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Pescadores

Maria Antonieta 
quer  regularizar 
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Medida beneficia morado-
res de loteamentos clandesti-
nos em Guarujá. 

Principais beneficiários es-
tão no Parque Taquaral, no 
Santa Rosa, Santa Rosa 3, Co-

sipanos, Jardins Las Palmas e 
Progresso.

 Nova legislação foi apre-

sentada durante encontro no 
gabinete da prefeita, nesta 
quinta, 28. 05

Mega operação da Polícia 
Militar apreendeu armas, dro-
gas e dinheiro. Dois foram ba-
leados e um traficante preso. 
Na cidade e rodovia que mar-
geia o bairro (Anchieta) muita 
apreensão durante a ofensiva 
do Baep. 

O adeus a dr. Durval

Cubatão prepara neste sá-
bado um grande mutirão de 
combate ao mosquito Aedes 
Aegypti, em três bairros da 
cidade. Está será a primei-
ra ação da Brigada contra a 
Dengue, instituída por decre-
to da prefeita Marcia Rosa, 
no inicio de janeiro. 

Santos tem mutirão no 
Macuco e Pompeia. Guarujá 
anunciou reforço do Exército 
para auxiliar no combate. 05

CRISTINA OLIVEIRA

PARLAMENTO 
MIRIM
O projeto da 

Câmara Muni-
cipal com apoio 
da Unipar Car-
bocloro, reúne 
15 estudantes, 
‘vereadores mi-
rins’ entre 13 e 
17 anos. 04

Paulo Corrêa 
destina impor-
tantes recursos 
para a região

Cido Barbosa 
fala sobre 
mudança
eleitoral

Viaduto Rubens 
Paiva é adiado e 
complica trânsi-
to no carnaval

Dentista de família tradicio-
nal, carismático e com 40 anos 
de carreira. Dr Durval morre em 
acidente de barco na Garganta 
do Diabo, em São Vicente. 02

É Carnaval!

Santos inaugura Passarela do 
Samba com ensaio técnico da 
Acadêmicos do Grande Rio, que 
vai homenagear a cidade santis-

ta na Sapucaí, no Rio de Janei-
ro. Desfiles das escolas santistas 
começam nesta sexta com seis 
escolas mostrando toda a sua 

beleza e samba no pé. Desfiles 
seguem até domingo.  

Cubatão, Guarujá e Bertioga 
também se preparam. 04

ANDERSON BIANCHI/PMS

Nei e Dinho 
se destacam, 
tumultuando 
cenário político

02

Mutirão 
contra 
dengue
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O adeus a Durval Baixada se prepara para a 
festa da democracia

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
diretor presidente do

 Jornal Acontece

fatos & tendências

Mandato 
da Baixada
 
Apesar de estar no primei-

ro ano de mandato e num 
partido pequeno, o deputado 
estadual Paulo Corrêa Júnior 
- PEN, assumiu a segunda se-
cretaria da Assembleia Legis-
lativa, e vem se destacando em 
seus trabalhos na região. 

Em 2015 o deputado em-
placou mais de 25 milhões em 
emendas parlamentares, para 
todo o  Estado, com destaque 
de investimentos para a Bai-
xada Santista.

Cubatão foi a cidade mais 
bene� ciada com as indicações 
do deputado, com 1 milhão e 
50 mil reais em emendas, sen-
do 150 mil para o� cina cul-
tural, 400 para infraestrutura 

urbana e 500 para Secretaria 
do Trabalho. Para Santos fo-
ram destinados 700 mil: 150 
mil para o Arte no Dique, 150 
para o� cina cultural e 400 
para infraestrutura urbana.

Para Bertioga e São Vicen-
te foram 550 mil reais, cada. 
Em Bertioga 150 mil para o� -
cina cultural e 400 mil para 
infraestrutura urbana e São 
Vicente 150 para o� cina Cul-
tural e 400 para infraestrutura 
urbana.

Os olhos do deputado tam-
bém alcançaram signi� cati-
vamente o litoral Sul. Praia 
Grande teve 400 mil para 
infraestrutura urbana. Ita-
nhaém totalizou  550, sendo 
400 para infraestrutura urba-
na e 150 para reforma de Gi-
násio. Monguaguá � cou com 
400 mil para infraestrutura 
urbana.

 
 
Termelétricas

De passagem pela Baixada 
Santista, o secretário de Ener-
gia e Mineração do Estado 
de São Paulo, João Carlos de 
Souza Meirelles, apresentou 

um estudo sobre a atual situa-
ção da região e do estado de 
São Paulo na área de Energia, 
Petróleo e Gás ,durante a úl-
tima reunião do Condesb. Na 
ocasião, o secretário anun-
ciou os planos do governo 
do Estado em instalar usinas 
termelétricas de grande porte 
na Baixada. A usina ajudaria 
a suprir a necessidade do es-
tado em importar energia de 
outros estados do país.

 Nei e Dinho

Há quem diga que quem 
corre cansa e quem anda al-
cança. Para alguns ‘experts’ 
da política local, esta sabe-
doria popular estaria impe-
rando em Cubatão. 

O fato é que os grandes ar-
ticuladores, deste ano, acre-
ditam que é o nome de Nei 
Serra (PSDB) e Dinho He-
liodoro (SDD), que estariam 
em alta, neste começo de ano 
eleitoral,  a despeito dos ‘for-
tes pré-candidatos’ que se 
‘pré-lançaram’ desde o � nal 
de 2014. 

Teriam as grandes apostas 
do Legislativo Municipal, se 

desgastado antes do tempo, e 
por isso estarem ‘patinando’?

 
Viaduto difícil

Conforme Acontece previu, 
no � m de 2015, o DER não 
cumpriu a promessa de en-
tregar o Viaduto Rubens Pai-
va (do Casqueiro), no � m de 
janeiro. O carnaval vem aí e o 
trânsito aquele caos, pois ain-
da tem os viadutos que levam 
à São Vicente e Praia Grande, 
adiados. Resta-nos acreditar 
que o DER cumpra o novo 
prazo, adiado pela quarta vez: 
� cou para o � nal de fevereiro.

 
Presidente São José

Toma posse na próxima se-
gunda-feira, dia 1 de feverei-
ro, às 16h no Pamos da Vila 
São José, o novo presidente da 
Sociedade de Melhoramentos 
Vila. Edilson (Babão) não teve 
moleza, mas ganhou o jogo, 
com 356 votos. Em segundo 
� cou Naldo com 302, segui-
do de Nilton Capivara com 
287 e Rosinha Pink com 226. 
Chama atenção o grande en-
volvimento da comunidade 

no pleito; 1180 moradores do 
bairro participaram da vota-
ção, que não é obrigatória.

Vai pra cima!

Fontes seguras garantem 
que o vice-prefeito Donizete 
Tavares será candidato a pre-
feito este ano. A dúvida, até 
então, era a demora de Doni-
zete em assumir a pré-candi-
datura, o que aconteceu esta 
semana, conforme Acontece 
antecipou, semana passada. 
Estrela do PSD local, Donize-
te tem o apoio incondicional 
do chefão, o ministro Kassab.

Conta ainda a seu favor, o 
fato de, apesar de não ser o 
candidato o� cial do gover-
no, Donizete goza do respeito 
governista, além de ter bom 
trânsito na administração pú-
blica e até setores da oposição.

Neste ano aconte-
cem algumas modi� ca-
ções na disputa políti-
ca. A eleição encurtou, 
e o eleitor deu graças 
a Deus, pois ninguém 
aguentava mais três me-
ses de eleição, com baru-
lho na rua, propaganda 
gratuita no rádio e TV, 
faixas e abordagens para 
tudo quanto é lado. Com 
as mudanças, estima-se 
que, pra valer mesmo, 
teremos apenas um mês 
de disputa efetiva, consi-
derando os prazos e im-
pugnações.

No dia 2 de abril, um 
sábado, exatamente seis 
meses antes da eleição, 
fecha-se a janela parti-
dária, mais signi� cativa 
mudança da corrida elei-
toral deste ano. Durante 
o mês de março, os ve-
readores de todo o Brasil 
que quiserem trocar de 
partido, para concorrer a 
reeleição, poderão fazê-
-lo numa boa. Todos os 
que pretendam ser can-
didatos nas eleições de 
2016 devem estar com 
sua � liação partidária 
de� nida até esta data

É a partir da aí que sa-
beremos quem é quem na 
disputa, com a de� nição 
dos quadros políticos. Só 
em abril se evidenciarão os 
principais nomes da dispu-
ta majoritária.

Na Baixada, nas cidades 
com cobertura do Jornal 
Acontece, a previsão de 
disputa mais acirrada � ca 
para Cubatão e Guarujá. 
As respectivas prefeitas, 
sob o desgaste do segundo 
mandato e sem poder con-
correr à reeleição, indica-
rão seus sucessores. Ambas 
enfrentam consideráveis 
números de rejeição, dian-
te de amplo espaço para o 
crescimento da oposição, 
porém dividida entre si, 
o que reanima, os ânimos 
governistas. 

Em Guarujá, as maiores 
apostas giram em torno 
da indicação do secretário 
Adilson Jesus ou de Pris-
cila Bonini, na Educação 
desde o inicio. Em Cuba-
tão os petistas parecem fe-
chados em torno de Fábio 
Inácio; corre por fora, ten-
tando se fortalecer, o atual 
vice Donizete.

Já em São Vicente, ape-

sar da sofrível adminis-
tração, Billi garante que 
vai para a reeleição, em-
bora praticamente sem 
chance alguma. Nada 
de braçada, o prefeito de 
Santos Paulo Alexandre 
Barbosa; lá a disputa pa-
rece girar em torno de 
quem vai ser o vice.

Na sexta 1, de abril o 
TSE promoverá, em até 
cinco minutos diários, 
no rádio e TV, propa-
ganda de incentivo à 
participação feminina. 
Na nossa região, apesar 
da grande visibilidade 
feminina, em virtude 
das três atuais prefeitas, 
vemos uma escassa par-
ticipação feminina mo 
Legislativo, com ausên-
cia total de vereadoras 
em algumas cidades.

Nesta quarta-feira, Cubatão 
perdeu um homem cuja memó-
ria certamente � cará gravada 
na história: Dr Durval Vieira 
Freitas. Nascido em 1949, mes-
mo ano da emancipação do 
município, o dentista exercia o 
ofício, como vocação, há cer-
ca de 40 anos, até que um aci-
dente de barco, na garganta do 
Diabo (ligação entre a área de 
mar abrigada em São Vicente e 
o mar aberto, que possui ondas 
e in� uência dos ventos)  nesta 
terça-feira, 26 de janeiro, ceifou 
sua vida.

Do seu consultório, no pré-
dio Assembleia de Deus, na rua 
do mesmo nome, milhares de 
clientes, certamente tem muitas 
histórias para contar. Extrema-
mente dedicado, o pioneiro em 
implante dentário na cidade, era 
bom de prazo: um apreciador 
da vida. Depois do expediente a 
visita ao Supermercado ao lado 
era sagrado. Ele entrava e a equi-
pe se apressava em apresentar a 
novidade em queijos, vinhos 

etc. Durval era assim: gosta-
va de viver. E quis o destino 
que morresse praticando o 
seu principal hobby; talvez o 
que mais gostasse de fazer na 
vida: pescar.

Para os mais racionais 
uma série de erros fatídicos: 
um barco pequeno, na te-
mida ‘garganta’, com um pi-
loteiro que não conhecia e 
ainda sem colete salva vidas, 
quando uma enorme onda 
tombou o pequeno barco. 
Os outros dois companhei-
ros escaparam. O barco era 
legalizado para a atividade e 
a Capitania dos Portos deve 
apresentar um relatório so-
bre as causa do acidente em 
90 dias.

Para os mais espiritualis-
tas: chegou sua hora. Ele vi-
veu intensamente e morreu 
fazendo o que gosta, sem 
tempo para sofrimento nesta 
vida. E, de fato, é esta a me-
mória que ele nos deixa; de 
um homem intenso e feliz.

Durval era de família tra-
dicional e parte da história 
da cidade. No âmbito políti-
co tinha entre os parentes, os 
irmãos: ex-vereador e presi-
dente da Câmara dr José Ed-
gard, do ex-diretor secretário 
da Câmara Dr. Jeová e chefe 
do transporte Raimundo Sil-
va. Tinha 66 anos.
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JÁ É CARNAVAL! Esquentando

Começa o Desfile 
das Escolas de Santos
Santos antecipa carnaval por causa da 
homenagem na Sapucaí, no Rio

Os foliões de Santos já 
podem se preparar para 
um � nal de semana de 
muito samba na Passarela 
do Samba Draúsio da Cruz. 
Nesta sexta (29), começa o 
des� le o� cial das escolas 
de samba da cidade. Ao 
todo serão 17 agremiações 
nos três dias de des� le.

Neste ano, os des� les 
das escolas de Santos acon-
tecem uma semana antes 
do feriado de carnaval. Isso 

ocorre porque a cidade será 
tema da escola Acadêmicos 
do Grande Rio, do Rio de 
Janeiro e os sambistas da 
cidade participarão do des-
� le carioca. 

Na sexta, além das es-
colas, também terá o des-
� le da Corte Carnavalesca, 
formada pelo Rei Momo 
Silas de Oliveira, a rainha 
Lezir Ferreira, a princesa 
Janaína Cirillo da Silva e o 
casal de cidadão e cidadã-

-samba Beto, o Magistral 
e Lídia Aparecida Olivei-
ra. A abertura dos portões 
será as 19 horas e às 20 ho-
ras a Corte dá inicio aos 
trabalhos.

 Ordem dos des� les
Na sexta-feira (29), 

abrem a noite as escolas 
pleiteantes: Unidos da Bai-
xada e Mãos Entrelaçadas. 
Na sequência, quatro agre-
miações do Grupo Especial 
comandam a festa. São elas 
a  Mocidade Dependente 
do Samba, Vila Mathias, 
Padre Paulo e Brasil.

No sábado (30), a noi-
te é aberta pelas integran-
tes do Grupo 1: Impera-
triz Alvinegra e Dragões 
do Castelo. Na sequência, 
mais cinco participantes 
do Grupo Especial entram 
na pista: Real Mocidade, 
Mocidade Amazonense, 
Unidos dos Morros, X-9 e 
União Imperial.

O último dia, domingo 
(31), � ca reservado para o 
Grupo de Acesso, com a 
passagem das escolas Im-
pério da Vila, Bandeirantes 
do Saboó, Sangue Jovem e 
Unidos da Zona Noroeste.

Cidades preparam 
Carnaval

Cubatão
O des� le das Escolas 

de Samba de Cubatão esse 
ano acon teceno dia 06 
de fevereiro. Para aque-
les que querem prestigiar 
as agremiações cubaten-
ses, basta trocar um quilo 
de alimento não perecí-
vel pelo ingresso. A troca 
pode ser realizada entre 
os dias 01 e 03 de fevereiro 
no Parque Novo Anilinas, 
na Casa do Fundo Social 
de Solidariedade, Avenida 
Nove de Abril, s/nº Cen-
tro e no Centro Esportivo 
Armando Cunha, Avenida 
das Américas, 550- Jardim 
Casqueiro.

Neste � nal de semana 
e durante todo o carnaval, 
blocos agitam a cidade e 
trazem o carnaval para 
perto de toda a população. 
A programação completa 
dos blocos está disponível 
no site do Acontece (acon-
tecedigital.com.br)

Guarujá
A Pérola do Atlântico 

também prepara o des� le 
das escolas de samba. Esse 
ano, porém, o formato foi 
modi� cado para diminuir 
os custos do evento e o 
des� le vira em novo mo-
delo. Nesse ano, não have-

rá julgamento dos des� les 
e as escolas podem ter no 
máximo 120 integrantes.

Os des� les ocorrem na 
sexta, sábado, domingo e 
terça-feira de carnaval, e 
a programação comple-
ta com os dias, horários e 
percursos de cada escol,a 
estão disponíveis no site do 
Acontece (acontecedigital.
com.br)

Bertioga
A cidade prepara uma 

vasta programação para 
o Carnaval 2016. Ban-
das, trios elétricos, bai-
les e o tradicional des� le 
de blocos carnavalescos 
estão espalhados por di-
versos pontos da cidade. 
A programação completa 
do Carnaval de Bertioga 
está disponível no site do 
Acontece (acontecedigital.
com.br).

Outras cidades
São Vicente e Praia 

Grande ainda não divulga-
ram calendário o� cial do 
carnaval. Em Praia Gran-
de, o des� le das escolas de 
samba da cidade foi can-
celado o� cialmente. Até o 
momento, nenhuma destas 
cidades divulgou progra-
mação.

Grande Rio
Um ensaio geral para o 

grande des� le na Sapucaí 
abriu a Passarela do Samba 
Dráusio da Cruz na noite 
desta quinta (28), com a 
presença da Acadêmicos da 
Grande Rio, que homena-
geia a cidade de Santos no 
carnaval carioca de 2016, 

Passistas da escola ca-
rioca e os santistas que vão 
participar do des� le per-
correram a Passarela, em 
preparação para o des� le 
do próximo � nal de sema-
na, na Sapucaí.

CARBOCLORO

Câmara inicia 
Parlamento Mirim

Começaram o� cial-
mente as atividades do 
Parlamento Mirim, em 
Cubatão. O projeto é 
uma iniciativa da Câmara 
Municipal com apoio da 
Unipar Carbocloro. Estu-
dantes entre 13 e 17 anos 
poderão vivenciar o dia-a-
-dia do Poder Legislativo e 
colaborar na elaboração de 
leis. O mandato vai de ja-
neiro a dezembro e, men-

salmente, eles participarão 
de uma Sessão Ordinária 
no Plenário da Câmara. 

Os adolescentes tam-
bém fazem parte do CCC 
Teen – programa do Con-
selho Comunitário Con-
sultivo da Unipar Car-
bocloro. A solenidade foi 
conduzida pelo presidente 
da Casa Aguinaldo Araújo 
e representantes da Unipar 
Carbocloro

‘Jovens Vereadores’:  

ABC participa
de congresso 

A escola ABC Master 
participou no último dia 
14 do congresso promovi-
do pelo Sistema Anglo de 
Ensino a todas as escolas 
que aderem ao sistema.  

A equipe de professo-
res e do administrativo da 
escola foi saber do plane-
jamento do ano e das ins-
truções necessárias para 
trabalhar com o sistema, 
já que 2016 será o primei-
ro ano do Anglo na ABC 
Master.

A escola anunciou no 
segundo semestre de 2015 
a parceria entre o ABC e o 
sistema Anglo de Ensino. 
Um dos maiores e melho-
res sistemas de ensino do 
país vai oferecer o que tem 
de melhor em matéria de 
educação para os alunos 
da ABC Master. 

Outra grande novida-
de é que, em breve, a ABC 
Master terá uma nova 
unidade que atenderá alu-
nos do Ensino Médio.

Breno dos Reis Souza - Caio Gabriel Batista - Ellen Lorrane Matos de Freitas - Gabrielly dos Santos Moura - Gustavo Cases da Silva - Je� erson Saldanha - Jéssica Barbosa - Jo-
anderson dos Santos Barros - João Nogueira Tarifa Martim - Korina Kelly Santos Silva - Maria Clara Simões Daniel - Maria Eduarda Araujo Amaral - Maria Eduarda da Silva 
Rosa - Mariana Alves Paes - Milena Pitta - Victória Barbosa do Rosário

SISTEMA ANGLO

Anderson Bianchi
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Guarujá quer 
regularizar loteamentos

CLANDESTINOS

Nova legislação foi apresentada aos re-
presentantes de loteamentos da cidade 
que ainda não estão legalizados

A prefeita Maria Anto-
nieta apresentou a repre-
sentantes de assentamentos 
clandestinos do Guarujá, 
uma nova legislação para 
regularizar loteamentos 
que ainda não tem docu-
mentação. A medida con-
templará áreas como o 
Parque Taquaral, no Santa 
Rosa, Santa Rosa 3, Cosi-
panos, Jardins Las Palmas 
e Progresso. A reunião, que 
foi realizada no gabinete da 
prefeita, nesta quinta, dia 

28, buscou esclarecer as du-
vidas dos moradores dessas 
áreas sobre como será todo 
o processo de regularização 
dessa áreas.

Antonieta destacou a 
complexidade da elabo-
ração da Lei. “Não exis-
te precedente na Cidade 
de regularização de áreas. 
Nossa política municipal de 
habitação é muito clara. A 
necessidade que o municí-
pio tem, requer uma estru-
tura de caráter mais cen-

trado. Essa formalização 
é importante para todos. 
Para quem mora e tam-
bém para o Poder Público, 
que vai poder entrar com 
muito mais ações de apoio 
às comunidades. Esse en-
contro serviu para explicar 
como vai funcionar todo o 
processo, depois de muita 

análise e discussão”, disse a 
prefeita.  A Lei 4.279, que 
permite a formalização de 
assentamentos clandesti-
nos além de criar um grupo 
técnico de regularização foi 
sancionada, no último dia 
21 de dezembro. O texto � -
nal levou cerca de um ano e 
meio para � car pronto. 

Medida que con-
templará o Par-
que Taquaral, no 
Santa Rosa, Santa 
Rosa 3, Cosipa-
nos e Jardins Las 
Palmas e Progres-
so, foi apresenta-
da à comunidade, 
no gabinete da 
prefeita

Pedro Resemde

SANTA ROSA

Antonieta pede 
celeridade ao SPU

 De passagem pela Bai-
xada Santista, o secretário 
nacional do SPU/ Minis-
tério do Planejamento, 
Guilherme, Estrada Ro-
drigues, ouviu da prefeita 
Maria Antonieta de Brito 
um pedido: ela quer agili-
dade na cessão da área de 
Santa Cruz dos Navegan-
tes à Prefeitura, para que 
assim possa promover a 
regularização fundiária no 
local.  

O encontro aconteceu 
em Santos, quando An-
tonieta também foi rece-
bida pelo chefe do órgão 
na Baixada, Celso Carva-
lho, e a superintendente 
da União em São Paulo, 
Cláudia Fellice.

 “É uma luta minha des

de os tempos de verea-
dora, intensi� cado após 
iniciar o meu mandato 
como prefeita, em 2009. 
Há muito tempos temos 
esta cobrança daquela po-
pulação. A medida envol-
ve cerca de mil famílias, 
que residem há mais de 50 
anos e a Prefeitura já rea-
lizou a infraestrutura ne-
cessária.  

Diante do pedido da 
prefeita, o secretário na-
cional colocou o Ministé-
rio à disposição de Gua-
rujá. “Estou certo de que 
podemos auxiliar muito 
para melhorar o suces-
so das ações na Cidade, 
através das nossas parce-
rias no Estado”, explicou 
Rodrigues. 

uma luta desde o tempo de vereadora. Cerca de 
mil famílias moram lá há mais de 50 anos

Antonieta
 prefeita de Guarujá
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Cubatão em mutirão 
contra o Aedes Aegypti
Brigada vai percorrer a Vila Nova, Vila São 
José e Vila Santa Rosa, neste sábado.
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Aegypti, mosquito trans-
missor da dengue, da febre 
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No próximo sábado (30), 
das 09 às 14 horas, a Bri-
gada contra a Dengue visi-
tará casas dos bairros Vila 
Nova, Vila São José e Vila 
Santa Rosa.

Esta será a primeira 
ação da Brigada contra a 
Dengue, criada por decre-
to-lei no início deste mês. 
Os agentes da Brigada vão 
vistoriar o Hospital Mu-
nicipal, Pronto-Socorro 
Central e o prédio que 
abrigaria o Teatro Munici-
pal. Os próprios públicos 
foram escolhidos para ini-
ciar o mutirão por serem 

locais de grande concen-
tração de pessoas, já que 
as equipes, além da busca e 
eliminação de  criadouros, 
vai orientar as pessoas so-
bre os cuidados para evitar 
a proliferação das larvas 
do Aedes aegypti. “É res-
ponsabilidade de cada um 
entrar nessa guerra con-
tra o mosquito”, comenta 
Maria Adelaide Gonzalez, 
diretora do Departamento 
de Vigilância Ambiental à 
Saúde.

Outros mutirões estão 
previstos para acontecerem 
agora em fevereiro e, além 
do trabalho casa a casa, se-
rão em outras duas frentes: 
pontos estratégicos urba-
nos e imóveis especiais. Os 
“pontos estratégicos urba-
nos” são imóveis e estabe-
lecimentos comerciais com 
potencial de se tornarem 
criadouros do mosquito 
como borracharias, ferros-
-velhos, depósitos de mate-
riais, entre outros. 

Disque Dengue

Outra ação da Campanha 
é a reativação do Disque-
-Dengue, o 3361-2166.
 Por este número, a po-
pulação pode denun-
ciar locais com focos do 
mosquito.

Multas

Os estabelecimentos que 
possuírem focos deverão 
ser multados. Em caso de 
reincidência, o valor pode 
dobrar. As multas vão de 
R$ 800,00 a R$ 10 mil.

Santos e Guarujá 
realizam ações

Também de olho no 
mosquito da dengue, Santos 
realiza neste � nal de sema-
na um grande mutirão. No 
sábado (30), o bairro do 
Macuco será alvo da ação. 
Os trabalhos começam às 
8h30, a partir da escola 
municipal Antônio de Oli-
veira Passos Sobrinho. No 
domingo, (31) o alvo será a 
Pompeia, no mesmo horá-
rio, com ponto de encontro 
na Praça do Sur� sta (Posto 
2), na orla da praia.   

Guarujá realizou no 
sábado passado, (23) um 
mutirão de combate ao 
mosquito, no bairro do Pae 
Cará, em Vicente de Carva-
lho. Ao todo, 5 mil casas fo-
ram vistoriadas. Na quarta 
(27), a ação foi realizada no  
Santa Rosa.

A cidade recebeu essa se-
mana um reforço de 30 ho-
mens do exército, que vão 
auxiliar os agentes da cida-
de na orientação e vistoria.

SAI ZIKA

Armamento de 
guerra na Vila dos 
Pescadores

TERRORISMO

Além das armas, drogas e dinheiro fo-
ram recolhidos, durante mega-operação.

O Baep apreendeu ar-
mamento de uso privativo 
das Forças Armadas duran-
te operação realizada nesta 
quarta (27) na Vila dos Pes-
cadores, em Cubatão.

A PM recebeu denúncia 
de que havia criminosos 
armados no local. Após ser 
recebida a tiros na entra-
da do bairro, iniciou uma 
operação com cerca de 120 
homens, distribuídos em 
30 viaturas, 03 barcos e um 
helicóptero. 

Em um dos confron-
tos, dois homens foram 
baleados. Eles portavam 
uma espingarda calibre 45. 
Além das armas, drogas, 
dinheiro e um rádio co-
municador foi apreendido.

Também durante a ope-
ração, foi preso Ge� erson 
Henrique Pras de Souza. 

procurado por trá� co de 
drogas e foi detido na Rua 
Santa Julia, beco 21. Em sua 
residência foram encontra-
dos um revólver calibre 38, 
4,475 kg de cocaína, 0,530 
kg de crack e 0,955 kg de 
maconha, além de dois rá-
dios comunicadores e ano-
tações da contabilidade do 
trá� co.

De acordo com a PM, o 
bairro é conhecido por ter 
constantes ações do crime 
organizado e do trá� co de 
drogas. As ocorrências fo-
ram apresentadas na Dele-
gacia Sede de Cubatão. Os 
policiais militares voltaram 
à comunidade nesta quin-
ta-feira (28), para dar se-
quência à operação. Até o 
fechamento desta matéria, 
não houve troca de tiros ou 
apreensão no local.

Divulgação PM
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Futebol nas Cotas
Os campeonatos Cotão, 

A Taça, torneios de Inverno e 
Verão, no Amador e Veterano, 
organizados pelo vigilante da 
Prefeitura, Genivaldo Barbo-
sa da Silva, o Veio das Cotas, 
há quase 30 anos, têm um pa-
pel social importantíssimo, na 
Cota 200.  “Nasci no bairro  e 
quero ajudar a cidade a revelar 
talentos. Lamento o poder pú-
blico e os empresários não co-
laborarem. Seria bom, também 
que outros times da cidade 
prestigiassem nossos campeo-
natos. Serão muito bem-vin-
dos”. Genivaldo também é res-
ponsável pelo  Projeto “Melhor 
a bola do que a cola”, onde cui-
da de centenas de crianças de 
segunda à sexta, em dois perío-
dos – manhã e tarde.  

social
por Cristina Oliveira

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

ID: 35*18*103161

Valorize Cubatão. ”Cortei meus 
poucos cabelos no La Belle Va-
lentim” do simpático e atencioso 
Jairo. No espaço, em breve terá  
uma barbearia. O Salão fi ca na 
Avenida Nações Unidas 784. Vale 
à pena prestigiar o comércio da 
nossa cidade”.

Geraldo Guedes e Junior Passarelli no bate papo com 
Ivo da Banca. Falaram de tudo... menos de política!?

EC CUBATÃO,CAMPEÃO - Neste último � nal de semana 
o Esporte Clube Cubatão conseguiu o título de campeão do tor-
neio início na categoria de Sessentão com três vitórias  sobre a 
equipe Presidente F.C. Vasquinho e o dono  da casa, Santa Rosa 
nas cobrancas de penalty.

Auto Posto São Jorge 
inaugura conveniência

Cubatão ganhou belo 
espaço para o cafézinho 
com pão de queijo, no � nal 
da tarde. O Auto Posto São 
Jorge inaugurou a sua loja 
de conveniência com uma 
novidade: a Casa do Pão de 
Queijo Express.

A franquia, tradicional 
em grandes shopping cen-
ters e centros comerciais, 
oferecem diversas opções 
de bebidas e lanches rápi-
dos para que o cliente possa 
desfrutar de um momento 
tranquilo e prazeroso de-
gustando comida da me-
lhor qualidade. O tradicio-
nal pão de queijo da vovó, 
folheados salgados e doces, 
sanduiches naturais, clube 
light, bolinhos e cookies, e 
aproveitar o nosso delicio-
so café expresso.

Ambiente agradável e cli-
matizado, a conveniência do 
Posto São Jorge está aberto 
todos os dias, das 6h às 22h.

O sucesso de Tonico Barbosa está de volta 
à Baixada. Vale conferir o Performance 
Regional na TV Santa Cecília sábado 15h 
e domingo 17h. No rádio, o programa 
é na Cacique 1510 AM. Na foto Tonico 
entrevista Cido Barbosa, no Baile Ofi cial 
da Cidade de Santos.

“MUDAR PARA O GUARUJÁ FOI A MELHOR COISA DA 
MINHA VIDA” Foi o que disse Caio Ibelli em visita a prefeita Antonieta. Cam-
peão mundial de surf 2015 (WQS), classi� cado para a elite do surf mundial em 
2016, veio do Hawai passar uns dias com a família.  O atleta que veio ainda pequeno 
para o Guarujá, também foi campeão mundial júnior 2012 e brasileiro júnior/ 2015.

Edilson (Babão) é o novo 
presidente da Sociedade 
de Melhoramentos da Vila 
São José. A posse será na 
próxima segunda-feira, 
dia 1 de fevereiro, no 
Pamos da Vila.

O PPS Cubatão reuniu fi liados e simpatizantes com a presença do coordenador regional Rogério 
Barreto.   Segundo o presidente Luiz Carlos Costa,   “o Partido precisa estar unido, para atuar 
com lisura e transparência diante das questões que impedem  o crescimento  do município”.  O 
Vice Célio Lacerda lembrou da necessidade de se eleger um prefeito que coloque o município 
em patamar superior aos interesses pessoais e partidários.  Durante ao evento houve a adesão 
novos fi liados: Marly,  diretora da Associação dos Aposentados do Casqueiro; o empresário e 
engenheiro Luiz Carlos; o rotariano José Maurício,  Supervisor da Valefértil; o empresário André 
Pereira, o empresário Gui do Guincho,   e líder comunitário da Vila Esperança, Rodrigo. Rodrigo e 
Gui pretendem disputar a vereança .

Ateneu comemora 
100% de aceitação na 
ETEC, Federal e SENAI

Nesta segunda 01 de 
fevereiro, as aulas retor-
nam no Ateneu Cubatão. 
A escola, que  atende até 
o 9º ano,  inclui química e 
física. 2016 tem descontos 
especiais para novas matrí-
culas. O Ateneu Cubatão, 
há 21 anos sob a direção de 
Cleide Victor é uma escola 
tradicional em Cubatão e 
está comemorando 100% 
de aceitação de seus alunos 
na ETEC, Federal e SENAI. 
Atualmente são três unida-
des, oferece Ensino Infantil 
e Fundamental e utiliza os 
livros didáticos do Positivo.

Projetos em 2016, serão 
dois grandes projetos so-
ciais com pais e alunos. No 
1º Semestre, em virtude do 

ano olímpico estará voltada 
ao futebol, fará intercâmbio 
com a associação ASELAC, 
assistido em materiais para 
a escolinha de futebol, na 
periferia. No 2º Semestre 

realiza o projeto Fazer o 
Bem sem olhar a quem. 
O foco será nos animais, 
visando melhorar o rela-
cionamento das crianças 
com os animais.

Vem para o Ateneu Cubatão!
- Fundamental 1 e 2

Rua Piaui, 141 e 150 – Vila Santa Rosa
- Educação Infantil

Rua Rio de Janeiro, 210 – Vila Nova
Telefones: 3361-6216

Roberto Sander Junior Divulgaçãlo
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ROBSON RAIMUNDO SANTOS e ROSICLEIDE MARIA DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, meio ofi cial de elétrica, RG n.º 40491292 - SSP/SP, 
CPF n.º 41212217888, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 160, 
fl s. nº 60, Termo nº 45836), nascido no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e 
três (23/07/1993), residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 72, Vila São José, Cubatão - SP, fi -
lho de MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 43040431 - SSP/SP, CPF n.º 44203258871, com 21 anos 
de idade, natural de SIRINHAÉM - PE (Sirinhaém-PE  Livro nº 23, fl s. nº 13, Termo nº 26309), nas-
cida no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa e quatro (29/07/1994), residen-
te na Rua Caminho São Bartolomeu, 32, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de VALDECI ALVES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 48 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de ROSENILDA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: REGINALDO MENDES ALVES e CARITA ROBERTA NASCIMENTO SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 165858771 - SSP/SP, CPF n.º 07436896822, 
com 49 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e 
sessenta e seis (28/05/1966), residente na Rua Padre Primo Maria Vieira, 159, casa 05, Jardim São Francis-
co, Cubatão - SP, fi lho de CANDIDO MARTINS ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA IZABEL MENDES ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Maria das Graças de Souza Ramos, confor-
me sentença prolatada aos 02/02/2000, pelo Juízo de Direito da 4ªVara desta Comarca, autos de nº39/00. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 284860591 - SSP/SP, CPF n.º 
25855595803, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de julho de mil novecentos 
e setenta e seis (09/07/1976), residente na Rua Padre Primo Maria Vieira, 159, casa 05, Jardim São Francis-
co, Cubatão - SP, fi lha de MARIA DO CARMO NASCIMENTO SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: REGINALDO MENDES ALVES e CARITA ROBERTA NASCIMENTO SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 165858771 - SSP/SP, 
CPF n.º 07436896822, com 49 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de 
maio de mil novecentos e sessenta e seis (28/05/1966), residente na Rua Padre Primo Maria Vieira, 
159, casa 05, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de CANDIDO MARTINS ALVES, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 80 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA IZABEL 
MENDES ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - 
SPDivorciado de Maria das Graças de Souza Ramos, conforme sentença prolatada aos 02/02/2000, 
pelo Juízo de Direito da 4ªVara desta Comarca, autos de nº39/00. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 284860591 - SSP/SP, CPF n.º 25855595803, com 39 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de julho de mil novecentos e setenta e seis 
(09/07/1976), residente na Rua Padre Primo Maria Vieira, 159, casa 05, Jardim São Francisco, Cubatão 
- SP, fi lha de MARIA DO CARMO NASCIMENTO SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VALDENIR ROBERTO DE SANTANA e VANUSA ALVES TEIXEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 87040621 - SSP/SP, CPF n.º 73019380804, 
com 61 anos de idade, natural de MIGUEL CALMON - BA, nascido no dia dezenove de janeiro de mil 
novecentos e cinquenta e cinco (19/01/1955), residente na Rodovia dos Imigrantes, 631, Vila Esperan-
ça, Cubatão - SP, fi lho de ROBERTO JOÃO DE SANTANA, falecido há 60 anos e de ONÉRIA VITORINA DE 
JESUS, falecida há 20 anosDivorciado de Nilde Ferreira de Santana, por sentença datada de 18/03/2011, 
proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de N°241/2011. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, agente comunitária de saúde, RG n.º 288655369 
- SSP/SP, CPF n.º 16958293878, com 48 anos de idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, nas-
cida no dia oito de janeiro de mil novecentos e sessenta e oito (08/01/1968), residente na Rodovia 
dos Imigrantes, 631, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de VALDOMIRO DA SILVA TEIXEIRA, falecido 
há 22 anos e de NOEMIA ALVES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de 
idade, residente em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE. Divorciada de Antonio Marcos Leandro, por sen-
tença datada de 04/08/2014, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Foro desta Comarca, 
nos autos de N°0000642-02.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CARLOS JOSÉ DE BRITO SANTOS e ROSILENE CONCEIÇÃO SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 297070150 - SSP/SP, CPF n.º 18964739892, com 
37 anos de idade, natural de JAGUAQUARA - BA (Jaguaquara (Ipiuna)-BA  Livro nº 12, fl s. nº 216, Termo 
nº 1564), nascido no dia trinta de junho de mil novecentos e setenta e oito (30/06/1978), residente 
na Rua Lafaiete Custódio da Silva, 128, Conj. Afonso Schmidt, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ CARLOS AL-
MEIDA SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 47 anos de idade, residente em POÇÕES 
- BA e de MARINALVA DE BRITO SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, 
residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 22248773 - SSP/SE, com 24 anos de idade, natural de PINHÃO - SE (Pinhão-SE  Livro nº 05, fl s. nº 
039, Termo nº 3457), nascida no dia vinte de maio de mil novecentos e noventa e um (20/05/1991), 
residente na Rua Lafaiete Custódio da Silva, 128, Conj. Afonso Schmidt, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 55 anos de idade, residente em 
PINHÃO - SE e de ROSINEIDE DA CONCEIÇÃO SANTOS, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 
47 anos de idade, residente em PINHÃO - SE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ERIC SANTANA SOARES e DANIELE BURUAEM MOREIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista de suporte, RG n.º 34448630 - SSP/SP, CPF 
n.º 37356932881, com 26 anos de idade, natural de Cubatão (3513504) - SP, nascido no dia onze 
de julho de mil novecentos e oitenta e nove (11/07/1989), residente na Rua Padre Primo Ma-
ria Vieira, 289, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ IZALDO SOARES, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CREUSA MARIA 
SANTANA SOARES, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, relações públicas, 
RG n.º 28485732 - SSP/SP, CPF n.º 30541241850, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (04/01/1982), residen-
te na Rua João Pessoa, 103, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de HELIO BURUAEM MOREIRA, fale-
cido há 04 anos e de JUDITE VITORINO LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JAILTON ALEXANDRINO DO ESPIRITO SANTO e MIRIÃ KATARINY LOURENÇO  CARDO-
SO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 544118078 - SSP/SP, 
CPF n.º 43377741810, com 23 anos de idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE (São Lou-
renço da Mata - PE  Livro nº 128, fl s. nº 257, Termo nº 48965), nascido no dia quinze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e dois (15/12/1992), residente na Rua Caminho São Dagoberto, 220, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ALEXANDRINO DO ESPIRITO SANTO, desapare-
cido há 23 anos e de MIRIAM FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 424543746 - SSP/SP, CPF n.º 47979316800, com 19 anos de idade, natural de SÃO PAU-
LO - SP (Itaquera (Distrito do Município de São Paulo)  Livro nº 243, fl s. nº 100, Termo nº 199483), 
nascida no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (24/02/1996), residen-
te na Rua Caminho São Dagoberto, 220, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de ADRIANO SEVE-
RINO CARDOSO, de nacionalidade brasileira, mecânico montador, com 42 anos de idade, residente 
em GUARUJÁ - SP e de AGLAÊ MARIA LOURENÇO CARDOSO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALFREDO NUNES DA SILVA e MARIA DAS NEVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 20238345 - SSP/SP, CPF n.º 09246133862, com 48 
anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia três de novembro de mil novecentos e sessen-
ta e sete (03/11/1967), residente na Av.das Nações Unidas, 200, apt.33-A, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho 
de FRANCISCO NUNES DA SILVA, falecido há 23 anos e de LEONICE RODRIGUES DA SILVA, falecida há 10 
anosDivorciado de Elizabeth Groppe, através de escritura pública lavrada nas notas do 2ºTabelionato de 
Cubatão-SP, no livro nº138, fl s.299/302, aos 23/07/2013. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, cozinheira, RG n.º 232121680 - SSP/SP, CPF n.º 69314055434, com 46 anos de idade, natural 
de JOÃO ALFREDO - PE, nascida no dia sete de junho de mil novecentos e sessenta e nove (07/06/1969), 
residente na Av.das Nações Unidas, 200, apt.33-A, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de SEBASTIÃO MOURA DA 
SILVA, falecido há 17 anos e de SEVERINA ANA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
79 anos de idade, residente em JOÃO ALFREDO - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: ITALO SILVA PIAUILINO CAVALCANTE e PRISCILLA REGINA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 469193207 - SSP/SP, CPF n.º 37230142830, com 26 anos 
de idade, natural de BOM JESUS - PI (Bom Jesus-PI (2ºOfí cio de Notas e Registro Civil)  Livro nº 55, fl s. nº 03, 
Termo nº 13700), nascido no dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (08/09/1989), residente 
na Praça Frei Damião, 136, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO ORLANDO PIAUILINO CAVALCANTE, de 
nacionalidade brasileira, aux. administrati vo, com 50 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de 
ANA LOPES DA SILVA CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, esteti cista, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tec. de segurança do trabalho, 
RG n.º 309470833 - SSP/SP, CPF n.º 38383538898, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º 
Subdistrito)  Livro nº 250, fl s. nº 192, Termo nº 83714), nascida no dia vinte e um de outubro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (21/10/1988), residente na Rua Luis Fernando Trombino, 102, Pq. São Luís, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ BENTO DOS SANTOS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, supervisor de instrumentação, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CELIA REGINA SANTOS E SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
artesã, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LAMARTINI DIROSS SIQUEIRA SILVA e LUANDA LACERDA MARTINS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, frenti sta, RG n.º 41082754 - SSP/SP, CPF n.º 22767936860, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de abril de mil novecentos 
e oitenta e três (22/04/1983), residente na Rua Marechal Deodoro, 410, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, fi -
lho de EDIVALDO LUIZ DA SILVA, falecido há 27 anos e de ANA MARIA SIQUEIRA, de nacionalidade bra-
sileira, vendedora, residente em Cubatão - SPDivorciado de Luanda Lacerda Marti ns, conforme senten-
ça datada aos 03/10/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos 
de nº0008529-37.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, 
RG n.º 40826733 - SSP/SP, CPF n.º 33393686860, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nasci-
da no dia trinta de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (30/05/1985), residente na Rua Marechal 
Deodoro, 410, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ANTONIO MARTINS, de nacionalidade brasilei-
ra, caminhoneiro, residente em Cubatão - SP e de DULCE HELENA DE LACERDA MARTINS, de naciona-
lidade brasileira, professora, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Lamarti ni Diross Siqueira Silva, 
conforme sentença datada aos 03/10/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara do Foro de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº0008529-37.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARCIANO DA SILVA BISPO e BIANCA THAUANE MORI. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 45567584 - SSP/BA, CPF n.º 30817209824, com 34 anos de 
idade, natural de UNA - BA (Buerarema-BA  Livro nº 43, fl s. nº 240v, Termo nº 41347), nascido no dia cinco 
de junho de mil novecentos e oitenta e um (05/06/1981), residente na Rua Caminho São Gabriel, 161, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de VALDEVINO DOS SANTOS BISPO, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA BRITO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 49297410X - SSP/SP, com 25 anos de idade, natural de SÃO PAULO 
- SP (São Paulo - 26º Subdistrito - Vila Prudente  Livro nº 171, fl s. nº 45, Termo nº 102640), nascida no dia 
vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa (21/12/1990), residente na Rua Caminho São Ga-
briel, 161, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de SILVANA MORI, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LEONCIO ROBERTO DOS SANTOS e SABRINA FRANCISCA ALVES DE PAULA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 28362939 - SSP/SP, 
CPF n.º 26415249886, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de 
abril de mil novecentos e setenta e sete (01/04/1977), residente na Av.Ferroviária I, 118, Caminho 
São Domingos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de SILVIA MARIA DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 341552069 - SSP/SP, com 36 anos 
de idade, natural de Vicente de Carvalho, Guarujá - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município 
de Guarujá)  Livro nº 20, fl s. nº 268, Termo nº 9082), nascida no dia vinte e quatro de outubro de 
mil novecentos e setenta e nove (24/10/1979), residente na Av.Ferroviária I, 118, Caminho São Do-
mingos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de WANDERLEY APARECIDO VICENTE DE PAULA, de 
nacionalidade brasileira, ajudante, com 60 anos de idade, residente em Guarujá-Vicente de Carva-
lho - SP e de MARLEIDE FRANCISCA ALVES DE PAULA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DOUGLAS SILVA LIMA e SHEILA ROSANGELA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, sinaleiro, RG n.º 46018049 - SSP/SP, CPF n.º 37306068830, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de setembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (05/09/1988), residente na Rua Caminho São Cristovão, 56, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lho de ANTONIO SILVA LIMA, falecido há 08 anos e de ERNITA DIAS, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, operadora de pedágio, RG n.º 485703476 - SSP/SP, com 23 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(01/06/1992), residente na Rua Caminho São Cristovão, 56, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de AN-
TENOR MARCOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MAURA ROSANGELA SIPRIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
41 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: VENILSON JOSÉ DE LIRA e MARIA JOSÉ NEIDE DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, chaveiro, RG n.º 251948031 - SSP/SP, CPF n.º 16958291824, com 41 anos de idade, natural de SÃO LOU-
RENÇO DA MATA - PE, nascido no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (25/02/1974), 
residente na Rua Antonio Pimenta Cabral, Bloco 42, Apto.43-A, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ FERNANDO DE 
LIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARINALVA 
BALBINO DE LIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Cáti a Aparecida Rodrigues da Silva, conforme sentença datada aos 08/06/2015, proferida pela Juíza de Direito da 
4ªVara do Foro de Cubatão/SP, nos autos de nº0003666-04.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, aux. de limpeza, RG n.º 294080806 - SSP/SP, CPF n.º 63378698420, com 50 anos de idade, natural 
de FLORES - PE, nascida no dia quatro de dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco (04/12/1965), residente 
na Rua Antonio Pimenta Cabral, Bloco 42, Apto.43-A, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO MORENO DA SILVA 
NETO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em FLORES - PE e de ANA CAVAL-
CANTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, residente em FLORES - PE. Divorciada de Antonio José 
Firmino, através de Escritura Pública de Divórcio, lavrada no 2ºTabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da 
Comarca de Cubatão-SP, no livro 132, páginas 141/144, aos 23/10/2012. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ADRIANO SOUZA DE JESUS e TATYANE MESSIAS GRILO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar tecnico, RG n.º 41920457 - SSP/SP, CPF n.º 34712200898, 
com 32 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 195, fl s. nº 128, Termo 
nº 50755), nascido no dia treze de março de mil novecentos e oitenta e três (13/03/1983), residente 
na Av. Ferroviária/Caminho Santa Terezinha, 40, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de ADAILTON  
ALEXANDRINO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, gari, com 60 anos de idade, residente em SANTOS 
- SP e de MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
443993245 - SSP/SP, CPF n.º 34551695890, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 98, fl s. nº 389, Termo nº 21491), nascida no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
três (06/12/1983), residente na Rua João Marion, 193, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de LAERCIO 
ALVES GRILO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, Técnico em eletronica, com 58 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARLENE MESSIAS GRILO, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 
58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSÉ GOMES VIANA e MARIA DE LOURDES SABARÁ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 109299449 - SSP/SP, CPF n.º 04583572867, com 
60 anos de idade, natural de Presidente Vesceslau - SP (Presidente Vesceslau-SP  Livro nº 30, fl s. nº 150, 
Termo nº 24015), nascido no dia quatorze de abril de mil novecentos e cinquenta e cinco (14/04/1955), 
residente na Rua das Rosas, 599, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOAQUIM GOMES VIANA, falecido 
há 37 anos e de MARIA TEIXEIRA VIANA, falecida há 08 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 306639087 - SSP/SP, CPF n.º 13400220876, com 58 anos de idade, 
natural de POTÉ - MG (Ladainha - Concórdia do Mucuri - MG  Livro nº 12, fl s. nº 32, Termo nº 302), 
nascida no dia doze de maio de mil novecentos e cinquenta e sete (12/05/1957), residente na Rua 
das Rosas, 599, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSE ANTONIO SABARÁ, falecido há 10 anos e de 
AURORA MENDES SABARÁ, falecida há 22 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de janeiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em Reais)
ASSOC.CUB.DE.DEF.DOS DIR.DAS PES.DEFIC. (0062)

CNPJ/CPF: 51.643.385/0001-46
Período: Janeiro a Dezembro de 2015 Data do encerramento: 31/12/2015

PASSIVO CIRCULANTE
  OBRIGACOES SOCIAIS   0,00
  OBRIGACOES GERAIS   0,00
  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      0,00   0,00

      TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE    0,00

PATRIMONIO LIQUIDO
  LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS  (36.410,41)
  RESULTADO DO EXERCICIO    53.239,09   89.649,50

      TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO     89.649,50

T O T A L D O P A S S I V O    89.649,50

P A S S I V O

Heloisa Amorim Barrada
CONTADOR CRC: 1SP228400/O-5

CPF: 084.030.138-33 RG: 18903652

ASSOC.CUB.DE.DEF.DOS DIR.DAS PES.DEFIC.
JOSÉ ANTONIO D´ALRIO

Presidente
CPF:108.276.998-32

RG: 204633175

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui conti das são verdadeiras 
e nos responsabilizamos por todas elas.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 
ASSOC.CUB.DE.DEF.DOS DIR.DAS PES.DEFIC. (0062)

CNPJ/CPF: 51.643.385/0001-46
Período: Janeiro a Dezembro de 2015 Data do encerramento: 31/12/2015

VENDA BRUTA OPERACIONAL
                            VENDAS DE SERVICOS              190.371,69
                                                      T O T A L ========================> 190.371,69

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL
                       RECEITA LIQUIDA SERVICOS         190.371,69
                                                       T O T A L ========================> 190.371,69
LUCRO BRUTO OPERACIONAL
                            LUCRO BRUTO DE SERVICOS   190.371,69
                                                       T O T A L ========================> 190.371,69

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
                    DESPESAS SOCIAIS                             (14.326,13)
                    DESPESAS FINANCEIRAS                     (1.358,11)
 DESPESAS GERAIS                            (161.568,63)
                                                    T O T A L ========================> (177.252,87)

                     O P E R A C I O N A L                              13.118,82
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS
                        ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL   13.118,82
                        ANTES DO IMPOSTO DE RENDA        13.118,82
                        L I Q U I D O                                          13.118,82

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui conti das são verdadeiras e 
nos responsabilizamos por todas elas.

Heloisa Amorim Barrada
CONTADOR CRC: 1SP228400/O-5

CPF: 084.030.138-33 RG: 18903652

ASSOC.CUB.DE.DEF.DOS DIR.DAS PES.DEFIC.
JOSÉ ANTONIO D´ALRIO

Presidente
CPF:108.276.998-32

RG: 204633175

ANUNCIE AQUI

LIGUE (13) 3361-5212

M
O
I
T
A

www. acontecedigital.com.br

MULHER VIP ATÉ
 00:00 HORAS

•ATRAÇÕES
•GRUPO SAMBA 
GUETTO E ANDERSON 
FERNANDO
•DJ FLAVIO NEGUIN
•HAVERÁ SORTEIO 
DE BRINDES

LOCAL: STREET POINT 
NIGTH CLUB
CONTATO: (13) 98809-
1504/98860-4142 ID 
55*15*20071
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Cubatão
3361-4470
Av. Joaquim Miguel 

Jd. Casqueiro
3363-1577

Avenida Brasil, 254
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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 
Vila Nova - R$ 703,00 mais 
encargos

Apartamento 3 dormitó-
rios no Jardim Casqueiro 
R$ 1.203,00  pacote

Apartamento Semi Mo-
biliado Jardim Casqueiro 
com closet e hidromassa-
gem - 
R$ 1.503,00 pacote

Comercial - Galpão no Pq. 
São Luis 620M² 

Comercial - Salão na Pça 
dos Andradas (Santos)

Comercial - Salão no 
Jd. São Francisco

Comercial - Salas a aparti r 
de R$ 703,00 mais encar-
gos

São Vicente

VENDE
A p a r t a m e n t o 
novo 02 dorms, 1 
vaga. Prédio com 
elevador, próx. a 
comércios, hos-
pitais, escolas e 
etc. Entrada: 20% 
restante fi nancia-
mento
R$ 221.000,00
Apartamento na 
Vila Nova 2 dor-

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

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910

mitórioss, s/gara-
gem - Térreo. Óti -
mo estado, aceita 
fi nanc. FGTS, CC.
R$ 180.000,00
A p a r t a m e n t o 
novo 2 dormitó-
rios. Minha Casa 
Minha Vida últi -
mas unidades. R$ 
190.000,00
A p a r t a m e n t o 
no Casqueiro 2 
dormitórios, em 
construção. En-
trada: 19 mil + 
parcelas men-
sais que cabem 
em seu bolso. R$ 
200.000,00

A p a r t a m e n t o 
novo no Casquei-
ro, 2 dormitórios. 
grande, 1 vaga. 
aceita fi nancia-
mento, FGTS, CC. 
R$ 240.000,00

Cotato:
7820-4982/ 
7806-2562

VENDE

Vale Verde - Sobre-
posta Alta e Baixa - 
2 dorm. c/suite e 1 
vaga. Aceita fi nan-
ciamento. 
210 mil - ref 1004
Vila Nova - Sobre-
posta Alta 2 dor/
suite, sl. 2 amb. 
área gourmet. 
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 - Sobre-
posta TERREA 2 
dorm.  Aceita fi -
nanc.
230 mil - ref. 998
Vila Nova - ap 2 
dorm, aceita 
fi nanc.
220 mil - ref 1022
Costa Silva - casa 2 
dorm, aceita 
fi nanc.
335 mil - ref 1015

ALUGA

Jardim Casqueiro - 
Apto 02 dorm com 
garagem
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
Centro - Loja tér-
rea  com meza-
nino - 240 m² 
R$ 10.000,00

Carro

Vendas de peças 
e Acessórios
Manutenção

3372-6727
Av. Marti ns 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

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)

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

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão- Ofi cina

- Peças
- Mecânicas
- Acessórios

Trabalhamos com 

98838-2872 SHENERAY

Rua 25 de Dezem-
bro, 260 - Vila 

Natal  Cubatão

Casa &

 
270,00 mil

Apartamento 
Área úti l de 
76m², 2 quartos 
com 1 suite, 
com Varanda. 
Prédio com pis-
cina, porteiro 
24h, 1 vaga na 
garagem. Praia 
Grande - Cam-
po da Aviação

Informações: 
13-98802-5180 

VENDE

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
- Insulfi lm 
- Instalação de 
Som e alarmes 

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