
Região. 

Os pequenos que 
passaram pela UPA Cas-
queiro, além do bom 
atendimento, ganharam 
mimos. 08

Teatro Itinerante: 
bom e de graça

Cubatão, Guarujá, 
Santos, São Vicente e 
Praia Grande recebem 

Mostra Teatral Itineran-
te, de 17 de outubro a 1 
de novembro. 05

Acadêmicos do Costa 
e Silva. Nota: Dezzzz!

Cubatão terá mais 
uma escola de samba 
em 2016. 

Acadêmicos do Cos-
ta e Silva vai estrear no 
sambódromo da Ave-

Festa das 
Nações ajuda 
crianças do 
CRPI

Pratos da Baixada 
na final do 
“Sabor São Paulo”

Cubatão, Guarujá 
e Santos conquista-
ram uma vaga entre 
os 60 melhores pratos 
da culinária paulista. 
Restaurantes finalis-
tas vão à São Paulo 

em busca do título do 
Festival Gastronômico 
Sabor São Paulo. Final 
acontece nos dias 07 
e 08 de novembro no 
Parque Villa-Lobos, na 
capital.  07

Além de um ótimo 
programa para o fim de 
semana; uma causa no-
bre. É neste sábado, dia 
17, a partir das 19h, na 
sede da entidade que fica 
na Praia do Tombo. 06

Uvebs pauta  
resíduos 
sólidos

fatos & tendências

Mobilidade Urbana 
em Guarujá

Eleição de 
Conselho Tutelar 
na mira do M. P

Depois do mico da 
‘Torneira Seca’ 
Papa traz verba
para o Porto

PSB deve lançar
Márcio França em 
São Paulo e candi-
dato à presidência

02

Divulgação

Elisangela Bezerra

nida Beira-Mar com o 
tema ‘Do trigo da Terra 
a Arte do Pão’. 05

Reunidos na Câmara 
de Praia Grande, União 
de vereadores da Bai-
xada propõe soluções 
metropolitanas sobre a 
destinação do lixo

Mudanças
na Educação

No artigo de Cido 
Barbosa a repercussão 
das mudanças anuncia-
das para o 2016.



JORNALISTA CIDO BARBOSA
Diretor Presidente 
DEISE MERILIN
Administrativo
CRISTINA OLIVEIRA
Depto. Comercial BAIXADA SANTISTA Circulação  15 MIL EXEMPLARES Tiragem

REDAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - PUBLICIDADE
Rua Guarujá, nº 13 - Jd. Sta Tereza - Cubatão -SP
Tronco chave: (13) 3361-5212
jornalacontece@acontecedigital.com.br

Os artigos assinados 
são de responsabilidade 
de seus autores e não 

refletem, necessariamente, 
a opinião do jornal.Publicado desde 1.999

Acontece Comunicações 036993790001-68

REDE SOCIAL
Jornal Acontece

@AconteceDigital

@AconteceDigital

(13) 97410-3173

Quebrando ovos na Educação

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
diretor presidente do

 Jornal Acontece

fatos & tendências

FNP entrega carta 
para Dilma, Renan e 
Lewandowski

Mobilidade Urbana 
 A empresa Sistran Engenharia 

apresentou à prefeita Antonieta 
todas as etapas do estudo e a con-
solidação do Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana (PlanMob) 
— que objetiva proporcionar um 
transporte público moderno e 
adequado à população, incenti-
vando o uso dos veículo menos 
poluentes.

Conselho na mira
Eleições para o Conselho Tu-

telar na região seguem alvo de 
suspeitas e, ao que parece, ainda 
vão dar muito ‘pano pra man-
ga’. O caso mais relevante é em 
São Vicente, onde a eleição está 
sendo investigada pelo Ministé-
rio Público sob fortes suspeitas 
de fraude no processo eleitoral. 
Cubatão também estaria na mira. 

PSB atira
O PSB nacional aprovou re-

solução onde decide lançar can-
didaturas próprias nas capitais e 
cidades-polo de todos os estados 
nas eleições de 2016, com o nome 
provável de Márcio França para a 
Prefeitura de São Paulo. PSB tam-
bém terá candidato próprio para 
a presidência em 2018.

Verba do Papa  
O deputado federal João Paulo 

Papa indicou emenda de R$ 200 
milhões para as obras de constru-
ção dos novos acessos ao comple-
xo portuário.

A escolha, feita de forma unâ-

nime, por Comissão específica 
da Câmara dos Deputados, se 
deu graças a articulação do de-
putado. “A vitória é fruto de um 
trabalho que começou com a vi-
sita técnica feita pelos deputados 
aos gargalos do Porto em agosto. 
Depois nos reunimos com o mi-
nistro de Portos, o secretário de 
Logística e Transportes de São 
Paulo, Duarte Nogueira e os pre-
feitos Paulo Alexandre Barbosa e 
Antonieta, em Brasília 

Agora, a emenda será encami-
nhada à Comissão Mista de Or-
çamento para que seja incluída 
na peça que será analisada pelo 
Congresso Nacional, nos próxi-
mos dias.

Torneira seca
São Paulo vive a maior crise 

hídrica de sua história e, confor-
me comentário no artigo de Cido 
Barbosa à época, a indicação do 
prêmio por ‘méritos na área de 
saneamento’, ao governador Ge-
raldo Alckmin, feita por Papa, 
no Congresso, não ia dar em boa 
coisa. À época, o governador dis-
se que merecia e que iria receber 
o prêmio, mas como previsto, 
no artigo, não foi, e mandou re-
presentante. Uma exposição, no 
mínimo desnecessária do gover-
nador que acabou ridicularizado 
por entidades ambientais.

Cadeira petista
A executiva estadual do Parti-

do dos Trabalhadores já protoco-
lou ação junto à Justiça Eleitoral, 

solicitando a cassação do manda-
to do vereador cubatense Wagner 
Moura que, mês passado, fez as 
malas para o PMDB e deixou o 
partido. A estadual já havia pu-
blicado resolução informando 
que entrará com ações para reto-
mar as cadeiras de todos os par-
lamentares que se desligarem da 
agremiação. Embora a ação inde-
penda do diretório municipal, é 
difícil que  o atrito político local 
não se instale.

‘Na briga’
O presidente do Sindicato 

da Construção Civil da Baixada 
Santista, Macaé Marcos Bráz de 
Oliveira está se destacando por 
sua contundente atuação. Esta 
semana, Macaé intensificou a 
luta em defesa dos empregos para 
a mão de obra local. As constan-
tes atuações do líder sindical, em 
Cubatão, ‘batem de frente com 
os patrões’ para tentar barrar a 
contratação de trabalhadores de 
outras regiões, alvo de revolta de 
desempregados da cidade. 

Na Educação, o mistério 
sobre quais escolas públicas 
do Estado poderão sofrer mu-
danças, atingindo cerca de 
1 milhão de estudantes em 
2016, gerou protestos, prin-
cipalmente orquestrados pela 
Umes e Apeoesp, respectiva-
mente alunos e professores.

O Ministério Público es-
tadual abriu inquérito para 
apurar quais unidades serão 
fechadas. E sendo assim, quais 
os benefícios gerados. A De-
fensoria Pública de São Paulo 
também se manifestou.

Mas o que piora, é a boa-
taria amplificada e distorcida 
por interesses políticos, que 
acaba interferindo na quali-
dade da discussão. Enquanto 
o Estado dá margem às des-
confianças, ao não apresentar 
claramente onde vai mexer. 

A iniciativa visa reorgani-
zar a distribuição dos alunos 
nas escolas e otimizar recur-
sos. Com a reforma, as unida-
des passarão a atender exclusi-
vamente um dos três ciclos de 
ensino: o primeiro, que abran-
ge os alunos do 1º ao 5º ano 
do fundamental; o segundo, 
do 6º ao 9º ano do fundamen-
tal; e o terceiro, os três anos 
do ensino médio. Assim, uma 
região com três escolas terá 
uma unidade para cada etapa 

e muitos alunos terão que mudar. 
Agumas unidades podem sucum-
bir e dar lugar a cursos técnicos ou 
creches. A lista de escolas atingidas 
deve ser concluída até o fim do mês, 
prazo para as diretorias de ensino 
apresentarem sugestões. Alunos sa-
berão se haverá mudanças no dia 14 
de novembro, nas próprias escolas. 

Em comunicado à redação do 
Acontece, nesta quinta, (15) a Se-
cretaria da Educação, reiterou a 
importância do processo de rees-
truturação para alunos, professores 
e gestores  escolares, argumentando 
que estão fundamentadas princi-
palmente na queda da taxa de na-
talidade e na “redução expressiva 
da população em idade escolar. O 
processo será progressivo e deverá 
impactar menos de um terço das 
unidades de ensino do Estado”

Nesta semana, uma comitiva de 
vereadores de Guarujá foi à Assem-
bleia Legislativa em busca de apoio 
político: querem ter força para par-
ticipar das mudanças que devem 
acontecer na Pérola do Atlântico. 
Estimam   que quatro escolas sejam 
atingidas: E.E Lâmia Del Cistia, na 
Vila Áurea; E.E Rene Rodrigues, 
no Jd. Helena Maria; E.E Marechal 
Eduardo Gomes, no Jd. Enguagua-
çu; e E.E José Cavariane,  Pae Cará.

Em Cubatão as principais mu-
danças partem da rede municipal. 
A Prefeitura anunciou modificações 
que certamente indicam avanços. 

Segundo a Seduc, a implantação 
do novo modelo de educação inte-
gral em 2016 vai garantir a criação 
de mais 1.149 vagas em creches. O 
Projeto Crescer Mais vai atender 
a um total de 1.946 alunos da cre-
che até o 5º ano do Fundamental 
em período integral nas unidades 
municipais, criando oito escolas 
de ensino integral, onde  os alunos, 
além das aulas, terão atividades ex-
tracurriculares, de reforço escolar, 
práticas esportivas e culturais

A medida evita o vai e vem de 
alunos do período integral, no con-
traturno. Mas como não é possível 
fazer o omelete, sem quebrar ovos, 
a medida contraria um grupo de 
pais e o assunto toma proporções 
amplificadas por questões políticas 
locais, dificultando o entendimen-
to de acordo com o amplo interes-
se público. Dificultando, inclusive, 
o entendimento em torno do gru-
po descontente.  

Seguindo proposta de Antonieta, prefeitos 
irão ao Congresso para cobrar retirada do 
projeto que prevê intervenção do Judiciário 
em políticas públicas 

Temas como a judiciali-
zação da saúde, operações 
de crédito internacional e a 
legislação que moderniza o 
ISS, foram abordados durante 
encontro da Frente Nacional 
de Prefeitos – FNP. No en-
contro, prefeitos redigiram, 
em consenso, uma carta que 
será entregue aos três poderes 
da União; ele classificaram a 
situação da saúde como uma 
medida urgente. 

Considerando que não é 
função do poder Judiciário 
formular políticas públicas, 
nem intervir no desenvolvi-
mento delas, os prefeitos aca-
taram sugestão da prefeita de 
Guarujá de se reunirem com 
o deputado Paulo Teixeira, 
para que ele retire o Projeto 

de Lei (PL) 8058/2014, que 
institui o processo especial 
para o controle e interven-
ção em políticas públicas pelo 
Poder Judiciário. Antonieta é 
vice-presidente de Finanças 
Públicas da FNP. “Precisa-
mos diminuir a intervenção 
do Judiciário ao invés de es-
timulá-la. Os municípios já 
vêm arcando com inúmeras 
despesas, os repasses dos go-
vernos estadual e federal são 
cada vez menores enquanto 
as obrigações com a Saúde 
são cada vez maiores. Não é 
possível impor despesas às 
administrações municipais, 
sem conhecer a realidade 
econômica e financeira dos 
municípios”, pontuou a pre-
feita Antonieta.

Uvebs vai ao Condesb 
levar reivindicações 
sobre resíduos sólidos 

A pauta de reivindicações 
da reunião de trabalho da 
União dos Vereadores da Bai-
xada Santista (Uvebs), que re-
uniu técnicos e políticos   será 
encaminhada ao Conselho de-
prefeitos  (Condesb), para que 
os prefeitos também discutam 
o tema de forma metropolita-
na. Durante o encontro, nesta 
quinta, (15) na Câmara Mu-
nicipal de Praia Grande, te-
mas como a destinação final 
de resíduos sólidos, a possi-
bilidade de reaproveitamento 
do lixo orgânico e reciclável 
e a logística reversa (que cria 
obrigação ao fabricante quan-
to a destinação dos resíduos) 
foram os mais debatidos entre 
os secretários de Meio Am-
biente e vereadores das nove 
cidades da Região. 

No encontro, também fi-

cou acertado que a entidade 
vai pleitear uma reunião com 
o Conselho de Planejamento 
Ambiental - CPLA (cabe a esta 
entidade, ligada ao Estado, re-
gular a questão das empresas, 
com relação à logística rever-
sa. Também serão estudadas 
as questões relativas à recicla-
gem e a compostagem, já que 
se estima que 60% do lixo pro-
duzido em toda a Região seja 
líquido, composto por restos 
de alimentos, que podem ser 
reaproveitados e nutrir o solo.

A destinação final do lixo, 
considerada um ponto princi-
pal para a criação do Plano Re-
gional e de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos, também 
foi bastante abordada, já que 
os aterros sanitários da Bai-
xada Santista estão saturados. 
O Sítio das Neves, em Santos, 
que recebe a maior parte do 
lixo produzido nas cidades 
está com a vida útil no limite, 
assim como em Peruíbe.

 O aterro próprio da cida-
de deve ter, no máximo, mais 
um ano de funcionamento. 
Além disso, há cidades que le-
vam os resíduos para a cidade 
de Mauá, o que gera um custo 
alto aos cofres públicos.

Vereadores e secretá-
rios municipais se re-
uniram com represen-
tantes de entidades 
para propor soluções 
metropolitanas sobre 
a destinação do lixo

Christiane Disconsi
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Cubatão

AHBB assume 
gestão do Hospital 

Depois de 12 anos à 
frente da gestão do Hos-
pital Municipal de Cuba-
tão, a Pró Saúde deixa o 
posto. Desde o começo 
deste ano a queda na qua-
lidade dos serviços pres-
tados pela entidade se 
acentuou resultando em 
divergências, inclusive de 
repasse de verbas, entre 
a entidade e a Secretaria 
Municipal da Saúde. 

Agora, a Associação 
Hospitalar Beneficente 
do Brasil (AHBB) assu-
me o Hospital de forma 
emergencial, pelo pra-
zo de até seis meses. Em 
abril de 2016, por meio 
de chamamento público, 
será escolhida a entida-
de que assumirá o novo 
contrato, podendo ser, 
inclusive a mesma, se fi-
zer ‘tudo direitinho’ até lá 
e vencer a nova disputa. 
Dentre os critérios para 
a escolha da OS estavam 
capacidade técnica e ex-
periência na gestão.

AHBB
Declarada instituição 

de Utilidade Pública nos 
âmbitos federal e esta-
dual, a AHBB já gerencia 
equipamentos de saú-
de em diversas cidades, 
como o Hospital Benefi-
cente de Bilac e a UTI do 

Hospital Prefeito Miguel 
Martins Gualda, em Pro-
missão, ambas no interior 
do Estado. A entidade 
era uma das seis organi-
zações sociais que estão 
qualificadas para realizar 
este tipo de serviço na 
Cidade, com as quais a 
Secretaria Municipal de 
Saúde já dialogava desde 
o início das divergências 
com a Pró-Saúde.

A direção da Secreta-
ria de Saúde ressalta que 
o estoque de alimentos e 
medicamentos será man-
tido e normalizado, assim 
como todos os equipa-
mentos de saúde do Hos-
pital, que são patrimônio 
municipal e não poderão 
ser retirados pela Pró 
Saúde 

Divergências
Em entrevista ao Jor-

nal Acontece, o secretário 
da Saúde Benjamin Ro-
driguez Lopez, explicou 
que diante da insatisfação 
popular com os serviços 
prestados no Hospital, a 
Secretaria vinha cobran-
do informações da Pró-
-Saúde sobre a prestação 
de contas dos serviços 
realizados, além de có-
pias dos contratos com os 
prestadores de serviço e 
todo o custeio do Hospi-

tal, mas sem sucesso. Ele 
lembrou que as metas no 
atendimento à população, 
estabelecidas em contrato, 
não vinham sendo alcan-
çadas pela entidade.

 Outro ponto do im-
passe é que a Pró-Saúde 
não aceitava a redução do 
valor do repasse mensal 
de R$ 5,9 milhões para R$ 
4,6 milhões. A Prefeitura 
efetuou a redução do va-
lor porque a OS deixou de 
ser a responsável pelo pa-
gamento dos médicos que 
atendem no Pronto So-
corro Municipal. Tal me-
dida foi tomada seguindo 
uma determinação do Mi-
nistério Público Estadual 
(MPE), ratificada durante 

uma audiência na sede 
do Ministério Público em 
Cubatão, com a presença 
de representantes da enti-
dade e da Administração 
Municipal.

Desde o início do ano, 
a Prefeitura repassou para 
a Pró-Saúde cerca de R$ 
43 milhões.

Cirurgias eletivas 
Sinônimo de sofrimen-
to para algumas famílias 
desde o início do ano, as 
cirurgias que não estavam 
sendo realizadas pela Pró-
-Saúde serão assumidas 
pela AHBB. Este foi um 
dos compromissos firma-
dos entre a nova gestora e 
a Prefeitura.

Vias da Zona Noroeste 
serão revitalizadas

Convênio entre Prefeitura e Dade foi as-
sinado na última quarta, no Palácio dos 
Bandeirantes, em São Paulo, pelo prefei-
to Paulo Alexandre Barbosa 

Mais de 100 mil m² de 
vias nos bairros do Bom 
Retiro, São Jorge e Cane-
leira (Zona Noroeste) e 
no entorno de dois im-
portantes equipamentos 
turísticos da Cidade, o Jar-
dim Botânico Municipal e 
o Engenho dos Erasmos, 
serão pavimentadas com 
recursos do fundo do De-
partamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Es-
tâncias (Dade). 

Os convênios entre a 
Prefeitura de Santos e o 
Governo do Estado para 
a liberação de R$ 7,7 mi-
lhões foram assinados on-
tem (quarta, 14), no Palá-
cio dos Bandeirantes, em 
São Paulo.

“Os convênios vão per-
mitir a Santos realizar 
obras fundamentais na 
Zona Noroeste. 

São quase R$ 8 milhões 
de recursos do Governo 
do Estado, essenciais num 
momento deste de grandes 
desafios”, disse o prefeito 
Paulo Alexandre Barbo-
sa, destacando que o Bom 
Retiro será totalmente re-
vitalizado e o São Jorge re-

ceberá pavimentação após 
quase 30 anos.

Obras
Dos R$ 7,7 milhões des-

tinados a Santos – municí-
pio com maior volume de 

investimentos - R$ 3,8 mi-
lhões servirão para a revita-
lização do Bom Retiro, com 
pavimentação em 50,9 mil 
m² de vias públicas, novas 
sarjetas em 14,1 mil m², ni-
velamento de 226 tampões 
de poços de visita, reforma 

Santos

Raimundo Rosa

Feira dos 
Navegantes

Hospital Municipal

9 de abril de 1997
Inauguração do Hospital Municipal de Cubatão 

2001 Conhecido por muitos até hoje por
‘Hospital Modelo’, mudou de nome

17/07/2003 – A Organização Social Pró Saúde 
assume o comando do Hospital

2011 Foi oficializado o nome  
Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva 

16/10/2016 – A O.S AHBB assume o Hospital 
emergencialmente, por seis meses

Prefeitura repassa 
R$ 1,5 milhão para 
salários

Depois de conseguir 
acordo assegurando que 
o próximo repasse em di-
nheiro seria usado inte-
gralmente para a quitação 
de salários, a Prefeitura 
depositou R$ 1,5 milhão à 
Pró-Saúde. 

Ainda nesta sexta, (16) a 
organização deve pagar os 
vencimentos, referente ao 
mês de setembro, dos 536 
empregados que atuam no 
Hospital Municipal.

O acordo foi resultado 
da primeira rodada da re-
união entre a Prefeitura, 
Pró-Saúde e o Sindicato 
dos Trabalhadores da Saú-
de de Santos (Sintrasaúde), 
ocorrida na manhã desta 
quinta-feira, (15) no escri-
tório regional do Ministé-
rio Público do Trabalho, 
em Santos. 

Conforme Acontece ex-
plicou na edição sexta-fei-
ra passada (8), a Prefeitu-
ra não faria mais nenhum 
repasse à entidade sem a 
garantia de que o dinhei-
ro fosse para o bolso dos 
trabalhadores. “Era essa 
a nossa intenção quando 
propusemos a mesa de ne-
gociação com a Justiça do 
Trabalho e o Sindicato. Ga-
rantir que os recursos re-
passados à gestora fossem 
destinados para o paga-

mento dos trabalhadores”, 
explicou o secretário de 
Assuntos Jurídicos, Paulo 
Toledo.

Postos de trabalho
 A nova OS assume o 

hospital com o compromis-
so de manter os atuais pro-
fissionais; esta foi uma das 
exigências da Prefeitura. 
Evidentemente, a entidade 
arca com as demandas tra-
balhistas doravante. 

Os profissionais que de-
sejarem continuar no com-
plexo de saúde se desligarão 
da Pró-Saúde e assinarão 
contrato com a AHBB.

Direitos
Eventual passivo de 

débitos trabalhistas são de 
responsabilidade da Pró 
Saúde. Novas reuniões 
sobre este assunto, espe-
cificamente, acontecerão 
já a partir da próxima 
semana. Embora Prefei-
tura e Pró-Saúde tenham 
divergência sobre valores 
remanescentes é prová-
vel que, eventuais futuros 
repasses da Prefeitura à 
entidade, só aconteçam 
mediante garantias de que 
o valor seja usado exclusi-
vamente para pagamento 
de trabalhadores.

de 214 bocas de lobo e de-
sobstrução de 4,9 mil me-
tros de galerias pluviais. A 
outra parte, R$ 3,9 milhões, 
servirá para revitalizar ruas 
da Caneleira e do São Jor-
ge e os acessos ao Engenho 
dos Erasmos. Nestes bair-

ros, serão pavimentadas 
54,7 mil m² de vias e refei-
tas as sarjetas, além do ni-
velamento de tampões de 
poços de visita, reforma de 
302 bocas de lobo e a de-
sobstrução de 5,3 mil m² 
de galerias pluviais.

105,6 mil m² 
de vias públicas serão 
revitalizadas com obras da 
parceira entre Prefeitura e 
governo do Estado
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por Cristina Oliveira

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

ID: 35*18*103161

Cerca de 1.000 pessoas fo-
ram atendidas no VI Mu-
tirão da Cidadania, pro-
movido pelo Rotary Club 
de Cubatão em parceria 
com Prefeitura e empresá-
rios do Município, na Vila 
Esperança. A ação teve 
prestação de serviços com 
plantões de advogados da 
OAB, Assistência Social, do 
Centro de Referência da 
Mulher, inclusive emissão 
de documentos, corte de 
cabelo e manicure. Opções 
de lazer também foram 
oferecidas a todos que 
participaram do evento.

CRPI realiza 1ª 
Festa das Nações

Neste sábado, dia 17, a 
partir das 19h  haverá bar-
racas com comidas típicas 
brasileira, japonesa, alemã, 
italiana, suíça, espanhola, 
portuguesa, árabe, norte-
-americana. Apresentações 
de danças tradicionais do 
Japão, Oriente Médio, Bra-
sil, Argentina e Espanha. 
Para as criança, brinquedos 
infláveis.

Será em frente à sede da 
instituição, na Estrada Ale-
xandre Migues Rodrigues, 
845, Praia do Tombo. Os 
ingressos custarão R$ 2,00 
e toda arrecadação será re-
vertida à instituição, que 
atende cerca de 300 crian-
ças e adolescentes com de-
ficiência.

“Esta será a primeira de 
muitas edições da Festa das 
Nações, que vai crescer e 
virar mais uma marca do 
CRPI. Ao mesmo tempo 
uma forma de arrecadar re-
cursos e contribuir para in-
crementar a cultura e o tu-
rismo de Guarujá”, enfatiza 
o presidente do CRPI, jor-
nalista Reginaldo Pacheco.

Festa das crianças que aconteceu no Bolsão 7. Uma ação social da banda carnavalesca Siri na Lata.

O amigo Costa celebrou o dia das 
crianças com a garotada da Cota 200

O networking Restaurar foi o primeiro de muitos cafés que acontecerão na Igreja Restaurar em Cristo. Sob o 
tema “Começando e permanecendo com Disciplina o seu próprio negócio”, o evento teve o objetivo de fortale-
cer o grupo de empresários e microempresários, autônomos e profissionais liberais.

O Pastor Carlos Roberto Silva, presidente da AD Cubatão 
e Comadesp recebe homenagem do Deputado Pastor Ce-
zinha de Madureira e do Diácono Marcio Teixeira, refe-
rente à comemoração do aniversário de 104 das Assem-
bleias de Deus no Brasil

Câmara homenageia 
45 anos da Comadespe

A Câmara de vereado-
res de Cubatão promoveu 
o Ato Solene em comemo-
ração aos 45 anos da Con-
venção dos Ministros das 
Assembleias de Deus no 
Estado de São Paulo (Co-
madespe). A solenidade 

foi conduzida pelo presi-
dente, Aguinaldo Araújo 
(PDT

Além do pastor Carlos 
Roberto da Silva, da reli-
giosa Sarah Virgínia Silva 
e Silva e do pastor Josias de 
Almeida Silva, o Ato Sole-

ne também homenageou 
os pastores Luiz Francisco 
dos Santos, Sebastião An-
tônio Alves, Esdras Carlos 
Guimarães, Delfino Bru-
nelli Júnior, Ivanildo Al-
ves da Silva, Paulo Lucas 
Sacramento, Elias Cristo 

de Melo, Leônidas José do 
Nascimento, Jessé Gonçal-
ves Sobral, Natanael Feli-
ciano Alves, Afonso Athiê 
Vale Chaves, Aldemário 
Alves Brandão, Paulo Bes-
palec e Levi Agnaldo dos 
Santos. 

Divulgação
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esporte
por Washington Luiz

jornalacontece@acontecedigital.com.br

Jogo Rápido

Mundial de BMX

O ciclista guarujaense 
Sérgio Ricardo dos Santos, 
o   ‘Balú’, embarca no pró-
ximo dia 20 para o Japão 
para a disputa da Etapa 
Final do Circuito Mundial 
de BMX Flatland, que será 
realizado nos dias 25 e 26 
de outubro, na cidade de 
Kobe. 

O atleta é o único re-
presentante brasileiro no 
circuito e já esteve este ano 
nas outras etapas realiza-
das na Suíça e em Barce-
lona, ficando em 22º e 11º 
lugar respectivamente. 

Triatlo

O triatleta santista Bru-
no Matheus conquistou 
a medalha de prata nos 

Jogos Mundiais Militares 
2015. A prova da modali-
dade aconteceu no sábado 
(10) e ele integrou a seleção 
brasileira, segunda melhor 
da competição. A competi-
ção foi disputada em Mun-
gyeong, na Coréia do Sul. 

Bruno Matheus é atle-
ta da Seleção Militar e do 
clube Mampibuta. Possui 
apoios da 3T Sports, Espar-
ta Suplementos, Hera Aca-
demia, Bike Shop Santos, 
Sigvaris, Unisanta e Fupes.

ASELAC

A Associação de Esporte, 
Lazer e Cultura da Periferia 
de Cubatão realiza neste sá-
bado uma confraternização 
para as crianças. Além das 
brincadeiras programadas, 
oito times se enfrentam em 
partidas amistosas de fute-

Kickboxing da Baixada é 
destaque na Copa Brasil
Torneio classifica atletas da modalida-
de para o Sulamericano, no Chile. Ao 
todo foram 06 medalhas e 04 atletas 
com vaga garantida na competição 
continental

Divulgação

cultura

bol. Todos os participantes 
receberão medalhas e os ti-
mes vencedores um pequeno 
troféu. 

Haverá sorteio de uma bi-
cicleta e comida para quem 
for prestigiar. A festa começa 
às 9 horas e será realizada no 
campinho do Morro do ìn-
dio, em Cubatão.

Clube de Xadrez

O Clube de Xadrez de 
Cubatão (CXC) realizará 
neste domingo, dia 18, a 
partir das 13h45, no SESI/
Cubatão, o 2º torneio de 
Xadrez, em comemoração 
ao mês das crianças. 

As inscrições estão 
abertas e podem ser reali-
zadas até as 18h desta sex-
ta-feira, dia 16, através do 
e-mail: cxcubatao@gmail.
com.

Baixada recebe Mostra 
Teatral Itinerante

Acadêmicos do Costa e Silva

Cultura popular é 
tema em escola
Afonso Schmidt realizou festa folclórica 
com alunos de todas as séries

Explorar todas as mani-
festações culturais do nos-
so país. Esse foi o objetivo 
da festa realizada na última 
sexta (09), na Escola Esta-
dual Afonso Schmidt, em 
Cubatão. Os alunos dos en-
sinos fundamental, médio e 
educação de jovens e adul-
tos  (EJA) puderam conhe-
cer um pouco sobre todas 
as regiões. O tema “Regio-
nal dos Estados Brasileiros” 
fez com que os alunos ex-
plorassem o Forró Nordes-
tino, o Carimbó do Pará, a 
festa do Boi da Amazônia, 
o samba de roda da Bahia e 
algumas cantigas de Roda. 
Durante a comemoração, 
os estudantes apresentaram 

textos baseados na litera-
tura de cordel e contaram 
lendas populares.

“Esse evento em nossa 
escola buscou resgatar va-
lores importantes para o 
crescimento pessoal e inte-
lectual dos nossos alunos”. 
Além de enriquecer o pro-
cesso de ensino aprendiza-
gem, tendo o aluno como 
protagonista do evento. O 
evento contou com a parti-
pação de toda comunidade 
escolar, professores, alunos 
e funcionários sob a coor-
denação da Diretora Profª 
Djanira Siqueira, Vice Di-
retora Flávia Miranda e 
Coordenadora Pedagógica 
Nilza Santos.

João Caldas

Niterói, no Rio de 
Janeiro, foi palco de 
grandes conquistas 
para o kickboxing da 
Baixada Santista no úl-
timo final de semana. 
Três atletas de Cubatão 
e uma de Santos conse-
guiram muito mais que 
medalhas e destaque 
na competição. Con-
quistaram uma vaga na 
seleção brasileira que 
disputará a nona edição 
do Campeonato Sula-
mericano de Kickbo-
xing, que será realizado 
na cidade de Santiago, 
no Chile.

Nos três dias de 
competições, foram 6 
medalhas conquistadas 
e as vagas para o Sula-
mericano. O destaque 
fica para Maria Eduar-
da, de Cubatão, que 

As cidades da Baixada 
Santista terão uma gran-
de chance de assistir peças 

 Fundado em 27 de 
agosto no Jardim Anchie-
ta, o Grêmio Recreativo 
Cultural Escola de Samba 
Acadêmicos do Costa e 
Silva estreará no Carna-
val Cubatense 2016 com o 
tema “Do Trigo da Terra a 
Arte do Pão”. O lançamento 
do samba-enredo ocorreu 

de teatro de graça entre 
os dias 17 de outubro e 01 
de novembro. A progra-

no último fim de semana, 
na Arena Santa Rosa, com 
a participação das escolas 
Independência, Nações 
Unidas, Nove de Abril, 
Mocidade Amazonense 
(Guarujá), Academia do 
Samba Vem que é Dez 
(Guarujá), a Corte Carna-
valesca de Cubatão, além 

de grupos artísticos
Presidida por Jefferson 

Dias, a agremiação tem 
como vice-presidente Ema-
nuella Alves, sendo secre-
tário Leopoldo Azevedo de 
Matos e tesoureiro Samuel 
Lira de Oliveira Jr. 

Em sua apresentação, 
os dirigentes relacionam, 

entre os diversos objetivos 
da nova entidade: incen-
tivar novas produções so-
cioculturais no município; 
promover a identidade so-
ciocultural dos munícipes 
preservação da memória, 
de tradições, saberes, can-
tos e contos populares e da 
diversidade cultural.

conquistou 03 medalhas, 
sendo uma de ouro na 
categoria Full Contact até 
40 kg, uma de bronze na 
categoria Point Fight até 
50kg e o outro bronze veio 
na categoria Kick Light até 
50kg. As outras  meda-
lhas vieram com os atle-
tas Thiago Ferreira prata 
na categoria Point Fight 
até 12 anos, Bruna Cor-

rea prata na categoria Full 
Contact até 60 kg, ambos 
de Cubatão e Ivani Ferrei-
ra, de Santos, que conquis-
tou o vice-campeonato na 
categoria Low Kick, até 56 
kg.

Desafios - O próxi-
mo compromisso dos atle-
tas são os Jogos Abertos 
entre os dias 04 e 06 de de-
zembro, em Ribeirão Pre-
to. Na semana seguinte aos 
jogos os atletas já viajam 
para o Chile, onde  dis-
putam do 9º Campeonato 
Sulamericano, na cidade 
de Santiago

mação faz parte da Mostra 
Teatral Itinerante, que inte-
gra o projeto “Arte na Co-
munidade 3”.

A Mostra Teatral Itine-
rante é a quarta e última 
fase do projeto “Arte na 
Comunidade 3”, que con-
templa as cidades de Cuba-
tão, Guarujá, Santos, São 
Vicente e Praia Grande. 

A primeira etapa foi de 
apresentação aberta e gra-
tuita de peças escritas por 
Valdo Resende especial-
mente para cada uma das 
cidades, a segunda e ter-
ceira etapa foram de circu-

lação desses espetáculos 
dentro das escolas muni-
cipais, seguido de encon-
tros com os alunos sobre 
memória e resgate cultu-
ral. Ao todo foram 262 
Apresentações nas escolas 
municipais das cinco cida-
des, contemplando 22.200 
alunos.

A programação com-
pleta dos dias, horários, 
locais de exibição e as pe-
ças que serão apresentadas 
em cada cidade estão dis-
poníveis no site do Jornal 
Acontece (acontecedigital.
com.br)
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Baixada leva três à final
Três restaurantes da 

Baixada Santista estão en-
tre os finalistas do Festival 
Gastronômico “Sabor São 
Paulo”. As vagas foram ob-
tidas na 15ª e última etapa 
classificatória, realizada na 
Secretaria de Turismo de 
Santos, no último dia 08. 
Santos terá como represen-
tante a ‘Estação Bistrô’, que 

Aqui no Bistrô  (Cubatão)
com Petit Gateau Nordestino

apresentou o seu “Escondi-
dinho Caiçara” feito com 

purê de banana da terra, 
muçarela de búfala, queijo 
parmesão e tainha. O cuba-
tense “Aqui no Bistrô” leva 
para a grande final o seu 
“Petit Gateau Nordestino”, 
prato que ganhou o con-
curso culinário da última 
edição do festival nordes-
tino ‘Cubatão Danado de 
Bom’. E do Guarujá vem 

Estação Bistrô (Santos), com 
Escondidinho Nordestino

o “Cambucu do Taioba”, 
do restaurante Magnólia 

Magnólia Gourmet (Guarujá), 
com Cambucu na Taioba

Gourmet. A quarta vaga da 
etapa ficou com o Quios-
que Ponto 13, de Ubatuba.

FINAL
Na grande final, que 

será realizada nos dia 07 e 
08 de novembro no Parque 
Villa-Lobos, zona oeste da 
capital paulista, os pratos 
serão avaliados pelos jura-

dos e pelo público presen-
te no evento, que também 
terá direito a voto. 

SABOR SÃO PAULO
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Semana das Crianças

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JEFFERSON DA SILVA LIMA e LUANA MELGAR DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, caldeireiro, RG n.º 364655732 - SSP/SP, CPF n.º 42990253858, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 179, fls. nº 273, Termo nº 53611), nascido 
no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa e três (26/03/1993), residente na Rua Cubatão, 
108, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de SEVERINO JUSTINO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, pe-
dreiro, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA FLORENTINA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 556506285 - SSP/SP, CPF n.º 42005528846, 
com 16 anos de idade, natural de Praia Grande - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 57, fls. nº 194, Termo 
nº 38837), nascida no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e nove (25/03/1999), 
residente na Rua Cubatão, 108, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de RONALDO ARAUJO DE OLIVEIRA, 
falecido há 8 anos e de ELIENE MELGAR DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, vendedora, 
com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANACLETO DINIZ SANTOS e VALÉRIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, segurança do trabalho, RG n.º 40826588 - SSP/SP, CPF n.º 34545148867, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(02/02/1986), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1075, Morro do Índio, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filho de JOSE CICERO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 53 anos de idade, re-
sidente na Rua Caminho São Leopoldo, 1075, em Cubatão - SP e de MARIA AUXILIADORA DINIZ SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1075, 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 50746283X 
- SSP/SP, CPF n.º 41705119808, com 22 anos de idade, natural de Santos - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 
35, fls. nº 221, Termo nº 25894), nascida no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e três 
(31/08/1993), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1075, Morro do Índio, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, filha de EDMILSON CARLOS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, pintor de autos, com 42 anos de 
idade, residente em Guarujá - SP e de ELIENE MAELGAR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedo-
ra, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JÚNIOR SOARES AVELINO e QUEILA WILMA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 48723391 - SSP/SP, CPF n.º 36677793800, com 29 anos de idade, natu-
ral de Agua Branca - AL (Água Branca-AL  Livro nº 15, fls. nº 49, Termo nº 16046), nascido no dia onze de maio 
de mil novecentos e oitenta e seis (11/05/1986), residente na Rua José Bonifácio, 44, Vila Elizabeth, Cubatão 
- SP, filho de JUVENAL AVELINO NETO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 anos de idade, residente 
em Água Branca - AL e de MARIA AUXILIADORA SOARES AVELINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 
anos de idade, residente em Água Branca - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorcia-
da, técnica de logística, RG n.º 443967817 - SSP/SP, CPF n.º 33692579802, com 30 anos de idade, natural de 
Santos - SP, nascida no dia primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (01/10/1985), residente 
na Rua José Bonifácio, 44, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, filha de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, técnico de meio ambiente, com 58 anos de idade, residente em Praia Grande - SP e de WILMA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Praia Grande - SP. Divorciada 
de Eliel de Souza Ferreira, conforme sentença de 24/06/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara desta 
Comarca, nos autos de nº3001110-46.2013.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JONATHAN WIVISON DA COSTA QUEIROZ e RAISSA DE LIMA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vidraceiro, RG n.º 379477002 - SSP/SP, com 18 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de agosto de mil novecentos e noventa e sete 
(05/08/1997), residente na Rua Santa Marta, 544, casa A, Sítio Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filho de ELIOMAR GOMES QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 37 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VALDILENE DE JESUS COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
32 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, estudante, RG n.º 540098711 - SSP/SP, com 16 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 231, fls. nº 136, Termo nº 139245), nascida no dia quatorze de setembro de mil 
novecentos e noventa e nove (14/09/1999), residente na Rua Caminho São Braz, 2317, Vila Esperan-
ça, Cubatão - SP, filha de HELDA CRISTINA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 
com 37 anos de idade, residente em Santos - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 08 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: ALESSANDRO BENEVIDES CARDOSO e ELIZABETH DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de funilaria, RG n.º 405197561 
- SSP/SP, CPF n.º 30550212825, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 83, fls. nº 53, Termo nº 15185), nascido no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta 
e um (05/10/1981), residente na Rua José Quirino Dantas, 321, Jardim Nova República, Cubatão 
- SP, filho de ALCIR JOSE CARDOSO, de nacionalidade brasileira, funileiro, com 54 anos de ida-
de, residente em São Vicente - SP e de LUZINETE PEREIRA BENEVIDES, falecida há 1 ano . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 444242235 - SSP/SP, CPF n.º 
36431399854, com 31 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 94, 
fls. nº 233, Termo nº 57798), nascida no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e quatro (28/09/1984), residente na Rua José Quirino Dantas, 321, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, filha de TEREZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de 
idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: VIRGILIO DE OLIVEIRA GONÇALVES e JULIANA CAVALCANTI FREIRE. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, policial militar, RG n.º 42554152 - SSP/SP, CPF n.º 
36633934882, com 27 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente - SP  Livro nº 173, 
fls. nº 166, Termo nº 129024), nascido no dia quinze de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(15/03/1988), residente na Rua Antonio Simões de Almeida, 80, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, filho 
de HUGO CARLOS GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, resi-
dente em São Vicente - SP e de ANA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 44155431 - SSP/SP, CPF n.º 34424495884, com 30 
anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 93, fls. nº 75, Termo nº 56885), 
nascida no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (22/05/1985), residente na 
Rua Antonio Simões de Almeida, 80, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, filha de SEVERINO CASTOR FREIRE, 
falecido há 20 anos e de MARIA DO CARMO CAVALCANTI FREIRE, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 54 anos de idade, residente em Santos - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RENAN FERREIRA DA SILVA e MIRIAN VIEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 28485797X - SSP/SP, CPF n.º 31587770881, com 31 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 99, fls. nº 130, Termo nº 21630), nascido no dia 
dezenove de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (19/12/1983), residente na Rua Vicente Latro-
va, 20, quadra B, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 334964155 - SSP/SP, CPF n.º 94443875808, 
com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 100, fls. nº 191, Termo nº 22089), 
nascida no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (02/01/1984), residente na Rua 
Vicente Latrova, 20, quadra B, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de RAMIRO VIEIRA DA SILVA, 
desaparecido há 30 anos e de MARIA DE LOURDES CHAGAS, de nacionalidade brasileira, pensionista, 
com 63 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, 09 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: JOSÉ EROILTON DO COUTO FILHO e MARIA ROSA BARBOSA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 26247204 - SSP/SP, CPF n.º 16959180880, com 41 
anos de idade, natural de Aracaju - SE, nascido no dia quinze de julho de mil novecentos e setenta e qua-
tro (15/07/1974), residente na Rua Isabel Louzada de Campos, 249, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de JOSÉ 
EROILTON DO COUTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Aracajú 
- SE e de MARINA BATISTA DO COUTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residen-
te em Aracajú - SEDivorciado de Beatriz Martins de Santana, conforme Escritura Pública lavrada no 1º Tabe-
lionato de Notas de Cubatão-SP, no livro n°184, fls.97/98, aos 29/08/2012.. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciada, auxiliar contabil, RG n.º 238323857 - SSP/SP, CPF n.º 12144127859, com 46 
anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e sessenta 
e nove (24/06/1969), residente na Av. 9 de Abril, 1713, Centro, Cubatão - SP, filha de UMBERTO BARBOSA 
DOS SANTOS, falecido há 2 anos e de JENÍ ALVES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 
anos de idade, residente em São Vicente - SP. Divorciada de Rivelino Augusto da Silva, conforme sentença 
datada de 17/05/2012, proferida pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de 
N°486/2012, processo n°157.01.2012.003398-4/000000-000. 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, 09 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EUCLIDES SOUZA LIMA FILHO e MARIA DAS GRAÇAS DAS CHAGAS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, diretor de serviços, RG n.º 143215620 - SSP/SP, CPF n.º 
06913341881, com 54 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de dezembro de 
mil novecentos e sessenta (18/12/1960), residente na Rua Líbero Badaró, 47, aptº146, Cidade Ocian, 
Praia Grande - SP, filho de EUCLIDES SOUZA LIMA, falecido há 38 anos e de ALICE SILVA LIMA, falecida 
há 4 anosDivorciado de Ana Maria Ricci Sansão, conforme sentença datada de 22/04/1998, proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Santos-SP, nos autos de N°1768/97.. Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, escrevente, RG n.º 17603338 - SSP/SP, CPF n.º 
06533417843, com 50 anos de idade, natural de Gravatá - PE (Cubatão-SP  Livro nº 34, fls. nº 94, Termo 
nº 26040), nascida no dia onze de outubro de mil novecentos e sessenta e quatro (11/10/1964), resi-
dente na Rua General Ozorio, 298, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filha de MANOEL FRANCISCO DAS 
CHAGAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em Gravatá - PE e de 
GERALDA PAULINO DAS CHAGAS, falecida há 1 ano. 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, 09 de outubro 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: SILVIO COITINHO DA SILVA e EDLEIA ORNELAS MASCARENHAS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 277375289 - SSP/SP, CPF n.º 25152845822, 
com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de dezembro de mil novecen-
tos e setenta e cinco (01/12/1975), residente na Rua do Cinema, Casa 1, fundos, Fabril, Cubatão - SP, 
filho de SILVINO COITINHO DA SILVA, falecido há 6 anos e de IZABEL FRANCISCA DA SILVA, falecida há 
3 anosDivorciado de Vania Onofre Soares, conforme sentença datada aos 07/02/2014, proferida pela 
Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão/SP, nos autos de nº0000944-65.2013.8.26.0157. Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 345087914 - SSP/SP, com 36 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e se-
tenta e nove (25/05/1979), residente na Rua do Cinema, Casa 1, fundos, Fabril, Cubatão - SP, filha de 
HERMES GONÇALVES MASCARENHAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA DOS ANJOS ORNELAS MASCARENHAS, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Roberto José da Silva, 
conforme sentença datada aos 01/07/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cuba-
tão/SP, nos autos de nº0001378-54.2013.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ JADILSON BARBALHO DA SILVA e APARECIDA CORREIA DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, armador, RG n.º 7202298 - SSP/PE, CPF n.º 05623645445, 
com 30 anos de idade, natural de Águas Belas - PE (Águas Belas-PE  Livro nº 1, fls. nº 202, Termo nº 
202), nascido no dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (17/04/1985), residen-
te na Rua Beco do Miro, 933, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de SEVERINO BALBINO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em Águas Belas - PE e de TE-
REZINHA BARBALHO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, resi-
dente em Águas Belas - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
56532956X - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Águas Belas - PE (Águas Belas-PE  Livro nº 96, 
fls. nº 294, Termo nº 54521), nascida no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa e seis 
(14/03/1996), residente na Rua Beco do Miro, 933, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSÉ CORREIA 
DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 45 anos de idade, residente em Águas Be-
las - PE e de FERNANDA BARBOSA DE LIRA CORREIA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 40 
anos de idade, residente em Águas Belas - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JÔNATAS PINTO DA SILVA e KALINE ALVES LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de cozinha, RG n.º 427561917 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 171, fls. nº 294, Termo nº 50448), nascido no dia doze de junho de 
mil novecentos e noventa e cinco (12/06/1995), residente na Rua Santa Julia, 1111, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, filho de UILSON PINTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, gari, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ZULEICA MARIA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de serviços gerais, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 33928495 - SSP/SE, com 26 anos de idade, natural de Propriá - SE 
(Propriá-SE  Livro nº 21, fls. nº 597, Termo nº 19387), nascida no dia dezesseis de outubro de mil nove-
centos e oitenta e oito (16/10/1988), residente na Rua Santa Julia, 1111, Vila dos Pescadores, Cubatão - 
SP, filha de MILTON GONÇALVES LIMA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 56 anos de idade, 
residente em Propriá - SE e de GILVANEIDE ALVES LIMA, de nacionalidade brasileira, recepcionista, com 
45 anos de idade, residente em Propriá - SE.  Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 10 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JUCIMARIO PEREIRA PIO e DANIELE ALMEIDA FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, apontador, RG n.º 30458115X - SSP/SP, CPF n.º 32239995823, com 31 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascido no dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (03/12/1983), re-
sidente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 03, Vila São José, Cubatão - SP, filho de JOSÉ SOARES PIO, de na-
cionalidade brasileira, mestre de obras, com 65 anos de idade, residente em Fortaleza - CE e de ELIZABETE 
PEREIRA PIO, falecida há 06 meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, monitora, 
RG n.º 486517822 - SSP/SP, CPF n.º 39955169800, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (31/12/1989), residente na Rua Francis-
co Cunha, 529, Jd.31 de Março, Cubatão - SP, filha de GENIVALDO MACIEL FERREIRA, de nacionalidade bra-
sileira, psicólogo, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CELIA TÂNIA DE OLIVEIRA ALMEIDA 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Rodrigo Cunha da Silva, conforme sentença de 03/07/2013, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara des-
ta Comarca, nos autos de nº0001114-37.2013.8.26.0157. 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, 10 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: WENDER ROGERIO MATERAGIA e ELIANE MARIA DE JESUS SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciada, motorista, RG n.º 215401554 - SSP/SP, CPF n.º 15339588823, com 41 anos de 
idade, natural de Nova Granada - SP, nascido no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e setenta e quatro 
(22/04/1974), residente na Rua Arthur Bernardes, 208, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de CARLOS 
MATEGARIA, falecido há 13 anos e de ILVA FRACASSO MATERAGIA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 
anos de idade, residente em Nova Granada - SPDivorciado de Elaine dos Santos Salvador, conforme sentença 
de 29/07/2004, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara de Família e Sucessões da Comarca de Santos-SP, nos 
autos de nº9041/04. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 166997043 
- SSP/SP, CPF n.º 25459300835, com 51 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de de-
zembro de mil novecentos e sessenta e três (15/12/1963), residente na Rua Arthur Bernardes, 208, Pq.Fer-
nando Jorge, Cubatão - SP, filha de LINDOLFO VICENTE DA SILVA, falecido há 16 anos e de IZABEL MARIA DE 
JESUS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 85 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorcia-
da de Paulo Sergio Alves da Silva, conforme sentença de 08/07/2015, proferida pelo Juiz de Direiro da 1ªVara 
desta Comarca, nos autos de nº0004310-44.2015.8.26.0157. 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, 10 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RODRIGO RUDEMBERG SOUSA DE OLIVEIRA e JÉSSICA DE SOUSA OLIVEIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 433626458 - SSP/SP, CPF n.º 42695262892, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 166, fls. nº 188, Termo nº 48352), 
nascido no dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa e quatro (18/07/1994), residente na Rua 8, 
136, casa 1, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, filho de REGINALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, motorista, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSILENE MARIA 
DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, eletricista, RG n.º 372098915 - SSP/SP, com 20 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 172, fls. nº 340, Termo nº 50892), nascida no dia 
sete de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (07/09/1995), residente na Rua Elias Zarzur, 42, 
Água Fria, Cubatão - SP, filha de JEREMIAS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 46 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NEUZA MARIA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, 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, 13 de outubro 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: DAVI DUTRA DOS SANTOS e ELISÂNGELA DE CÁSSIA RODRIGUES DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 564496625 - SSP/SP, CPF n.º 
30453059899, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de maio de mil 
novecentos e oitenta e um (15/05/1981), residente na Rua Isabel Louzada de Campos, 43, Vale Verde, 
Cubatão - SP, filho de AROLDO DUTRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ministro do evangelho, 
com 56 anos de idade, residente na Rua Capitão Cipriano de Castro, 1000, em Borda da Mata - MG e 
de MIRIAN MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente na 
Rua Capitão Cipriano de Castro, 1000, em Borda da Mata - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, aux.serv.gerais, RG n.º 403000336 - SSP/SP, CPF n.º 36512323874, com 30 anos de 
idade, natural de Ribeirão - PE, nascida no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(29/01/1985), residente na Rua Isabel Louzada de Campos, 43, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de MARIA 
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, falecida há 11 anos. Divorciada de Ricardo Bispo, conforme sentença profe-
rida pelo Juízo de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, datada de 13/03/2013, transitada em julga-
do: 13/03/2013, proc.0007126-04.2012.8.26.0157.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EVERTON CASTRO DOS SANTOS e EDNA INTERAMINENSE DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 455678339 - SSP/SP, CPF n.º 34122076838, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de abril de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (08/04/1985), residente na Rua Amaral Neto, 201, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
filho de GEAN CARLOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aux.instrumentista, com 49 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MÁRCIA SANTOS DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 46 anos de idade, residente em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, aux.de cozinha, RG n.º 301805052 - SSP/SP, CPF n.º 33971597840, com 30 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos 
e oitenta e cinco (24/06/1985), residente na Rua Santa Julia, 26, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
filha de LUIZ INTERAMINENSE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de 
idade, residente em Recife - PE e de IRENE LIMA DA SILVA, 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, 13 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

UPA faz a alegria da criançada
Em comemoração ao 

Dia das Crianças, celebra-
do no dia 12 de outubro, 
a Organização Social Saú-
de Revolução - OSS Re-
volução, responsável pela 
gestão da UPA realizou 
a Semana da Criança na 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) do Jardim 
Casqueiro. 

Especialmente decorada 
para os pequenos pacien-
tes, no período de 5 a 12 
de outubro, o acolhimento 
também foi diferenciado: 

com adereços lúdicos, as 
recepcionistas completa-
ram o clima de alegria na 

unidade.
Mas as surpresas não 

pararam por aí, toda crian-
ça que passou por atendi-

mento ganhou um presen-
te. Se não houve criança 
que não saiu feliz da UPA, 
maior alegria foi a dos pais.

Morador da Vila dos 
Pescadores, Jhonatta de 
Oliveira da Silva, 8 anos, 
ficou surpreso ao receber 
o presente. “Muito legal. 
Nunca ganhei nada no mé-
dico, nem esperava”, falou 
sem acreditar direito no 
que estava acontecendo. 

Ao todo, foram entre-
gues durante a ação, reali-
zada de 5 a 12 de outubro, 

394 brinquedos, sendo 345 
para as crianças que passa-
ram por atendimento mé-
dico e 49 para os irmãos 
dos atendidos que estavam 
com os pais.

Outubro Rosa
 As ações que marcam 

a luta ao câncer de mama 
ainda continuam na UPA. 
Até o final do mês, toda 
a mulher, a partir dos 25 
anos, que passar por aten-
dimento, ganha uma rosa e 
um folder informativo.

“Muito Legal. Nunca ga-
nhei nada no médico, nem 
esperava”

Jhonatta de Oliveira 
da Silva, 8 anos, 

Divulgação
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Carro e Moto

Imóveis

São Vicente

VENDE

Apartamento na Vila Nova 
2 dorm R$ 180.000,00

Casa na Vila Couto de 2 
dorm R$ 330.000,00

Apartamento 2 dorm Vila 
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 Novembro - Vila 
Nova - R$ 883,00 mais con-
domínio

Apartamento 3 dormitó-
rios no Jardim Casqueiro 
R$ 1.303,00 

Apartamento de 1 dormitó-
rio no Jardim Casqueiro - R$ 
853,00

Apartamentos Semi Mod-
biliados - R$ 1.503,00

Comercial - Galpão no Pq. 
São Luis 620M² 

Comercial - Salão na Pça 
dos Andradas (Santos)

Comercial - Salão no Jd. 
São Francisco

Comercial - Salas a apartir 
de R$ 703,00

VENDE

Vale Verde - So-
breposta Alta e 
Baixa - 2 dorm. 
c/suite e 1 vaga. 
Aceita financia-
mento. 
210 mil - ref 1004

Vila Nova - Sobre-
posta Alta 2 dor/
suite, sl. 2 amb. 
área gourmet. 
Aceita financ.
270 mil - ref. 999

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

almeidasimoveis.com.br

CRECI 57407

Vila Nova - So-
breposta TERREA 
2 dorm.  Aceita 
financ.
230 mil - ref. 998

Vila Nova - ap 2 
dorm, aceita 
financ.
220 mil - ref 1022

Costa Silva - casa 
2 dorm, aceita 
financ.
335 mil - ref 1015

ALUGA

Jardim Casqueiro 
- Apto 02 dorm 
com garagem 

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

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 

pacote R$ 1.000

Vila Nova - Apto 
2 dorm, gar 
colet, pacote R$ 
1.000 

Costa e Silva - 
casa 1 quarto , 
sala coz wc  
R$ 750,00

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

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 

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

- Epecializadas 
em:
- Motores
- Câmbios
- Injeção
 Eletrônica

3361-4252
7807-5768
id: 129*3960

Mecânica em 
Geral

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

3361-8145
98876-7227
98193-2481

Direção: Rubens Alves

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

Carros Nacionais 
e Importados     

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

autovidroscristal@hotmail.com.br rsilva1238@ig.com.br

Especializada em:
Injeção Eletrônica 
de Carros Nacio-
nais e Importados

3361-3038     
99*9176

arpcsouza@ig.com.br

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão

3361-5312
id: 45*2*171254
Especializada 
em concertos 
e colocação de 
Máquinas 
De vidros elétri-
cos e manual

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

3372-1191
id: 35*32*2829

- Peças Nacionais
- Acessórios em 
geral

Rua 25 de 
Dezembro, 

260 - Vila Natal  
Cubatão

(ao lado do rei 
do X-Salada)

- Oficina
- Peças
- Mecânicas
- Acessórios

Trabalhamos 
com 

SHENERAY

Rua 25 de 
Dezembro, 

260 - Vila Natal  
Cubatão

98838-2872

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

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