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DEU RUIM!

Surfista do Guarujá,
sucesso no exterior

Sanitária fecha 
loja do Extra

COLUNA DO 
CIDO BARBOSA 02

Vereadores da 
Baixada defendem 
projetos metropoli-
tanos em Brasília 

Páscoa solidária
Em uma ação que contou com apoio do Jornal Acontece, o projeto Missionário Restaurando Famílias Restituindo 
Sonhos, da Igreja Metodista, realizou evento de Páscoa para crianças carentes com teatro, café da manhá e muito 
chocolate. A missão atua em cracolândias e comunidades carentes em todo o Brasil, África e Haiti. 08

Escolas municipais do 
Guarujá garantem CPF 
para quem não tem

PUBLICIDADE

As peripécias do garoto de 
apenas dois anos de idade, 
em cima de uma prancha, 
viralizaram na internet.
João Vitor foi destaque até 

em uma das revistas mais 
conceituadas dos Estados 
Unidos elevando, mais 
uma vez, o nome da 
Pérola do Atlântico. 05

Wanderley Mange 
será diretor secretário 
na Câmara de Cubatão

Jurídico da Câmara 
cubatense libera 
processo de cassação 

A loja do Extra da Rua São 
Paulo foi fechada pela Vigi-
lância Sanitária. 
Para abrir de novo vai ter 
que exterminar as baratas, 
ratos e criadouros do mos-
quito da dengue. 02

Nilton Fukuda/Estadão
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Escola do Legislativo
A Escola do Legislativo de Guarujá (ELG) divulga o ca-

lendário de cursos e palestras programadas para  maio e 
junho. As atividades são gratuitas e acontecem sempre no 
salão de eventos da Câmara que emite certi� cados de con-
clusão. Para se inscrever, basta enviar e-mail com nome e 
telefone para eventos.camaragja@gmail.com ou ligar para 
(13) 4009-2185. 

Dia 21/05, 17h, ciclo de palestras - Secovi-SP, com Ivana 
Miranda – instrutora titular.

Dia 22/05, 19h: Cinco razões para rejeitar a Reforma da 
Previdência com dr. Sérgio Pardal Freudenthal, especialis-
ta em direito previdenciário. 

Dia 03/06, 19h30: Educação midiática e desinformação: 
estratégias contra as notícias falsas, com o jornalista Michel 
Silva, professor mestre em comunicação social pela USP

Cursos
Formação de lideranças comunitárias: Democracia e 

os Três Poderes – Papel do Líder Comunitário – Relação 
com os Poderes – Relação com a Imprensa – Fiscalização 
e Controle do Cidadão – Conselhos Municipais. Profª Va-
nessa Ratton – Mestre em Comunicação e Semiótica e Psi-
copedagoga. Dias: 03/05, 06/05, 13/05, 20/05 e  27/05, das 
19 às 21 horas.

 O curso de libras já está em andamento e em breve se-
rão divulgadas novas inscrições. E para o de Promotoras 
Legais Populares, também em andamento,   novas inscri-
ções diretamente na P.M.G, via Assessoria de Políticas para 
Mulheres.

CPF na escola
A Prefeitura de Guarujá � rmou parceria com a Receita 

Federal para garantir o cadastramento e emissão do CPF 
aos alunos da rede municipal que ainda não tem.

A iniciativa facilita a vida dos pais ou responsáveis dos 
alunos, que não precisam comparecer, pois a Sedel de Gua-
rujá já encaminhou uma planilha aos gestores das unida-
des municipais de ensino, que devem preenchê-la com os 
dados solicitados pela Receita, disponibilizados no ato da 
matrícula e rematrícula escolar. Depois do dia 5 de junho, 
os dados serão repassados à Receita Federal. 

Com a emissão realizada, a Prefeitura organizará um 
evento simbólico para a entrega dos documentos aos pais 
dos alunos da rede municipal de ensino.

Galeria dos prefeitos
“Todos que compõem esta galeria estão legitimados”, 

disse o prefeito de Cubatão Ademário ao inaugurar a gale-
ria de prefeitos, no Paço. Lá estavam dois ex-presidentes da 
Câmara, Aguinaldo Araújo e Wagner Moura, que assumi-
ram a Prefeitura por cerca de um mês, em dois afastamen-
tos da ex-prefeita Marcia Rosa.

Armadilha
Alguns politiqueiros ‘maldosos’ dizem que Wagner 

Moura caiu numa armadilha do atual prefeito, que deve 
tentar a reeleição. Dizem, à boca miúda que, com esta ‘le-
gitimação’, Ademário enfraquece o eventual discurso de 
renovação do pretenso adversário na eleição do ano que 
vem. Moura, que era do PT quando assumiu a Prefeitura e 
agora tem sua foto na galeria dos prefeitos, esteve no even-
to e posou para a fotogra� a com atual prefeito e demais 
autoridades.

Homenageados 
Armando Cunha (1949-1953 e 1957-1961); Luiz de 

Carmargo da Fonseca e Silva (1953-1957 e 1965-1969); 
Abel Tenório (1961-1964); José Rodrigues Lopes (1964-
1965); Aurélio Araujo (1969-1971); Zadir Castelo Branco 
(1971-1975); Campos (1975-1982); Passarelli (1982-1985; 
1986-1988 e 1999-1996); Nei Serra (fevereiro-dezembro de 
1985; 1989-1992 e 1997-2000); Dr Clermont (2001-2004 e 
2005-2008); Marcia Rosa (2009-2013 e 2014-2016); Wag-
ner Moura (maio-julho de 2014); Aguinaldo Araújo (outu-
bro-dezembro de 2016) e Ademário, empossado em 2017.

Impeachment
O jurídico da Câmara deu parecer favorável para a tra-

mitação do processo de cassação contra o prefeito Ademá-
rio, proposta pelo advogado Cícero João da Silva Júnior, 
alegando improbidade administrativa do prefeito por cau-
sa da cobrança da taxa de iluminação. A notícia publicada 
na quinta-feira em acontecedigital teve grande repercus-
são regional. 

Admissibilidade
Agora a Comissão de Justiça e Redação emitirá pare-

cer para levar o pedido ao plenário ou para arquivamen-
to. Caso vá a plenário, é necessário maioria simples para 
abertura do processo de cassação, com posterior defesa do 
prefeito, antes do julgamento � nal.

CHEIO DE BARATAS

Sanitária fecha Extra 
da Rua São Paulo

Os clientes do Extra da Rua 
São Paulo, em Cubatão, encon-
traram a loja com as portas ar-
riadas nesta quinta-feira. A noti-
cia publicada no portal 
acontecedigital teve 
grande repercussão.

 A interdição da uni-
dade foi determinada 
pela Vigilância Sanitá-
ria do Município que 
encontrou baratas em 
freezeres, conduítes, 
área de vendas e outros 
lugares. Além disso, fo-
ram encontrados focos 
de água parada com 
larvas de mosquitos: o 

Mange na Câmara
Em outra notícia de grande repercussão no acontecedigital, o 

delegado de polícia Wanderley Mange tomará posse como diretor 
secretário da Câmara de Cubatão nos próximos dias. Atualmente 
ele atua como delegado em Bertioga.

O único empecilho era sair a aposentadoria de delegado, mas a 
determinação para aposentar Wanderley saiu esta semana.

Agora o presidente Roxinho espera apenas os trâmites burocrá-
ricos para assinar a portaria.

supermercado ainda foi multado.
Segundo informou a assesso-

ria de comunicação da Prefeitura 
para ser reaberto, o local deverá 

Apertando 
a fi scalização

Ainda em Cubatão, na semana pas-
sada, um caminhão que vendia ovos 
de páscoa irregularmente foi apreendi-
do, depois de � scalização da Prefeitura, 
numa ação em conjunto com a Associa-
ção Comercial – Acic.

providenciar uma dedetização 
geral e profunda, remover os fo-
cos de mosquitos e realizar uma 
limpeza total.

A comitiva da União de Ve-
readores da Baixada Santista 
(Uvebs) esteve em Brasília defen-
dendo temas regionais relaciona-
dos ao turismo, transporte e de-
senvolvimento econômico.

Os vereadores se encontraram 
com deputados e senadores que 
integram comissões relativas aos 
assuntos abordados e represen-
tantes do governo federal.   Tra-
taram da implantação do Selo 

Vereadores em Brasília
Metropolitano — que permite 
que vans e ônibus transitem entre 
as nove cidades da Região sem a 
cobrança de taxas e a inclusão de 
Cubatão como estância turística 
e destinação dos resíduos sólidos.

Andaraguá, Porto 
e Usiminas
No encontro na Casa Civil, 

a pauta foi a implantação do 
Complexo Andaraguá, em Praia 

Grande, a necessidade da deses-
tatização do Porto de Santos e 
incentivos para recuperar o Polo 
Industrial de Cubatão.

A comitiva foi composta pelo 
presidente da Uvesb e vereador de 
Praia Grande Betinho e os verea-
dores Baiainho (MDB) de Mon-
gaguá, Toninho Vieira (PSDB), 
Marcinho (PSB) de Cubatão e o 
secretário-executivo da Uvebs, 
Pedro Garofalo.
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Indústria

 No último dia 17, O 
Centro das Indústrias 
do Estado de São Pau-
lo (Ciesp) – Regional de 
Cubatão recebeu a visi-
ta do novo presidente do 
Conselho de Desenvol-
vimento da Região Me-
tropolitana da Baixada 
Santista (Condesb), Luiz 
Maurício Passos de Car-
valho Pereira. O presi-
dente, que também é o 
atual de prefeito de Pe-
ruíbe, foi eleito em março 
para exercer o cargo com 
o mandado de um ano, 
substituindo o ex-presi-
dente e prefeito de São Vi-
cente, Pedro Gouvêa.

 O encontro reuniu a 
Diretoria do Ciesp Cuba-
tão, representada pelo 
diretor titular Raul Elias 
Pinto e 2° vice-diretor José 
Roberto Heleno de Mar-
quis, e o Conselho Dire-
tor da instituição, além de 
contar com a participação 
do secretário municipal 
de Finanças do Guaru-
já, Adalberto Ferreira da 

Novo presidente da Condesb 
visita o Ciesp Cubatão

Silva, representando o 
prefeito da cidade, Valter 
Suman.

 Assim como nas ges-
tões anteriores, o Ciesp 
Cubatão apresentou ao 
novo presidente da Con-
desb pleitos e contribui-
ções desenvolvidos por 
grupos de trabalho, for-
mados por integrantes da 
Indústria, com o princi-
pal objetivo de auxiliar às 
gestões municipais no fo-
mento do desenvolvimen-
to sustentável da Região 
Metropolitana da Baixada 
Santista como um todo. Os 
temas abordados no do-
cumento integram ações 
e direcionamentos nos 
principais segmentos de 
atuação da indústria e de 
grande importância para 
as cidades da região como: 
siderurgia, química, ferti-
lizantes, petróleo/deriva-
dos, serviços, infraestru-
tura, turismo, cultural e 
social. O material também 
foi entregue anteriormen-
te ao ex-presidentes Pedro 

Gouvêa e Alberto Mourão 
(Praia Grande).

 Luiz Maurício aposta 
na parceria com o Ciesp 
Cubatão para unir forçar 
na região. “Após enfren-
tarmos um cenário difícil 
em 2018, seguimos com 
a certeza de que a inte-
gração é o melhor meio 
para o sucesso de nossa 
atuação. Os pleitos e con-
tribuições são de grande 
valia para toda a região e 
vão de encontro aos gru-
pos de planejamento que 

estamos estruturando 
para lidar com estes seg-
mentos. E em todas as 
ações sempre buscaremos 
estarmos mais próximos 
da sociedade civil para 
sermos mais fortes”.

“A Prefeitura do Gua-
rujá reconhece o Ciesp 
Cubatão e o Cide como 
promotores de oportu-
nidades. Sabemos que 
podemos contar com a 
instituição como princi-
pal consultor estratégico 
para o desenvolvimento 

Divulgação Ciesp

urbano da região”, ressalta 
Adalberto Ferreira.

 Para Raul Elias Pinto, 
a região se fortalece quan-
do vista de forma inte-
grada. “Cada cidade tem 
sua característica e isto 
deve ser ressaltado pelos 
interlocutores públicos. 
Elaboramos estes pleitos e 
contribuições para as ges-
tões anteriores e daremos 
continuidade à busca por 
resultados promissores 
para todas as cidades, tor-
nando a Baixada Santista 

uma grande região atra-
tiva para investimentos e 
negócios”.

 Gerenciado pela Agên-
cia Metropolitana da Bai-
xada Santista (Agem), o 
Condesb é composto por 
representantes políticos 
das prefeituras das nove 
cidades da Baixada San-
tista e nove representantes 
do Governo do Estado, 
atuando em prol de inte-
resses comuns da região e 
visando um melhor desen-
volvimento para a mesma.

A Associação Brasilei-
ra da Indústria Química 
(Abiquim) sediou no dia 
2 de abril o primeiro En-
contro de Representantes 
dos Polos Industriais, que 
abrigam empresas do se-
tor químico. O gerente-
-executivo do Centro de 
Integração e Desenvol-
vimento (Cide), Valmir 

Cide participa de encontro com outros polos industrias

Ramos Ruiz, participou da 
reunião junto aos demais 
representantes dos outros 
polos: o diretor executi-
vo da Associação de Em-
presas de Campos Elíseos 
(Assecampe), Jorge Rezen-
de; o superintendente de 
Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente do Comitê de 
Fomento do Polo de Ca-

maçari (Co� c), Aurinézio 
Calheira; o gerente-execu-
tivo do Comitê de Fomen-
to Industrial do Polo do 
Grande ABC (Co� p ABC), 
Francisco Ruiz; e o dire-
tor executivo do Comitê 
de Fomento Industrial do 
Polo de Triunfo (Co� p 
RS), Sidnei dos Anjos.

Os representares apre-
sentaram a estrutura or-
ganizacional e as ações 
desenvolvidas por cada 
comitê. Segundo o gerente 
executivo do Co� p ABC, 
Francisco Ruiz, o objeti-
vo do grupo foi criar uma 
pauta executiva, com te-
mas comuns aos polos, 
que possam ser trabalha-
dos conjuntamente, a par-
tir da troca de experiências 

e da criação de oportuni-
dades de utilizar ideias já 
desenvolvidas, de modo 
a abreviar a implantação, 
salvaguardando sempre as 
condições de cultura lo-
cais. Ele complementa que 
os polos brasileiros têm 
características parecidas 
como: comunidades e vi-
zinhos no entorno das ins-
talações; relacionamento 
com o poder público; legis-
lações federais, estaduais e 
municipais; melhores prá-
ticas de segurança, saúde 
e meio ambiente; sinergia 
nos negócios.

 A assessora Técnica da 
Comissão de Gestão do 
Atuação Responsável da 
Abiquim, Yáskara Barril-
li, participou da reunião 

e apresentou o trabalho 
desenvolvido pela comis-
são e ressaltou a impor-
tância dos trabalhos nos 
Núcleos de Multiplicação 
como forma de difundir 
as boas práticas entre as 
empresas de cada região 
e das ações junto aos ór-
gãos ambientais e corpo 
de bombeiros para a va-
lorização do Programa 
Atuação Responsável®.

Para Valmir Ruiz, a reu-
nião difunde a importân-
cia dos Polos Industriais se 
organizarem como condo-
mínio para obterem resul-
tados positivos por meio 
da sinergia. “Condomínios 
Industriais são tendência 
mundial e os polos in-
dustriais brasileiros estão 

preparados para atuarem 
com esta nova gestão. As 
empresas sempre estão 
em busca de melhoria 
contínua em seus pro-
cessos e, com a chegada 
da Indústria 4.0, a tecno-
logia se torna um meio 
comum para este obje-
tivo. Através do Cide, as 
indústrias trabalham de 
forma integrada para 
criar soluções inovadoras 
que auxiliem no desen-
volvimento sustentável 
do Polo e do município”.

Estão previstos novos 
encontros entre represen-
tantes dos polos indus-
triais para novas discus-
sões sobre esses temas.

 
Fonte: COFIP RS

Sinergia
‘Os pleitos e contribuições são 

de grande valia para a região e 
vão de encontro aos grupos de 
planejamento que estamos es-

truturando para lidar com estes 
segmentos. E em todas as ações 

buscamos fortalecimento junto 
à sociedade civil’

Luiz Maurício

Certifi cado de origem 
no Ciesp Cubatão

Emissão online, 
objeti va, 

segura e ágil
O usuário preenche 

o Certi fi cado de 
Origem por meio de 
ferramenta disponí-
vel na web intuiti va 

(e-COOL), em ambien-
te diariamente atuali-
zado e com um tempo 
médio de emissão de 

até 24 horas

Assistência 
técnica

especializada 
e gratuita

O usuário do siste-
ma e-COOL usufrui, 
gratuitamente, de 

assistência oferecida 
pela nossa equipe de 
especialistas antes, 

durante e após e 
emissão do Certi fi ca-

do de Origem

Qualidade 
reconhecida 

internacionalmente
Primeira enti dade 

do Brasil a oferecer 
sistema informati zado 

para emiti r 
Certi fi cado de 

Origem e possuir 
equipe técnica 

altamente qualifi cada 
e experiência em 

certi fi cação

O Ciesp Cubatão agora emite certi� cado de origem em Cubatão, documento 
impresso ou digital que concede tratamento preferencial às operações para 
países com os quais o Brasil possui acordos de comércio. Com o certi� cado, o 
exportador brasileiro conta com redução ou isenção do imposto de importação 
de seus produtos no destino, desde que as regras exigidas pelos acordos comer-
ciais sejam atendidas.

A regional também oferece 
serviço de certifi cado digital

DOIS TIPOS DE CERTIFICADO
O Ciesp de Cubatão tem dois ti pos de certi fi -

cados: Com o A1, os dados são gerados e armaze-
nados em computador pessoal, com validade de 
um ano.

Já o A3 oferece mais segurança, pois os dados 
são gerados, armazenados e processados em um 
cartão inteligente ou token, sendo invioláveis e 
únicos. Neste caso, a validade é de até três anos.

Os certi fi cados digitais do Ciesp possuem a ga-
ranti a de segurança e a autenti cidade da comuni-
cação nas transações eletrônicas. Você pode esco-
lher a melhor opção conforme a sua necessidade:

Como autoridade de registro (AR), o serviço garante a autenticidade jurídica de assinaturas de documen-
tos transmitidos por um computador, de forma a permitir, sem sair de casa ou do escritório, a proteção de 
transações e a troca virtual de documentos, mensagens e dados.

VANTAGENS
A emissão do 

Certi fi cado Digital 
traz várias vantagens 
como, por exemplo, a 
desburocrati zação de 
processos e economia 
de tempo, gestão ágil, 
inteligente e organiza-
da das informações, 
segurança em tran-
sações pela internet, 
entre outras. Além 
das vantagens adqui-
ridas através do Ciesp 
que oferece os preços 
mais competi ti vos do 
mercado.

Informações sobre os certi fi cados de origem ou digital, acesse www.ciesp.com.br/
cubatao ou ligue (13) 3361-6622. O Ciesp fi ca na praça Getúlio Vargas, 20 - 

Vila Paulista, Cubatao

PESSOAS FÍSICAS: 
e-CPF que permite a reali-
zação das operações pela 
internet com validade jurí-
dica.
EMPRESAS:  
e-CNPJ que garante a au-
tenti cidade e a integridade 
nas operações eletrônicas 
de pessoas jurídicas. Asso-
ciados e fi liados ao Ciesp 
Cubatão têm desconto nas 
emissões dos certi fi cados.
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Parabéns

Laine Domingos, Gade Ginástica 
Ritmica

André Lima

Renata Almeida,
chefe gabinete PMC

Wagner Moura

Kelly Donizete, da 

Consigaz Vila Nova

Vitor Premoli

João Pedro, um 
aninho de gostosura

Sr. Aurino 

José Rodrigues

Celebrando 
mais um ano em 
grande estilo, 
Matheus Car-
doso recebeu 
os amigos em 
festança na Vila 
Nova. 
Na foto, com 
a mãe Sabrina 
Cardoso 

A Companhia Municipal de Trânsito anunicou nesta quinta (25) que o 
Bolsão 07 terá um reforço na frota de ônibus. A mudança comecará no 
próximo dia 02 de maio.

Somando os veículos que operam as linhas 04 e 13, que percorrem o 
bairro, serão nove carros que farão cerca de 100 partidas durante o 
dia, com intervalo médio 13 minutos entre cada uma delas. Segundo 
o superintendente da CMT, Jeff erson Cansou, ‘a medida foi solicitada 
pela autarquia após inúmeras reclamações’. Cansou também afi rmou 
que a CMT está avaliando as outras linhas para ter um diagnóstio mais 
preciso do sistema de transporte público e então redesenhar o siste-
ma conforme o que for detectado no estudo.

Mais ônibus no Bolsão 07

Os amigos se reuniram no samba do Posto Ipiranga da rua São Paulo, para celebrar o aniversário do terapeuta e massagista 
Alex Leon. A coluna deseja muitos anos de vida

Por 50 anos, 
Helio Teobaldo 

da Silva, o po-
pular Trancinha 

participa da 
Paixão de Cris-
to em Cubatão. 
Esse ano, Helio 

veio de Minas 
lugar onde vive 

atualmente e 
aproveitou para 

visitar os 
familiares e 

amigos

A Equipe Ong Nudaer, núcleo 
defesa ambiental de Cubatão, 
esteve presente, no dia 15, na 

Assossiação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Santos, para a 

apresentação do projeto de in-
tegração porto/ferrovia,  além 
da drenagem do canal de Pia-
çaguera e controle ambiental.

Na foto, a engenheira civil e 
Meio Ambiente Thais de Sousa, 
Wellington Pinheiro técnico do 

Meio Ambiente, Celso d’água, 
diretor fundador da Ong Nu-

daer e André Façanha

Aroldo Jr.

Mulheres Fantásticas 
e Guerreiras

Foi realizado nos dias 10 
e 17 a primeira e segun-
da reunião das Mulheres 
Fantásticas e Guerreiras, 
no salão de beleza Ka-
tia Tudo de Bom, na Vila 
Nova. A ação, organiza-
do pela própria Katia e 
algumas colaboradoras, 
foi um grande bate-papo 
sobre auto-ajuda, auto-
-estima e muito mais.
Ainda trabalhando a mes-
ma ideia dos primeiros 
encontros, a cabeleireira 
agora convida para um 
aulão a ser realizado 

na próxima segunda (29), às 18 horas. O 
evento acontece no Instituto de Fisioterapia 
e Reabilitação Dra: Ivanilde Chiari (Praça 
Frei Damião, 230 - Vila Nova). Neste próxi-
mo encontro haverá aula de dança (ventre, 
sapateado, e outros) ministrada por Marcia 
Correia Leite. Além de um bate-papo com a 
Katia e uma convidada sobre Auto-estima, 
com algumas dicas de maquiagem e cabelo. 
No evento também haverá espaço para con-
versa com uma psicóloga convidada, todas 
as aulas terão em torno de 40 minutos.
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‘Surfi sta’ de Guarujá 
é destaque no Exterior
As peripécias da criança em cima de 
uma prancha viralizaram na internet

Ele só tem 2 anos de 
idade, mas em cima de 
uma prancha de surf, 
parece gente grande. O 
pequeno guarujaense , 
João Vítor está virando 
sucesso mundial e desta-
que até em uma das re-
vistas mais conceituadas 
dos Estados Unidos, a 
People.

A publicação, con-
siderada a mais lida do 
país, deu destaque para 
as peripécias do peque-
no nas praias de Guarujá 
na edição desta semana. 
Segundo a revista, João 
surfou ondas cujos ví-

deos viralizaram na inter-
net, alcançando a marca de 
mais de 3 milhões de visua-
lizações no Facebook.

E o pequeno não é o 
único fenômeno da família. 
Sua irmã, Maria Clara, de 5 
anos, também adora surfar. 
E foi justamente por causa 
dela que João quis subir na 
prancha.

“Nós estamos impressio-
nados com tudo isso, não 
imaginávamos. Mas � ca-
mos muito felizes em vê-los 
sendo referência de vida 
saudável, e exaltando nossa 
cidade de Guarujá”, a� rma 
Marcus, pai das crianças.

Divulgação PMG

O Campeonato Taça 
Cidade de Cubatão ter-
mina neste domingo 
(28). A disputa na cate-
goria quarentão realiza 
sua grande � nal às 9h, 
no Campo da Unidos 
(Av. Tiradentes, nº 362-
454  - Pq. Fernando Jor-
ge). A disputa irá de� nir 
se será o Vera Cruz F. C 

“Taça Cidade de Cubatão” 
tem fi nal neste domingo

ou o Esporte Clube Cuba-
tão quem irá levar o tro-

féu para casa.
O evento, encerrado a 

mais de 15 anos pela ad-
ministração pública, re-
tornou em Janeiro graças 
aos próprios atletas. “Mes-
mo sem a verba prometi-
da ano após ano, os atletas 
estavam comprometidos 
a participar” contou Ma-
ninho, diretor técnico da 

Ações do ABC 
promovem interação 
aluno e professor
Além de muito doce, o 

mês de Abril no Colégio 
ABC foi de foco em zelar 

pelas ações do cotidiano.
Em encontro com o coach 

Alexandre Rosa, os edu-
cadores tiveram um dia 
de imersão para melho-

rar a produtividade, com 
foco na capacitação, en-
trosamento e disciplina.
Foi a primeira edição do 
“Emotiva”, encontro que 

trouxe forte bagagem 
para ser aplicada no dia 

a dia, dentro e fora da 
escola. A palestra foi 

ministrada com base no 
livro “O poder da Ação”, 

de Paulo Vieira.

Que seja doce...
A páscoa do Fundamental e da Educação Infantil, foi regada de soli-
dariedade. Os alunos do ABC distribuíram chocolates para crianças 
da Creche Arco Iris e para o Exército da Salvação. Foi um momento de 
confraternização, brincadeiras e amor ao próximo, mostrando assim o 
real sentido da celebração da Páscoa, que é a ressureição de Jesus.
As ações fazem parte do projeto Páscoa Solidária, que tem por obje-
tivo arrecadar o maior número possível de chocolates para doação. 
Além de ensinar mais sobre solidariedade, empatia e comprometi-
mento com a sociedade, aos alunos do colégio.

A equipe do Conjunto Mário Covas, Grêmio Recreativo Falange, conquistou no último domingo, dia 14, 
no campo do Unidos, a Taça Cidade de Cubatão 2019. 

liga de futebol da cidade. 
O diretor explicou ain-

da que a � nal já deveria 
ter acontecido, mas as 
fortes chuvas atrasaram 
o campeonato. As demais 
categorias, cinquentão e 
amador, já tem seus cam-
peões de� nidos, sendo 
eles Vila Natal  e Falange, 
respectivamente.

“Mesmo sem a 
verba prometida 
ano após ano, os 
atletas estavam 
comprometidos 

a participar”

Bom preço e qualidade? 
É lá no Ipiranga da São Paulo

Totalmente reformu-
lado, excelência no aten-
dimento e na qualidade 
dos produtos e serviços, 
o Posto Ipiranga da Rua 
São Paulo está se tor-
nando o queridinho por 
aqui.

Com a qualidade do 
combustível testada e 
aprovada pelo programa 
Controle da Qualidade 
Ipiranga, conquista cada 
vez mais clientes com as 
promoções e quem paga 
no dinheiro tem ainda 
mais desconto.

E por falar em desconto, 
todo cliente � el do Ipiran-
ga da rua São Paulo, ganha 
20% para estudar inglês no 
CCAA. Para participar bas-
ta adquirir o cupom no pos-
to ao abastecer.

Happy hour
Depois do trabalho, o 

Posto é excelente opção com 
cerveja gelada e diversas 
porções, tudo com a indis-
cutível qualidade AMPM.

Toda sexta, já virou point 
com muito samba e MPB ao 
vivo no deck do posto

Novidades
O posto oferece hi-

gienização com má-
quina de ozônio no 
sistema de ar condi-
cionado do carro. Esta 
higienização garante o 
� m das bactérias e eli-
mina odores como de 
cigarro, comida, mofo 
e animais. O gerador de 
ozônio é oxidante, ideal 
para eliminar bactérias, 
ácaros e fungos e 100% 
ecológico. Não deixa 
cheiro, nem resíduos.

 O Posto � ca na Rua 
São Paulo, 295, próxi-
mo ao Cartório Civil no 
centro de Cubatão. Siga 
no instagram e acom-
panhe as novidades: @
ipirangaruasaopaulo

O evento tem o apoio: Ofi cina Nova Cubatão (Av. Washington Luís, 385 - Vila Nova) -  Agua Viva - distri-
buidora cubatense (3372-1430 / Av. Dr. Fernando Costa, 481 - Vila Paulista) - Bruno Nobre - Engenheiro 
Civil (97404-3082/ Av. Miguel Couto, 736 - sala 15, Centro) - Play Pizzaria (3361-1127/ 98864-4807) -  
Ofi cina Mecânica 152 - Peixoto mecânica geral (97417-1819)

esporte
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

O resultado das urnas

Izildo dos Santos, ass. de 
imprensa da LICESS

OPINIÃO

(13) 99185-6069   98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Imóvel comercial na Av. Nove de 

Abril, Centro, 1º andar.  130,50 m2
• Salão comercial no Centro
• Salão Comercial na Av. Nações 

Unidas
• Apartamento no Casqueiro
• Sobrepostas no Vale Verde
• Galpão no Centro

VENDE
• Lindo sala living na 

Ilha Porchat
• Apartamento 

02 quartos, na 
Vila Nova R$ 
180.000,00

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

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS DO BOLSÃO 7

Em Assembléia Geral realizada no Bolsão 7, no dia 20 de abril, foi aprovada por unanimidade 
por não haver voto contra nem abstenção, a formação da Nova Associação e formação de 
chapas para presidente do Bairro. O presidente da mesa convida os interessados em compor 
chapa para formação da nova associação, para comparecer ao endereço: Rua Manoel Ma� as 
de Souza, 233, Bolsão 7, para formalização do pedido.Os interessados em concorrer tem 5 
(cinco) dias úteis a par� r da publicação deste edital, para comparecer e registrar a chapa atra-
vés do presidente da mesa, Osvaldo Avelino dos Santos, 13 988349895.

Cubatão, 26 de abril de 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE TRABALHO DE CUBATÃO 
DE TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA

CNPJ: 31.771.539/0001-78

O Sr. Roque William F. Machado, presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DE CUBA-
TÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIOS E LOGISTICA, no uso de suas atribuições, convida 
os senhores cooperados para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo 
dia 07 de maio de 2019, em sua sede situada na Avenida Cruzeiro do Sul, 629, Vila 
Nova - Cubatão - CEP: 11525-150, iniciando-se os trabalhos às 18:00 horas, em primei-
ra convocação, com qualquer número de presentes para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:

a) Adequação do Estatuto Social
b) Eleições da Diretoria
c) Outros assuntos de interesse da Coopera� va

Cubatão, 26 de abril de 2019

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ATILA ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA e KELLY MARIA DA SILVA FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 347463885 - SSP/SP, CPF n.º 31667011847, com 36 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 94, fl s. nº 240, Termo nº 19750), nascido no dia treze de abril de mil 
novecentos e oitenta e três (13/04/1983), residente na RUA Roberto Mario San� ni, 346, Jardim Real, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lho de ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos 
de idade, residente em rosalandia - TO e de ETELVINA BORGES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
71 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, mani-
cure, RG n.º 342494107 - SSP/SP, CPF n.º 31383814805, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 89, fl s. nº 172, Termo nº 17692), nascida no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e oitenta e 
dois (25/07/1982), residente na RUA Roberto Mario San� ni, 346, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
MANOEL FERREIRA SOBRINHO, pedreiro, com 65 anos de idade, residente em CERQUILHO - SP e de SEVERINA 
MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 5 meses. 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, 16 de abril 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 Brasi-
leiro: FELIPE BASTOS DE BARROS e KERLY LUENE DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, borracheiro, RG n.º 42176097 - SSP/SP, CPF n.º 34680615877, com 32 anos de idade, natural de LEME - SP (Leme  
Livro nº 98, fl s. nº 26, Termo nº 59560), nascido no dia dez de abril de mil novecentos e oitenta e sete (10/04/1987), 
residente na Rua Treze de Março, 6, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de LEENE BASTOS DE BAR-
ROS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 47717565x - SSP/SP, CPF n.º 39018858897, com 28 
anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 193, fl s. nº 162, Termo nº 140945), nascida no 
dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (07/02/1991), residente na Rua Treze de Março, 6, Jardim 
Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANDRE LUIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, serralheiro, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA MADALENA DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP.. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de abril 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: WAGNER DOS SANTOS SILVA e PATRICIA EMILIA DE ALMEIDA FERREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 33575691 - SSP/SP, CPF n.º 31836270860, com 35 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia trinta de julho de mil novecentos e oitenta e três (30/07/1983), 
residente na RUA Manuel Mathias de Souza, 31, Jd.Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ DA 
SILVA, falecido há 04 anos e de MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, falecida há 23 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 334944442 - SSP/SP, CPF n.º 22846709890, com 32 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (21/01/1987), 
residente na RUA Manuel Mathias de Souza, 31, Jd.Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de NELSON DE 
ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSAN-
GELA APARECIDA SOUZA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Viúva de Gilberto Soares Ferreira, falecido aos 17/11/2007, conforme óbito lavrado às fl s.230, do 
livro C-195, sob o nº126243, no 1ºSubdistrito de Santos-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, 17 de abril 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: ROGÉRIO DA SILVA PIMENTEL e CINTIA TEIXEIRA MARINHO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, montador de móveis, RG n.º 33086109 - SSP/SP, CPF n.º 28536511850, com 39 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e oitenta (16/01/1980), residente 
na Rua João Pessoa, 402, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOÃO DA SILVA PIMENTEL, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 88 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANESIA PINA PIMENTEL, de nacio-
nalidade brasileira, falecida há 18 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de 
doceira, RG n.º 330853971 - SSP/SP, CPF n.º 26370407852, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nasci-
da no dia seis de junho de mil novecentos e setenta e sete (06/06/1977), residente na Rua Frei Caneca, 31, Jardim 
Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOEL TEIXEIRA MARINHO, de nacionalidade brasileira, falecido há 
13 anos, residente em Cubatão - SP e de LEONTINA DIAS DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
82 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, 18 de abril 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: FRANCISCO DE SOUSA MONTEIRO 
e JOSEANY FRANCELINO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 553828733 - SSP/
SP, CPF n.º 02210500354, com 34 anos de idade, natural de AMARANTE DO 
MARANHÃO - MA (Lago da Pedra - 2ºO� cio - MA  Livro nº 77, fl s. nº 129, 
Termo nº 37683), nascido no dia doze de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (12/12/1984), residente na RUA João Francisco de Olivei-
ra, 54, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO VITAL MONTEIRO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente 
em LAGO DA PEDRA - MA e de ANTONIA DE SOUSA MONTEIRO, falecida 
há 14 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, RG n.º 198766620015 - SSP/MA, CPF n.º 00467851328, com 34 anos 
de idade, natural de LAGO DA PEDRA - MA, nascida no dia cinco de outubro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (05/10/1984), residente na RUA João 
Francisco de Oliveira, 54, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO AL-
VES DOS SANTOS, falecido há 04 anos e de MARIA ASTROGILDA FRANCELI-
NO DOS SANTOS, falecida há 04 anos. Divorciada de Irailton de Sousa Lira, 
conforme sentença prolatada aos 14/12/2018, proferida pelo Juiz de Direito 
da 4ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos do processo de nº0002563-
59.2015.8.26.0157. 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, 18 de abril 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: THIAGO SOUZA DOS SANTOS e 
ARIANE MARINHO FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, securitário, RG n.º 32674512 - SSP/SP, CPF n.º 36122210862, 
com 30 anos de idade, natural de NOVA IGUAÇU - RJ (Nova Iguaçu-RJ  Livro 
nº 123, fl s. nº 240, Termo nº 76468), nascido no dia vinte de setembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (20/09/1988), residente na Rua Vereador San� ago 
Garcia Diegues, 40, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de SEVERINO 
LUCIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 anos de 
idade, residente em ITAPEVI - SP e de LINDALVA SOUZA DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 57 anos de idade, residente 
em ITAPEVI - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente administra� vo, RG n.º 48939814 - SSP/SP, CPF n.º 41421229838, 
com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 170, fl s. nº 44, Termo nº 102636), nascida no dia dezoito de março de mil 
novecentos e noventa e seis (18/03/1996), residente na Rua Vereador San-
� ago Garcia Diegues, 40, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ATAIDE 
GOMES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de CLAUDETE DE LOURDES MARINHO FER-
REIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de abril 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: ISRAEL RIBEIRO VIEGAS e BÁRBARA 
FREITAS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, RG n.º 508316753 - SSP/SP, CPF n.º 03366206080, 
com 23 anos de idade, natural de SAPUCAIA DO SUL - RS (Sapucaia do Sul-
-RS  Livro nº 197, fl s. nº 111, Termo nº 40454), nascido no dia vinte e dois 
de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (22/01/1996), residente na 
Rua Marechal Rondon, 115, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: 
vieguinhasrael3@gmail.com, fi lho de MARCIO VIEGAS, de nacionalidade bra-
sileira, caldeireiro, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
LUCIANA DA COSTA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, manicure, com 41 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 469573776 - SSP/SP, CPF n.º 
47577089800, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 178, fl s. nº 225, Termo nº 53165), nascida no dia vinte e seis de se-
tembro de mil novecentos e noventa e seis (26/09/1996), residente na Rua 
Marechal Rondon, 115, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: barbara-
freitas0923@gmail.com, fi lha de EDMILSON JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, eletricista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA APARECIDA DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 
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 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de abril 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: ALAN EDER DO NASCIMENTO ALMEIDA e MARAISA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, instrumen� sta, RG n.º 428757868 - SSP/SP, CPF n.º 35183858870, com 33 anos 
de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (Itariri-SP  Livro nº 14, fl s. nº 63, Termo nº 3122), nascido no dia dezesseis 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (16/01/1986), residente na Rua Carlos Gomes, 249, apt.12, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de PAULO CEZAR FONSECA DE ALMEIDA, falecido há 6 anos e de LU-
CIMARIA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em ITARIRI - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, representante bancária, RG n.º 48745536 - SSP/SP, 
CPF n.º 41444856847, com 26 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 206, fl s. 
nº 143, Termo nº 148621), nascida no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (13/02/1993), 
residente na Rua Carlos Gomes, 249, apt.12, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ FRANCIS-
CO DOS SANTOS, falecido há 24 anos e de ERONICE LOURENÇO DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
diarista, com 53 anos de idade, residente em PERUÍBE - 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, 20 de abril 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 Brasi-
leiro: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS e FABIANE FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 449424480 - SSP/SP, CPF n.º 37848642879, com 31 anos de idade, natural 
de SANTANA DO IPANEMA - AL (Santana do Ipanema-AL  Livro nº 20, fl s. nº 19, Termo nº 20523), nascido no dia 
quinze de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (15/01/1988), residente na Rua Nadir Tereza Esteves, 531, 
Vila Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de MAREVAL DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de ROSENILDA 
FERREIRA LEITE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em CAMPINAS - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, varredora, RG n.º 333708039, CPF n.º 31467287881, com 38 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 79, fl s. nº 66, Termo nº 13606), nascida no dia quatorze 
de abril de mil novecentos e oitenta e um (14/04/1981), residente na Rua Nadir Tereza Esteves, 531, Vila Caraguatá, 
Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de JOSE ANIZIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de REGINA CELIA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de enferma-
gem, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de abril 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 Brasi-
leiro: ALAN BISPO OLIVEIRA e PRISCILA DA CRUZ SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
montador, RG n.º 434153308 - SSP/SP, CPF n.º 30841166870, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (21/12/1982), residente na Rua Dom Pedro I, 376, 
Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de JOSE OLIVEIRA FILHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSE FONSECA BISPO, de nacionalidade brasileira, faxineira, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, au-
xiliar de serviços gerais, RG n.º 34154825X - SSP/SP, CPF n.º 31507224893, com 32 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia três de julho de mil novecentos e oitenta e seis (03/07/1986), residente na Avenida Tiradentes, 
909, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de WALDIR GOMES DOS SANTOS, falecido há 30 anos e de 
ALDEIR DA CRUZ SANTOS, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Ronivon Gabriel da 
Silva Pereira conforme sentença datada de 30/05/2011 proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara Judicial da Comar-
ca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2008.002667-6/000000-000  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, 22 de abril 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 Brasi-
leiro: CHARLES PRADO DOS SANTOS e ROBERTA MARIA PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, controlador de acesso, RG n.º 479941920 - SSP/SP, CPF n.º 38954697852, com 27 anos de idade, natural de 
ITABUNA - BA (ITABUNA  Livro nº 96, fl s. nº 25, Termo nº 108494), nascido no dia onze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e dois (11/02/1992), residente na RUA Quatro, 125, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ AN-
TONIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ADELINA MARIA DO PRADO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 391432783 - SSP/SP, 
CPF n.º 40986766801, com 26 anos de idade, natural de CUMARU - PE (Cubatão  Livro nº 155, fl s. nº 338, Termo nº 
44124), nascida no dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa e dois (17/05/1992), residente na RUA Qua-
tro, 125, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de SOGIMAR PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilan-
te, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO ANTONIA PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, cabeleireira, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de abril 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: 
JEFERSON FERNANDO DA SILVA e JOYCE KAROLAINE OLIVEIRA GOMES DE MELO. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 587564167 - SSP/SP, CPF n.º 52911473850, com 20 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (26/02/1999), residente na 
Rua Caminho Rio de Janeiro, 209, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de SEVERINO BERNARDO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CELIA MARIA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, ajudante, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 574502634 - SSP/SP, CPF n.º 48680477877, com 20 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (15/01/1999), residente na Rua 
Caminho Oliveira, 494, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de RENE GOMES DE MELO, de nacionalidade 
brasileira, comerciante, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 42 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de abril 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: LEONARDO LEAL DA SILVA e EDNA MARIA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, 
RG n.º 41082787 - SSP/SP, CPF n.º 29520250883, com 38 anos de idade, natural de 
SÃO LOURENÇO DA MATA - PE (São Lourenço da Mata-PE  Livro nº 103, fl s. nº 143, 
Termo nº 18532), nascido no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta 
(01/09/1980), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, apto.44, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de ESMERALDO MANOEL DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, carpinteiro, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CECILIA 
LEAL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 58 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
soldadora, RG n.º 475498471 - SSP/SP, CPF n.º 33867087814, com 35 anos de idade, 
natural de SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PE (São José do Belmonte- PE  Livro nº 10, fl s. 
nº 136, Termo nº 10270), nascida no dia seis de março de mil novecentos e oitenta e 
quatro (06/03/1984), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, apto.44, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, E-mail: comcristoebemmelhor@gmail.com, fi lha de MANOEL JOÃO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP e de MARIA UMBELINA DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, com 64 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Divorciada 
de: CICERO LUIZ DA SILVA, conforme sentença datada de 10/04/2018, proferida pelo 
Juízo de Direito do CEJUSC (Pré Processual), do Foro de Praia Grande-SP, nos autos de 
nº0002602-61.2018.8.26.0477. 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, 22 de abril de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Em nossa última maté-
ria, chamamos a atenção 
para três importantes elei-
ções no mundo do samba 
da baixada. 

No Marapé como já era 
esperado, venceu a chapa 
da situação do presiden-
te Luis Alberto Pelé que 
substituiu a sua vice Rosa-
na Amorim, pela sua atual 
vice Andréia.   A equipe 
que vai buscar o tricam-
peonato, é praticamente 
a mesma e o carnavales-
co Renan já anunciou o 
seu enredo: DE VERDE E 
ROSA E LOUCO, TODO 
MUNDO TEM UM 
POUCO. 

Já na escola do Macuco, 
o presidente Benedito Fer-
nandes e o seu vice Dô, se-
rão substituídos por Mauro 
Pita e Mi Pioneira,  que fo-
ram eleitos em chapa úni-
ca para comandar a escola 

com mais títulos do Carna-
val Santista nós próximos 
dois anos.

Agora a eleição da Liga 
Independente Cultural das 
Escolas de Samba de Santos 
(LICESS) pegou fogo.   Por 9 
votos a 8, o atual presidente 
Ditinho e o seu vice Pelé, fo-
ram reeleitos, derrotando o 
presidente Márcio Alexan-
dre da Império da Vila e o 
seu vice Chitinha do Morro.

Por ter conseguido uma 
votação expressiva, Marci-
nho promete uma represen-
tação � rme dos seus eleito-
res, porém deixando claro 
que vai fazer o possível para 
somar esforços na constru-
ção de um grande des� le 
para o carnaval 2020.

Consequentemente o 
presidente Ditinho, para-
benizou o seu oponente e 
garantiu que vai dar con-
tinuidade ao crescimento 

dos des� les, procurando 
junto a iniciativa privada, 
recursos que venham dar o 
aporte � nanceiro su� ciente 
para elaboração de grandes 
apresentações. 

Portanto passado o pe-
ríodo eleitoral, o caminho 
está livre para a apresen-
tação dos próximos temas 
que irão des� lar em 2020 
na passarela DRAUSIO 
DA CRUZ. 
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Com o foco em pes-
soas com situação de 
vulnerabilidade social, o 
Fundo Social de Solida-
riedade de Guarujá, rea-
lizou a Páscoa Solidária, 
com a colaboração de 
diversos parceiros que 
doaram 5.466 unidades 
de chocolate. Os doces 
foram entregues para 
entidades cadastradas.

Parceiros
Secretarias muni-

cipais, Terminal Ex-
portador do Guarujá 
(TEG), Terminal de 
Granéis do Guaru-
já (TGG), Terminal 
Marítimo de Guarujá 
(Termag), Geometrus, 
Pró-Vida, City Trans-
porte e Monte Azul, 
além dos anônimos.

O projeto Missioná-
rio Restaurando Famí-
lias, Restituindo Sonhos, 
da igreja Metodista, 
realizou ação de páscoa 
para crianças carente no 
Pilões, em Cubatão. O 
verdadeiro sentido da 
páscoa foi demonstrado 
de forma lúdica e ani-
mada. Teve farto café da 
manhã e distribuição de 
caixas de bombons.

O projeto missioná-
rio realiza ações em todo 
Brasil, em comunidades 
carentes e nas cracolân-
dias, além de países 
como África e Haiti com 
a missão de levar o amor 
de Deus e ajudar as co-
munidades de acordo 
com a necessidade de 
cada uma delas, confor-
me explicou o missioná-
rio Wellington da Silva.

‘Foi uma benção par-
ticipar junto com os 
amigos’ celebrou a jor-
nalista Jaque Barbosa.

Páscoa Solidária

O evento contou com o apoio do Jornal Acontece e doação 
de amigos e da comunidade

 Mais de 5 mil chocolates doados para entidades 
cadastradas no FSS


