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1.000 vezes obrigado
Em 2019 Acontece comemora 20 anos. Hoje, imprimimos a milésima edição.
Para nós e para os que tem o Jornal como fonte de notícia, a  data é histórica.
Por mil vezes usamos este espaço para chamar a atenção dos nossos leitores 
com manchetes convidativas. Hoje usamos este espaço para mil vezes 
agredecer e reafirmar o nosso compromisso com você leitor. 

20 anos
Ano XVIII     11  de JANEIRO de 2019     Nº 1000     R$ 0,75

Prefeitos se manifestam 
sobre corte de convênios

Canetada do governador João Doria cancelou 
mais de R$ 150 milhões em convênios com mu-
nicípios, assinados pelo ex-governador Marcio 
França, no fim do ano. Quase metade do valor vi-

ria para a Baixada, sendo a maior parte para São 
Vicente, seguido por Santos e Guarujá.

Para o atual secretário de Estado, ex-governa-
dor vendeu ilusões, com fins políticos. 

Prefeitos das três cidades falam ao Acontece de-
fendendo a legitimidade dos convênios, enquanto 
buscam resgatar os milhões perdidos. 

Em Guarujá, Suman vai reapresentar projetos. 02

CANCELADO
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Em festa, 
Guarujá avança

Celebrando o dia do Padroeiro, Pre-
feitura anuncia pacote de investimentos 
em diversas áreas. Prefeito começa a pro-
gramação prestando contas do mandato 
à população, depois segue maratona de 
entregas nas áreas da saúde, habitação, 
esporte, educação e regularização fun-
diária, beneficiando milhares de famí-
lias. Mas a principal notícia é a assinatu-
ra do convênio de 214 milhões de reais 
com a Caixa: recursos serão investidos 
em habitação, macrodrenagem e infraes-
trutura viária por toda a cidade. 03

Licitação para escolha de nova 
empresa de ônibus continua 
suspensa em Cubatão

A qualquer momento 
Bolsonaro baixa decreto 
para facilitar a posse de armas

Ligado a Major Olímpio, jovem
Felipe Takashi deve despontar 
no cenário político nacional

Programa Roda São Paulo 
está suspenso, e sem previsão 
de quando volta

PADROEIRO
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Mais de 70 milhões

Corte de convênios com 
o Estado preocupam 
cidades da Baixada

O Governo do Estado cancelou 
R$ 158 milhões em convênios com 
mais de 50 municípios em todo o 
Estado, quase metade do corte atin-
giu a Baixada (mais de 70 milhões). 
Curral eleitoral do ex-governador 
Marcio França, derrotado na ten-
tativa de reeleição, São Vicente 
perdeu mais de R$ 47 milhões, des-
tinados a obras, algumas já em an-
damento. Santos viu escapar uma 
verba de R$ 14 milhões  e Guarujá 
mais de 10. Itanhaém também pas-
sou pela guilhotina, porém menos 
a� ada. (quadro cima).

Consultado pela reportagem, 
o secretário de Desenvolvimento 
Regional do governo Dória, Mar-
co Vinholi, justi� cou que os con-
vênios foram suspensos para aná-
lise técnica e revisão. 

GUARUJÁ   1.924.644        Recuperação da Rua Montenegro, Vila Maia 18/12/2018

GUARUJA 10.000.000  Infraestrutura urbana de diversas vias  18/12/2018

SANTOS   4.000.000  Obras de infraestrutura urbana   18/12/2018

SANTOS 6.000.000  Obras de infraestrutura urbana   18/12/2018

S. VICENTE 3.353.834        Obras de infraestrutura urbana   18/12/2018

S. VICENTE  25.677.607     Obras de infraestrutura urbana   18/12/2018

S. VICENTE 17.673.846    Obras de infraestrutura urbana   18/12/2018

ITANHAÉM 150.000  Pavimentação de ruas do Jardim Tanise  18/12/2018

S. VICENTE 400.000  Reurbanização da Praça Nsª. Aparecida  18/12/2018

S.VICENTE 600.000  Reforma do Ginásio Dondinho   18/12/2018

SANTOS 4.000.000  Obras de infraestrutura urbana   27/12/2018

Tudo de novo
De acordo com o secretário, os repasses não tinham deta-

lhados quais seriam as suas fontes de receita e não cumpriram 
os requisitos técnicos comuns para a assinatura de convênios 
como esses. “O governo atual irá, de forma transparente, tra-
balhar em conjunto com as prefeituras, analisar os pleitos mu-
nicipais e a partir de critérios técnicos realizar a liberação de 
recursos de acordo com a disponibilidade orçamentária do 
Estado.

‘Vendedor de ilusões’
Os municípios da BS que sofreram os maiores cortes, foram também 

os que serviram de maior palanque eleitoral para o candidato derrotado 
Márcio França, com os quais, no ano passado, assinou vários convênios, 
com signi� cativas ordens de liberação de verbas.

Na nota o� cial, o secretário não perdoou e deu uma al� netada: “É dever 
do governante  agir de maneira transparente com o dinheiro público e não 
criar ilusões que bene� ciam interesses políticos em vez das necessidades 
reais da população”, disparou.

Prefeituras esperam reverter situação
A reportagem também entrou em contato com as prefeituras para saber quai será o 
posicionamento dos governos municipais, diante dos cancelamento desses convênios. 

Santos lamenta, mas 
acredita em reavaliação

A Prefeitura de Santos lamentou o epi-
sódio, mas reafi rmou a convicção de que 
o governo do Estado “reavaliará a posi-
ção, compreendendo a legitimidade e 
importância do ato assinado pela gestão 
anterior, para Santos”. 

Totalizando R$ 14 milhões, os recursos 
garantiriam melhora na pavimentação 
da Zona Noroeste, morros e no Estuário, 
através de convênios, assinados nos dias 
18 e 27 de dezembro de 2018. 

A Prefeitura diz ainda que foram obe-
decidos todos os critérios burocráticos, 
técnicos e legais. “Foram realizadas vis-
torias com equipe técnica do Estado, que 
avalizou e reconheceu os argumentos 
para a realização das obras. Os extratos 
foram publicados no D.O do Estado, o que 
ofi cializa e garante a lisura dos processos 
que cumpriram todos os ritos legais”. 

SV: diálogo para 
evitar judicialização

O prefeito Pedro Gouvêa (PMDB), 
acredita que o diálogo é o caminho 
mais apropriado para reverter a 
decisão do governador. Ele conta 
com a ajuda de deputados esta-
duais, eleitos na região, para agen-
dar uma reunião com o governador, 
e mostrar como a população será 
prejudicada.

"Em São Vicente, temos três con-
tratos que foram assinados, rece-
beram parte do recurso e já estão 
com as obras em andamento. Veri-
fi camos que há ilegalidade nessa 
decisão do governador, mas antes 
de partir para qualquer medida ju-
dicial vamos insistir no diálogo", 
disse o prefeito.

Confi ante, Suman 
reapresentará projetos

A Prefeitura de Guarujá foi infor-
mada na terça-feira (8) sobre o cance-
lamento de mais um convênio, de R$ 
10 milhões, referente à infraestrutura 
urbana de diversas vias da Cidade. O 
outro repasse cancelado, de R$ 1,9 
milhão, era para infraestrutura urbana 
da Rua Montenegro, na Vila Maia.

Diante disso, o prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, fez contato com a Casa 
Civil do Estado e a Prefeitura reapre-
sentará os projetos para tentar rever-
ter a situação.

Acontece teve acesso a documen-
tos que confi rmariam a profi ciência 
técnica dos projetos. Técnicos da Pre-
feitura estão otimistas com a possibi-
lidade de reaver os convênios.

Roda, rodou
Os mais atentos já notaram 

que os ônibus do Roda SP, não 
passaram pela região em 2019. 
O Programa está suspenso e, 
segundo a secretaria estadual 
de Turismo, está em fase de li-
citação: sem previsão de data 
para retornar.

Criado em 2011, o projeto 
tem 22 linhas turísticas que 
passavam pelas nove cidades 
da Baixada com preço da pas-
sagem a R$ 10. Começava no 
mês de janeiro, seguindo até o 
� nal da temporada de verão. O 
ônibus levava um guia, que du-
rante o trajeto contava histó-
rias e curiosidades dos pontos 
pelos quais passavam, além de 
detalhes de cada Cidade.

Posse de armas
O governo federal deve 

baixar, a qualquer instante, 
o decreto que facilita a posse 
de armas (não confundir com 
porte).

No referendo sobre o tema, 
em 2005, 63,94% da população 
disse que o comércio de armas 
de fogo e munição não deveria 
ser proibido no Brasil e, apenas 
36,06 foram contra. Mas o go-
verno, por questões ideológi-
cas acabou fazendo prevalecer 
o desejo da minoria. 

Promessa 
de campanha

Agora, o governador paulis-
ta João Doria e do Rio Wilson 
Witzel, além de outros gover-
nadores, fazem coro à princi-
pal bandeira da campanha pre-
sidencialista de Bolsonaro. 

Presidente, muitos parla-
mentares e governadores che-
garam ao poder sob a propos-
ta de linha dura na segurança 
púbica.

Neste contexto, ‘a posse 
responsável de armas pelos ci-
dadãos de bens’, é o primeiro 
start e assume protagonismo, 
na luta do ‘bem contra o mal’.

Edital do ônibus
O edital de licitação do 

transporte público, em Cuba-
tão, segue judicializado. Sus-
penso pelo Tribunal de Con-
tas do Estado, no � nal de 
dezembro, ainda não há prazo 
para avaliação dos questiona-
mentos.

Segundo apurou a coluna, 
alguns questionamentos já fo-
ram avaliados e suas respostas 
foram consideradas satisfató-
rias, porém há um último item 
que aguarda avaliação. En-
quanto isso, não há uma data 
para a retomada do processo 
licitatório, para a escolha da 
nova empresa que vai substi-
tuir a Translíder.

Nova política

Alçado à linha de frente da 
juventude do PSL no País, um 
jovem ainda desconhecido na 
região  deve ter papel relevante 
na política nacional. Se prepa-
rando para voos mais altos, o 
diretor de Marketing da Prefei-
tura de Cubatão, Felipe Takashi   
é quadro de con� ança do sena-
dor eleito Major Olímpio, que 
muito provavelmente assumirá 
a presidência do Senado.
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O Dia de Santo Amaro 
foi instituído como feriado 
municipal em Guarujá com 
base na Lei Federal nº 605, 
de 5 de janeiro de 1949.

Nasceu em Roma, na 
Itália, no século VI. Ama-
ro entrou muito cedo para 
a vida religiosa, tornou-se 
beneditino aos 12 anos de 
idade. O milagre mais fa-
moso do Santo conta que 
em certo dia, Amaro teria 
salvo uma criança de se 
afogar caminhando sobre 
as águas. 

Em Guarujá, a primeira 
manifestação em louvor a 
Santo Amaro aconteceu em 
1545, dois anos após o ba-
tismo da ilha.

Extensa programação 
marca Dia do Padroeiro

Eventos serão 
realizados 
entre terça (15) 
e sexta (18) 
da próxima 
semana

Santo Amaro

Para comemorar, a Prefeitura incluiu na 
programação de atividades a entrega de 
mais 230 títulos de legitimação fundiária aos 
moradores do bairro Morrinhos III. 

A solenidade está marcada para as 10 ho-
ras, no Centro de Atividades Educacionais 
Comunitárias (Caec) Vereador André Luiz 
Gonzalez, que fi ca na Travessa 268 – Quadra 
77 – Morrinhos II.

Padroeiro 
andou sobre 

as águas

O Dia de Santo Ama-
ro, padroeiro de Guarujá, 
será celebrado na próxi-
ma terça (15). A Prefeitu-
ra preparou uma extensa 
programação, até a sexta 
(18) -  completa na pág 8.

No dia 15, o prefei-
to Valter Suman começa 
prestando contas à co-
munidade, dos seus 730 
dias do governo, às 9h, no 
Caec. Desde que assumiu 
o mandato, Suman realiza 
eventos para prestar con-
tas e ouvir a comunidade.

A programação segue 
até a missa campal e procis-
são na igreja Matriz Nossa 
Senhora de Fàtima e Santo 
Amaro, às 18h. Também 
merece destaque a entrega 
de reforma da escola mu-
nicipal Catarina de Olivei-
ra Salgado, no Balneário 
Guarujá, no dia 17, às 9h. 
Ainda na Educação tem 
a assinatura de convênio 
com 400 novas vagas em 
creches, que acontecerá,  às 
15h no gabinete do prefeito. 
As 20h acontece a entrega 
da revitalização da ilumi-
nação pública da Avenida 
Leomil.

O esporte também terá vez nas comemorações do Dia de Santo Amaro, na 
terça (15), com a realização da Corrida e Caminhada ‘Verão no Clima’. A largada 
será às 8 horas, na Praça Horácio Lafer, na Praia da Enseada.

A prova busca unir consciência ambiental e atividade física, contando com 
dois trajetos distintos: uma caminhada de 3 km e uma corrida com 7 km de 
percurso.  

Santo Amaro

R$ 214 milhões 
para infraestrutura
Recursos serão investidos em habitação, macrodrenagem e infræ strutura viária

Como parte da pro-
gramação do Dia de San-
to Amaro – Padroeiro de 
Guarujá, celebrado na ter-
ça (15), o prefeito Valter 
Suman assina, no próximo 
dia 18, convênio com a 
Caixa Econômica Federal 
(CEF) no valor de R$ 214 
milhões, recursos destina-
dos a obras de infraestru-
tura habitacional, viária e 
macrodrenagem das ba-
cias do Rio do Meio (Santa 
Rosa) e Rio Santo Amaro 
(Santo Antônio). A ceri-
mônia acontece na sala de 
reuniões do Gabinete do 
prefeito, no Paço Munici-
pal Moacir dos Santos Fi-
lho, a partir das 11h.

O total de recursos en-
globa três convênios. O 

primeiro deles, no valor de 
pouco mais de R$ 63 mi-
lhões, por meio do Finan-
ciamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento (Finisa), 
será destinado às obras 
habitacionais, entre elas as 
do Parque da Montanha, 
cuja produção habitacio-
nal, contratada no fi nal do 
ano passado, deve começar 
neste início de ano.

Outro convênio, no va-
lor de pouco mais de R$ 77 
milhões, também por meio 
do Finisa, vai para investi-
mentos na macrodrenagem 
da Bacia do Rio do Meio 
(Santa Rosa) e na infraes-
trutura viária nos bairros 
Santa Rosa, Helena Maria, 
Vila Lygia e Las Palmas.

Já o terceiro convênio 

que faz parte desse pacote 
integra o programa Avan-
çar Cidades, do Ministério 
das Cidades, que destina 
também pouco mais de R$ 

77 milhões (sendo R$ 3,88 
milhões contrapartida do 
Município) para macro-
drenagem da Bacia do Rio 

Santo Amaro, no bairro 
Santo Antônio.

Visita técnica
Também no dia 18, como 

parte da programação do 
Padroeiro, o prefeito e sua 
equipe da Secretaria de Ha-
bitação farão uma visita téc-
nica à retomada das obras 
de produção habitacional 
do Parque da Montanha, 
que fi ca na Avenida Raphael 
Vitiello, na Vila Edna. A vi-
sita será às 13h.

Vale ressaltar que as 
obras do Parque da Mon-
tanha, referentes à parte 
de infraestrutura, foram 
retomadas no início do 
ano passado e seguem em 
ritmo normal. As ações in-
cluem a instalação de toda 

a estrutura de drenagem, 
esgoto e iluminação. Fina-
lizada esta etapa, os traba-
lhos serão voltados à recu-
peração das mais de 500 
unidades já construídas na 
primeira fase, para que em 
breve possam receber seus 
primeiros moradores.

A obra faz parte da 
terceira etapa do Projeto 
Favela Porto Cidade, da 
Secretaria Municipal de 
Habitação (Sehab), e rece-
be recursos do Programa 
de Aceleração do Cresci-
mento (PAC I), do Gover-
no Federal. No total, serão 
1.962 novas unidades, que 
vão abrigar famílias oriun-
das da Prainha e do Sítio 
Conceiçãozinha, em Vi-
cente de Carvalho.

Muller, Pita e Macedo, 
estão entre alguns no-
mes confi rmados para 
o encontro entre as se-
leções masters de São 
Paulo e Guarujá na terça 
(15) na Arena Comando 
(Avenida Oswaldo Cruz, 
nº 5 - Pae Cará). 

A partida tem início às 
16h e a entrada custa 1 
kg de alimento não pere-
cível - que será revertido 
para o Fundo Social. 

Partida entre 
ex-jogadores 

 Na terça (15) – Dia de Santo 
Amaro – a Prefeitura, por meio da 
Secretaria da Saúde, fará a entrega 
de cinco novos veículos para aten-
der a rede municipal. A cerimônia 
acontece às 14h na Avenida Thiago 
Ferreira, em Vicente de Carvalho 
(em frente ao busto de Vicente de 
Carvalho).

Quatro veículos serão destina-
dos à Vigilância Epidemiológica, 
para atuar no enfrentamento às 
arboviroses (dengue, chikungunya, 
zika e febre amarela). Deste modo, 
o serviço receberá dois carros Fiat 
Strada, dois modelo S-10 e, ainda, 
duas máquinas de nebulização.

Além disso, o Conselho Munici-
pal de Saúde também será contem-
plado com um veículo, de modelo 
Renault Kwid. Todos os itens adqui-
ridos pela Administração Municipal 
representam um investimento de 
mais de R$ 600 mil.

Entrega de veículos 
e maquinários 

230 títulos de 
legitimação fundiária

A Prefeitura inaugura, na próxima 
quarta-feira (16), a partir das 15h uma 
Sala de Musculação no Centro de Ati-
vidades Educacionais e Comunitárias 
(Caec) João Paulo II, em Vicente de 
Carvalho.

 A unidade fi ca na Avenida Engenhei-
ro Sílvio Fernandes Lopes, 281 – no Pae 
Cará. A Sala de Musculação do Caec João 
Paulo II deverá entrar em funcionamen-
to a partir do próximo mês, de segunda 
a sexta-feira, das 7 às 21h.

Inauguração Sala de 
Musculação no Caec 
João Paulo II 

Convênio 
com a Caixa 
será assinado 
no próximo 
dia 18

Esporte Habitação

SaúdeCorrida e caminhada ‘Verão no Clima’
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Corte e costura 
abre inscrições

Vagas

Curso começa em fevereiro e terá 120 horas de duração

O projeto Corte e Costu-
ra, uma parceria entre Secre-
taria de Assistência Social e 
VLI Logística, está com ins-
crições abertas para o mó-
dulo I (básico). No total são 
oferecidas 50 vagas, divididas 
em duas turmas - 25 à tarde 
e 25 à noite, sendo 30 oferta-
das à população e 20 (40%) a 
pessoas assistidas pelo CRAS 
(Centro de Referência em 
Assistência Social).

Para participar é preciso 
ter mais de 16 anos e ser mo-
rador de Cubatão. Os inte-
ressados devem comparecer 
ao Centro Vocacional Tec-
nológico (no PAT) no dia 24 
de janeiro, das 9 às 16 horas, 
com RG e comprovante de re-

sidência (original e cópia). O 
CVT fi ca à Rua Dr. Fernando 
Costa, 1096, Vila Couto. A 
lista de material será distri-
buída no dia da inscrição.

Com duração de 120 ho-
ras, o curso tem início em 4 
de fevereiro e segue até 29 
de abril, às segundas, quar-
tas e sextas-feiras, das 13 às 
16h30 para a turma da tarde 
e das 18 às 21h30 para a tur-
ma da noite.

Ementa - o curso, com 
apostila, é dividido em duas 
etapas - técnica e projeto. Na 
primeira, os alunos apren-
dem sobre o maquinário e o 
material utilizado; segurança 
no trabalho e manutenção de 
máquinas; medidas e conver-

sões; técnicas de costuras e 
acabamento; modelagem 
básica e educação ambiental 
(reaproveitamento de mate-
riais). Na segunda forma-
ção, aprendem sobre pre-
cifi cação, têm aulas sobre 
empreendedorismo com o 
Sebrae e realizam visita téc-
nica a empresas.

Projeto Corte e Costura 
- inaugurado em novembro 
de 2018, o espaço contou 
com o apoio da VLI para 
adaptação, aquisição de 
máquinas industriais e de-
mais equipamentos neces-
sários. O projeto também 
oferecerá cursos rápidos, 
com 40 horas, e módulos 
avançados.

Guarujá
• Motorista de caminhão de Distribuição 

Categoria D (4 vagas)
• Ajudante de motorista de Distribuição

(4 vagas)

Os interessados devem com-
parecer ao PAT (Avenida Castelo 
Branco, 357 - Jardim Cunhambe-
be – Vicente de Carvalho) das 9h 
às 16h30, munidos de documen-
tos originais e cópias do RG, CPF, 
Carteira de Trabalho e número 
do PIS. Informações: 3341-1134.

Praia Grande
• Vendedor externo  
• Vendedor 

Os interessados devem procu-
rar o PAT de Praia Grande (den-
tro do Litoral Plaza Shopping, na  
Avenida Ayrton Senna da Silva, 
1.511, Bairro Xixová). Informa-
ções: 3496-5394.

São Vicente
• Babá (10 vagas) 
• Farmacêutico (6 vagas)
• Empregado Doméstico/Serviços Gerais (5 vagas)
• Empregado Doméstico/Diarista (5 vagas)
• Cozinheiro Geral (2 vagas)
• Cozinheiro Industrial/Meio Ofi cial de Cozinha (2 vagas)
• Operador de Loja (2 vagas)
• Mecânico de Máquinas Pesadas (1 vaga) 
• Mestre de Obras (1 vaga)

Vaga Para Portadores de Defi ciência
• Auxiliar de Limpeza (1 vaga)
• Controlador de Entrada e Saída (1 vaga)

Interessados devem compa-
recer à agência do PAT de São 
Vicente, na Avenida Capitão-
-mor Aguiar, 695, Centro ou na 
sede da Área Continental (Ave-
nida Deputado Ulisses Guima-
rães, 211 – Jardim Rio Branco). 
O atendimento vai das 8 às 16h.

Cubatão
• Auxiliar de limpeza 
• Assistente de logistica e transporte pleno 
• Auxiliar de eletrica 
• Caixa 
• Estagiario engenharia mecânica 
• Lavador 
• Mecânico de máquinas pesadas 
• Mestre de 
• Motorista 

• Motorista bitrem / 
rodotrem 

• Vendedor 

Interessados encaminhar cur-
rículo no e-mail vagas@realcerh.
com.br, A Realce RH fi ca na rua 
São Paulo, nº 153, Cubatão e Rua 
Frei Caneca, 34, Santos. Infor-
mações: 3372-6086 (Cubatão) e 
3219-2791 (Santos).
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

A Sociedade de Moradores do Bairro da Vila Nova-Cubatao/SP , convo-
ca a diretoria e associados para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA que se realizará dia 17 de Janeiro de 2019 na Av. Nações Unidas, nº 
344, Vila Nova - Cubatão, as 19:00 horas primeira chamada e às 19:30 
em segunda chamada, com pauta específi ca: escolha do ADMINISTRA-
DOR PROVISÓRIO a ser indicado nos autos da ação judicial em trâmi-
te perante a Terceira Vara Judicial da Comarca de Cubatão, autos n° 
1003563-72.2018.8.26.0157

Ednar da Silva Coelho
Presidente do Conselho Fiscal

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: KAUÊ KAUAN ROSENO e DEBORAH ABREU MENEZES. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, porteiro, RG n.º 478814094 - SSP/SP, CPF n.º 39104015894, com 27 anos de idade, natural de 
SÃO VICENTE - SP, nascido no dia três de abril de mil novecentos e noventa e um (03/04/1991), residente na 
Rua João Maria Catarino, 276, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de FATIMA ROSENO PIRES, de nacionalidade 
brasileira, diarista, com 53 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, gerente administrati va, RG n.º 443994080 - SSP/SP, CPF n.º 34874728804, com 32 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 228, fl s. nº 7, Termo nº 70188), nascida no 
dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta e seis (17/04/1986), residente na Rua João Maria Catarino, 
276, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de ADAILTO BATISTA DE MENEZES, de nacionalidade brasileira, técnico 
de som e imagem, com 56 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de MARIA DE FATIMA ABREU MENEZES, 
de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 60 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, 19 de dezembro de 2018
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: BRAYN WILLIANS DE OLIVEIRA e ERICA CRISTINA DE TOLEDO FRANCISCO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 397047897 - SSP/SP, CPF n.º 43224753889, com 23 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 170, fl s. nº 324, Termo nº 050080), nascido no dia vinte e nove de abril 
de mil novecentos e noventa e cinco (29/04/1995), residente na Avenida Principal, 449, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lho de JOEL SABINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 42 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CASSIA SOUZA SABINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 
39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica 
em enfermagem, RG n.º 44396884 - SSP/SP, CPF n.º 35439723838, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 106, fl s. nº 354, Termo nº 24639), nascida no dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (11/01/1985), residente na Rua das Violetas, 395, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de MARIA APARECIDA DE 
TOLEDO FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 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, 19 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: ADIEL LIMA RODRIGUES DA SILVA e DEUZA MARIA CRUZ DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 115982310 - SSP/SP, CPF n.º 97251984849, com 62 anos de idade, natural 
de MIGUEL CALMON - BA, nascido no dia trinta e um de março de mil novecentos e cinquenta e seis (31/03/1956), 
residente na Rua Armando Sales de Oliveira, 580, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lho de CARLINDO RODRIGUES DA 
SILVA, falecido há 20 anos e de MINERVINA LIMA RODRIGUES DA SILVA, falecida há 20 anosDivorciado de Deuza 
Maria Cruz de Souza, conforme sentença datada de 17/03/2011, proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4ªVara 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1011/2010, processo: nº157.01.2010.006973-0/000000-000.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 172628830 - SSP/SP, CPF n.º 05654902814, 
com 53 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia sete de novembro de mil novecentos e sessenta 
e cinco (07/11/1965), residente na Rua Armando Sales de Oliveira, 580, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
MARIA DE SOUZA, falecido há 15 anos e de MARIA DO CARMO CRUZ, falecida há 15 anos. Divorciada de Adiel Lima 
Rodrigues da Silva, conforme sentença datada de 17/03/2011, proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4ªVara da 
Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1011/2010, processo: nº157.01.2010.006973-0/000000-000. 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, 19 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: GILBERTO DANTAS DE LIRA e SEVERINA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, pedreiro, RG n.º 122553147 - SSP/SP, CPF n.º 04399885866, com 60 anos de idade, natural de CAJAZEIRAS - PB 
(Cajazeiras-PB  Livro nº 77, fl s. nº 285, Termo nº 32355), nascido no dia vinte de junho de mil novecentos e cinquenta 
e oito (20/06/1958), residente na AVENIDA Ferroviária, Caminho Santa Ana, 900, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lho de MANOEL DANTAS DE LIRA, falecido há 20 anos e de MARIA DE LOURDES DE SOUZA, falecida há 20 anos . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 604092787 - SSP/
SP, CPF n.º 80930727487, com 46 anos de idade, natural de ÁGUA PRETA - PE, nascida no dia seis de junho de mil 
novecentos e setenta e dois (06/06/1972), residente na AVENIDA Ferroviária, Caminho Santa Ana, 900, Vila dos Pes-
cadores, Cubatão - SP, fi lha de AMANCIO BATISTA DA SILVA, falecido há 10 anos e de MARIA JOSÉ DA SILVA, falecida 
há 5 anos. Divorciada de Damião Leocárdio da Silva, conforme sentença datada de 22/11/2013, proferida pelo Juiz 
de Direito Titular da 1ªVara da Comarca de Água Preta-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, 20 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: DANIELLE SIQUEIRA DA SILVA e JUANA SHALONY VILLARROEL BURGOS. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 41611593 - SSP/SP, CPF n.º 34432237880, com 31 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 121, fl s. nº 383, Termo nº 30638), nascida no dia treze de junho de mil novecentos e 
oitenta e sete (13/06/1987), residente na Rua Comendador Germano Augusto Soares Tomé, 62, Vila Natal, Cubatão 
- SP, fi lha de PLINIO SÉRGIO ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 65 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de LAURA SANTA DE SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, artesã, com 66 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade Bolíviana, solteira, cabeleireira, RG n.º 9270537, 
CPF n.º 23832732870, com 25 anos de idade, natural de Beni-Bolivia - EX, nascida no dia cinco de novembro de mil 
novecentos e noventa e três (05/11/1993), residente na Rua Comendador Germano Augusto Soares Tomé, 62, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lha de JUAN VILLARROEL MONTES, falecido há 25 anos e de ROSAURA BURGOS LABADENZ, 
cabeleireira, com 61 anos de idade, residente em Bolívia - EX. 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, 21 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: GIVALDO DE SALES e MARIA HORTENCIA FELIX DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, RG n.º 180642868 - SSP/SP, CPF n.º 05310265821, com 53 anos de idade, natural de CANHOTI-
NHO - PE, nascido no dia quatro de março de mil novecentos e sessenta e cinco (04/03/1965), residente na Rua Ro-
berto Mario Santi ni, 120, casa 1, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho de CICERO PEDRO DE SALES, falecido há 20 anos e de 
SEVERINA MARIA DE SALES, do lar, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Josefa Verônica da 
Silva, conforme sentença datada de 27/05/2003 proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara Judicial desta Comarca, nos 
autos de nº1181/02. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 179543179 - SSP/SP, 
CPF n.º 08048889811, com 53 anos de idade, natural de TEODORO SAMPAIO - SP (Teodoro Sampaio  Livro nº 6, fl s. nº 
96, Termo nº 6366), nascida no dia cinco de março de mil novecentos e sessenta e cinco (05/03/1965), residente na 
Rua Roberto Mario Santi ni, 120, casa 1, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FELIX DOS SANTOS, falecido há 2 anos 
e de GICELIA ALVES DE SOUZA, falecida há mais de 50 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, 22 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: LUCAS AGUIAR DE LACERDA e ANA BETRIZ CORREIA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, desenhista projeti sta, RG n.º 427390266 - SSP/SP, CPF n.º 44479004831, com 24 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Iúna-ES  Livro nº 57, fl s. nº 131, Termo nº 12190), nascido no dia dezenove de abril de 
mil novecentos e noventa e quatro (19/04/1994), residente na RUA dos Cravos, 419, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho 
de JUARES PEIXOTO DE LACERDA, falecido há 23 anos e de REGINA CELIA SILVA DE AGUIAR, de nacionalidade 
brasileira, autônoma, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, técnica em logísti ca, RG n.º 506736064 - SSP/SP, CPF n.º 42632526833, com 23 anos de 
idade, natural de BELO JARDIM - PE, nascida no dia vinte e um de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(21/05/1995), residente na RUA dos Cravos, 419, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ERIKA FERNANDA CORREIA 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aux. de serviços gerais, 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, 22 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
JACKSON DA CRUZ SANTOS e KÉTSIA CRISTINA SANTOS DAS DORES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de operações, RG n.º 46821952 - SSP/SP, CPF n.º 39354974821, com 28 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 141, fl s. nº 142, Termo nº 38356), nascido no dia oito de maio de mil novecentos e 
noventa (08/05/1990), residente na Rua Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, 536, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de 
OZEAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de EUFOSINA RAMOS DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 49 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 398133669 - SSP/SP, CPF n.º 
46217956861, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 184, fl s. nº 137, Termo nº 55465), 
nascida no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e sete (10/09/1997), residente na Rua Waldemar do 
Nascimento, 181, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO XAVIER DAS DORES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIANA CRISTINA DOS SANTOS DAS DORES, de nacionalidade 
brasileira, recepcionista, com 49 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 dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
PEDRO SEVERINO FERREIRA e ROSANGELA SANTOS DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, di-
vorciado, caldeireiro aposentado, RG n.º 104161036 - SSP/SP, CPF n.º 72986212891, com 64 anos de idade, natural de 
BOM JARDIM - PE, nascido no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e cinquenta e quatro (29/06/1954), residen-
te na Avenida Fernando Santos Oliveira, 320, bl.5, apto.12, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO JOSÉ FERREIRA, 
falecido há 7 anos e de VIRGILINA FRANCISCA FERREIRA, falecida há 25 anosDivorciado de Ordalina Pereira Barboza 
conforme sentença datada de 13/02/2003 proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara Cível de Santos-SP, nos autos do Pro-
cesso nº236/2003. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 144483629 - SSP/SP, CPF 
n.º 33651054845, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de outubro de mil novecentos e 
setenta e oito (07/10/1978), residente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 320, bl.5, apto.12, Bolsão 7, Cubatão - SP, 
fi lha de ERIVALDO PEREIRA DE SOUZA, falecido há 10 anos e de MARIA DE LOURDES SANTOS DE SOUZA, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
ESUS FRANCISCO DOS SANTOS e KEYLA CAETANO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, RG n.º 9943558 - SSP/PE, CPF n.º 70865500436, com 20 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Recife - 14º 
Várzea- PE  Livro nº 70, fl s. nº 91, Termo nº 81674), nascido no dia nove de setembro de mil novecentos e noventa e 
oito (09/09/1998), residente na Rua Alvaro Ferreira, 30, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de EDILSON FRANCISCO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 56 anos de idade, residente em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE 
e de SILMERE CABRAL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, azulejista, com 46 anos de idade, residente em SÃO 
LOURENÇO DA MATA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 568773196 - SSP/
SP, CPF n.º 48021175826, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 193, fl s. nº 327, Ter-
mo nº 59237), nascida no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (07/02/1999), residente na Rua 
Cubatão, 128, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de EZEQUIEL FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, guia de 
pesca, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DANIELE ROCHA CAETANO, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de serviços diversos, com 35 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: LINDOMAR ROSA e FERNANDA DOS SANTOS LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de limpeza, RG n.º 219359271 - SSP/SP, CPF n.º 15909737805, com 46 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 458, fl s. nº 194, Termo nº 203949), nascido no dia vinte e cinco de novembro 
de mil novecentos e setenta e dois (25/11/1972), residente na RUA Santa Madalena, 199, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lho de ALCIDES ROSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 81 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de RITA MARIA ROSA, de nacionalidade brasileira, falecida há 1 mes . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de limpeza, RG n.º 10919353 - SSP/SP, CPF n.º 03927313637, com 40 
anos de idade, natural de BELO HORIZONTE - MG, nascida no dia vinte de janeiro de mil novecentos e setenta e oito 
(20/01/1978), residente na RUA Arquiteto Dejalma Fontes de Souza, 73, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de ZOZIMO 
SANTOS LIMA, falecido há 19 anos e de MARIA CELIA DOS SANTOS LIMA, cozinheira, com 62 anos de idade, resi-
dente em SABARÁ - MG. Divorciada de Sergio Lucio de Oliveira conforme Escritura Pública lavrada no Cartório do 
1ºOfi cio de Notas de Sabará-MG, no livro nº211, fl s.117 aos 15/04/2015.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, 27 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: HELTON TADEU TAVARES GUIMARÃES e TAMARA DA ROCHA GUIMARÃES. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, técnico em informáti ca, RG n.º 25259127 - SSP/SP, CPF n.º 25911528886, com 43 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia quatorze de maio de mil novecentos e setenta e cinco (14/05/1975), 
residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 360, casa 1, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ROMÃO MARQUES 
GUIMARÃES, encarregado de montagem industrial, com 88 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MAURA 
TAVARES GUIMARÃES, cabeleireira, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Tamara da Rocha 
Guimarães conforme sentença datada de 06/03/2018 proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara do foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº1000545-43.2018.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professo-
ra, RG n.º 25111949X - SSP/SP, CPF n.º 26891787882, com 41 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia 
dezenove de março de mil novecentos e setenta e sete (19/03/1977), residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 
360, casa 1, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ROBERTO DA ROCHA, advogado, com 68 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP e de REGINA CÉLIA SANTOS DA ROCHA, falecida há um ano e meio. Divorciada de Helton Tadeu 
Tavares Guimarães conforme sentença datada de 06/03/2018 proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara do foro de 
Cubatão-SP, nos autos de nº1000545-43.2018.8.26.0157. 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, 28 de dezembro de 2018
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: CAIO RENATO BUENO BARBOSA e BRUNA MONIQUE DA FONSÊCA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecânico de manutenção, RG n.º 35147095 - SSP/SP, CPF n.º 36555805846, com 31 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 120, fl s. nº 322, Termo nº 30179), nascido no dia onze de abril de 
mil novecentos e oitenta e sete (11/04/1987), residente na Rua Nossa Senhora de Fáti ma, 788, apto.33, Jardim Cas-
queiro, Cubatão - SP, fi lho de RENATO PAIVA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrati vo, com 69 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de LUCILENE BUENO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 461294679 - SSP/SP, CPF n.º 38737561880, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
129, fl s. nº 125, Termo nº 33563), nascida no dia primeiro de julho de mil novecentos e oitenta e oito (01/07/1988), 
residente na Rua Nossa Senhora de Fáti ma, 788, apto.33, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS SERGIO DA 
FONSÊCA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 60 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de MÔNICA 
PRASERES DA FONSÊCA, de nacionalidade brasileira, chefe de caixa, com 53 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, 28 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasilei-
ro: RODRIGO MARQUES e MARIANE CRISTINE DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, RG n.º 42822569X - SSP/SP, CPF n.º 43768698807, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 163, fl s. nº 339, Termo nº 47309), nascido no dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e quatro 
(16/03/1994), residente na RUA Caminho dos Pilões, 986, Pilões, Cubatão - SP, fi lho de GETULIO MARQUES, de na-
cionalidade brasileira, falecido há 9 anos e de MARLENE APARECIDA DE JESUS MARQUES, de nacionalidade brasileira, 
cozinheira, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 540932309 - SSP/SP, CPF n.º 43357566826, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 174, fl s. nº 053, Termo nº 51401), nascida no dia dois de novembro de mil novecentos e noven-
ta e cinco (02/11/1995), residente na RUA Ricardo Pereira de Aguiar, 39, Caneleira, SANTOS - SP, fi lha de ROSILDA 
BERNARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 46 anos de idade, residente em SANTOS - 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, 29 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
PAULO EDUARDO MARQUES NEGRÃO e FRANCELI ASSIS FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista autônomo, RG n.º 27877895 - SSP/SP, CPF n.º 25148462850, com 43 anos de idade, natural de SAN-
TOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 475, fl s. nº 25, Termo nº 223629), nascido no dia vinte e três de setembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (23/09/1975), residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 429, apto.22, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, fi lho de WALTER SANTOS NEGRÃO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP e de LENICE VERA MARQUES NEGRÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 76 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, psicóloga, RG n.º 18272452 - SSP/SP, CPF n.º 
07022613869, com 50 anos de idade, natural de IBATIBA - ES (Ibati b-ES  Livro nº 13, fl s. nº 133, Termo nº 11233), nascida 
no dia dezoito de agosto de mil novecentos e sessenta e oito (18/08/1968), residente na Avenida Nossa Senhora da 
Lapa, 429, apto.22, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO MUDESTO FERREIRA, falecido há 10 anos e de JOVERLI 
FREITAS FERREIRA, aposentada, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de dezembro de 2018
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: SILVESTRE RODRIGUES DA PAZ e JOSELI VIEIRA CARLOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de encanador, RG n.º 607541830 - SSP/SP, CPF n.º 06056893340, com 25 anos de idade, natural 
de CAMPO MAIOR - PI, nascido no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (31/12/1992), 
residente na Travessa São Jorge, 505, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MARIA DO AMPARO DA PAZ, de nacionali-
dade brasileira, domésti ca, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Carla Beatriz Silva do Nas-
cimento, conforme sentença datada de 30/06/2017, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº1001381-50.2017.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar 
de serviços gerais, RG n.º 389139257 - SSP/SP, CPF n.º 38508042833, com 30 anos de idade, natural de BOQUIRA - 
BA, nascida no dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta e oito (21/06/1988), residente na Travessa São 
Jorge, 505, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSELITO CARLOS, de nacionalidade brasileira, soldador, com 50 
anos de idade, residente em BOQUIRA - BA e de MARIA CARDOSO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, gari, com 50 
anos de idade, residente em BOQUIRA - BA. Divorciada de Charles Carvalho Passos, conforme sentença datada de 
24/09/2012, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº909/2012, 
processo nº157.01.2012.007247-0/000000-000.  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, 29 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: ALEX VIDAL DO ESPIRITO SANTO e JULIANA ALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, técnico operacional, RG n.º 100386945 - SSP/SP, CPF n.º 08382929761, com 39 anos de idade, natural 
de CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, nascido no dia dez de abril de mil novecentos e setenta e nove (10/04/1979), 
residente na Rua Doutor José Francisco Valença, 59, Itararé, SÃO VICENTE - SP, fi lho de ANTONIO MONTEIRO DO 
ESPIRITO SANTO FILHO, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Campo dos Goytacazes - RJ e de MARINA 
VIDAL DO ESPIRITO SANTO, do lar, com 63 anos de idade, residente em Campo dos Goytacazes - RJDivorciado de Lud-
mila Cunha Alschefsky Vidal, conforme sentença datada aos 17/09/2018, proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara de 
Familia da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, nos autos do processo nº0002971-81.2018.8.19.0014. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, administradora, RG n.º 28325288 - SSP/SP, CPF n.º 29141292898, 
com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão), nascida no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta 
(03/10/1980), residente na Rua Arthur Bernardes, 709, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de MARIETA ALVES 
DA SILVA, aposentada, com 67 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, 02 de janeiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasilei-
ro: JOÃO VITOR DA SILVA ALVES e SCARLATE MARINHO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, estudante, RG n.º 540114005 - SSP/SP, CPF n.º 51988480850, com 16 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 216, fl s. nº 98, Termo nº 68162), nascido no dia doze de dezembro de dois mil e dois (12/12/2002), 
residente na Avenida Ferroviária I, Caminho Monte Serrat, 106, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de RUGEMBER-
GS ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FABIA PINTO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 4 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 498311533 - SSP/SP, CPF n.º 46177180876, com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 210, fl s. nº 127, Termo nº 126652), nascida no dia sete de maio de mil novecentos e noventa e sete 
(07/05/1997), residente na Avenida Ferroviária I, Caminho Santa Vitória, 2336, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ CICERO MARQUES DA SILVA, desaparecido há 21 anos e de VERONICA MARINHO DE PONTES, de nacionalidade 
brasileira, vendedora autônoma, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de janeiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
ADRIANO MARQUES CORREIA e VICTÓRIA VIRGINIA SILVA MENDES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 430211326 - SSP/SP, CPF n.º 43208194897, com 23 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 173, fl s. nº 77, Termo nº 51027), nascido no dia quatorze de outubro de mil 
novecentos e noventa e cinco (14/10/1995), residente na RUA Sete de Setembro, 972, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ FRANCISCO CORREIA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de GEDALVA MARQUES DOS SANTOS CORREIA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, bacharel em direito, RG n.º 429959916 - SSP/
SP, CPF n.º 47587647864, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 173, fl s. nº 145, Termo nº 
51095), nascida no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (16/10/1995), residente na RUA Verea-
dor Wilson Alves Pereira, 294, Parque São Luiz, Cubatão - SP, fi lha de EDILSON JOSÉ MENDES, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar administrati vo, com 48 anos de idade, residente em SUMARÉ - SP e de MIRIAM VIRGINIA SILVA MENDES, de 
nacionalidade brasileira, pedagoga, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de janeiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: DÊNIS DAMIÃO RODRIGUES MARQUES e BLENDA SHARON CHAGAS DE LIMA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 48838629 - SSP/SP, CPF n.º 41917075820, com 25 anos de 
idade, natural de DIADEMA - SP (Diadema  Livro nº 66, fl s. nº 292, Termo nº 33383), nascido no dia oito de janeiro 
de mil novecentos e noventa e três (08/01/1993), residente na RUA Caminho do Bispo, 5095, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ EDILSON SOUZA MARQUES, de nacionalidade brasileira, vidraceiro, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de LUDMILA RODRIGUES DE MACEDO, de nacionalidade brasileira, soldadora, 
com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
cabeleireira, RG n.º 502252625 - SSP/SP, CPF n.º 48065499830, com 20 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Cubatão  Livro nº 189, fl s. nº 335, Termo nº 57653), nascida no dia dez de julho de mil novecentos e noventa e 
oito (10/07/1998), residente na RUA Caminho do Bispo, 5095, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ERIVAN CE-
LESTINO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, mecanico, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA DE FÁTIMA CHAGAS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, diarista, 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, 07 de janeiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasilei-
ro: LUIZ BARBOSA DE ARAÚJO e MARGARETE OLIVEIRA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecânico, RG n.º 624283975 - SSP/SP, CPF n.º 02842828550, com 42 anos de idade, natural de ANTÔNIO 
GONÇALVES - BA (Antônio Gonçalves-BA  Livro nº 8, fl s. nº 277, Termo nº 1765), nascido no dia doze de maio de 
mil novecentos e setenta e seis (12/05/1976), residente na Rua da Benção, s/nº, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de ANTONIO CASSEANO DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 82 anos de idade, residente em 
ANTÔNIO GONÇALVES - BA e de MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, lavradora, 
com 70 anos de idade, residente em ANTÔNIO GONÇALVES - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, auxiliar de limpeza, RG n.º 407246058 - SSP/SP, CPF n.º 32523421895, com 39 anos de idade, natural de 
GUARUJÁ - SP, nascida no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e setenta e nove (28/07/1979), residente na Rua 
da Benção, s/nº, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS HUMBERTO SANTOS, falecido há 10 anos e de TERE-
ZINHA JESUS OLIVEIRA, falecida há 37 anos. Divorciada de Carlos Alberto Dias Domingos, conforme sentença datada 
de 23/11/2016, proferida pela Juiza de Direito do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania do Foro de 
Guarujá-SP, nos autos de nº0009607.91.2016.8.26.0223. 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, 07 de janeiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: MICHEL FERREIRA XIMENES e RAFAELA ALINE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar, RG n.º 52711201 - SSP/SP, CPF n.º 47886464800, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 190, fl s. nº 109, Termo nº 57825), nascido no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e oito (14/02/1998), residente na Rua Amaral Neto, 231, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de WILLIAM 
XIMENES, de nacionalidade brasileira, falecido há 3 anos e de MARLI FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, arte-
sã, RG n.º 4399925 - SSP/SP, CPF n.º 34547885877, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 122, fl s. nº 167, Termo nº 30820), nascida no dia sete de junho de mil novecentos e oitenta e sete (07/06/1987), 
residente na Rua Amaral Neto, 231, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUZINETE MARIANO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 49 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, 07 de janeiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: PAULO ARAUJO DE SOUZA e VERA LÚCIA PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, RG n.º 525276075 - SSP/SP, CPF n.º 26703990883, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nasci-
do no dia dezesseis de julho de mil novecentos e setenta e sete (16/07/1977), residente na RUA Vereador Giginio 
Aldo Trombino, 177, Ap.31, Parque Sao Luis, Cubatão - SP, fi lho de JORGE ANDRADE DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES ARAUJO DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, empresária, RG n.º 249574883 - SSP/SP, CPF n.º 09790278888, com 
47 anos de idade, natural de PEDRO AVELINO - RN (Poço Branco-RN  Livro nº 07, fl s. nº 186, Termo nº 8035), nascida 
no dia dez de agosto de mil novecentos e setenta e um (10/08/1971), residente na RUA Vereador Giginio Aldo 
Trombino, 177, Ap.31, Parque Sao Luis, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL ZACARIAS FILHO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 72 anos de idade, residente em NATAL - RN e de FRANCISCA JOEL ZACARIAS, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em NATAL - RN. 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, 07 de janeiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
SILAS SILVA DE MIRANDA e LUZIA RAMOS PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motoris-
ta, RG n.º 440648154 - SSP/SP, CPF n.º 35591823874, com 33 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (Jaraguá (Distrito 
do Município de São Paulo)  Livro nº 20, fl s. nº 003, Termo nº 8001), nascido no dia vinte e nove de setembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (29/09/1985), residente na RUA Marcio Pereira da Silva, 24, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lho 
de FRANCISCO BARBOSA DE MIRANDA, operador, com 53 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de SOLANGE 
MARIANO ANDRADE SILVA, domésti ca, com 50 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, chapeira, RG n.º 486111933 - SSP/SP, CPF n.º 41527113884, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 150, fl s. nº 85, Termo nº 41881), nascida no dia quatro de dezembro de mil 
novecentos e noventa e um (04/12/1991), residente na RUA Marcio Pereira da Silva, 24, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha 
de JORGE NUNES PEREIRA, aposentado, com 62 anos de idade, residente em MACHADO - MG e de MARIA AURINDA 
RAMOS PEREIRA, aposentada, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de janeiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

(13) 98883-1235   98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA

• Salão comercial 
no Centro

• Apartamento no 
Casqueiro

• Casa Vila Nova

• Sobrepostas no 
Vale Verde

• Apartamento e 
galpão no Centro

VENDE

• Lindo sala living na 
Ilha Porchat

• Sobrepostas no Vale 
Verde com 2 quartos

• Apartamento Jd. Cas-
queiro - 2 quartos

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - piscina 
- garagem p/ três 
veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951
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Em ação realizada no dia 23 de dezembro, tivemos o privilégio de nos reunir para levar amor e alegria aos idosos do Lar 
Fraterno. Entre lágrimas e sorrisos, cada um de nós voltou para casa, mais evoluído. Fomos presentar, e saímos presenteados. 
O Lar abriga 27 idosos e cada um foi apadrinhado por um amigo do grupo que, além do mimo, levou também gentileza e 
carinho numa tarde de total emoção.

Artistas de renome gravaram dando uma 
‘moral’ para o novo programa do rei do forró 
na Baixada, Edson Ventura. Na foto Safadão, 
convida a audiência para ouvir o Programa 
Na Feira, que vai ao ar das 5 às 7 da manhã 
na rádio Cidade Litoral FM, 91.7.

Com forró pé de serra de qualidade, o secretário de Manu-
tenção Gilvan Guimarães reuniu amigos e equipe em con-
fraternização na Sesep. Quando o forró é bom, é claro que 
o amigo Adriano Sanfoneiro (foto) tem que marcar presen-
ça. A festa tava linda!

A Casa da Esperança organizou sua já tradicional festa de fi m de ano. A alegria estava feita 
com muitos brinquedos, comes e bebes, no Grêmio dos Servidores. 
A Casa agradece o apoio de: Edson compressores, Chaveiro Balula, Casa da Amizade Rotary 
Cubatão, NN Engenharia, Acic, ABS Negócios Imobiliários, funcionários da empresa Braskem, 
Floricultura Central, Grêmio dos Servidores. A festa fi cou muito mais emocionante com o 
papai noel Esteve Damasceno que é paciente da Casa e o papai noel convidado, Júlio Cesar 
Mesquita.

As informações desta coluna são de responsabilidade das assessorias dos vereadores de Cubatão 

Aguinaldo Araújo pede reforma de praça
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apre-

sentou indicação junto a mesa da Câmara soli-
citando que seja feita a reforma da praça Taqua-
ritinga, localizada no Parque Fernando Jorge.

Na indicação, o vereador aponta que o espaço deve con-
ter academia da terceira idade e academia híbrida, play-
ground, iluminação pública de LED e paisagismo. A in-
dicação foi encaminhada aos setores competentes

Legislativo Cubatense

O vereador Dr. Anderson de Lana (PRB) garan-
tiu, po meio de emenda impositiva, um veículo para 
transporte de atletas da Associação Deus é Fiel, entida-
de que promove o esporte como meio de inclusão social.

Com o veículo, a Associação Deus é Fiel poderá participar de 
atividades externas e torneios na região e fora dela. “Apoiar o 
esporte é pensar em um futuro melhor para a nossa Cidade”, 
afi rma o vereador.

Dr Anderson de Lana garante transporte para atletas

         13 97414-8664

A 1ª Copa Litoral de Futebol de Campo, catego-
ria de base Sub-14, terá como sedes Cubatão 
e São Vicente e será realizada pela entidade 
cubatense Amigos da Cultura, dos Esportes, 
da Integração, do Trabalho, Educação e Saúde 
(Aceites), presidida por Paulo Soares.
O torneio vai de 16 a 22 de janeiro e reunirá 
oito equipes. Quatro delas jogarão em Cubatão, 
no campo do Unidos do Parque Fernando Jorge. 
São elas: América Mineiro (de Minas Gerais), 
Projeto Arenas (Mongaguá), JL/PFC (Guarujá) e 
Associação Desportiva Cubatense (ADC). 
As demais - Gremetal (Santos), Dale Cape-
la (Santos), Projeto Pastoral (São Vicente) e 
Gaviões do 40 /PSG Goiânia (São Vicente) - 
jogarão em São Vicente, no estádio Mansueto 
Pierotti.
A competição terá tês etapas: fase classifi ca-
tória, semifi nais e fi nais, em que os clubes são 
divididos em duas séries, ouro e prata. Até a 
sexta colocada, recebem troféus e medalhas.
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Feliz ano novo!
SANTOS
70 toneladas entre fogos 
e estrutura em dez bal-
sas estarão espalhadas 
por toda a extensão da 
praia para 16 minutos de 
queima. Serão disparos 
sincronizados, projetados 
de dez embarcações 
distribuídas ao longo da 
orla, ancoradas a 450 
metros da areia. Mesma 
tecnologia usada em Pe-
quim, Dubai, Sidney e Rio.

PRAIA GRANDE
Cidade promete a queima 
mais longa da região: 22 
minutos de espetáculo e 
40 toneladas de fogos de 
artifício.  Com expectativa 
de receber até 2 milhões 
de turistas, a Cidade pre-
parou programação es-
pecial para o Réveillon e 
já organizou as 12 tendas 
do projeto Estação Verão 
Praia que irão funcionar 
durante a virada.

GUARUJÁ
Com show de 12 minutos, nas 
praias das Astúrias e Pitangueiras. 
A virada para 2018 será celebra-
da com espetáculo de luzes e 
cores que terá duração de 12 mi-
nutos. 
Serão 12.340 disparos pirotécni-
cos, distribuídos em cinco balsas 
perfi ladas entre as praias, durante 
a chegada de 2019. A expectati-
va é de que o show seja assistido 
por mais de 2 milhões de pessoas, 
entre turistas e moradores.
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Edilson dias faz balanço 
de seu mandato

Reeleito

Presidente do Legislativo divulgou balanço das principais ações que 
foram adotadas pela Câmara Municipal, nos últimos dois anos, 
e também falou dos planos para o próximo biênio

Nos últimos dois anos, a 
Câmara Municipal de Gua-
rujá tem vivido transforma-
ções positivas, que atendem 
aos anseios da população, 
e vem sendo reconhecidas 
pelos órgãos de � scalização 
e entidades que militam em 
defesa da transparência na 
política e combate à cor-
rupção. 

A economia de recur-
sos, que já possibilitaram 
o direcionamento de R$ 
10 milhões extras em favor 
da população, somadas ás 

medidas de transparência 
atestadas pelo Ministerio 
Público Estadual e pelo 
Tribunal de Contas do Es-
tado, têm garantido maior 
e melhor acompanhamento 
das ações do legislativo por 
parte da sociedade civil. 

Em complemento a 
tudo isso, ações educativas 
e de mediações de con� itos 
ainda ampliaram o diálo-
go entre o parlamento e os 
munícipes que representa, 
facilitaram a identi� cação e 
atendimento de demandas 

dos mais variados segmen-
tos da Cidade.

De forma bastante re-
sumida, pode-se dizer que 
esses foram os principais 
avanços que marcaram a 
gestão do vereador Edilson 
Dias (PT) à frente da Câma-
ra, entre 2017 e 2018. Uma 
administração premiada 
por duas vezes consecuti-
vas, pelo Movimento Voto 
Consciente, OAB e USP; 
que elevou o parlamento 
local para o grupo dos mais 
transparentes do Estado e 

que tem capitaneado ações 
pioreiras, a exemplo da 
Escola do Legislativo, dos 
programas Câmara Jovem 
e Câmara no Bairro. Tudo 
isso tem tornado o legisla-
tivo guarujaense referência 
para outras cidades.

Por essas razões é que, 
ainda em outubro, de forma 
consensual, os vereadores 
decidiram renovar o man-
dato da atual mesa direto-
ra para o próximo biênio 
(2019-2020), que se inicia 
neste mês de janeiro.

Divulgação

Economia
Desde que Edilson assumiu a Presidência, foi estabelecido que a Câmara Muni-
cipal teria que contribuir para que o máximo possível dos recursos fossem asse-
gurado em favor da população. A renegociação dos contratos existentes entre a 
Câmara e empresas prestadoras de serviços possibilitou a redução de 25%, em 
média, dos valores que até então eram gastos.
Também ocorreram novas licitações mais transparentes e com regras que permi-
tiram a participação de maior número de empresas - o que resultou na contrata-
ção de produtos e serviços por valores menores.
Esse esforço trouxe resultados em favor da população. Em 2017, foram econo-
mizados R$ 4 milhões, que posteriormente viabilizaram investimentos na Saúde, 
assim como na Assistência Social. Também foram fundamentais para garantir 
o aumento de 10% no valor dos repasses feitos à Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais), Apaag (Associação de Pais e Amigos dos Autistas de 
Guarujá) e CRPI (Centro Recuperação Paralisia Infantil Guarujá).
Já no de 2018 foram economizados R$ 6 milhões, que serão repassados ao Exe-
cutivo para investir em benefícios à população. O valor representa 30% da verba 
de custeio do Legislativo.  

Reestruturação
Paralelamente ao trabalho de esforço para economizar recursos, a atual Mesa 
Diretora promoveu um trabalho de reorganização da estrutura da Câmara Mu-
nicipal. Foi realizado concurso público, o que não ocorria há mais de 20 anos, 
para a criação da Controladoria Interna, que promove auditoria permanente das 
ações administrativas, evitando falhas e ajudando na fi scalização de contratos.
Por meio da Controladoria foram extintas as verbas de representação e limitado 
o uso dos carros ofi ciais. Também foram cortadas gratifi cações e fi xado controle 
rigoroso de horas extras, assim como o de uso de materiais e demais recursos 
colocados à disposição dos gabinetes, dentre outras ações correlatas. 

Transparência
Ao longo desses dois anos, a atual Mesa Diretora também adotou ações que tor-
naram a Câmara Municipal mais transparente e democrática. Prova disso é que o 
Ministério Público Estadual elevou a nota do site do legislativo, de 6,1 para 9,2, 
em apenas um ano. Isso porque, a partir de 2017, todos os contratos, licitações, 
pregões e gastos com servidores, assim como a estrutura dos vereadores, passa-
ram a ser disponibilizadas, por completo, a todo e qualquer cidadão.
Além disso, o público passou a ter acesso à íntegra dos projetos pautados para 
votação, para melhor acompanhamento, assim como ao Placar de Votação, onde 
é possível saber como votou cada vereador.

Proximidade
OLegislativo Municipal também ampliou a quan-
tidade de eventos de interesse público e eventos 
artísticos, assim como cursos e palestras à comuni-
dade. Em 2019, as ações se somarão aos programas 
Câmara Jovem, Câmara no Bairro e ao Parlamento 
Jovem, que será mais um projeto para as escolas.

O que vem
Para Edilson Dias 
todo esse empenho 
da atual legislatura, 
que tem repercutido 
de maneira muito 
positiva, é a prova de 
que vale a pena pau-
tar ações pela trans-
parência, proximidade 
com a população e 
respeito ao dinheiro 
público. O reconheci-
mento que obtido é o 
estímulo para conti-
nuar neste caminho, 
seja em 2019, seja em 
2020.

Mediações
A Câmara Municipal tem sido uma ponte entre a 
população e o Poder Executivo. Tendo papel funda-
mental para assegurar a manutenção do EJA, con-
forme reivindicavam alunos e professores. Também 
atuado nas questões que envolvem o funcionalis-
mo. Assim como em relação aos atuais funcionários 
da Viação Translitoral, para assegurar a absorção da 
mão-de-obra por parte da City Transport. 

Coral Canto Mágico com inscrições abertas
O Coral Canto Mágico de Cubatão está com ins-

crições abertas até o próximo dia 20 de janeiro. O 
grupo é voltado para crianças de 6 a 12 anos. O ob-
jetivo do projeto é a formação cognitiva, psicomo-
tora e afetiva da criança, por intermédio da Música. 
São realizadas aulas de canto, expressão corporal, 
expressão vocal, o� cinas de confecção de instru-
mentos, entre outras. Também ocorrem ensaios 
para apresentações musicais em diversas cidades. O 
projeto já existe há 24 anos e tem patrocínio da Pe-
trobras por meio do Programa Petrobras Socioam-
biental.

Os candidatos devem se inscrever no blog ht-
tps://coralcantomagico.blogspot.com ou pelo Face-
book www.facebook.com/coralcantomagico/ . Em 
fevereiro, a equipe do projeto entrará em contato 
com os inscritos para as audições. 

O Coral foi criado em junho de 1994 e completa-
rá 25 anos em 2019. Formado por 65 crianças com 
idades entre 6 e 17 anos, é coordenado por Sônia 
Onuki. O projeto já atendeu mais 2 mil crianças e 
jovens de Cubatão e da região. Recebe os apoios do 
Rotary Club de Cubatão e da Prefeitura Municipal.
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comunidade

Inscrições abertas 
para vestibular de 

medicina em Cubatão
As inscrições para o 

vestibular do curso de Ba-
charelado em Medicina em 
Cubatão estarão abertas até 
13 de janeiro, pela internet 
www.usjt.br/medicina ou 
via telefone (11) 2799-1677, 
de 2ª a 6ªfeira (exceto feria-
dos), no horário das 9h às 
20h e aos sábados, das 9h às 
12h. A prova será realizada 
no dia 20 de janeiro, às 14h.

Inovação 
e tecnologia

Além de 30 professores 
100% mestres ou doutores, 
a unidade Cubatão conta 
com laboratórios de alto 
padrão e tecnologia utiliza-
da em alguns dos melhores 
hospitais do País. No la-
boratório morfofuncional, 
os alunos terão acesso a 
modelos anatômicos 3D e 
diversos microscópios aco-
plados aos computadores 

para visualização de lâmi-
nas de forma individual; e 
uma mesa digital com um 
atlas completo de anatomia, 
capaz de realizar simulações 
de funções dos sistemas 
nervoso, circulatório e res-
piratório, analisar exames e 
tomogra� as, medir distân-
cias de lesões, simular cirur-
gias, entre outras funções.

Já no laboratório de si-
mulação e habilidades, os 
alunos podem praticar ma-
nobras com robôs que si-
mulam pacientes. Ao todo 
são quatro simuladores, um 
deles de alta resolução, que 
permite aos alunos, além de 
medir batimentos cardíacos, 
respiração e aferir pressão, 
simular ataques cardíacos, 
problemas respiratórios, 
tosse, emissão de � uidos 
corpóreos, entre outras ati-
vidades do corpo humano. 
Todas as salas de aula pos-

suem formatos de sala de 
reuniões para grupos de 12 
pessoas, possibilitando um 
aprendizado aprofundado 
para as turmas de medicina.

Os seis pavimentos do 
prédio do curso de Medici-
na estão localizados na Rua 
São Paulo, 328, no Jardim 
São Francisco, para fun-
cionamento nos três pri-
meiros anos. Depois, será 
transferido para a sede de-
� nitiva, a ser construída na 
Avenida Martins Fontes, 
130, Vila Nova, próximo 
ao Pronto Socorro Munici-
pal e do Hospital Municipal 
de Cubatão. A localização 
estratégica favorece a in-
teração entre alunos e co-
munidade. Os estudantes 
já atuarão nas unidades de 
saúde desde o primeiro ano, 
sempre com suporte de pro-
fessores tutores e apoio de 
laboratórios integrados.

Faculdade

Conselho Consultivo de Clientes traz 
melhorias nas unidades da FSFX

Saúde

Desde 2015, os Conselhos 
Consultivos de Clientes da 
Fundação São Francisco Xa-
vier (FSFX) vem contribuin-
do signi� cativamente com a 
melhoria contínua dos servi-
ços em suas unidades. Qua-
tro grupos de conselheiros 
foram formados por clientes 
dos diversos segmentos, pes-
soa física e jurídica. Sendo 
dois no Vale do Aço, um em 
Belo Horizonte e outro na 
Baixada Santista. Ao todo, 
100 pessoas já passaram pe-
los Conselhos, entre pacien-
tes da internação e clientes 
de serviços como exames e 
ambulatórios, escolhidos cri-
teriosamente a partir de crí-
ticas, reclamações e elogios 
registrados na Central de Re-
lacionamento com Clientes.

No ano de 2018, a Fun-
dação São Francisco Xa-
vier (FSFX) realizou diver-

sos avanços, muitos deles 
por meio da interação com 
o Conselho Consultivo de 
Clientes.

O objetivo é promover o 
diálogo aberto entre a FSFX 
e os clientes, realizando reu-
niões onde o grupo de con-
selheiros pode identi� car 
pontos críticos que necessi-
tam ser revisados pela Insti-
tuição, além de sugerir solu-
ções para os apontamentos, 
como benefício coletivo. Os 
gestores da FSFX tem a opor-
tunidade de ouvir o cliente, 
reconhecendo a importân-
cia do empoderamento e da 
transparência, valorizando a 
participação do público na 
instituição. “Na oportunida-
de de ouvir presencialmente 
o cliente captamos o verda-
deiro sentido com a emoção 
da fala, interpretando a es-
sência do conteúdo da co-

municação, o que resulta na 
� delização, fortalecimento 
e qualidade de nossos servi-
ços e produtos, alinhados a 
estratégia da instituição. Sa-
ber identi� car o que o clien-
te realmente quer é um fator 
determinante para criar uma 
boa relação garantindo a sa-
tisfação”, conta a gerente de 
relacionamento com clientes, 
Elaine Andrade Silva Vieira.

“A melhor maneira de 
resolver de fato as necessi-
dades dos clientes é manter 
um bom e próximo relacio-
namento. Nós sabemos o que 
realmente funciona e o que 
precisa de adequações para 
um melhor atendimento. Ter 
um grupo composto pelos 
consumidores dos serviços 
prestados estreita os laços 
com a Fundação São Francis-
co Xavier, e nos dá a certeza 
de que somos a prioridade 

da Instituição”, explica a con-
selheira Maria Ignez Gerken 
De Sousa, integrante do Con-
selho em Belo Horizonte.

 “Criar o Conselho como 
ferramenta de aproximação 
com seu público foi uma 
excelente manobra da Fun-
dação para detectar onde é 
preciso fazer mudanças para 
estabelecer um atendimento 
de extrema qualidade”, conta 
Cleo Eduardo do Marco Can-
tarino, membro do grupo de 
conselheiros de Santos. No 
Vale do Aço, hoje, o grupo é 

formado por 15 integrantes. 
As unidades de Belo Hori-
zonte e Santos contam com 
14 clientes colaboradores. 

Em Santos, após a rei-
nauguração do Hospital de 
Cubatão (HC) sob gestão da 
Fundação São Francisco Xa-
vier, o Conselho Consultivo 
de Clientes FSFX promoveu a 
reforma da Central de Aten-
dimento ao Cliente (CAC) 
Santos, a construção de seis 
novos consultórios, além da 
implantação de vendas de 
planos individuais em Santos 

e do Alô Usisaúde. Em Belo 
Horizonte, houve o aumento 
de bene� ciários inscritos nos 
projetos da promoção da saú-
de, início da comercialização 
dos planos odontológicos e 
aeromédico aos aposentados, 
implantação de vendas de 
planos individuais e amplia-
ção do Usifamília.

Para Lina Marcia Fialho de 
Amorim, cliente conselheira 
no Vale do Aço, a parceria 
ainda trará muitos avanços 
para as unidades. “Consegui-
mos mudanças bastante sig-
ni� cativas depois da abertura 
desse canal. Além dos bene-
fícios já implementados até o 
ano de 2018, esperamos para 
2019 mais avanços e trans-
formações bené� cas para 
os clientes e também para a 
Fundação. É importante sa-
ber que recebemos atenção 
e que as nossas necessidades 
são atendidas da melhor e 
mais e� ciente maneira possí-
vel”, conta Lina.

“Estamos alinhados aos 
objetivos estratégicos que 
direcionam as ações cor-
porativas da Fundação e de 
suas unidades de negócio. O 
nosso compromisso é com 
a satisfação do cliente. Ao 
mantermos este diálogo, rati-
� camos a qualidade presente 
em nosso DNA, seguindo os 
mais altos padrões, sempre 
levando em consideração 
o bem estar e qualidade de 
todos os serviços prestados 
pela instituição”, a� rma a su-
perintendente corporativa de 
gestão, Adriana Leite Chaves 
Quintela. 

“A melhor maneira de resolver 
de fato as necessidades dos 
clientes é manter um bom e 
próximo relacionamento.”
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IV Festival de Gala encerrou 
mais um ano de sucesso na Gade

Festa

Depois de mais um ano 
de trabalho duro e grandes 
realizações, a Gade - Ginás-
tica Ritmica  apresentou, no 
dia 15 de dezembro, a quarta 
edição do Festival de Gala. 
Uma noite de muito sucesso, 
onde as alunas apresentaram 
em grande espetáculo uma 
releitura de "O Rei Leão".

Um verdadeiro show, 
rico em cores e emoção, com 
apresentação impecável pela 
beleza das performances. O 
evento aconteceu no Centro 
Esportivo Romerão, na Vila 
Couto, em Cubatão. Além 
de ginástica rítmica, houve 
a participação de equipes de 
dança convidadas.

A Gade fi ca na Rua 
São Paulo, n° 373, 
Jd. São Francisco. 
Mais informações 
com a professora 
Laine, através do 
13 99143-1780

Muito amor aos idosos do Lar Fraterno
Social

Em ação realizada no dia 23 de dezembro, amigos 
se reuniram para levar amor e alegria aos idosos do 
Lar Fraterno de Cubatão. A ação foi encabeçada pela 
diretora do Acontece, Jaque Barbosa, a mamãe noel do 
evento.
O Lar abriga 27 idosos e cada um foi apadrinhado por 
um amigo da causa, que além de um mimo levou tam-
bém gentileza e carinho numa tarde de total emoção.

Novidades
Para 2019, a Gade traz 

algumas novidades. Além 
do BarreFit, agora a escola 
dispõem de aulas de Ballet e 
Jazz. Para os interessados o 
período de novas matrículas 
segue até dia 18 de janeiro. 
E vem muito mais por aí, 
aguardem!


