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20 anos

FESTA

O ano letivo começou mas, ao que tudo indica, as aulas na rede municipal de ensino podem demorar para engre-
nar. As escolas, precisando de reformas, não suportam as fortes chuvas de verão e, além disso, professores revol-
tados com perdas salariais, continuam ‘batendo o pé’. 03

Semana tumultuada 
para a Educação

Feijuca dos Amigos 

E AGORA?

Em clima familiar, a Feijuca dos Amigos 
by Jaque Barbosa já está virando tra-
dição e reuniu 150 amigos no Espaço 
Acontece no último domingo. 05

COLUNA 
CIDO BARBOSA 02

Aulas da
Faculdade de
Medicina começam 
na próxima segunda

ESCRITURA 
DEFINITIVA 
Moradores do 
Bolsão 8 terão 
nova rodada 
para apresentar  
documentos, 
na semana 
que vem

Obras do Bom 
Prato já começaram: 
é pra ficar pronto 
em seis meses

Nilton Fukuda/Estadão
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Sisu e demais vestibula-
res e concursos públicos. 
Também realiza simula-
dos e visitas monitora-

das a universidades pú-
blicas, museus e espaços 
afi ns. As aulas no Núcleo 
Cubatão  terão início no 
dia  9 de março, aos sá-
bados, com grupos de 
estudos e aulas comple-
mentares em dias de se-
mana à noite. 

coluna do 

Cido Barbosa
cidobarbosa@uol.com.br

Faculdade
Começam na próxima segunda-feira (18) as 

aulas na Faculdade de Medicina da Universidade 
São Judas, em Cubatão. Localizada no Jardim São 
Francisco, na Rua São Paulo, ao lado do Extra, a 
unidade vai receber seus primeiros 100 alunos, nes-
te mês. A maioria vem de outras cidades, muitas 
fora da região.

Bom Prato
A reportagem obeservou que começaram as 

obras do Bom Prato, também no Jardim São Fran-
cisco. Fica na Antiga Fábrica da Comunidade, em 
frente ao Posto Ipiranga, da Rua São Paulo. Nas 
últimas semanas o atraso do início das obras vinha 
sendo objeto de crítica nos bastidores, o que foi re-
gistrado pela coluna. A expectativa agora é de que 
esteja funcionando em 6 meses.

Em prol dos desabrigados
Nesta sexta (15), nomes conhecidos do cenário 

artístico cubatense promovem um show em prol dos 
moradores que perderam seus pertences por conta das 
chuvas que atingiram diversos bairros da Cidade. 

O evento acontece a partir das 22 horas na Bom 
Gosto Music (Travessa São José Vicente, 91, Vila 
Elizabeth). A entrada individual é apenas um quilo de 
alimento não perecível ou de produtos de limpeza do-
méstica, que serão utilizados para montar kits e cestas 
básicas a serem doadas aos moradores 

Já confi rmaram presença no evento os artistas: Will 
di Camargo, Sandro & Adriano, Bruninho do Arrocha, 
Los Malvados, Adriano Pegada Forte, Anjos do Sol, 
Dinazinho GeraSom, Camarão Sanfoneiro, Os Guer-
reiros do Forró, Os Cobras do Forró e Magro Show.

A ação promovida 
pela secretaria municipal 
de Habitação acontece 
no CEU da Rua Januário 
Cândido Pontes, s/nº, nos 
dias 21 e 22 (quinta e sex-
ta-feira) das 9 às 11h45 e 
das 13 às 16h: no dia 23 
(sábado), das 9 às 12h.

DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA
As famílias convocadas 

devem apresentar: cédula 
de identidade; CPF; tí-
tulo de eleitor; número 
de identi� cação social; 

Moradores do B8 devem 
apresentar documentos 

Inscrições abertas 

Começamos o ano com muitas tragédias, muitas delas, fruto de 
irresponsabilidade de gestores públicos e privados. O assunto foi tema 
do último comentário do maior jornalista da atualidade, antes de 
morrer vítima de uma tragédia que, em tese, também poderia ter 
sido evitada. Mas como dizia Boechat, vamos tocar o barco.

Aqui em Cubatão, depois da tragédia de Brumadinho, o assunto 
sobre as comportas da Billings voltou à pauta, depois de muitos anos. 
Trata-se de um temor que povoa o imaginário popular há décadas: 
seu rompimento dizimaria a cidade. A cava subaquática, no Canal 
Piaçaguera, voltou à discussão nas redes sociais.

Do ponto de vista prático, não precisamos de nenhuma grande 
tragédia para sofrer, no começo do ano. Quando as chuvas são inten-
sas, já se sabe: a cidade enche, trazendo prejuízo.

ESCRITURA DEFINITIVA

EDUCAFRO

Na próxima semana, os moradores do Jardim Nova República, em Cubatão, 
participam da segunda etapa da coleta de documentos para 
regularização fundiária.

carteira de trabalho, de-
claração do empregador 
ou de autônomo ou ainda 
carta de concessão de ben-
e� ciário do INSS; os três 
últimos holerites, extratos 
ou históricos de crédito; 
certidões de nascimento, 
casamento, divórcio, união 
estável ou óbito; carnê do 
IPTU; contrato originário 
da Prefeitura Municipal de 
Cubatão/Cursan e todos os 
contratos posteriores; e in-
strumento declaratório de 
direito ou termo de quita-
ção da Cursan.

Quem deve comparecer

Os proprietários dos seguintes imóveis: 
Avenida C, Senador Amaral Furlan, do nº 15 
ao 133; Rua 1, José Rodrigues dos Santos, do 
nº 175 ao 226 e ainda 232, 240, 246, 254, 
260, 268, 274, 282 e do 288 ao 296; Rua 2, 
José Lopes da Silva, do nº 175 ao 296; Rua 3, 
José Quirino Dantas, nºs 175, 183 e do 189 
ao 296; Rua 4, Alberto Pinto de Carvalho, nºs 
175, 183, 189, 197, 203, 211, 259, 267, 273, 
281, 287 e 295; Rua 5, Jaime Duarte, do nº 
175 ao 296; Rua 6, Lourenço Bati sta de Araú-
jo, do nº 175 ao 296; e Rua 28, Silvestre Perez 
Esteves, do nº 16 ao 134.

Acontece nos dias 23 e 
24 de fevereiro a inscrição 
presencial para a turma 
2019 do curso pré-ves-
tibular  comunitário do 
Projeto Educafro  Núcleo 
Cubatão. Das 10h às 16h 
na Av. Dr. Fernando Cos-
ta, 389, V. Paulista (Sindi-
limpeza).

Interessados devem 
apresentar: CPF, RG, 
comprovantes de renda 
de todos os moradores 
da residência, de 16 anos 
ou mais, da casa do inte-
ressado; histórico do en-
sino médio ou certifi cado 
de conclusão de curso ou 
ainda declaração escolar, 
além de uma foto 3 x 4, e 
pagamento da taxa.

Conteúdo
Aulas de orientação 

vocacional e cidadania 
com foco nos direitos 
humanos, além das aulas 
tradicionais preparató-
rias para o Enem, Prouni, 

Projeto Educafro 
É uma rede nacional  

de educação alternati-
va formada de profi s-
sionais voluntários e 
já  existe há 18 anos na 
Baixada. Luta pela in-
clusão de negros e po-
bres no ensino superior.

 
Voluntários
 O  Projeto neces-

sita de professores em 
todas as áreas e con-
teúdos exigidos nos 
vestibulares públicos 
e Enem, além de pes-
soal para trabalhar no 
apoio administrativo. 
Interessados falar com 
Paloma (988348139) 
Antonio (991229343) 
ou Julio (974090512/ 
991503322). O e-mail 
de contato é o nucleoe-
d u c a f r o c u b a t ã o @
gmail.com e também 
há informações nas re-
des sociais do projeto. 

Toca o barco
 A educação, longe de ser de primeiro mundo, é cada vez mais afe-

tada com a precariedade das escolas: do total de 55, estima-se que 50 
estariam ‘bichadas’.  Pra piorar, a falta de ‘a� nidade’ do governo mu-
nicipal com os professores, resulta em paralizações: semana passada 
teve uma e na próxima pode ter outra.

É diante deste cenário que Acontece rea� rma seu posicionamen-
to editorial. Do alto dos 20 anos de circulação ininterrupta, olhando 
a notícia do ponto de vista do leitor. Por este motivo, ampliando os 
canais de interação no acontecedigital  e no impresso, a partir desta 
sexta, com o primeiro caderno exclusivo de notícias com o cotidiano 
da cidade, trazendo o leitor para dentro de nossas páginas.

Boa leitura, continuamos falando no digital e até a próxima sexta, 
com mais uma edição impressa.

Certidão municipal 
na internet

Tirar segunda via 
de boletos, certidão 
negativa de débitos ou 
até mesmo  consultar 
dívidas. Agora, em 
Cubatão, tudo pode 
ser feito no site www.
cubatao.sp.gov.br, na 
parte de cima, no link 
em azul “Certidões 
Online”. À distância 
de apenas alguns cli-
ques, o contribuinte 
(pessoa física ou ju-
rídica) também tem 
acesso à certidão po-
sitiva, quando houve 
ingresso de recurso 
judicial ou adminis-
trativo questionando 
o tributo. O Muni-
cípio emite cerca de 
400 certidões mensal-
mente. 

O documento, com 
autenticação eletrônica 
e validade de seis me-
ses, pode ser impresso 
diretamente pelo con-
tribuinte, sem a neces-
sidade de se deslocar 
até a Prefeitura.

 23 e 
24 fev.

são as datas 
para as inscri-

ções. Precisam 
ser presenciais
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CHOVENDO 
NA ESCOLA
Além das greves dos 

professores, a chuva tam-
bém causou estragos e 
atrapalhou o início do ano 
letivo da Cidade. Diversas 
escolas tiveram que sus-
pender as aulas para rea-

lizar limpeza do prédio e 
dos materiais. 

Nas UME’s Dom Pedro 
(Vila Natal), Santa Cata-
rina (Morro do Índio), 
Ceará (Vila Nova), Mario 
de Oliveira Moreira (Vale 
Verde), a água tomou conta 
das instalações das unida-
des. Salas de aula, corredo-
res e todas as dependências 
� caram inundadas. As au-
las na terça (12) foram sus-
pensas para que as escolas 
passassem por limpeza e 
higienização.

ESTADO DE GREVE
Na terça-feira, (12) 

cerca de 400 professores 
� zeram paralização de 24 
horas, suspendendo as au-

comunidade400 professores participaram da 
paralização na última terça

Mais um início de ano letivo 
tumultuado em Cubatão

Temporal desta semana 
assustou de novo

 Muita 
água

Várias escolas 
tiveram aulas 
supensas para 

limpeza e
 higienização 

COBERTOR CURTO
Havia expectativa de que 

uma verba de 6 milhões no 
contrato de manutenção 
poderia resolver o proble-
ma; longe disso. Destes, 
2,5 são de emendas impo-
sitivas de vereadores e que 
não contemplam escolas, 
sobra 3.5 para manuten-
ção na cidade toda: se fosse 
tudo para as escolas ainda 
seria pouco. Sabe-se que de 
55 unidades escolares, 50 
estariam precisando de re-
formas (de verdade). Dian-
te da situação em que se 
encontram as unidades, se 
não aparecer verba de ou-
tro lugar, não vai dar nem 
para o começo. O fato é que 
deveria haver um convênio 
com o Fundeb com verba 
especí� ca, mas não há.

ULISSES 
GUIMARÃES: 
Já capenga, a UME da 

Vila Natal foi uma das que 
mais se abalou com a chu-
va e está sem condições 
para continuar funcionan-
do. Os alunos serão trans-
feridos provisoriamente 
para o CEU, no Jardim São 
Francisco, devendo ser 
atendidos pelo transporte 
escolar. Serão 773 alunos, 
resta saber se o CEU que 
já tem demanda especí� ca 
terá capacidade para com-
portar os novos hóspedes.

 No pátio da escola, 
diante de centenas de pais, 
o Prefeito prometeu que a 
unidade da Vila Natal será 
reformada este ano.

Na segunda-feira 
acontecedigital publica-
va alerta da Defesa Ci-
vil para novos temporais 
nesta semana. A chuva 
veio forte na terça, o rio 
subiu e alguns morado-
res dos Pilões chegaram 
a deixar casas, mas logo 
a situação se normalizou. 

UME 
D. Pedro, 
uma das 
que 
sofreram 
com  as 
enchentes

Grupo de professores promete parar todas as terças, até que ‘se resolva’

Moradores de bairros 
como Ilha Caraguatá, Vila 
Nova, Parque São Luiz e 
Vale Verde enviaram fo-
tos com as ruas alagadas. 
Dentre os equipamentos 
públicos o maior prejuí-
zo mesmo foi nas escolas 
que tiveram as aulas sus-
pensas.

DOAÇÃO

las na metade das escolas. 
Pressionaram também a 
Câmara. Entre as ativida-
des destaque para o Varal 
solidário, em prol das víti-
mas das enchentes.

A paralização da sema-
na anterior coincidiu com 
a suspensão das aulas por 
causa das chuvas.

Nova paralização está 
marcada para a próxima 
terça-feira (19). 

Em nota, o SindPMC 
comemora a provação do 
PL 170/2018 que estabele-
ce o cumprimento do Piso 
Nacional Docente no Mu-
nicípio. Segundo o Sindi-
cato, parte dos professores 
da Educação Infantil 1, re-
cebe abaixo do valor.

Encabeçado 
pela 
jornalista 
Jaque 
Barbosa, o 
Jornal Acon-
tece também 
foi ponto de 
arrecadação 
para ajudar 
as vítimas da 
enchentes

O ano começa novamente com muitas dificuldades na rede municipal de ensino. As escolas, precisando de reformas, não 
aguentam as fortes chuvas de verão. Além disso, professores revoltados com perdas salariais vivem em ‘pé de greve’.

Primeiro 
de Maio, 
na Vila 
Nova, na 
noite de 
terça, 12
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Na semana passada o Colégio ABC e seus alunos deram Boas-vindas a um novo 
ano letivo. A escola preparou diversas atividades e brincadeiras para receber 
os alunos. Tanto novos como velhos alunos foram recebidos com muito amor, 
carinho e alegria pelos docentes.

Em missão

Volta às 
aulas

Eles abandonaram tudo para servir em tempo inte-
gral, levando o evangelho restaurado de Jesus. Elder de 
Jesus e Elder Mcclelland são os missionários da Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que atuam em 
Cubatão, na região central da cidade.

Durante dois anos a missão dos jovens é exclusiva e 
integral. Em quanto um veio da Bahia, o outro deixou 
tudo no Texas, há um mês, e agora leva ‘a palavra’ de casa 
em casa, em Cubatão.

Na mala, carregam apenas pan� etos e livros, sendo o 
principal deles, o evangelho, o que sustenta a pregação.

 Na última semana o trabalho foi desenvolvido na 
região do Jardim São Francisco, onde � ca o Jornal Acon-
tece.  A Igreja � ca na Rua São Paulo esquina com a Rua 
São José.

Reforma na Casa de Emaús 
A Casa de Emaús 

passará por reforma 
completa de sua estrutu-
ra. Nesta sexta (15), Pre-
feitura e Associação da 

Divina Misericórdia - Casa de 
Emaús assinam convênio que 
vai permitir a obra.

A solenidade acontece na 
sede, à Av. das Nações Unidas, 

330, na Vila Nova, a partir 
das 19 horas. 

A organização não go-
vernamental atende pessoas 
em situação de rua, com 
capacidade para 10 vagas, 
como casa de passagem, e 
mais 10 para acolhimento 

institucional. A instituição   
oferece atendimento social e 
psicológico junto com o Caps, 
Serviço de Saúde e Centro Pop 
para reinserção social, garan-
tia de direitos, além de ofere-
cer cuidados com higiene pes-
soal e refeições. 
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por Jaque Barbosa Jaque Barbosa
@jaqueeebarbosa
13 97414-8664jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

O projeto Samba no 
Posto já virou o point da 
galera. Com aquele som 
de responsa do Samba 
Guetto, o Ipiranga da 
Rua São Paulo realiza 
o samba toda sexta, no 
início da noite, como 
forma de promover o 
entretenimento. Se tá 
dando certo? Pergunta 
lá no Posto Ipiranga  
Rua São Paulo, 295

150 pessoas lotaram o Espaço Acon-
tece, feijuca de responsa do Buff et 
M&M e aquele pagodinho gostoso do 
Samba Guetto, garantiu a diversão do 
último domingo na Feijuca dos Ami-
gos by Jaque Barbosa. A próxima já 
tem data marcada, será dia 10 de mar-
ço pra curar a ressaca do carnaval e 
os convites já podem ser reservados.

• Priscila Bombardelli Fotografi a
• Espaço Danado de Bom
• Rejuvenesce Spa & Beleza
• Cebolinha Brinquedos
• Vip One Academia
• Doçuras de Vó Brigadeiros
• Eskimó Sorvetes

No próximo sábado, 
23, acontece mais 
uma edição da Festa 
Tropical  no Clube dos 
Corretores de Café, no 
Morro da Nova Cintra 
(Av. Santista, 2054).
A animação fi ca por 
conta do Grupo Coisa 
de Pele e Dj Alex Fon-
tes, com muito samba 
enredo e axé. As tradi-
cionais marchinhas de 
carnaval garantem uma 
divertida viagem no 
tempo. A festa é open 
bar (chopp, batidas, re-
frigerante e água), com 
grande variedade de 
frios, frutas e salgados 
inclusos. O passaporte 
para a folia custa R$ 
80,00. Info 9742-07917. 
A festa acontece das 
19h a meia noite.

A Escola Técnica de 
Música e Dança Ivanil-
do Rebouças da Silva, 
será palco para espe-
táculo do Piano Trio. O 
baixista Maurício Jesus 
e o baterista Vinicius 
Navarro se apresen-
tarão junto com o ex 
aluno de música da 
escola, Adolfo Men-
donça, pianista de 
sucesso em São Paulo. 
O evento acontece 
no Salão de Audições 
do Conservatório (A. 
Nações Unidas, 168 na 
Vila Nova) no dia 12 de 
março (terça), às 20h. 
A entrada é franca.

Casa cheia

Feijuca dos amigos já virou tradição

Feijuca dos amigos
agradece o apoio

23/02

12|03

Save thedate

24|02
7ª Mostra Ecofalante de 
Cinema Ambiental será 
no dia 24 de fevereiro. A 
Mostra exibirá o docu-
mentário Blue - Triste 
Oceano com sessão às 
20 horas, na Praça das 
Bandeiras (Centro/Pitan-
gueiras em Guarujá). 
A entrada é 1 quilo de 
alimento não perecível, 
destinado ao Fundo 
Social de Solidariedade 
de Guarujá.
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

(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 gal-
pão 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 quar-
tos - piscina - garagem p/ 
três veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUAN ANDRADE DOS SANTOS e EVELLYN 
CLEYCE SILVA DE SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 421101520 - SSP/SP, CPF n.º 42903779805, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 178, 
fl s. nº 147, Termo nº 107656), nascido no dia dois de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e quatro (02/02/1994), residente na Rua Álvaro Ferreira, 66, Jardim Cos-
ta e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, repositor, com 50 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP e de MARIA DAS DORES ANDRADE DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, falecida há 4 meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 559154379 - SSP/SP, CPF n.º 50835002802, com 18 anos de 
idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 260, fl s. nº 153, Termo nº 
180783), nascida no dia dois de agosto de dois mil (02/08/2000), residente na Rua 
Álvaro Ferreira, 66, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ERONIL-
DES MOISES DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 46 anos de 
idade, residente em RECIFE - PE e de ADRIANA MARIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, diarista, com 40 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se al-
guem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DOUGLAS SILVA DOS SANTOS e JOSEFA ELAI-
NE CARVALHO DOS REIS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, operador de empilhadeira, RG n.º 44396181 - SSP/SP, CPF n.º 37807566841, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e oito (20/02/1988), residente na Rua dos Girassóis, 441, 
Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de GERALDO LOPES DOS SANTOS, enca-
nador, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DORALICE SILVA DOS 
SANTOS, do lar, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de 
Jessica Juliana Coelho através de escritura pública lavrada no 1ªTabelião de Notas 
de Cubatão-SP, no livro nº213, fl s.089/090 aos 03/12/2015.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, servente, RG n.º 648240423 - SSP/SP, CPF n.º 
03254947541, com 26 anos de idade, natural de RIBEIRA DO POMBAL - BA (Ribeira 
do Pombal-BA  Livro nº 30, fl s. nº 72, Termo nº 32958), nascida no dia quatorze de 
novembro de mil novecentos e noventa e dois (14/11/1992), residente na Rua dos 
Girassóis, 441, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de RIVALDO NUNES DOS 
REIS, ajudante, com 61 anos de idade, residente em PEDRO DE TOLEDO - SP e de 
MARIA CARVALHO DOS REIS, do lar, com 56 anos de idade, residente em PEDRO DE 
TOLEDO - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: SÉRGIO MARTINIANO SILVA e ADRIANA PE-
REIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, líder operacio-
nal, RG n.º 38946619 - SSP/SP, CPF n.º 94780978653, com 43 anos de idade, natural 
de UBERABA - MG (Uberaba-MG  Livro nº 124, fl s. nº 139, Termo nº 55664), nas-
cido no dia treze de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (13/11/1975), 
residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 351, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: 
N/C, fi lho de CELINO MARTINIANO SILVA, falecido há mais de 10 anos e de JOSEFI-
NA FERREIRA SILVA, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente administra� va, RG n.º 623571389 - SSP/SP, CPF n.º 
05049064961, com 33 anos de idade, natural de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR (Corné-
lio Procópio-PR  Livro nº 91, fl s. nº 150, Termo nº 13162), nascida no dia dezesseis 
de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (16/11/1985), residente na Rua 
Manoel Mathias de Souza, 351, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de EZIO 
PEREIRA, pedreiro, com 56 anos de idade, residente em CORNÉLIO PROCÓPIO - PR 
e de IRANI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, falecida há 14 anos. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi -
xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MAURÍCIO DOS SANTOS REIS e HELLEN DE CASSIA 
ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador, RG n.º 
15372784 - SSP/BA, CPF n.º 06417623564, com 25 anos de idade, natural de SENTO 
SÉ - BA (Sento Sé-BA(2ºDistrito Piri)  Livro nº 13, fl s. nº 140, Termo nº 549), nascido no 
dia oito de março de mil novecentos e noventa e três (08/03/1993), residente na RUA 
das Azaléias, 520, Ap.01, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: mauricioreis1993@outlook.
com, fi lho de MURILO RODRIGUES DOS REIS, de nacionalidade brasileira, agricultor, 
com 48 anos de idade, residente em SENTO SÉ - BA e de MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 
DOS SANTOS REIS, de nacionalidade brasileira, merendeira, com 46 anos de idade, 
residente em SENTO SÉ - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, di-
vorciada, motorista, RG n.º 34448490 - SSP/SP, CPF n.º 27431616805, com 39 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de setembro de mil novecentos 
e setenta e nove (04/09/1979), residente na RUA das Azaléias, 520, Ap.01, Vila Natal, 
Cubatão - SP, E-mail: hellen_610@hotmail.com, fi lha de JEFERSON SILVANO ALVES, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Ronaldo Aparecido de 
Araujo, conforme sentença datada aos 24/05/2001, proferida pelo Juiz de Direito da 
3ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, extraído dos autos de nº003/01. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: HENRIQUE DAVI LUZ DOS SANTOS e ANA 
BEATRIZ FERREIRA DE CAMPOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, operador de telemarke� ng, RG n.º 53532100 - SSP/SP, CPF n.º 
42295744873, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte 
e sete de julho de mil novecentos e noventa e oito (27/07/1998), residente na 
Rua Santa Isabel, 441, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ 
ELIAS DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROMILDA LUZ DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operador de te-
lemarke� ng, RG n.º 580066216 - SSP/SP, CPF n.º 45512987860, com 20 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de agosto de mil novecentos 
e noventa e oito (15/08/1998), residente na Rua Maria do Carmo, 901, apto.11, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de THIAGO DE CAMPOS, de nacio-
nalidade brasileira, atendente, com 38 anos de idade, residente em TAUBATÉ - SP e 
de GILDA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 36 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: HENRIQUE DAVI LUZ DOS SANTOS e ANA BEA-
TRIZ FERREIRA DE CAMPOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, operador de telemarke� ng, RG n.º 53532100 - SSP/SP, CPF n.º 42295744873, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de julho 
de mil novecentos e noventa e oito (27/07/1998), residente na Rua Santa Isabel, 
441, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ ELIAS DOS SANTOS 
FILHO, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROMILDA LUZ DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, operador de telemarke� ng, RG n.º 580066216 
- SSP/SP, CPF n.º 45512987860, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia quinze de agosto de mil novecentos e noventa e oito (15/08/1998), resi-
dente na Rua Maria do Carmo, 901, apto.11, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de THIAGO DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, atendente, com 38 
anos de idade, residente em TAUBATÉ - SP e de GILDA FERREIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 36 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: WANDERSON FRANÇA DE SOUSA e SHEILA CAR-
VALHO DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
fren� sta, RG n.º 509372636 - SSP/SP, CPF n.º 48531452813, com 21 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP, nascido no dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa 
e sete (18/06/1997), residente na Avenida Principal, 1637, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lho de ORISVALDO HERCULANO DE SOUSA, de nacionalidade bra-
sileira, fren� sta, com 41 anos de idade, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- SP e de LUCIVANIA FRANÇA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 36 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 53177613X - SSP/SP, CPF n.º 50988715813, 
com 20 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Miguel Paulista - São Paulo-SP  
Livro nº 107, fl s. nº 288, Termo nº 63961), nascida no dia vinte e dois de julho de 
mil novecentos e noventa e oito (22/07/1998), residente na Avenida Principal, 1512, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ALTAMIRA CARVALHO DO NASCI-
MENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDSON VALDEVINO NECO e PALOMA DA 
SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encar-
regado, RG n.º 47437801 - SSP/SP, CPF n.º 23283856800, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta e um de maio de mil novecentos 
e noventa e um (31/05/1991), residente na RUA Manoel Mathias de Souza, 25, 
Bloco 1, Ap.4, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO PEREIRA NECO, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de SIMONE VALDEVINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, aux. de serviços gerais, RG n.º 637944501 - SSP/SP, CPF 
n.º 52954392835, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e oito (17/10/1998), residente 
na RUA Manoel Mathias de Souza, 25, Bloco 1, Ap.4, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha 
de MARINÊS PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 
42 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: HAILTON TRINDADE DA SILVA e DIANA DOS 
SANTOS DA CONCEIÇÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
porteiro, RG n.º 467590643 - SSP/SP, CPF n.º 40482801808, com 28 anos de idade, 
natural de PRAIA GRANDE - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 30, fl s. nº 25, Termo nº 
22522), nascido no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa (18/08/1990), 
residente na Rua José Gomes Ferreira, 14, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: dia-
nahailton@gmail.com, fi lho de HAMILTON TRINDADE DA SILVA, falecido há 27 anos, 
residente em PRAIA GRANDE - SP e de MARIA GERMANA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 47183067 - 
SSP/SP, CPF n.º 39407382800, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão-SP  Livro nº 142, fl s. nº 165, Termo nº 38777), nascida no dia quatro de agosto de 
mil novecentos e noventa (04/08/1990), residente na Rua José Gomes Ferreira, 14, 
Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: dianahailton@gmail.com, fi lha de JOSÉ LUIZ DA 
CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 65 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP e de CICERA DIONISIA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ AURO CÉLIO DA SILVA e SUELI GOMES 
DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG 
n.º 506738760 - SSP/SP, CPF n.º 72821140304, com 42 anos de idade, natural de 
CAMPO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 06, fl s. nº 234, Termo nº 8460), nas-
cido no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (18/02/1976), 
residente na Rua Luiz Lamber� , 940, Vila Costa Muniz, Cubatão - SP, E-mail: não 
possui, fi lho de RAIMUNDO NONATO DA SILVA, falecido há 20 anos e de ANTONIA 
MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 2648919 - SSP/SP, CPF n.º 01826063331, 
com 33 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI (Capitão de Campos-PI  Livro 
nº 14, fl s. nº 107, Termo nº 16028), nascida no dia primeiro de novembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (01/11/1985), residente na Rua Luiz Lamber� , 940, 
Vila Costa Muniz, Cubatão - SP, E-mail: não possui, fi lha de ANTONIO GOMES DE 
CASTRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 79 anos de idade, residente 
em BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI e de MARIA DO CARMO SILVA CASTRO, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente em BOQUEIRÃO DO 
PIAUÍ - PI. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANTONIO JEAN DO NASCIMENTO e PATRICIA 
SILVA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
supervisor, RG n.º 30458240 - SSP/SP, CPF n.º 27714557818, com 40 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de setembro de mil novecentos e 
setenta e oito (10/09/1978), residente na RUA dos Girassóis, 505, Vila Natal, Cuba-
tão - SP, E-mail: patriciajeannascimento@gmail.c, fi lho de ANTONIO GENIVALDO 
DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA NEIR ALMEIDA DO NASCIMENTO, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de vendas, 
RG n.º 349614581 - SSP/SP, CPF n.º 30844512818, com 36 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(10/05/1982), residente na RUA dos Girassóis, 505, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: 
patriciajeannascimento@gmail.c, fi lha de JOSE MANOEL DO NASCIMENTO, fale-
cido há 14 anos e de JOSEFA SILVA DO NASCIMENTO, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCELO MARQUES RODRIGUES e CRISTIANA 
MARTINS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, policial 
militar, RG n.º 221170418 - SSP/SP, CPF n.º 15920618850, com 44 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 46, fl s. nº 82, Termo nº 35571), nascido no 
dia quinze de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (15/09/1974), residente 
na Rua das Violetas, 31, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: rodrigues334@bol.com.br, 
fi lho de JOAQUIM MARQUES RODRIGUES, falecido há 3 anos e de MARIA BERNADETE 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica 
em enfermagem, RG n.º 34350098X - SSP/SP, CPF n.º 30978509889, com 36 anos de 
idade, natural de BRASÍLIA - DF (Ceilandia- 7.Ofi cio - DF  Livro nº 18, fl s. nº 233, Termo 
nº 10433), nascida no dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(19/09/1982), residente na Rua das Violetas, 31, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de LUIZ PINHEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de ARABELA MARTINS OLIVEIRA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: FABIO FERREIRA INDIO e VALDINEIA DANTAS 
AMORIM. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, policial militar, 
RG n.º 268426715 - SSP/SP, CPF n.º 16959172861, com 44 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de agosto de mil novecentos e setenta e quatro 
(01/08/1974), residente na Rua José Gonçalves Torres, 155, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, E-mail: fabioindiogresmum@gmail.com, fi lho de EDNALDO FERREIRA IN-
DIO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em FEI-
RA GRANDE - AL e de GILMA SOARES INDIO, falecida há 17 anosDivorciado de: Marlene 
Silva Aves, conforme sentença datada de 31/10/2018, proferida pelo Juiz de Direito da 
1ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1003809-68.2018.8.26.0157.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, comerciante, RG n.º 26460197 - 
SSP/SP, CPF n.º 26836779873, com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (19/02/1974), resi-
dente na Rua José Gonçalves Torres, 155, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: 
neiadantas@gmail.com, fi lha de NILBERTO FERREIRA DANTAS, falecido há 28 anos e 
de FLORINA LIMA DANTAS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de: Anilton do Nascimento Amorim, con-
forme escritura pública, lavrada aos 03/02/2015 pelo 1º Tabelião de Notas e de Pro-
testo de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro nº206, fl s.123/124. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCUS VINÍCIUS ALVES DA SILVA e CAMI-
LA SANTANA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, eletricista, RG n.º 34248826 - SSP/SP, CPF n.º 32837511889, com 29 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 254, fl s. nº 252, 
Termo nº 86230), nascido no dia quatro de abril de mil novecentos e oitenta e 
nove (04/04/1989), residente na RUA 1º de Maio, 217, Ap.11, Vila Nova, Cubatão 
- SP, E-mail: zth.vinicius@hotmail.com, fi lho de CELSO APARECIDO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, fi scal, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ROSA MARIA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, assistente de planejamento, RG n.º 50978816 - SSP/SP, 
CPF n.º 46053795844, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 204, fl s. nº 262, Termo nº 123337), nascida no dia vinte e 
seis de novembro de mil novecentos e noventa e seis (26/11/1996), residente na 
AVENIDA Cruzeiro do Sul, 805, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: camilasantsilva@
outlook.com, fi lha de VANILDO VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, psi-
cólogo, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VILMA SANTANA 
BIZARRIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 09 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MURILO DA SILVA e LÍDIA VALÉRIA RAMOS 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, RG n.º 413005409 - SSP/SP, CPF n.º 42691343804, com 24 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 166, fl s. nº 301, Termo nº 
48465), nascido no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e noventa e quatro 
(27/08/1994), residente na Rua Viela Beija Flor, 51, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
E-mail: murilosilvestre@gmail.com, fi lho de JULIA ROSA DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, auxiliar de enfermagem, com 54 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de cabeleireira, RG n.º 458406910 - SSP/SP, CPF n.º 44070135839, com 23 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 169, fl s. nº 286, Termo 
nº 49644), nascida no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(20/02/1995), residente na Rua Caminho Paraíba, 755, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
E-mail: santoslidia179@gmail.com, fi lha de LUCIA APARECIDA RAMOS DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 11 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ 
NELSON CARVALHO DE JESUS e IZABEL 
MARQUES DA SILVA. Sendo a pretendente, 
nascida no dia vinte e seis de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (26/06/1988). 
Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, fi cam convocados (as) todos (as) artesãos 
(as) associados (as) na AAFA – Associação de Artesãos Fu-
xico da Arte, CNPJ 18.408.720/0001-56 a par� ciparem da 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 
quinze de março de 2019, na Rua Francisco Barbosa no. 
346, Vila Ponte Nova, CEP: 11530-100, Cubatão, São Pau-
lo, em 1ª. (primeira) chamada às 18:30 horas, em 2ª. (se-
gunda) chamada, às 19:00 horas, para deliberar quanto à 
ELEIÇÃO E POSSE da DIRETORIA e CONSELHO FISCAL do 
exercício 2019/2023, alteração do Estatuto Social e Pres-
tação de Contas de 2018.
 

    Cubatão, 15 de fevereiro de 2019.
Raquel Reis Gonçalves Peralta

      Presidente AAFA

Ka� a Jesus Santos perdeu os documentos (RG - car-
tão do banco Itaú - vale alimentação), além de algu-
mas contas de luz com o seu endereço. Aconteceu no 
primeiro ponto de ônibus na Vila São José, na segun-
da, 11. Pede a quem encontrar que entre em contato 
através do (13) 99607-3812 (whats  ou ligação). 

A boa vontade política!
Alguns anos atrás, Cuba-

tão viveu o seu apogeu em 
termos de carnaval popular, 
com os des� les da Dona Do-
roti e Dona Dora.

Chegaram a des� lar 26 
agremiações que recebiam 
verbas pública e portanto, ti-
nham condições de colocar 
o bloco na rua.

Na gestão seguinte, a pre-
feita achou que dinheiro pú-
blico, não deveria ser usado 
para fazer carnaval, e os blo-
cos sem recursos deixaram 
de existir.

O atual prefeito, concor-
da com a folia, mas discor-
da em usar o erário, como 
suporte as agremiações. A 

solução encontrada, foi cha-
mar o seu ex diretor de cul-
tura, Pedro Dias de Assis, e 
propor a ele e aos presiden-
tes de Escolas de Samba, que 
dessem entrada, no processo 
para a obtenção de recursos, 
com base na lei Rouanet.

O processo obteve suces-
so em Brasília, mas os em-
presários que deveriam doar 
a verba para os des� les não 
foram captados.   Esse en-
tão é o � m da linha para a 
cultura popular cubatense? 
Claro que não, em 2020 tem 
eleição para prefeito e verea-
dores e consequentemente o 
milagre da Boa vontade po-
lítica vem à tona.

Com certeza em 2019 
haverá des� le cívico, a Ban-
da Municipal de Cubatão 
deverá ser reativada, uma 
Parceria Público Privada, 
deverá ser formada, para a 
obtenção de recursos da lei 
Rouanet, com destino a en-
tidades carnavalescas.

Em Santos aliás, a inicia-
tiva privada, arrecadou uma 
quantia muito grande de 
recursos, para o des� le da 
Grande Rio no carnaval de 
2016, e essa mesma inicia-
tiva privada não cedeu nada 
em recursos, para as escolas 
da região para o carnaval de 
2019.

E sabe o que faltou para 

Izildo dos Santos,
Ass. de Imprensa 
da LICESS

as escolas da Baixada, e 
sobrou paara a Grande 
Rio a anos atrás?

A Boa Vontade Polí-
tica!

OPINIÃO

DOCUMENTO PERDIDO
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oportunidade24.600 vagas geradas 
desde 2017

Mais de 7 mil vagas 
em cursos gratuitos

A Prefeitura de Guarujá 
está com 7.018 vagas gratui-
tas, distribuídas em cursos 
pro� ssionalizantes e moda-
lidades esportivas. Por isso, 
nos próximos dias 25 e 26 a 
Secretaria de Educação, Es-
porte e Lazer (Sedel) abre 
inscrições para os cursos 
pro� ssionalizantes. Já nos 

Confi ra as vagas por Caecs:

dias 27 e 28 deste mês e 1º 
de março, será a vez de quem 
optar pelas modalidades es-
portivas. Somadas às vagas já 
disponibilizadas, a Prefeitura 
contabiliza mais de 24.600 
vagas geradas desde 2017.

Os interessados devem 
procurar um dos sete Caecs 
(lista abaixo), no horário das 

Caec João Paulo II - 1.687 vagas
Pae Cará, Vicente de Carvalho / 3352-5729

Caec Isabel Ortega de Souza - 1.024 vagas
Santa Rosa /3358-2976

Caec Cornélio da Conc. Pacheco - 200 vagas
Maré Mansa / 3353-3553

Caec Márcia Regina dos Santos - 1.200 vagas
Jardim Boa Esperança / 3355-6422

Caec Capitão Dante Sinópoli - 1.332 vagas
Vila Áurea, em Vicente Carvalho / 3352-2945

Caec Profº Carlos César Fern. Garcia - 465 vagas
Parque Enseada, Guarujá / 3384-2956

Caec Ver. André Luiz Gonzalez - 1.110 vagas
Morrinhos II / 3386-8556

08h às 12h. No ato da matrí-
cula, é necessário estar muni-
do de cópias do comprovante 
de residência, documento de 
identi� cação (RG ou certi-
dão de nascimento), ates-

tado médico (para práticas 
esportivas) e uma foto 3x4. 
A idade mínima exigida é de 
7 anos. Para as atividade físi-
cas é exigida apresentação de 
atestado médico.

100 vagas no curso 
de assistência logística

A Prefeitura de Gua-
rujá, por meio da Se-
cretaria de Educação, 
Esporte e Lazer (Sedel) 
está com 100 vagas para 
o curso pro� ssionalizan-
te de assistência logística 
com ênfase em Porto.

As inscrições para o 
curso pro� ssionalizante 
de assistência logística 
com ênfase em Porto, 
devem ser feitas no pró-
ximo dia 28 e realizadas 
no Caec Isabel Ortega 
de Souza.

O horário de atendi-
mento será das 8 às 11 

horas. Para se inscrever é 
necessário que o interessa-
do esteja munido de RG (ou 
cópia), comprovante de resi-
dência, além de certi� cado 
de vistoriador de container 
ou de outra atividade por-
tuária (ou cópia).

A iniciativa da Prefeitura 
é gratuita é destinada para 
pessoas a partir dos 18 anos, 
com ensino médio comple-
to. O curso já tem início no 
dia 11 de março e ocorrerá 
segundas, terças e quartas-
-feiras, sempre das 19 às 21 
horas. A carga horária total 
do curso é de 72 horas.

Eletricista (1 vaga)
Ensino Médio completo, 
experiência comprovada 

em CTPS, ter CNH catego-
ria A/B e NR10 atualizado). 

Mais informações
3341-1134.

GuarujáCubatão

São Vicente

Oper. de escavadeira 
(8 vagas)

Ensino Médio, masculino, 
experiência em carteira, 
CNH categoria E

Promotor de Vendas 
Temporário para 

a Páscoa (20 vagas)
Ensino Médio Completo e 

experiência na função.

Pintor letrista (01 vaga)
Fundamental completo, 
masculino, experiência em 
carteira, conhecimento de 
pintura de letra e números 

Empregado Domésti co 
Diarista (05 vagas)
Ensino Fundamental 

Completo e experiência 
na função.

Pintor industrial 
(02 vagas)

Fudamental completo 
masculino, conhecimento 
em ti nta epoxi, poliure-
tano, e conhecimento de 
pintura com pistola 

Ajudante de obras 
(15 vagas)

Ensino médio masculino, 
experiencia em carteira

Técnico em Nutrição 
(02 vagas)

Ensino Médio Completo, 
curso técnico na área e 
experiência na função.

Vendedor “Porta 
a Porta” (02 vagas)

Ensino Médio Completo e 
experiência na função.

Vendedor Interno 
PDC (01 vaga)

Ensino Médio Completo e 
experiência na função.

Maior torneio do mundo de 
Beach Tennis para mulheres

esportes500 é o número esperado de atletas 
para o torneio de Beach Tennis

Evento, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, será realizado nos dias 09 e 10 de
março de 2019 em Guarujá

A 5ª edição do tradi-
cional Encontro das 101 
Mulheres no Beach Tennis 
“SQN” pretende reunir este 
ano 500 praticantes desta 
modalidade esportiva. O 
torneio, em comemoração 
ao Dia Internacional da 
Mulher, acontecerá nos dias 
09 e 10 de março na Praia 
da Enseada, no Guarujá.

Podem participar do 

Torneio mulheres de todas 
as idades a partir de 12 anos 
nas categorias PRO, A, B, C 
e Iniciantes. Para a catego-
ria PRO serão aceitas ins-
crições somente de atletas 
ranqueadas na FPT, CBT, 
ITF, IFBT ou ASBT(LIGA).

Na primeira fase da 
competição, serão sortea-
dos grupos com 4 atletas 
em sua categoria que joga-

rão todas contra todas. As 
pontuações serão contadas 
individualmente. As duas 
atletas mais bem pontua-
das do grupo passarão para 
a segunda fase e formarão 
duplas � xas com as com-
petidoras que se classi� ca-
rem nos demais grupos na 
mesma colocação. A partir 
desta fase, as disputas pas-
sam a ser eliminatórias até 

o � nal quando teremos as 
campeãs, vice-campeãs e 3º 
lugar de cada categoria.

As inscrições são 
individuais e podem 
ser feitas pelo email
beachtennisguaruja@

gmail.com.

Caminhada 
Sustentável no 
próximo dia 23

A Secretaria Semes, de 
Cubatão está com vagas 
abertas para algumas mo-
dalidades esportivas como 
natação, judô, basquete, 
xadrez, atletismo, canoa-
gem ginástica e futsal. Para 
se inscrever, é preciso le-
var RG e comprovante de 
residência. A inscrição só 
poderá ser feita pelos pais, 
responsáveis legais ou pes-
soas maiores de idade com 
grau de parentesco com a 

criança/adolescente.
Ainda de acordo com 

a Semes, haverá limi-
te de inscrição de duas 
modalidades por inscri-
to. Para efetivar a vaga, 
após preenchimento da 
� cha, são requeridos 
duas fotos 3x4 e atesta-
do médico no prazo de 
30 dias. A inscrições se 
encerram nesta sexta 
(15) ou até terminarem 
as vagas 

Laminador 
de espuma (1 vaga)

Experiência de 6 meses em 
CTPS e ensino fundamental 
completo. Info 3496-5394.

Praia Grande

Promotor de vendas
(2 vagas)

Não exige experiência com-
provada. Info 3496-5394.

• Cubatão: Rua: Dr. Fernando Costa, 1096 – Vila Couto
• Guarujá: Av. C. Branco, 357 - Jd. Cunhambebe, V.de Carvalho
• Praia Grande: Litoral Plaza, Av. A. Senna, 1.511, Xixová
• São Vicente: Av. Capitão-mor Aguiar, 695 - Centro ou
• Área Conti nental: Av. Dep.U. Guimarães, 211 – Jd. R. Branco

A Secretaria de Meio 
Ambiente de Cubatão rea-
liza no próximo dia 23 a 
Caminhada Sustentável, 
com concentração a partir 
das 8h30, em frente ao Blo-
co Cultural. A largada está 
prevista às 9 horas. Antes, 
haverá alongamento ins-
truído pela professora Vera 
Tibúrcio. Não é necessária 
inscrição prévia.

O trajeto segue até o 
Parque Anilinas, onde ha-
verá aula de zumba com a 
professora Leila Santos, do 
Zumba Ritmo. A previsão 
de término é ao meio-dia. 

“O objetivo da ca-
minhada é conscienti-
zar a população sobre 
o descarte correto dos 
resíduos”, explica a di-
retora de Saneamento e 
Gestão Ambiental da Se-
mam, Patrícia Barbosa. 
A Semam já solicita aos 
participantes que levem 
garrafas d’água não des-
cartáveis a � m de se gerar 
menos lixo.

A Caminhada Susten-
tável faz parte do Projeto 
Verão no Clima, promo-
vido pela Secretaria Esta-
dual do Meio Ambiente.

Escolinhas de 
esportes estão com 
inscrições abertas 
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saúde31 mortes por 
febre amarela

Vacinação contra 
febre amarela

As Secretarias de Saúde 
das cidades da Baixada es-
tão fortalecendo as ações 
preventivas contra a febre 
amarela, promovendo uma 
semana de vacinação contra 
a doença, transmitida por 
meio do mosquito Aedes 
Aegypti. A medida partiu 
da Secretaria do Estado de 
Saúde após terem sido re-
gistradas 31 mortes de febre 
amarela, só em 2019, na re-
gião do Vale do Ribeira. 

A febre amarela é uma 
doença transmitida por 
meio da picada de mosqui-
to infectado e pode afetar 
humanos e animais. Não há 
transmissão direta de pessoa 
para pessoa. Os principais 
sintomas são febre, dores de 
cabeça, dores musculares, 
fadiga, fraqueza, vômito e 
perda de apetite.

Segundo o Centro de 
Vigilância Epidemiológi-
ca (CVE), que registrou os 
casos, Eldorado é a cidade 
que mais registra vítimas da 
doença, com 13 casos con-
� rmados e quatro mortes. 
Em Iporanga, são oito casos 

con� rmados e duas mortes. 
Em Cananéia três pessoas 
tiveram febre amarela e, em 
Cajati, uma pessoa foi in-
fectada com a doença. As 
cidades vizinhas de Barra 
do Turvo e Adrianópolis 
também tiveram um caso 
con� rmado.

Vacinação
A vacina é contraindi-

cada para gestantes, crian-
ças menores de 9 meses, 
mulheres amamentando 
crianças até os 6 meses, pa-
cientes em tratamento  de 
quimioterapia, radioterapia 
ou com corticóides, em do-
ses elevadas. As reações são 
extremamente raras e ocor-
rem em cerca de 5% dos 
vacinados, podendo incluir 
febre, dor de cabeça e dores 
musculares.

A orientação é principal-
mente para aqueles que vão 
viajar no Carnaval, já que 
são necessários 10 dias para 
a vacina fazer efeito. Além 
disso outras regiões do Bra-
sil também apresentaram 
diversos casos da doença. 

Confi ra os postos:

A Secretaria de Saúde de Cubatão 
manterá um posto de vacinação vo-

lante neste sábado (16), das 10 às 16 
horas, no Parque Anilinas, na Avenida 
Nove de Abril, s/nº. Além dele haverá 
mais 14 postos de vacinação na cida-

de. (acesse para saber onde se vacinar)  

Os postos disponíveis no Gua-
rujá estão espalhados por toda 
a Cidade, totalizando 20 uni-

dades, entre básicas (UBS) e de 
Saúde da Família (Usafas), que 
funcionam das 9 às 15 horas.

Nas outras cidades da região foram 
promovidos mutirões de limpeza para 

eliminação dos focos dos mosquitos

Cubatão

Guarujá

Mutirão


