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Detecta integra monitoramento 
de cidades da Baixada Santista

Durante a operação Verão 2015/2016 na região, a rede de videomonitoramento dos municípios da região será integrado ao ‘Detecta’, sistema de monitora-
mento de crimes no Estado de São Paulo. O anúncio foi feito nesta semana pelo secretário de Segurança Pública do Estado, durante encontro com prefeitos da 
região. Secretário apresentou redução dos índices da violência na região e se referiu aos assaltos da Anchieta como ‘casos pontuais’. 03

Terror na 
Anchieta 05

E a história se repe-
te! O enredo, digno de 
filme de terror, expõe a 
fragilidade da seguran-
ça no sistema Anchieta 
Imigrantes. Os dois as-
saltos da última semana 
trouxe à memória episó-
dios lamentáveis no úl-
timo ano na rodovia. O 

alvo, ônibus fretados de 
trabalhadores da região 
que atuam em São Pau-
lo. Usuários redigiram 
carta aberta cobrando 
uma resposta das au-
toridades ao problema 
que consideram recor-
rente. Polícia já identifi-
cou suspeitos. 

Cinquetinhas

Justiça revoga obri-
gatoriedade de CHN 
para uso motos de 
50cm³, as famosas cin-
quentinhas. Decisão li-
minar foi concedida no 
último dia vinte. 

Condenados!

Assassinos do turista 
morto em restaurante 
do Guarujá em 2012 são 
condenados. Já presos 
há 3 anos, pai e filho 
cumprirão 17 e 14 anos 
em regime fechado. 05

‘Prefeitura em Ação’ 
vai reformar as escolas

Até novembro to-
das as escolas da rede 

municipal de ensino 
de Cubatão vão passar 

por reparos. Veja o cro-
nograma com os dias 

em que sua escola ‘vai     
ganhar um trato’. 05

Maquete de 90 metros
no Ferromodelismo

Neste final de sema-
na o Parque Novo Ani-
linas recebe exposições 
e reúne colecionadores 

durante a 7º edição do 
Encontro de Ferromo-
delismo. Evento já é tra-
dicional na cidade. 05
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Coluna arrisca: Alckmin será o 
candidato a presidente do PSB

Em Cubatão continuam as 
articulações de prefeituráveis

Antonieta fará apresentação do 
aeroporto, no Condesb

Governador vai colocar peso para
eleger França em São Paulo

Sicredi inaugura 
sede em Santos

Visando expansão 
dos negócios da Bai-
xada e mais conforto 

e segurança aos asso-
ciados, nova agência é 
inaugurada. Além de 

mais ampla e moderna, 
está localizada  em área 
nobre da cidade. 04

Divulgação

De novo!
Marcel Nobrega

Alan Nobrega
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Carros da Câmara.
Fim do desperdício

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
diretor presidente do

 Jornal Acontece

Pacto metropolitano

A partir de novembro, 
o desperdício de dinheiro 
com os altos aluguéis dos 
veículos da Câmara Mu-
nicipal de Cubatão devem 
chegar ao fim. O tema tem 
um sabor especial e históri-
co para o Jornal Acontece.

 A informação ainda não 
é oficial, mas um acordo 
político com aquiescência 
da maioria dos vereadores 
foi firmado na semana pas-
sada, selando o fim de mais 
esse desperdício de dinhei-
ro público. O atual contrato, 
que vence no próximo dia 
30 de outubro, não deve ser 
renovado. Ao invés disso, 
uma das opções é de que 
a Câmara compre quatro 
veículos populares novos 
que, evidentemente, serão 
incorporados ao patrimô-
nio do Município, com um 
custo muito inferior ao que 
se gasta anualmente com a 
locação.

No passado o custo da 
locação era ainda maior do 
que os cerca de R$ 600 mil 
por ano, valor que ainda 
considero exorbitante.

Assim só com ações 
deste ano, a atual gestão 

da Casa reduz o gasto anual em 
mais de 1 milhão de reais. Além 
da economia com a locação, que 
se seguirá de proporcional eco-
nomia de combustível, soma-se 
a significante economia com ex-
tinção, no começo deste ano, do 
caríssimo e desnecessário serviço 
de taquigrafia. Afinal, na era tec-
nológica, com as sessões sendo 
gravadas e transmitidas ao vivo, 
não fazia o menor sentido gastar 
milhões com o arcaico serviço. 

O Jornal Acontece sempre se 
posicionou contrariamente aos 
absurdos gastos com estes dois 
serviços: a locação de veículos e 
a taquigrafia. E o tempo está se 
encarregando de provar que este 
nosso posicionamento, que sem-
pre encontrou retaguarda na opi-
nião dos nossos leitores, estava 
no caminho correto. 

Mas, este acordo político para 
extinção do contrato de locação 
tem um particular sabor de vitó-
ria para a história do Jornal Acon-
tece. Em 2011, me vi diante do 
Tribunal, porque o Jornal chegou 
a ser processado por um ex-pre-
sidente da Câmara que, não por 
acaso, perdeu a reeleição, sumin-
do do cenário político. (portan-
to nem vale à pena lembrar seu 
nome). O político não se confor-

mou com as críticas contunden-
tes do Jornal, à época que queria 
elevar o já absurdo custo com a 
locação de veículos da Câmara. 
Como não poderia impedir que 
este veículo publicasse as verda-
des, apelou para ‘dano moral’. 

À época, a vergonha escan-
carada na manchete do Jornal, 
mobilizou a opinião pública lo-
cal e por mais que batesse o pé, 
o então presidente acabou tendo 
que reduzir o valor do contrato, 
mas que continuou caro.

E assim a democracia se con-
solida: com o fortalecimento 
das instituições e da liberdade 
de imprensa. As vezes agente se 
alegra ao olhar para traz e ava-
liar que, mesmo que pareça que 
não, por um momento, ao fim 
entendemos que vale à pena ter 
a coragem de falar a verdade e 
insistir na defesa dos interesses 
da coletividade.

O presidente da Câmara de 
Cubatão, Aguinaldo Araújo 
(PDT), recebeu os presidente 
da Câmara de Santos, Manoel 
Constantino (PMDB), e de Praia 
Grande, Roberto Andrade e Silva 
(PMDB), o Betinho, no progra-
ma “Café com o Presidente”, da 
TV Câmara. O tema principal 
do programa foi a criação de um 
pacto metropolitano, que pre-
tende unir todas as cidades em 
prol das resoluções de problemas 
comuns a todos os municípios.

Araújo classificou o encontro 
como um momento histórico 
para a Baixada, comemorando 
a importância do trabalho em 
conjunto. 

Constantino afirmou que é 
imprescindível discutir regio-
nalmente os problemas nas 
áreas do transporte, saúde e 

segurança. 
Betinho, um dos principais 

entusiastas da União de Vera-
dores da Baixada e grande in-
centivador do tema, ressaltou 
que é preciso ação em grupo 
dos vereadores para fazer pres-
são política junto às esferas es-
tadual e federal. Lembrou que 
a Baixada é estratégica, pois 
abriga o maior porto da Amé-
rica Latina e um dos maiores 
polos industriais do país.

  O anfitrião Araújo agrade-
ceu a participação dos pre-
sidentes e destacou a futura 
parceria com a Câmara de 
Santos na operação comparti-
lhada do sinal aberto e digital 
da TV Câmara. O “Café com o 
Presidente” vai ao ar pela TV 
Câmara às terças e quintas, às 
8 horas, no canal 09 da Net.

Betinho, Aguinaldo Araújo e Constantino

Marcel Nobrega
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Pomba sem paz
O PSB, partido da pomba de-

finitivamente botou as asinhas 
de fora. Subiu o tom do discurso 
e está pavimentando o caminho 
para lançar candidato próprio à 
presidência da República. A co-
luna se arrisca a dizer, sem medo 
de errar, que será Geraldo Alck-
min. Duas realidades partidárias 
sustentam esta argumentação: a 
transferência de Márcio França 
para São Paulo onde concorrerá à 
Prefeitura e a diminuição do espa-
ço do governador no PSDB, frente 
ao domínio de Aécio Neves.

Evidência 
Vendo cada vez mais seu es-

paço diminuir no PSDB, que vai 
fechando questão em torno de 
Aécio Neves, e sem cogitar a hi-
pótese de desistir de concorrer 
à presidência, Alckmin já teria 
selado seu destino no Partido da 
pomba. Não à toa convenceu seu 
vice Marcio França, cacique do 
PSB no Estado, a mudar seu títu-
lo para a capital para ser o pro-
vável candidato do governador à 
Prefeitura de São Paulo. E neste 
contexto, é grande a possibili-
dade de Márcio França ganhar a 
eleição. Por outro lado o PSB já 
começou uma campanha presi-
dencial na TV. Estranho que não 
aparece o ’pré-candidato’. Parece 
que a cúpula pessebista tem cer-
teza que ele vai aparecer no mo-
mento certo, não é mesmo?  

 E aqui
Certamente esse casamen-

to PSDB/PSB terá interferência 
direta nas eleições da Baixada. 
Em São Vicente já expulsaram o 
Bozzelinha. Lá, agente sabe que, 
dentro do acordo palaciano, a 
cartada será do PSB e o PSDB 
a noiva. A encrenca maior virá 
em Cubatão; onde seria a vez do 
PSDB e segundo a lenda, o PSB 
seria a noiva prometida. Acon-
tece que o pré-candidato do 
PSB local Doda se fortalece em 
carreira solo e não dá sinais de 
aproximação do candidato tuca-
no. Ao contrário caminha lado a 
lado com o prefeiturável do SDD 
Dinho, com quem seria possível 
uma composição. Graças à janela 
partidária, este desfecho ganhou 
uma sobrevida

Cadeira do PT
Mais um capítulo da novela. Na 

edição passada Acontece infor-
mou que a Executiva estadual do 
PT já havia dado entrada no pedi-
do da cadeira de Wagner Moura, 
que deixou o Partido em setembro. 

Nesta semana, segundo uma 
fonte confiável, mas que pediu si-
gilo, o cartório eleitoral pediu in-
formação oficial ao presidente da 
Câmara, que já teria respondido. 
Pela velocidade, do trâmite, o as-
sunto deve ter a martelada final 
ainda este ano. o primeiro suplen-
te do PT é o chefe de gabinete Fá-
bio Inácio

De que lado
Com a saída dos ex- petista do 

governo, especula-se nos bastido-
res sobre a permanência do seu 
grupo político na administração, 
sobretudo dos ‘tubarões’ ligados 
a ele, na alta cúpula do governo; 
como é o caso do secretário da 
Habitação Silvano Lacerda. 

Já o secretário de Turismo Tico 
Barbosa, que volta das férias, co-
mentou a um observador que fica 
de boa, pois “o cargo é da prefei-
ta”...?!  De outro lado está o secre-
tário de Esporte Suquinho, cuja 
afinação com a prefeita, também 
estaria acima da indicação políti-
ca, neste caso, do PMDB.

 
Aeroporto Guarujá
 A prefeita de Guarujá, Maria 

Antonieta de Brito, irá fazer uma 
apresentação do Projeto Aeropor-
to Civil Metropolitano de Guaru-
já, aos prefeitos e conselheiros na 
próxima reunião do Condesb que 
será realizada na próxima terça-
-feira, dia 27 de outubro, às 10 ho-
ras, na sede da Agência Metropo-
litana da Baixada Santista - Agem, 
em Santos. A última reunião con-
tou com a presença do vice-gover-
nador do Estado, Marcio França

  Entre os demais ítens da pauta 
está a proposta de criação do Co-
mitê de Áreas Contaminadas na 
Região Metropolitana da Baixada 
Santista (Dr. Cesar Kabbach). As-
sunto também foi tema da última 
reunião da Uvebs.

Ilha do Sol está na 
Rede Brasil de TV
 A parceria permite a 
integração da emisso-
ra do Guarujá com a 
quinta maior rede de 
TV aberta do País

A TV Ilha do Sol, emisso-
ra de sinal aberto de Guarujá 
agora integra a Rede Brasil de 
Televisão, presente em 25 ca-
pitais, com cobertura em cer-
ca de mil municípios e quinta 
maior em audiência. A parce-
ria foi oficializada em evento 
recente no Casa Grande Hotel, 
com presença de autoridades, 
personalidades políticas e ce-
lebridades da emissora.

A Rede possui programa-
ção diversificada em jorna-
lismo, novelas, filmes e se-
riados antigos como Batman, 
Os Três Patetas, Perdidos no 
Espaço, e também programas 
com personalidades da televi-
são nacional, como Nei Gon-
çalves Dias, Nany Venâncio, 
Alexandre Frota, entre outros. 
E além dos programas locais, 
toda a programação nacional 
estará disponível à população 
da Baixada Santista pelo canal 
36 UHF e pelo canal 4 da NET 
Baixada Santista.

O presidente Marcos To-
lentino, afirmou que a partir da 
parceria com a TV Ilha do Sol, 
a produção local será veicula-
da para todo o País. “O con-
teúdo produzido pela TV Ilha 
do Sol vai ser passado em rede 
nacional, ou seja, fechamos a 

parceria para levar o litoral sul 
proo Brasil pela nossa rede de 
retransmissoras”.

A presidente da Funda-
ção Fernando Lee e reitora 
da Unaerp, Elmara Lucia de 
Oliveira Bonini, destaca que 
“a Rede Brasil tem uma filo-
sofia que preserva a questão 
da família. Estou chancelan-
do esse trabalho, realizado 
pela equipe da TV Ilha do Sol, 
que culminou nessa parceria 
de sucesso”. Segundo Cláu-
dio Fernando, diretor-geral 
da Ilha, a parceria foi fruto 
de muito empenho das equi-
pes das TVs; “Foi uma honra 
ter concretizado essa parceria 
e ver nascer a nova TV Ilha 
do Sol”, pontuou. A prefeita 
Antonieta considerou a nova 
parceria uma grande oportu-
nidade para a divulgação da 
Cidade e da Região em nível 
nacional: “É uma grande con-
quista para a Região. Esta par-
ceria dará mais visibilidade a 
Guarujá, por ter uma TV com 
abrangência nacional e rece-
bendo conteúdos nacionais. 
Isso vai permitir uma troca 
maior de informações”, disse. 
Segundo o deputado federal 
Celso Russomano, o contato 
entre a Rede Brasil e a TV Ilha 
do Sol teve início há mais de 
um ano, e agora as duas emis-
soras vão crescer juntas. 

“E a Unaerp vai ajudar a 
trazer conteúdo cultural e edu-
cacional, e a Rede Brasil dá 
um salto junto com a TV Ilha 
do Sol”.
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Detecta integrará
monitoramento na região

Durante visita à região, secretário de 
Estado da Segurança comemora ‘queda 
nos índices de criminalidade’ e anuncia 
novo sistema para temporada

Durante a operação 
Verão 2015/2016 na Bai-
xada Santista, a rede de 
videomonitoramento dos 
municípios da região será 
integrado ao Detecta, sis-
tema de monitoramento 
de crimes no Estado de São 
Paulo. O anúncio foi feito 
nesta semana pelo secre-
tário de Segurança Pública 
do Estado, Alexandre de 
Moraes, durante encontro 

com prefeitos da região, na 
prefeitura de Santos.  

A proposta é usar a 
tecnologia e inteligência 
para reduzir ainda mais os 
índices de criminalidade 
durante a temporada, na 
região.  

Para garantir a integra-
ção dos sistemas de mo-
nitoramento municipais 
ao do Estado até dezem-
bro, o secretário solicitou 

às prefeituras agilidade no 
envio de informações re-
lativas aos equipamentos, 
como tipo e localização. 
“Os sistemas municipais 
serão fundamentais para 
o ‘cercamento’ das cida-
des do litoral até o Vale do 
Paraíba. Além do sistema 
OCR (Reconhecimento 
Óptico de Caracteres) nas 
entradas e saídas dos mu-
nicípios, o sistema contará 
com vídeos analíticos que 
alertam policiais militares 
e civis em caso de atitudes 
suspeitas sem a necessida-
de de operar o sistema a 
todo momento”.

 Reforço

Durante a divulgação, 
o secretário de Seguran-
ça Pública garantiu, ain-
da, que a Operação Verão 
2015/2016 será realizada 
em período estendido, a 
exemplo do que ocorreu 
no último ano, quando a 
ação foi encerrada no fi-
nal de fevereiro. As datas 
de início e fim ainda não 
foram fechadas. O efetivo 
da Polícia Militar será re-
forçado e a ampliação deve 
abranger a Polícia Civil, o 
que não ocorreu no ano 
passado.

Secretário fez auncios durante encontro com autoridades da região na Prefeitura de Santos

PG inaugura central
Durante a visita oficial 

do Secretário, a Prefeitura 
de Praia Grande inaugurou 
o Centro Integrado de Co-
mando e Operações Espe-
ciais (Cicoe-PG). O equi-
pamento integra as polícias 
Civil e Militar, além de 
agentes de trânsito e, even-
tualmente, do Ministério 
Público. O equipamento 
concentra as centrais de 
monitoramento, que foi 
ampliada, de atendimento 
telefônico e a sala de in-

tervenções de crise, onde 
as autoridades poderão se 
reunir para tomar decisões 
imediatas em casos extre-
mos. A nova tecnologia 
implantada no Cicoe per-
mitirá identificação de in-
divíduos, placas de veícu-
los, além do acionamento 
em tempo real de alarmes 
e acompanhamento por 
meio do vídeo, no caso de 
invasões a áreas não per-
mitidas. Prefeitura coloca-
rá quatro carros elétricos à 

Santos
Durante o encontro o 

prefeito Paulo Alexandre 
explicou que as câmeras do 
Sistema de Monitoramento 
Integrado (SIM) em Santos 
já estão preparadas para in-
tegrar o Detecta. Além da 
tecnologia OCR localiza-
da em pontos estratégicos, 
como a entrada e saída do 
Município. O videomonito-
ramento conta com equipa-
mentos Dome, que dispõem 
de giro horizontal de 360º, 
alcança de 800 metros e au-
mento de imagem em até 36 
vezes. Os modelos mais no-
vos permitem, ainda, a utili-
zação de softwares de análi-
se inteligente de vídeo.  Até o 
final do ano, Santos passará 
a contar com 549 câmeras 
ligadas ao Sistema de Moni-
toramento Integrado (SIM).

Cubatão
O secretário de Segu-

rança de Cubatão, Luiz 
Antonio de Lara manteve 
o primeiro contato sobre 
integração ao detecta com 
o coronel Roberto Alle-
gretti, subsecretário de Se-
gurança do Estado. 

O encontro foi  na úl-
tima quarta-feira, 21, du-
rante  visita à Baixada, 
do secretário estadual de 
Segurança, Alexandre de 
Moraes. Conforme Lara, 
será agendada, agora, uma 
reunião para análise mais 
detalhada sobre as formas 
de participação de Cuba-
tão no Detecta.

O sistema de videomo-
nitoramento por câmeras 
teve início em Cubatão 
em 17 de abril, com 35 câ-
meras instaladas em pon-

tos estratégicos da cidade, 
escolhidos pelos integran-
tes do Gabinete de Gestão 
Integrada do Município, o 
GGIM. 

O sistema tem caráter 
preventivo e pode aju-
dar a polícia a identificar 
suspeitos, bem como evi-
tar ações criminosas e de 
vandalismo. 

Nos três primeiros me-
ses de funcionamento, o 
videomonitoramento aju-
dou a PM em 20  ações, 
que incluíram combater-
principalmente a  furto de 
combustíveis e de veícu-
los, de fios elétricos; iden-
tificação de carros estacio-
nados em local proibido, 
e utilização incorreta da 
calçada por estabeleci-
mento comercial.

Guarujá 
A Secretaria Municipal 

de Defesa e Convivência 
Social de Guarujá infor-
mou que as discussões com 
o governo estadual, para 
integração de todas as câ-
meras ao programa Detecta 
devem começar na próxi-
ma semana, considerando 
a informação do secretário 
de Estado, de que uma co-
missão seria criada com um 
representante de cada mu-
nicípio de para discutir o 
projeto.

A Central de Videomo-
nitoramento da Cidade con-
ta com 1.577 equipamentos 
eletrônicos de vigilância, 
destas 77 distribuídas nas 
vias públicas de maior mo-
vimentação, como comér-
cio e área turística e 1.500 
nos próprios públicos.

Homicídios caem 
16,67%

Durante a visita o secre-
tário de Estado apresentou 
números. Segundo ele, “há 
motivos para comemorar 
queda nos índices de vio-
lência na região”. 

Segundo dados apresen-
tados pela Secretaria houve 
diminuição nos principais 
índices de criminalidade 
em setembro, com redução 
de 16,67% dos homicídios 
dolosos, em comparação a 
setembro do ano passado. 
A taxa de homicídios fe-
chou em 9,58 por 100 mil 
habitantes, nos últimos 12 
meses, número abaixo do 
limite considerado endê-
mico pela OMS. Também 
houve a queda na quanti-
dade de ocorrências com 
vítimas fatais em 15,95%. 
Os roubos, em queda des-
de o início do ano, recua-
ram 3,73% em setembro, 

Marcel Nobrega

Marcelo Guedes

Produtividade         
policial 

As polícias Civil e Mili-
tar aumentaram o número 
de pessoas presas na re-
gião. Em setembro, o au-
mento foi de 3,02%. Hou-
ve 1.058 ocorrências com 
detenções, ante 1.027 – 31 
pessoas presas a mais. 

O total é recorde na 
série histórica, iniciada 
em 2001.  Também hou-
ve aumento e recorde no 
trimestre. Foram 3,12% 
pessoas presas a mais, pas-
sando de 3.137 para 3.235 
prisões. No  período acu-
mulado dos nove meses 
do ano, houve aumento de 

Nove meses

A redução das mortes 
intencionais no mês con-
tribuiu para que a região 
fechasse o período acumu-
lado dos últimos nove me-
ses com queda de 9,55%. 
Foram registradas 157 
ocorrências, de janeiro a 
setembro do ano passado, 
contra 142 em iguais meses 
de 2015 – um recuo de 15 
casos. Os latrocínios, por 
sua vez, caíram 26,09%, 
Passou de 23, nos nove pri-
meiros meses do ano pas-
sado, para 17 neste ano.

Os furtos registraram 
redução de 8,25%, com 
1.950 ocorrências a menos 
nos nove meses. O número 
de casos passou de 23.635 
para 21.685. O total é o 
menor desde 2002, quando 
houve 20.834 furtos conta-
bilizados. 

Os furtos de veículos, 
porém, tiveram aumento 

caindo de 1.529 para 1.472. 
Os furtos caíram 9,76%, de 
2.368 para 2.137; furtos de 
veículos caíram 12,11% no 
mês. Com 43 ocorrências a 
menos, o indicador passou 
de 355 para 312. A quan-
tidade também é a menor, 
para um mês de setembro, 
desde 2008, quando 283 
casos foram contabiliza-
dos. Os estupros tiveram 
redução de 15,56% com 
sete abusos a menos. O ín-
dice atual é o menor desde 
2009, quando entrou em 
vigor a nova lei de estupro 
(12.195/2009), que incluiu 
outras classificações de cri-
mes, como o atentado vio-
lento ao pudor. 

Os latrocínios tiveram 
um caso. No mesmo mês 
do ano passado não houve 
nenhum roubo seguido de 
morte. 

de 0,12%, com quatro ca-
sos a mais.

Os roubos de veículo 
reduziram 15,91%. De ja-
neiro a setembro do ano 
passado, a região conta-
bilizou 2.609 casos, ante 
2.194 ocorrências em igual 
período de 2015 – 415 a 
menos.

A região também apre-
sentou uma diminuição 
dos roubos em geral. A 
queda foi de 15,66%. O 
indicador caiu de 16.517 
para 13.930 nos últimos 
nove meses deste ano.

Já os roubos de carga 
tiveram queda de 13,62% 
, com 29 a menos. O indi-
cador passou de 213 para 
184. Os estupros caíram 
21,33% em nove meses, 
passando de 361 para 284 
no período acumulado. 
São 77 ocorrências a me-
nos de janeiro a setembro 
deste ano em relação aos 
mesmos meses de 2014.

7,70% e mais um recorde 
alcançado. 

De janeiro a setem-
bro, as polícias realizaram 
9.200 prisões, ante 8.542 
em iguais meses de 2014 – 
658 a mais.  

O trabalho das polícias 
alcançou, ainda, aumento 
de 6,05% nas apreensões 
de armas de fogo no tri-
mestre – julho a setembro. 
Foram retiradas 263 armas 
ilegais das ruas da região. 
No mesmo período de 
2014, foram apreendidas 
248. 

Já de janeiro a setem-
bro, houve um aumento de 
2,79% nas armas apreendi-
das. Foram 811, ante 789 
em 2014.

disposição da PM, para a 
realização do policiamento 
ostensivo na Cidade. Praia 

Grande tem 1530 câmeras 
de monitoramento instala-
das em toda a Cidade. 
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Alfa apresenta 
‘O Guardião’ 

COMÉRCIO

Sistema, pioneiro na Baixada Santista, 
traz a mais alta tecnologia para seguran-
ça patrimonial

Segurança é um dos te-
mas mais debatidos nos úl-
timos tempos. A busca por 
segurança cresce e a neces-
sidade de se sentir seguro, 
pelo menos na sua casa e no 
seu trabalho, tem levado às 
pessoas a pensar em buscar 
uma empresa de segurança.

Com esse pensamento, 
a Alfa – Segurança e Ser-
viços Gerais – realizou na 
última sexta (16) um café 
da manhã com clientes, em-
presários e população para 
apresentar um sistema de 
segurança pioneiro na Bai-
xada Santista. “O Guardião” 
é um sistema totalmente in-
tegrado e que traz grandes 
novidades no ramo da se-
gurança patrimonial.

Durante o café, a Alfa 
apresentou o sistema que 
traz novidades para o setor. 

O Guardião realiza mui-
to mais do que um sim-
ples  monitoramento. Ele 
também se auto-monitora, 
evitando transtornos como 
quedas de energia e alarmes 
falsos, por exemplo. O siste-
ma traz a mais alta tecnolo-
gia em câmeras, alarmes, e 
os mais diversos recursos. 
Junto com toda essa tecno-
logia, a Alfa traz a experi-
ência de profissionais e co-
laboradores capacitados e 
treinados com os melhores 
recursos e procedimentos 

de segurança.

Serviço: 

Alfa Segurança:
Rua São Pedro, 235 – 

Jardim Casqueiro. Tel: (13) 
3377-4143/3324-0353

Site: alfaportaria.com.br

Sicredi inaugura 
novas instalações 

Localizada em uma 
área nobre da cida-
de, a nova estrutura 
oferece mais con-
forto e segurança 
aos associados

Para ampliar a rede de 
atendimento e oferecer mais 
conforto e segurança aos as-
sociados, o Sicredi inaugu-
rou, na segunda-feira (19), as 
novas instalações da agência 
de Santos. Além de mais am-
pla e moderna, a nova agên-
cia está localizada em uma 
área nobre da cidade com 
potencial econômico para a 
expansão dos negócios do Si-
credi na Baixada Santista. 

Com a presença do presi-
dente da Sicredi Grandes La-
gos PR/SP, Orlando Muffato, 
a inauguração foi prestigia-
da por diversas autoridades 
municipais, parceiros, con-
selheiros, coordenadores de 
núcleo, diretores, associados 
e colaboradores do Sicredi, 

além do vice-presidente da 
Central PR/SP/RJ e presi-
dente da Cooperativa Vale 
do Piquiri ABCD PR/SP, Jai-
me Basso.

Com uma equipe forma-
da por sete colaboradores, a 
nova agência funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 10h 
às 16h. “O Sicredi oferece 
todos os serviços de um ban-
co tradicional, como conta 
bancária, cartões de crédito, 
seguros, consórcios, progra-
mas de financiamento e in-
vestimento, com inúmeros 
diferenciais competitivos em 
relação aos bancos tradicio-
nais. Por isso, convidamos 
a população de Santos para 
conhecer o Sicredi e todas as 
vantagens que elas poderão 

encontrar conosco”, destacou 
o gerente da agência, Pether-
son Diego Scheffmacher.  
  

“Santos é uma cidade que 
prospera, sendo uma região 
muito forte para expandir a 
presença do Sicredi na Bai-
xada Santista. Acreditamos 
que podemos contribuir 
para esse desenvolvimento 
continuar, pois o Sicredi par-
ticipa da vida dos associados 
e da comunidade”, declarou o 
presidente, Orlando Muffato. 

O diretor executivo da 
Cooperativa, Jardiel Cher-
pinski, destaca a expansão e 
foco do Sicredi. “A ampliação 
vai de encontro com as ações 
de expansão na região, bem 
como o modelo, mais pessoal 

e exclusivo de atendimento, é 
um diferencial já percebido 
pelos associados”, ressalta. 

A nova unidade de aten-
dimento está localizada na 
Rua Amador Bueno, 29, no 
centro de Santos. 

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma institui-
ção financeira cooperativa 
com mais de 3 milhões de 
associados e 1.356 pontos 
de atendimento, em 11 Es-
tados do país. Organizado 
em um sistema com padrão 
operacional único, conta 
com 97 cooperativas de cré-
dito filiadas, distribuídas em 
quatro Centrais Regionais 
– acionistas da Sicredi Par-
ticipações S.A. – uma Con-
federação, uma Fundação e 
um Banco Cooperativo que 
controla uma Corretora de 
Seguros, uma Administra-
dora de Cartões e uma Ad-
ministradora de Consórcios.

esporte
Jogo Rápido

Volei de Praia

A Prefeitura de Praia 
Grande oferece aulas de 
iniciação e treinamento 
em vôlei de praia. As aulas 
ficam por conta da ex-jo-
gadora da seleção brasilei-
ra Cristina Pacheco Lopes, 
a Tina, e são realizados de 
segunda a sexta, das 8h30 
às 12 horas e das 13 às 
17 horas, em três locais 
distintos. Os locais onde 
as aulas são realizadas e 
horários  de cada aula es-
tão disponíveis no site do 
Acontece (acontecedigital.
com.br)

Jogos Abertos

Cubatão anunciou nes-
sa semana que não vai 
participar dos Jogos Aber-

tos do Interior. As diversas 
mudanças na cidade-sede 
dos jogos e à comunicação 
das alterações apenas dois 
dias antes do final das ins-
crições, causando inúme-
ros problemas logísticos e 
de reprogramação de ati-
vidades, entre outras obje-
ções, levaram a secretaria 
de esportes do município 
a tomar essa decisão.

ASELAC

Devido as fortes chu-
vas, a Associação de Es-
porte,  Lazer e Cultura da 
Periferia de Cubatão adiou 
a realização da sua confra-
ternização em comemora-
ção ao dia das crianças. A 
festa, que aconteceria no 
último final de semana, foi 
adiado para o próximo sá-
bado, dia 24. O horário e 

Caratecas de Cubatão 
brilham no Brasileiro
Atletas conquistaram 14 medalhas na 
cidade catarinense de Joinville, onde o 
campeonato foi disputado

Cristina Oliveira

local está mantido. A par-
tir das 09 horas, no campi-
nho do morro do índio

Corrida Kids 

A Escolinha de Atletis-
mo Antônio Monteiro rea-
liza neste sábado (24), a 1ª 
Corrida Kids de Boracéia. 
A prova é voltada a crian-
ças com idade entre 04 e 
16 anos, nas categorias fe-
minino e masculino. Para 
participar da competição,  
basta comparecer ao local 
com um acompanhante, 
munido de documento 
de identidade. Ao final da 
corrida, os atletas serão 
premiados com troféus e 
medalhas. Mais informa-
ções sobre a prova devem 
ser obtidas pelos telefones 
3317-2004, 99609-6477 
ou 99760-5646.

Três medalhas de 
ouro, quatro de prata 
e sete de bronze. Esse 
foi o saldo da parti-
cipação cubatense no 
Campeonato Brasilei-
ro de Karatê, realizado 
entre os dias 15 e 18 de 
outubro na cidade de 
Joinville, em Santa Ca-
tarina. Contando com 
17 atletas de diferentes 
agremiações, a Cida-
de contribuiu para que 
o estado de São Paulo 
conquistasse o primeiro 
lugar geral do quadro de 
medalhas.

Os destaques indivi-
duais da equipe Unidos 
Cubatão, com nove atle-
tas, destacaram-se Sa-
bina de Paula Ferreira, 
medalha de ouro, cate-
goria 12/13 anos, até 35 
kg; Gabrielly Toralles, 
prata, categoria 10/11 
anos; Pedro Gabriel dos 
Anjos Santana, prata, 

categoria 14 anos; Allan 
Rodrigues Silva, bronze, 
categoria 12/13 anos; Ga-
briela Carmelindo, meda-
lha de bronze, Thiago do 
Nascimento Ferreira, 15 
anos, em 7º lugar; e Bruno 
Paraguay, 5º lugar no Shiai 
e 5º lugar, no Kata.

 Do Lions Clube/Semes 
Cubatão, que participou 
com quatro atletas, foram: 
Leonardo Figueroa, me-
dalha de ouro, na catego-
ria 16/17 anos, até 61 kg; 

Camila Lipari, medalha de 
prata, Sub 21, até 50 kg; e 
Jennifer Sammers, meda-
lha de bronze, sub 21, até 
68 kg.  Da Seleção Cuba-
tense da modalidade, parti-
ciparam quatro atletas. José 
Alonso ficou com a meda-
lha de ouro; Bruna Baiocchi 
obteve bronze no Shiai e no 
Kata; Sabrina Rodrigues, 
medalha de bronze no Sub 
21 e 5º lugar na categoria 
Sênior; e Luciano Moreira, 
que também representou o 
Projeto Karate para Todos, 
ficou em 3º lugar na ca-
tegoria Máster individual 
36/40 anos, e em 2º lugar 
por equipes no Máster.

Divulgação
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‘Prefeitura em Ação’ 
divulga cronograma
Até o começo de dezembro, todas  
as escolas passarão por reparos de 
carpintaria, elétrica e hidráulica

O programa Prefeitu-
ra em Ação iniciou nesta 
semana, visitas agenda-
das nas escolas da rede 
municipal de ensino para 
fazer reparos de carpinta-
ria, elétrica e hidráulica. O 
cronograma elaborado em 
conjunto pelas Secretarias 
Municipais de Educação 
(Seduc) e de Manutenção 
Urbana e Serviços Públi-
cos (Sesep) foi divulgado 
na semana passada para os 
diretores de escolas. 

Nesta semana, as es-
colas que compõe o gru-
po 01 (Escolas do Bolsão 
8) e grupo 02 (Escolas 
dos bairros Centro, Jar-
dim São Francisco e Vila 
Couto) já receberam ma-
nutenção programada. A 
partir desta sexta, escolas 
do Grupo 03 (composto 
pelos bairros, Jardim An-
chieta, Parque das indús-
trias e Parque Fernando 
Jorge) recebem cuidados 
pelas equipes do Prefeitu-

 DATA   ESCOLA
23, 26 e 27/10         UME Anchieta - UME Jayme - Projeto Afonso Schmidt
                                  UME Rio  Grande do Sul - UME Celita - UME São Paulo
28 e 29/10         UME Acre - UME Sofia Zarzur - UME Alagoas 
          UME Usina Henry Borden
30/10 e 03/11         UME Marta Magali - UME Amapá - UME Rui Barbosa
04,05 e 06/11         UME Goiás - UME Espírito Santo - UME Pieruzzi  
          Projeto Crescer - Conservatório
09 e 10/11         UME Pucciariello - UME Maria do Rosário  
          UME Jardim Casqueiro
11, 12 e 13/11         UME Almerinda - UME Pernambuco - UME Nóbrega
          UME Olivieri - UME Ortega - Centro de Línguas
16 e 17/11         UME Ana Luiza - UME Mário de Oliveira
18 e 19/11         UME Liberata - UME Pará - UME Fátima
20, 23 e 24/11         UME Santa Catarina - UME Elza - UME Aracy 
          UME Tocantins
25, 26 e 27/11         UME Maria Rosa - UME Maranhão - UME Dom Pedro I 
          UME Luiz Gustavo - UME Ulysses
30/11, 01 e 02/12  UME Piauí - UME Minas Gerais - UME Ceará - UME João 
          Ramalho - UME Lorena - Centro Multidisciplinar
03, 04 e 07/12         UME Amazonas - UME Santa Rosa - UME São José  
                                  UME Mato  Grosso - UME Princesa Isabel

ra em Ação.
De acordo com orien-

tação da Seduc, no dia da 
visita da equipe de ma-

nutenção, os gestores das 
unidades de ensino deve-
rão solicitar os reparos ne-
cessários. Casos emergen-
ciais e urgentes deverão 
ser comunicados por tele-
fone para os técnicos res-
ponsáveis da Sesep. 

Segundo a diretora do 

Manutenção

Departamento de Planeja-
mento Educacional, da Se-
duc, Rosa Maria Gonçalves 
Apolinário, o calendário 
da equipe de manutenção 
não sofrerá alterações e 
eventuais serviços não rea-
lizados no dia da visita se-
rão reagendados. 

PROGRAMA “PREFEITURA EM AÇÃO”

Anilinas recebe
encontro de 
Ferromodelismo

O Novo Anilinas re-
cebe, nos dias 24 e 25 de 
outubro, o 7º Encontro de 
Ferromodelismo. Além 
de maquetes e conversas 
com colecionadores e ad-
miradores, a edição deste 
ano contará com uma ex-
posição de 30 banners de 
4 x 2 metros com imagens 
dos fotógrafos cubatenses 
Alex Laire e Renato Atalaia 
mostrando aspectos das li-
nhas férreas que cortam o 
município. Outro banner, 
do mesmo tamanho, trará 
uma história do ferromo-
delismo. 

Outra novidade é a par-
ticipação da maquete mo-
dular de cerca de 90 metros 
de comprimento por meio 
da norma Free.Mo, que 

busca um efeito realista nas 
maquetes. Haverá também 
lojas especializadas e sor-
teios de brindes durante 
todo o evento.

Participam do encontro 
expositores de Cubatão, 
São Vicente, Santos, Para-
napiacaba (Santo André), 
Salto de Pirapora, Mogi das 
Cruzes, Araraquara, São 
Paulo, Suzano, Guarulhos, 
Artur Alvin, Casa Verde, 
Pirituba, Campinas, Curiti-
ba e Carapicuiba, entre ou-
tras cidades.

O evento conta com o 
apoio da Usiminas, CNA 
e Rumo/ALL. Mais deta-
lhes e informações sobre as 
edições anteriores no blog 
http://ferreocubatao.blogs-
pot.com.br/.

Alan Nobrega

Exposição

Medo na serra
Violência

Dois assaltos na última semana expõem 
sensação de insegurança nas rodovias do 
Sistema Anchieta-Imigrantes

Medo e insegurança 
voltam ao dia a dia dos 
usuários de ônibus que 
trafegam pelo Sistema An-
chieta-Imigrantes. Nós 
últimos cinco dias, foram 
dois assaltos a ônibus freta-
dos que levam moradores 
da Baixada Santista à Capi-
tal, onde trabalham.

O caso mais recente 
aconteceu na última terça 
(20), quando cerca de 08 
homens armados fizeram 
um arrastão em um veícu-
lo fretado com cerca de 30 
pessoas. Os bandidos leva-
ram celulares e outros ob-
jetos de valor que os usuá-
rios do fretado carregavam 
no momento. O ônibus 
presta serviço à União dos 
Executivos da Baixada San-
tista (Uebs) e descia de São 
Paulo para Santos. O veícu-
lo foi abordado no km 51 
da Rodovia Anchieta. 

A polícia já identifi-
cou dois suspeitos desse 
caso e ambos já têm de-
cretada a prisão temporá-
ria.Os demais integrantes 
da quadrilha estão sendo 
identificados através de re-
conhecimento feito pelas 
vítimas e outros meios uti-

lizados pela Polícia. 
O delegado Antonio 

Sergio Messias, delegado 
titular de Cubatão, onde a 
investigação do caso está 
sediada, afirmou também 
que enviará ofício à Eco-
vias, responsável pela ad-
ministração da rodovia, 
para que se faça um estudo 
para viabilizar a descida 
dos ônibus fretados pela 
Imigrantes e não mais pela 
Anchieta, que tem veloci-
dade reduzida por conta do 
trafego de caminhões e da 
sinuosidade da rodovia.

O outro caso ocorreu 
cinco dias antes, um grupo 
de 18 assaltantes armados 
invadiu um  ônibus na al-
tura do km 54 da mesma 
rodovia. Celulares, joias e 
pertences de valor foram 
levados dos passageiros do 
fretado.

Providências

Uma carta aberta redi-
gida pelos usuário de ser-
viços de fretamento cobra 
providências das autorida-
des e associações. Instala-
ção de postos policiais ao 
longo das rodovias do Sis-

tema Anchieta-Imigrantes 
e a punição dos criminosos 
são as principais reivindi-
cações. Segundo a Associa-
ção de Fretamento de Exe-
cutivos da Baixada Santista, 
cerca de 4 mil moradores 
da região usam esse serviço 
para chegar ao local de tra-
balho na Grande São Paulo.

As associações, por sua 
vez, intensificam o traba-
lho de orientação de mo-
toristas e passageiros. Para 
os motoristas, a instrução 
é de redobrar a atenção em 
qualquer movimentação na 

estrada, tentando identifi-
car qualquer movimento 
anormal.  Para os passagei-
ros, a orientação é evitar ao 
máximo levar objetos de 
valor.

“Casos Pontuais”

Em visita a região na úl-
tima terça, o Secretário de 
Segurança Pública, Alexan-
dre de Moraes, minimizou 
os casos de violência nas es-
tradas da região. “Não exis-
te onda de assaltos a freta-
dos.  Essas duas ocorrências 
foram casos pontuais e se-
rão tratadas como roubou”, 
afirmou o secretário. Infe-
lizmente, o posicionamento 
do Secretário, não é o mes-
mo sentimento dos usuá-
rios dos fretados, da região.

Detalhe da marca dos tiros do ônibus que foi 
alvejado enquanto fugia de bandidos na rodo-
via Anchieta, em novembro de 2014.

Acontece relembra casos de  
maior repercussão

26/11/2014 – Ônibus da viação cometa é alvejado após 
fugir de abordagem de assaltantes na altura do km 48 da 
rodovia Anchieta.

04/01/2015 – O cinegrafista da TV Tribuna, Toninho Pi-
nheiro, registra o momento em que assaltantes tentam rou-
bar turistas de Rio Claro na Rodovia dos Imigrantes, em São 
Vicente, enquanto o trânsito estava parado.

23/02/2015 – Cinco bandidos armados com faca invadem 
ônibus estacionado no Bolsão 8 da Via Anchieta, altura do 
km 59 da pista de subida. Após obrigarem o motorista a des-
cer, deixaram o veículo atravessado na via com a intenção de 
obrigar motoristas a parar.

09/07/2015 – Três ladrões armados roubam táxi que 
levava família que retornava do Aeroporto de Guaru-
lhos. Os bandidos levaram o carro e os pertences da fa-
mília, largando-os na beira da estrada.

21/07/2015 – Dois bandidos armados utilizaram um 
tronco de árvore que havia sido derrubado pelo vento para 
travar a pista e roubaram o carro de uma vendedora de 39 
anos, que sofreu ameaças de morte. O caso correu na altura 
da Vila Natal, em Cubatão

Condenados 
em Guarujá

Terminou o julgamen-
to do caso do turista de 
Campinas que foi morto a 
facadas um restaurante do 
Guarujá, em dezembro de 
2012. O dono do restau-
rante, José Adão Pereira 
Passos, foi condenado a 17 
anos de prisão e o seu filho, 
Diego de Souza Passos, a 
14. Ambos condenados em 
regime fechadopor homicí-
dio duplamente qualificado 
por motivo fútil. Soma-se a 
condenação de seis meses 
de prisão por fraude proces-
sual, por conta do sumiço 
das imagens das câmeras 
de segurança do estabeleci-
mento. Já cumpriram 3 anos 
e não poderão recorrer em 
liberdade.

“Cinquentinha”
A Justiça Federal de 

Pernambuco baixou uma 
liminar que derruba a obri-
gatoriedade da Carteira de 
Habilitação para motoris-
tas das motos de 50 cm³, 
as ‘cinquentinhas’.  A juíza 
Fedral Nilcéa Maggy, en-
tendeu, que o CONTRAN, 
ao querer equiparar as leis, 
vai de encontro ao Código 
de Trânsito, que estabelece 
diferenças entre os veículos 
e uso. Assim, uma nova re-
solução deve ser regulamen-
tada.  A obrigatoriedade de 
emplacamento dessas mo-
tos permanece.

(Reprodução/internet)
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Assembléia Geral

Convido as pessoas interessadas para a Assembléia de Fundação da Associação 
Esporte, Cultura e Lazer, F.N.B a comparecer no dia 30 de Outubro de 2015, ás 
20h00, á Rua das Rosas, 317  - Cubatão/SP, para participarem da mesma, na qua-
lidade de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado o Projeto de 
Estatuto Social e eleitos os membros do Conselho de diretor e do Conselho Fiscal.

Cubatão, 23 de Outubro de 2015
Michel Ferreira do Nacimento

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

it
ai

s 
de

 

CRPI

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: OSVALDO BISPO DOS SANTOS e VANESSA ALEXANDRA BATISTA DOS SAN-
TOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, CNH n.º 28363763 - 
SSP/SP, CPF n.º 28159803800, com 38 anos de idade, natural de Pariquera-Açu - SP, nascido no 
dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e setenta e sete (23/02/1977), residente na Rua 
Guarulhos, 251, Quarentenário, São Vicente - SP, filho de EUGENIO BISPO DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, desaparecido e de MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, do lar, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 254894938 - SSP/SP, CPF n.º 16957608832, com 42 anos de 
idade, natural de Santos - SP, nascida no dia doze de agosto de mil novecentos e setenta e três 
(12/08/1973), residente na Rua Arlindo Leandro, 223, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de TEOFILO 
LIMA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido e de MARTINA BATISTA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, falecida. 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, 14 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: JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS e VERA LÚCIA JOSEFA DE JESUS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 96822831 - SSP/SP, CPF n.º 80019030878, 
com 65 anos de idade, natural de Ribeira do Pombal - BA (Ribeira do Pombal-BA  Livro nº 40, fls. nº 
234, Termo nº 12105), nascido no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e cinquenta (20/02/1950), 
residente na Rua das Palmas, 200, Vola Natal, Cubatão - SP, filho de MARTINS ALVES DOS SANTOS, 
falecido há 50 anos e de JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS, falecida há 52 anosAssina a rogo do con-
traente que declarou não saber assinar cuja impressão de seu polegar direito vai à margem:Julio 
Cesar Jesus dos Santos, portador do RG.nº48.584.833-8/SSP/SP, CPF.384.890.578/77, brasileiro, 
solteiro, ajudante, residente e domiciliado na rua Rua das Palmas, nº200-Vila Natal, nesta cidade.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aposentada, RG n.º 159530854 - SSP/SP, 
CPF n.º 07011900861, com 55 anos de idade, natural de Ribeira do Pombal - BA (Ribeira do Pom-
bal-BA  Livro nº 11, fls. nº 151, Termo nº 10501), nascida no dia dez de outubro de mil novecentos 
e sessenta (10/10/1960), residente na Rua das Palmas, 200, Vola Natal, Cubatão - SP, filha de MA-
RIA JOSEFA DE JESUS, falecida há 55 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 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: KAILSON COSTA DA SILVA e MAYANE DO ROSARIO SILVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, servente, RG n.º 430277386 - SSP/SP, CPF n.º 40632808888, com 19 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e no-
venta e cinco (21/12/1995), residente na Rua Francisco Cunha, 645, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, 
filho de CARVILSON SILVA, de nacionalidade brasileira, projetista, com 44 anos de idade, residente na 
Rua Francisco Cunha, 645, em Cubatão - SP e de SOLANGE COSTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 38 anos de idade, residente na Rua Francisco Cunha, 645, em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, copeira, RG n.º 52277121X - SSP/SP, CPF n.º 46688697831, 
com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de maio de mil novecentos e no-
venta e seis (30/05/1996), residente na Rua Edson Pereira França, Caminho 02, 80, Vila Natal, Cubatão 
- SP, filha de JOSUÉ SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 46 anos de idade, residente 
na Rua Edson Pereira França, Caminho 02, 80, em Cubatão - SP e de MARISA FERREIRA DO ROSARIO, 
de nacionalidade brasileira, aux.de limpeza, com 37 anos de idade, residente na Rua Edson Perei-
ra França, Caminho 02, 80, 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 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: ADELSON DOS SANTOS e JÉSSICA PEREIRA CANTALICE. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, policial militar, RG n.º 14127980 - SSP/SP, CPF n.º 06434852878, 
com 50 anos de idade, natural de Peruíbe - SP, nascido no dia vinte e três de novembro de mil no-
vecentos e sessenta e quatro (23/11/1964), residente na Rua Domingos Costa, 158, Bloco 6, Ap 34, 
Vila Paulista, Cubatão - SP, filho de ALVARO DOS SANTOS, falecido há 20 anos e de MARIA GOMES 
DOS SANTOS, falecida há 10 anosDivorciado de Sueli Aparecida Ramos, conforme sentença datada 
aos 17/07/2002, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara Judicial da Comarca de Cubatão/SP, nos 
autos de nº673/02. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 
48024967 - SSP/SP, CPF n.º 40416628850, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa e um (28/07/1991), residente na Rua Domingos 
Costa, 158, Bloco 6, Ap 34, Vila Paulista, Cubatão - SP, filha de ADONILTON XAVIER DE CANTALICE, 
de nacionalidade brasileira, técnico de segurança do trabalho, com 57 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ANDRELINA PEREIRA CANTALICE, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 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: EDERSON DOS SANTOS SILVA e JOSEANE SANTOS DE LIMA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 457528400 - SSP/SP, CPF n.º 
44979684807, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 181, fls. nº 254, 
Termo nº 54388), nascido no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e sete (20/04/1997), 
residente na Av. Principal, 869, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de EDSON FERREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSIMEI-
RE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 465948935 - 
SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 178, fls. nº 64, Termo 
nº 53004), nascida no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa e seis (21/08/1996), 
residente na Av. Principal, 381, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSÉ MANOEL DE LIMA FILHO, 
de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 45 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de ELIENE ELIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 39 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 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: DORNELI BEZERRA DOS SANTOS e MARIA NILCE RODRIGUES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 152910220 - SSP/SP, CPF n.º 03848187817, com 54 anos 
de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e sessenta e um 
(26/08/1961), residente na Av. Ferroviária, 1000, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de DURVAL BEZER-
RA DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, falecida há 2 anosDivorciado de Silvia 
Modica, por sentençada datada de 30/09/2003, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Co-
marca de São Vicente-SP, nos autos de N°1785/02.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, do lar, RG n.º 194834670 - SSP/SP, CPF n.º 10826820808, com 46 anos de idade, natural de Cedro - CE, 
nascida no dia dez de junho de mil novecentos e sessenta e nove (10/06/1969), residente na Av. Ferroviária, 
1000, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EUFRASIA MARIA DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, com 84 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Francisco 
Flor de Lima, por sentença datada de 25/05/2015, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª do Foro des-
ta Comarca, nos autos de N°0007889-34.2014.8.26.0157. 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, 16 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: ALEXANDRE LOPES DE BARROS e ESTELA DALVA DOS SANTOS SACRAMENTO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em segurança do trabalho, com 33 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e oitenta 
e um (26/11/1981), residente na Rua Sertanista Francisco Meirelles, 862, Vila Tupi, Praia Grande - SP, 
filho de LIEDES DE BARROS e de ELEUZA LOPES DE BARROS . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, lixadora, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e 
seis de junho de mil novecentos e oitenta (26/06/1980), residente na Rua Manoel Matias de Souza, 
130, Ap.32-F, Jd. Nova República, Cubatão - SP, filha de JOSIAS ARAGÃO BESSA DO SACRAMENTO e de 
ZENILDES CRUZ DOS SANTOS SACRAMENTO. 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 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: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA e MARILENE DE FREITAS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 11021797 - SSP/SP, CPF n.º 91833124804, 
com 57 anos de idade, natural de Bataguassú - MT (Bataguassú-MT  Livro nº 2, fls. nº 91, Termo 
nº 1561), nascido no dia dois de abril de mil novecentos e cinquenta e oito (02/04/1958), residen-
te na Rua Caminho dos Pilões, 30, Pilões, Cubatão - SP, filho de AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
desaparecido há 35 anos e de ALTINA MARIA DE SOUZA, falecida há 15 anos . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 257376690 - SSP/SP, CPF n.º 28318644883, 
com 52 anos de idade, natural de Igreja Nova - AL (Igreja Nova-AL  Livro nº 17, fls. nº 175, Termo 
nº 14499), nascida no dia seis de agosto de mil novecentos e sessenta e três (06/08/1963), re-
sidente na Rua Caminho dos Pilões, 30, Pilões, Cubatão - SP, filha de JOSE PEDRO DE FREITAS, fa-
lecido há 16 anos e de EULÁLIA SANTOS DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
82 anos de idade, residente em Vargem - 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, 16 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: EDUARDO JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO e ELAINE CRISTINI BARRIENTO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 450550886 - SSP/SP, CPF n.º 
23173128818, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de abril de mil 
novecentos e oitenta e nove (09/04/1989), residente na Rua Antonio Cunha, 112, Jd. Costa e Silva, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ SECUNDO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LAURA MONTEIRO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, aux. de serviços gerais, RG n.º 236708983 - SSP/SP, CPF n.º 16958879805, com 
41 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia quatorze de março de mil novecentos e setenta 
e quatro (14/03/1974), residente na Rua Antonio Cunha, 112, Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de 
PEDRO SERGIO BARRIENTO, falecido há 15 anos e de DILZA DANTAS BARRIENTO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Glaucio Santos de 
Andrade, conforme sentença datada aos 07/03/2006, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara da Co-
marca de Cubatão/SP, nos autos de nº231/04. 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 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: MARCELO ALVES SOARES e WALDICIA VICENTE DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 283629770 - SSP/SP, CPF n.º 28464785895, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta (27/02/1980), residente na Rua Adelino Francisco, 40, bl. 7, casa 1, Parque São Luiz, 
Cubatão - SP, filho de MIGUEL BEZERRA SOARES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ ALVES SOARES, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Lays Fernanda da Silva 
Gomes, por sentença datada de 29/06/2015, proferida pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara do Foro 
desta Comarca, nos autos de N°0002884-94.2015.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciada, professora, RG n.º 28014747 - SSP/SP, CPF n.º 21916459846, com 33 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(11/02/1982), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, bl.2, aptº1, Parque São Luiz, Cubatão - SP, fi-
lha de JOSÉ VICENTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 64 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
53 anos de idade, residente em Sertania - PE. Divorciada de Ednaldo Amaro dos Santos, conforme 
Escritura Pública lavrada em 10/10/2014, pelo 1º Tabelionato de Notas e de Protestos de Letras e Tí-
tulos desta Comarca, no livro 203, fls.253/254.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 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: SINVAL SANTOS PEREIRA e CIDINÉIA APARECIDA FERREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 11270919 - SSP/SP, CPF n.º 00245751866, com 
58 anos de idade, natural de Nova Itarana - BA (Nova Itarana-BA  Livro nº 14, fls. nº 12, Termo nº 5290), 
nascido no dia quatro de maio de mil novecentos e cinquenta e sete (04/05/1957), residente na Rua 
Josafá Babino dos Santos, 343, aptº305, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de JOÃO FELIX PEREIRA, falecido 
há 26 anos e de JOVENTINA SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 95 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, 
RG n.º 226818305 - SSP/SP, CPF n.º 13365025847, com 45 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e setenta (27/02/1970), residente na Rua Josafá 
Babino dos Santos, 343, aptº305, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de MANOEL MESSIAS FERREIRA, falecido 
há 18 anos e de JENI DE MORAES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de 
idade, residente em Praia Grande - SP. Divorciada de Flávio José da Silva Ribeiro, por sentença datada 
de 29/10/2009, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca, nos autos de n°176/08, 
processo n°157.01.2008.001126-00000-0000. 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 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: FRANCISCO DA SILVA SOBREIRA e MARIA AUGUSTA SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, operador, RG n.º 138864834 - SSP/SP, CPF n.º 78154421887, com 66 
anos de idade, natural de Juazeiro do Norte - CE, nascido no dia seis de dezembro de mil novecentos e 
quarenta e oito (06/12/1948), residente na Rua Maria do Carmo, 1115, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de 
JOSÉ DA SILVA SOBREIRA, falecido há 1 ano e de ADILINA CORREIA SOBREIRA, falecida há 4 anos. Divorcia-
do de Maria Augusta Santana, conforme sentença datada aos 16/03/2013, proferida pela Juíza de Direito 
da 2ªVara do Foro de Cubatão/SP, nos autos de nº0001702-78.2012.8.26.0157. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 251118599 - SSP/SP, CPF n.º 01783352825, com 58 anos 
de idade, natural de Paulo Afonso - BA, nascida no dia primeiro de setembro de mil novecentos e cinquenta 
e sete (01/09/1957), residente na Rua Maria do Carmo, 1115, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de JOÃO 
JOSÉ DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 86 anos de idade, residente em Duque de 
Caxias - RJ e de MARIA OZILDA DE SANTANA, falecida há 6 anos .Divorciada de Francisco da Silva Sobreira, 
conforme sentença datada aos 16/03/2013, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de Cuba-
tão/SP, nos autos de nº0001702-78.2012.8.26.0157. 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, 19 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: EDVALDO SOUZA DO NASCIMENTO e VALERIA CRISTINA TAVARES DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 344484932 - SSP/SP, 
CPF n.º 32026639841, com 32 anos de idade, natural de Orobó - PE (Orobó-PE  Livro nº 9, fls. nº 346, 
Termo nº 9433), nascido no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e três (10/09/1983), 
residente na Rua Vereador Antonio Aló, 11, B  -  bloco 100, Jardim Real, Cubatão - SP, filho de JOSÉ 
PAULO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aux.serv.gerais, com 56 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARLI MENDES DE SOUZA, falecida há 01 ano . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 473819363 - SSP/SP, CPF n.º 41646136888, com 
24 anos de idade, natural de Sumaré - SP (Sumaré-SP  Livro nº 62, fls. nº 223, Termo nº 18709), 
nascida no dia onze de abril de mil novecentos e noventa e um (11/04/1991), residente na Rua 
Vereador Antonio Aló, 11, B  -  bloco 100, Jardim Real, Cubatão - SP, filha de OSAIR RINALDO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 44 anos de idade, residente em Sumaré - SP e 
de ANGELA MARIA SANTANA TAVARES, de nacionalidade brasileira, aux.serv.gerais, com 40 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, 19 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro

LINDE BOC GASES LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença 
de Operação N° 25001049 , válida até 19/10/2017, para Gases industriais 
(exceto o gás cloro e os da extração e refino do pet à RUA ENGENHEIRO 
PLÍNIO DE QUEIROZ, S/N, GLEBA 13, JARDIM SÃO MARCOS, CUBATÃO.

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti-
go 1525 do Código Civil Brasileiro: WENDER ROGERIO MATERAGIA e ELIANE MARIA DE JE-
SUS SILVA. Sendo o pretendente, estado civil divorciado, filho de filho de CARLOS MATERA-
GIA, e de ILVA FRACASSO MATERAGIA. 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.

Assembléia Geral

Convido as pessoas interessadas para a Assembléia de fundação da Associação Es-
porte, Cultura e lazer Atlético Ilha Caraguatá a comparecer no dia 30 de Outubro de 
2015, ás 21 horas, à Rua Nicolau Cuqui, 678 – Cubatão /SP, para participarem da mes-
ma, na qualidade de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado o Proje-
to de Estatuto  Social e eleitos os membros do Conselho de diretor e Conselho Fiscal.

Cubatão, 23 de Outubro de 2015
Michel Ferreira do Nacimento

Festa das Nações traz cores, 
ritmos e sabores do mundo

Uma volta ao mundo em 
ritmos, cores e sabores. Esta 
foi a sensação das quase 
300 pessoas que compare-
ceram à 1ª Festa das Nações 
do CRPI, realizada sábado 
à noite, em Guarujá. A chu-
va intermitente prejudicou 
o resultado econômico do 
evento, que visava arreca-
dar recursos para o custeio 
da instituição, que atende a 
quase 300 crianças e adoles-
centes com deficiência. En-

tretanto, quem compareceu 
pode saborear delícias das 
culinárias brasileira, japo-
nesa, árabe, norteamerica-
na, italiana, alemã e espa-
nhola. Durante quase quatro 
horas, o público também vi-
brou com apresentações de 
danças destas nações e tam-
bém da Argentina. Por fim, 
sob comando do dançarino 
e coreógrafo Regis Cardo-
so, uma aula com ritmos dos 
quatro cantos do mundo.

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 - So-
breposta Alta 2 
dor/suite, sl. 2 
amb. área gour-
met. Aceita fi-
nanc.
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 
pacote R$ 1.000

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 

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

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

Centro - Loja 
térrea  com 
mezanino - 240 
m² 
R$ 10.000,00

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

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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social
por Cristina Oliveira

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

ID: 35*18*103161

A Anglo American recebeu em sua unidade de Cubatão os familiares dos empregados para um encontro diferente. Foi a 
terceira edição do Programa Integrando a Família. Na ocasião diversos temas foram abordados com jogos e outras ativi-
dades. Um brinde à saúde: as participantes estavam todas de rosa, em menção ao mês de combate ao câncer de mama.

O presidente da Sicredi Grandes Lagos PR/SP Orlando 
Muffato, ladeado pelo  empresário e diretor regional do 
CRC Marcos Spolaor  e Ana Paula Rosendo/ Fator Contabil, 
durante inauguração da nova unidade da SICRED, Santos.  

Acreditando no Esporte - Após as conquistas na Copa 
Brasil e a vaga para o Sulamericano de Kickboxing, os 
atletas Maria Eduarda e Thiago Ferreira estiveram na 
OSS Revolução, entidade que administra a UPA Casquei-
ro para agradecerem pessoalmente o apoio à equipe. A 
matéria foi destaque na edição passada de Acontece.  
Na foto, Maria Eduarda, Almir (OSS Revolução) e Thiago 
Ferreira
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