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Ministro da Saúde recebe 
prefeitos para discutir Baixada

Na próxima quarta-feira 
(11), às 18h, os prefeitos dos 
municípios da Baixada San-
tista serão recebidos pelo mi-
nistro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta, para discutir as 
principais demandas da região 
neste setor.  

A audiência foi solicitada 
pelo deputado federal da re-
gião, Júnior Bozzella (PSL) 
para apresentar o pedido do 
Conselho que reúne os pre-
feitos da Baixada, o Condesb, 
para aumento do teto MAC 
dos municípios. 

 DÉFICIT
“A região tem hoje um dé� -

cit de aproximadamente R$100 
milhões no repasse do Sistema 
Único de Saúde (SUS) para 
Média e Alta Complexida-
de Ambulatorial e Hospitalar 
(MAC). São aproximadamente 

800 leitos SUS a menos do que 
o necessário para atender à de-
manda. Identi� camos de 20 a 
30% leitos SUS fechados por 
falta de recursos para viabili-
zar o seu funcionamento”, diz 
Bozzella. 

O aumento dos recursos be-

ne� ciariam serviços como lei-
tos, oncologia, rede cegonha, 
rede de atenção psicossocial e 
saúde mental, além de procedi-
mentos vasculares, cardíacos, 
neurocirurgias e demais espe-
cialidades e ações de média e 
alta complexidade.

ATÉ 12X

CMT parcela multas no cartão

Contra a fi bromialgia

Concessão de estádio

Eleição para Conselho Tutelar

A partir da próxima segun-
da (9) a CMT vai parcelar no 
cartão de crédito as multas e 
taxas de remoção de veículos. 
O pagamento poderá ser feito 
pela internet (https://usezapay.
com.br/) ou pessoalmente na 
CMT: av. Nove de Abril, 1811, 
de segunda a sexta-feira, das 8 
às 17h. Mais informações pelo 
telefone 0800 941 4462.

Segundo infor-
mou a assessoria, 
todo o processo 
de implantação do 
parcelamento está 
de acordo com as 
permissões do Mi-
nistério das Cidades 
e com a Resolução 
do Denatran – Departamento 

Nacional de Trânsito.
O projeto de Lei que autori-

zou a CMT a receber os débitos 
no cartão de crédito ou débito 
é de autoria do vereador Tucla 
e foi aprovado pela Câmara em 
fevereiro deste ano.

Além dos benefícios aos 
proprietários, o superinten-
dente da CMT, Je� erson Can-
sou, considera que a medida 

contribuirá com a 
diminuição dos índi-
ces de inadimplência, 
garantindo a regulari-
zação dos veículos e, 
também, a geração de 
receita para novos in-
vestimentos em ruas e 
vias da cidade.

Acontece no próximo dia 
6 de outubro das 9 às 16 ho-
ras a eleição para escolha dos 
cinco membros titulares e 
suplentes do Conselho Tute-
lar de Cubatão. O mandato 
vai de 2020 a 2024 e é permi-
tida uma reeleição por igual 
período.

O voto é direto, facultativo 
e secreto e cada eleitor pode-

rá votar em apenas um candi-
dato. O eleitor deve ter mais 
de 16 anos e apresentar titulo 
de eleitor ou documento com 
foto.

CANDIDATOS
Ana Cláudia Guimarães Be-

tin, Antonio de Pádua Maia 
Azevedo, Aparecida Valcir Re-
zende Silva, Elenice Tidra dos 

Santos, Je� erson Dias, Jona-
thas Barbosa da Paixão da 
Silva, Jozelma Maria Barbo-
sa, Lilia Keli Domingues Sil-
va, Maicon da Silva, Marce-
la Lopes Teixeira, Maria das 
Graças da Silva, Marli Cipria-
no, Mônica de Araujo Nunes, 
Rutneia dos Santos Batista, 
Sueli da França Ramos e Vi-
vian Benedicto Gregório.

LOCAIS DE VOTAÇÃO E SESSÕES CORRESPONDENTES:

• JARDIM NOVA REPÚBLICA: UME Marti m Afonso de Souza – Avenida Deputado Emílio 
Justo, 50. Seções: 139, 143, 148, 159, 209, 225, 246, 257, 265, 266, 272, 280, 281, 288, 
291, 292 e 297 (17 seções, 1 urna).

• JARDIM CASQUEIRO: UME Estado de Pernambuco – Rua Espanha, 256. Seções: 68 a 
81; 92 a 99; 102 a 105; 123, 127, 131, 133, 149, 153, 156, 158, 167, 169, 172, 174, 175, 
176, 181, 186, 188, 194, 196, 202, 203, 205, 206, 216, 220, 221, 229, 231, 237, 239, 240, 
245, 247, 258, 259, 262, 267, 274, 278, 279, 287, 289, 293 e 295 (71 seções, 4 urnas). 

• VILA NATAL: UME D. Pedro I – Rua São Francisco de Assis, s/n. Seções: 106 a 111; 114, 
124, 134, 141, 145, 150, 152, 154, 164, 173, 177, 189, 190, 200, 208, 219, 222, 228, 232, 
242, 244, 252, 256, 260, 264, 271, 273, 277, 283, 286 e 294 (37 seções, 3 urnas).

• VILA NOVA: UME Bernardo José Maria de Lorena – Rua Rio de Janeiro, s/n. Seções: 22 
a 46; 89, 90, 91, 112, 115, 120, 125, 126, 132, 147, 162, 165, 170, 171, 180, 182, 185, 
187, 195, 197, 211, 212, 213, 217, 224, 227, 230, 234, 249, 251, 255, 268, 270, 275, 284, 
285 e 298 (62 seções, 4 urnas). 

• CENTRO: UME Maria Josete Ramos Impalea, Rua Assembleia de Deus, 63. Seções: 01 a 
21; 47 a 67; 100, 101, 116, 117, 118, 119, 122, 128, 130, 135, 136, 137, 140, 144, 146, 
155, 157, 160, 166, 168, 178, 179, 184, 191, 193, 198, 199, 201, 204, 207, 214, 215, 223, 
233, 235, 236, 238, 241, 243, 250, 253, 269, 276, 282 e 296. 

• FABRIL: UME Sofi a Zarzur – Rua do Alojamento, nº 148. Seções: 82 a 88; 113, 121, 129, 
138, 142, 151, 161, 163, 183, 192, 210, 218, 226, 248, 254 e 261.

Sob a justi� cativa de garantir 
a devida manutenção e, sobretu-
do, o funcionamento do Estádio 
Municipal Antonio Fernandes, 
em Guarujá, o vereador Mário 
Lúcio da Conceição (PR) apre-
sentou proposta, para  a conces-
são do estádio público à iniciati-
va privada. 

PACAEMBU
A proposta segue os mesmos 

moldes já adotados pela Prefei-
tura de São Paulo, no Pacaembu, 
onde um consórcio de empre-
sas assumiu o gerenciamento do 
equipamento, mediante a oferta 
de mais de R$ 110 milhões, que 
estão sendo investidos em in-

O presidente da Câmara de 
Guarujá vereador Edilson Dias 
(PT) apresentou projeto de lei que 
cria o “Dia Municipal de Enfren-
tamento a Fibromialgia”, síndrome 
clinica que se manifesta, princi-
palmente, com dor no corpo todo, 
sendo difícil de� nir 
se a dor é nos mús-
culos ou nas articu-
lações. No Brasil está 
presente em cerca de 
2% a 3% das pessoas. 
Acomete mais mu-
lheres que homens e 
costuma surgir entre 
os 30 e 55 anos.

Edilson Dias 

apresentou o projeto no intui-
to de promover a divulgação e 
conscientização em relação ao 
problema para que, no futuro 
próximo, estas pessoas sejam 
assistidas de forma adequada 
desde o diagnóstico até o trata-

mento, bem como, 
orientar sobre o tra-
tamento adequado, 
valorizando a saúde 
da população. 

O Dia Municipal 
de Enfrentamento 
a Fibromialgia será 
celebrado anualmen-
te em todo dia 12 de 
maio.

fraestrutura, conservação e mo-
dernização. Em contrapartida, o 
consórcio vencedor pode explo-
rar economicamente o estádio, 
ao longo dos próximos 35 anos, 
mantendo aberto ao público es-
paços que já oferecem atividades 
gratuitas de esporte e lazer. 

PRÓXIMOS PASSOS
O assunto ainda será discuti-

do pelos vereadores, assim como 
pelo prefeito Válter Suman. 
Caso haja convergência em rela-
ção à proposta, um projeto de lei 
deve ser pautado pela Câmara 
Municipal, de modo a autorizar 
a realização de procedimento li-
citatório necessário
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Acontece faz campanha 
a favor da vida

SETEMBRO AMARELO

Equipe de voluntários leva abraço, palavra amiga e mensagens positivas durante ações em Cubatão e Guarujá

‘Amarelinhos 
distribuíram bexigas 
com mensagens 
durante o desfi le, em 
Cubatão (foto). 
Neste sábado a ação 
será na feira da Rua 
Manoel Jorge. 
A equipe também 
fez abordagens no 
centro comercial de 
Vicente de Carvalho, 
em Guarujá. 

Há dois anos, além 
de pautar o assunto, 
Acontece realiza ações 
no Setembro Amarelo, 

mês da campanha na-
cional de prevenção ao 
suicídio. No último do-
mingo, 25 voluntários 

participaram de ação 
durante o desfi le de 7 de 
setembro, em Cubatão: 
a ação foi coordenada 

pela jornalista Jaque 
Barbosa. Usando cami-
seta amarela eles distri-
buíram bexigas com a 

frase “Viver é a Melhor 
Opção”, a mesma es-
tampada nas camisetas. 
“Este amor que nos mo-

tiva é capaz de salvar 
vidas”, disse a jornalis-
ta, durante os preparati-
vos para a ação.

minutos Brasil tem um caso de
46

Dados do Ministério da Saúde apontam crescimento dos casos de suicídio 
nos últimos anos. Região tem programação voltada para a prevençãoA cada

ALERTA

Quando você terminar de ler 
este primeiro parágrafo, ao me-
nos uma pessoa terá cometido 
suicídio ao redor do mundo. A 
frase assusta, porém o alerta é 
necessário. De acordo com a Or-
ganização Mundial da Saúde, a 
cada 40 segundos uma pessoa tira 
a própria vida. Os dados fazem 
parte de um levantamento divul-
gado em 2016 pela OMS, que 
indicam cerca de 800 mil mortes 
por ano no planeta. A Organiza-
ção ressalta no relatório que este 

é um número aproximado, já que 
não há como investigar todos os 
casos e que muitos deles não são 
tratados como suicídio pelas au-
toridades.

Como comparativo, a OMS 
apresentou os números de mortos 
em homicídios em 2016 ao redor 
do mundo. Foram 470 mil pesso-
as assassinadas naquele ano. 

Os números no Brasil também 
são bastante preocupantes. Os 
números divulgados pelo Minis-
tério da Saúde em 2018 (relativos 

ao ano de 2016) apontam que 
11.433 pessoas cometeram sui-
cídio no país, que corresponde a 
uma morte a cada 46 minutos. O 
relatório do Ministério também 
ressalta que esse número pode 
ser maior em até 20%.

Segundo os dados apresenta-
dos, o suicídio é a quarta causa 
de morte entre jovens de 15 a 29 
anos no país. Entre os homens 
nesta faixa etária, é o terceiro 
motivo mais comum; entre as 
mulheres, o oitavo.SUICÍDIO

QUE SINAIS UMA PESSOA 
COM IDEIAS SUICIDAS 
EMITE?
A pessoa passa a falar bastan-
te sobre questões negati vas, 
de desvalorização da própria 
vida e autodepreciação. Frases 
como ‘a vida não vale a pena’, 
‘não estou feliz’, ‘não sirvo para 
nada’, ‘ninguém gosta de mim’ 
passam a ser frequentes. É pre-
ciso prestar mais atenção a esta 
pessoa. Mas vale lembrar que 
nem todas que pensam em se 
matar demonstram algum ti po 
de insati sfação. Podem se reco-
lher em silêncio, em comporta-
mentos que não são habituais 
como isolamento ou até mes-
mo agressividade e choro fácil.
 
COMO AJUDAR?
Deve-se conversar em local re-
servado, de forma franca, mos-
trar-se preocupado, perguntar 
se está tudo bem. E ouvir, sem 
fazer julgamentos. Em alguns 
casos, pode se tratar de um 
descontentamento pontual, 
mas há quem realmente neces-
site de tratamento. Se a pessoa 

não quiser conversar, alguém 
mais próximo a ela deve ser 
acionado para que possa acon-
tecer esse diálogo. Importante 
não ser uma conversa de pura 
curiosidade, mas que demons-
tre que pode haver confi ança a 
nesse diálogo.
 
3. QUAIS SÃO OS FATORES DE 
RISCO QUE PODEM LEVAR 
UMA PESSOA AO SUICÍDIO?
Depressão, ansiedade, ser víti -
ma de abuso ou violência, his-
tória de vida traumáti ca e uso 
abusivo de drogas. Não signifi ca 
que quem tem essas doenças ou 
característi cas necessariamente 
vai se matar, mas geralmente 
quem atenta contra a própria 
vida possui histórico de algum 
ti po de transtorno mental.
 Uma pessoa que está acamada 
devido a uma depressão pro-
funda tem risco de se suicidar?
Geralmente, o risco maior 
acontece quando o tratamento 
medicamentoso começa a fa-
zer efeito (2 a 3 semanas após 
o início). Pois antes não havia 
ânimo para nada, mesmo que 

já esti vesse com ideias suicidas. 
O medicamento proporciona a 
energia de que necessitava para 
atentar contra a própria vida. A 
orientação é sempre observar 
a evolução do quadro clínico 
da pessoa e manter contato 
constante com o profi ssional ou 
equipe que cuida do caso.
 
PODE-SE OBRIGAR UMA 
PESSOA A BUSCAR 
TRATAMENTO?
É importante avaliar o risco de 
ela atentar contra a si mesma 
ou contra outra pessoa e buscar 
convencê-la através de conver-
sa, mostrando os perigos que 
ela corre.
 
QUE ATIVIDADES 
PODEM AJUDAR A AFASTAR 
AS IDEIAS SUICIDAS?
Todas as práti cas que tragam 
bem-estar e que ocupem a 
mente da pessoa: ati vidades de 
lazer (passeios, esportes), ar-
tesanato e ati vidades culturais 
(cinema, teatro), por exemplo. 
Profi ssionais da área da saúde 
mental chamam essas práti cas 

de ‘Produção de Vida’.
 
NO BRASIL, CERCA 1.200 IDO-
SOS COMETEM SUICÍDIO TO-
DOS OS ANOS. ENTRE 2006 E 
2015, A PRÁTICA AUMENTOU 
24% ENTRE A POPULAÇÃO 
ADOLESCENTE (10 A 19 ANOS). 
POR QUE ESSAS PESSOAS ES-
TÃO MAIS VULNERÁVEIS?
Indicadores socioeconômicos 
como desigualdade social e de-
semprego foram determinantes 
para o risco de suicídio entre 
adolescentes no Brasil. Entre os 
fatores de risco para o suicídio 
de idosos, além dos transtor-
nos mentais como depressão, 
esquizofrenia e uso abusivo de 
álcool e drogas, há questões 
como isolamento social, ou-
tros fatores psicológicos como 
perdas recentes, condições de 
saúde importantes como le-
sões desfi gurantes, dor crônica 
e câncer. As “duas pontas” das 
fases de nossa vida crianças/
jovens e os idosos precisam ser 
protegidos.
 
O SUICÍDIO AINDA É TABU. 

COMO ABORDÁ-LO JUNTO AO 
JOVEM?
Destacar a importância de não 
julgamento de condições so-
ciais e de comportamentos para 
que possamos ajudar as pesso-
as em situação de sofrimento. 
Infelizmente, muitos julgam as 
pessoas que tentam o suicídio, 
culpando-os, criminalizando-os 
pelo ato. Elas precisam de ajuda.
 
COMO PROTEGER OS MAIS 
JOVENS?
É importante ter um espaço de 
fala, de manifestação de seus 
desejos, de sua criati vidade. 
Crianças e adolescentes são 
criati vos, estão em fase de des-
coberta. Descoberta do corpo e 
das suas possibilidades de vida. 
Com o aumento da crise social 
na qual o Brasil se encontra, as 
possibilidades de vida e de su-
cesso parecem inati ngíveis para 
os jovens. Eles precisam de es-
paços de escuta e de práti ca de 
criati vidade. Os locais de convi-
vência desse grupo populacio-
nal precisam proporcionar pos-
sibilidades de expressão.

Trinta segundos. Este é o tempo médio entre a tomada de decisão de alguém ti rar a própria vida (impulso) e o ato que a leva à morte. Porém, antes do 
impulso, as ideias suicidas já estão presentes. É preciso reconhecê-las e saber agir para evitar que alguém se mate.   Fonte: Prefeitura Municipal de Santos
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Eder Araujo

Mais um fi nal de semana com muita festa e gente bonita no Espaço Acontece.  Sába-
do, 31 de agosto, Aline Fernanda teve uma festança, digna de princesa, para comemo-
rar seus 15 anos.  Viva a vida!
No domingo, dia 01, Antonio Júlio, o nosso querido Bubu, reuniu a galera para soprar 
as velinhas e celebrar a união com a July, em chá de casa nova. Desejamos muito 
amor ao casal e muitas bençãos ao novo lar

O SUCESSO NÃO PARA
Mais uma Mega Festa com casa cheia e sucesso garantido. Com realização 
de Baile Retrô by Sydney, a Mega Festa anos 70, 80 e 90 aconteceu no EC 
Jd. Casqueiro no último sábado. A galera pediu bis e a próxima vai ser dia 
26 de outubro, para celebrar os 7 anos do Baile Retrô. Anota aí

No Espaço Acontece
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dateSave the
Parabéns

Valquiria 
Carvalho

1 aninho do Heitor

Ronald Lopes,
Secretário de Esportes

Rafah Lucia
Manseg

Jessica Nobrega\

A popular Mariuxa, da banca na 
Marechal Rondon celebra mais 
um aniversário essa semana. 
Defensora da causa animal, ela 
posa para a coluna com uma 
das suas companheiras

Ao lado da família, Elisângela Gomes de Andra-
de, celebrou mais um passo importante em sua 
vida. Agora formada em Gestão Pública, deseja-
mos que você alce voos altos e prósperos

Monique 
Gabriele, ce-
lebrou deizoi-
tão. Filha do 
amigo e cola-
borador Ader-
bau Gama e da 
Profª Marisa 
Ferreira. Para-
béns gatona

Monna no Licas Bar
Nesta sexta (06), vai rolar um samba raíz no Licas 
Bar. A música fi ca por conta da top Monna Brasil 
que arrebenta no repertório bem brasileiro, cheio de 
gingado e animação. A festança começa a partir das 
20:30 horas, além de boa música, a cerveja gelada e 
as deliciosas porções estarão esperando a clientela. 
O Licas fi ca na Avenida Martins Fontes, 581

+ amor por favor
Em prol do menino Luis Roberto, o sam-
bista e sempre engajado na causa social 
Fernandinho, vai receber convidados em 
samba que vai estourar no Lions Clube, 
no sábado, 07. Cerca de 6 grupos de pa-
gode vão garantir essa festa solidária. Os 
convites custam R$ 10,00

A primeira Feijoada do 
Reserva foi top.
Inaugurou em grande 
estilo,com samba de 
primeira entre amigos e 
clientes. Fica em frente 
a Praça do Crevin. Em 
breve tem mais!
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ANDRÉ ANTONIO DA SILVA e ODINEIDE HORACIO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.o 486607112 - SSP/SP, CPF n.o 02349603458, com 42 anos de idade, natu-
ral de SIRINHAÉM - PE (Sirinhaém-PE-1oDistrito Livro no 02, fl s. no 196, Termo no 1809), nascido no dia dez de 
março de mil novecentos e setenta e sete (10/03/1977), residente na AVENIDA Principal, 15, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ANTONIO AUGUSTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 
76 anos de idade, residente em Santo Amaro - PE e de MARIA DAS DORES DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 66 anos de idade, residente em Santo Amaro - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.o 366788590 - SSP/SP, CPF n.o 90861795415, com 45 anos de idade, natural de 
CARPINA - PE (Carpina-PE Livro no 42, fl s. no 76, Termo no 39711), nascida no dia vinte e seis de outubro de 
mil novecentos e setenta e três (26/10/1973), residente na AVENIDA Principal, 15, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lha de HORACIO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 12 anos e de MARIA 
JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 13 anos Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de agosto de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ERICK DA SILVA DOS SANTOS e CAMILA PESSOA DE MOURA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, assistente de transporte, RG n.o 408267185 - SSP/SP, CPF n.o 22157333819, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta 
e quatro (05/07/1984), residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 500, Parque Sao Luis, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 10 anos e de MARIA DAS 
GRAÇAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 20 anosDivorciado de Karen da Silva, conforme 
sentença datada de 05/10/2015, proferida pelo Juízo de Direito do CEJUSC do Foro de Guarujá, nos autos 
de no0006378- 60.2015.8.26.0223. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.o 
34746451 - SSP/SP, CPF n.o 37184239873, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro no 
133, fl s. no 145, Termo no 35175), nascida no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(16/02/1989), residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 500, Parque Sao Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha 
de JOSIAS POLICARPO DE MOURA, de nacionalidade brasileira, falecido há 14 anos e de MARIA DE LOURDES 
OLIVEIRA PESSOA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de agosto de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: FRANCISCO RENATO LIMA NOGUEIRA e CAROLINE RIOS DE MENESES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.o 46013715 - SSP/SP, CPF n.o 35505547885, com 31 anos de 
idade, natural de LIMOEIRO DO NORTE - CE (Limoeiro do Norte -CE Livro no 15, fl s. no 63, Termo no 16035), 
nascido no dia três de março de mil novecentos e oitenta e oito (03/03/1988), residente na Rua Beira Mar, 
360, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO NONATO REGES NOGUEIRA, de nacionalidade bra-
sileira, operador de máquinas, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCISCA NOGUEIRA 
LIMA, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.o 451772040 - SSP/SP, CPF n.o 34977709810, 
com 34 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP Livro no 132, fl s. no 250, Termo no 34882), nascida 
no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (07/08/1985), residente na Rua Beira Mar, 360, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de CLÁUDIO TELES DE MENESES, falecido há 20 anos e de MARIA ROSANE 
LOPES RIOS, de nacionalidade brasileira, operadora, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de agosto de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: BRUNO VINÍCIUS VICENZO e ERIKA SIQUEIRA SCARABOTTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, metalúrgico, RG n.o 199003658 - SSP/SP, CPF n.o 25024842863, com 42 anos de idade, natu-
ral de SANTOS - SP (Santos (2o Subdistrito) Livro no 124, fl s. no 98, Termo no 8412), nascido no dia vinte e oito de 
maio de mil novecentos e setenta e sete (28/05/1977), residente na Rua Princesa Isabel, 33, apt.44, Itararé, SÃO 
VICENTE - SP, E-mail: n/c, fi lho de MANOEL ROBERTO VICENZO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 
anos de idade, residente em SANTOS - SP e de MARIA REGINA TASSO VICENZO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 68 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de escritório, RG n.o 305258576 - SSP/SP, CPF n.o 26632060838, com 40 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão Livro no 60, fl s. no 301, Termo no 6279), nascida no dia trinta e um de agosto de mil novecentos 
e setenta e oito (31/08/1978), residente na Avenida Nossa Senhora de Fáti ma, 818, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, E- mail: n/c, fi lha de JOÃO BATISTA SCARABOTTO FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOANA SIQUEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
69 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de agosto de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JAIRO SOARES DE BARROS LIMA e VERALUCIA VIEIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador, RG n.o 44397008 - SSP/SP, CPF n.o 32140787803, com 37 anos 
de idade, natural de JOÃO ALFREDO - PE, nascido no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta 
e dois (23/08/1982), residente na Avenida Cruzeiro do Sul, 765, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO 
SOARES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, residente em Cubatão - SP e de MARIA ALAIDE 
DE BARRO LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, RG n.o 37503253 - SSP/SP, CPF n.o 36105814844, com 34 anos de idade, 
natural de PAULO AFONSO - BA, nascida no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(31/10/1984), residente na Rua Cidade de Santos, 1627, casa 02, Planalto Bela Vista, Cubatão - SP, fi lha de 
CÍCERO VICENTE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, residente em SANTA BRÍGIDA - BA e de 
MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, domésti ca, residente em SANTA BRÍGIDA - BA 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 de agosto de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: CARLOS MANOEL DE SANTANA e ROSELENE DA SILVA LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista, RG n.o 485705382 - SSP/SP, CPF n.o 40385923830, com 27 anos de idade, na-
tural de SIRINHAÉM - PE, nascido no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e um (03/11/1991), 
residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 187, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS FERNANDES DE 
SANTANA, laminador, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLUCE ALVES DA SILVA, do lar, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administrati vo, RG n.o 48633854X - SSP/SP, CPF n.o 39834323875, com 30 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (22/08/1989), residen-
te na Rua Dom Pedro II, 278, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de PAULO FERREIRA DA LIMA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSILENE DA SILVA SIQUEIRA 
LIMA, de nacionalidade brasileira, motorista, 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 Serventi a 
e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 de agosto de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RENAN SOUZA DE LIMA e GABRIELA VARGAS SAMPAIO DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.o 488875523 - SSP/SP, CPF n.o 43172004813, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro no 158, fl s. no 223, Termo no 45203), 
nascido no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e três (15/05/1993), residente na RUA Dom 
Pedro II, 670, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de CÍCERO JOSÉ SOUZA DE LIMA, de naciona-
lidade brasileira, supervisor, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSILDA MARIA 
RIBEIRO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, psicóloga, RG n.o 36255788 - SSP/SP, CPF n.o 
41395118850, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro no 166, fl s. no 66, Termo 
no 48230), nascida no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e noventa e quatro (25/07/1994), 
residente na RUA Primeiro de Maio, 778, Vila Nova Cubatão, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MARCELO 
SAMPAIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ANDREA VARGAS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 de agosto de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LEANDERSON DE OLIVEIRA e AGATHA KARINNE TEODOSIO PEREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de cozinha, RG n.o 413018702 - SSP/SP, CPF n.o 48562635871, 
com 24 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente Livro no 218, fl s. no 204, Termo no 155844), 
nascido no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e cinco (29/03/1995), residente na Rua-
Vereador Luis Campos Reis, 51, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: gleles2yuri@gmail.com, fi lho de EDVALDO 
MATOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 53 anos de idade, residente em SÃO PAULO 
- SP e de ROSELE PEREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.o 555039559 - SSP/
SP, CPF n.o 46698986801, com 20 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1o Subdistrito Livro no 
221, fl s. no 134, Termo no 133242), nascida no dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa 
e oito (19/09/1998), residente na Rua Vereador Luis Campos Reis, 51, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: 
agatha.karinne@hotmail.com, fi lha de MÁRCIO DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, porteiro, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de AELMA DANTAS TEODÓSIO PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, técnica em enfermagem, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: FERNANDO HENRIQUE CORREIA DA SILVA e SONIA NUNES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, Supervisor de ti , RG n.o 29605433 - SSP/SP, CPF n.o 32283045827, com 33 anos de idade, 
natural de RANCHARIA - SP (Rancharia Livro no 49, fl s. no 253, Termo no 8248), nascido no dia cinco de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e cinco (05/10/1985), residente na AVENIDA Sete de Setembro, 184, Vila 
Nova, Cubatão - SP, E-mail: fernandocorreia00@gmail.com, fi lho de MARCOS VIANA DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em RANCHARIA - SP e de CRISTINA MARIA COR-
REIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, coordenadora de arrecadação, RG n.o 
27235289 - SSP/SP, CPF n.o 26507346802, com 42 anos de idade, natural de ASSIS - SP, nascida no dia vinte 
e um de maio de mil novecentos e setenta e sete (21/05/1977), residente na AVENIDA Sete de Setembro, 
184, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: sonia.nunes53@gmail.com, fi lha de DARCY NUNES, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES RUIVO 
NUNES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP Divorciada de 
Marcello Fernandes de Oliveira, conforme sentença datada de 30/11/2017, proferida pelo Juízo de Direito do 
CEJUSC do Foro Regional XV- Butantã, São Paulo-SP, nos autos de no0006238- 67.2017.8.26.0704 Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a 
e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CARLOS ROBERTO DA SILVA e IRANE DOS SANTOS MOREIRA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.o 232181263 - SSP/SP, CPF n.o 15919503840, com 46 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e setenta 
e dois (23/09/1972), residente na RUA Maria Esther Garcez Vilet, 43, Jd.Nova República, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de MANOEL DA SILVA, falecido há 10 anos e de ADELINA MARIA DA SILVA. Divorciado 
de Silvana Coiti nho da Silva, conforme sentença datada aos 13/04/2018, proferida pelo Juiz de Direito 
da 2aVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de no1002877-17.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, porteira, RG n.o 299664958 - SSP/SP, CPF n.o 27086727890, com 42 anos 
de idade, natural de ESTÂNCIA - SE (Boquim 2oOfi cio-SE Livro no 30, fl s. no 103, Termo no 1796), nascida 
no dia quinze de março de mil novecentos e setenta e sete (15/03/1977), residente na RUA Maria Esther 
Garcez Vilet, 43, Jd.Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MANOEL DE JESUS MOREIRA, desa-
parecido há 38 anos e de GIVALDA CANUTO DOS SANTOS, falecida há 30 anos Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA e ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, auxiliar de serviços gerais, RG n.o 370265269 - SSP/SP, CPF n.o 29776373895, 
com 36 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e oi-
tenta e três (22/02/1983), residente na Avenida Europa, 361, apto.22, Jardim casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: 
patrimoniosaude7@gmail.com, fi lho de EVERALDO SANTIAGO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, repre-
sentante de medicamentos, com 68 anos de idade, residente em SALVADOR - BA e de VERA LUCIA OLIVEIRA 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivor-
ciado de: Ana Paula Santos, conforme sentença datada de 18/04/16, proferida pela M.M Juíza de Direito da 
2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de no1001308-74.2016.8.26.0590.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.o 421387622 - SSP/SP, CPF n.o 
36650486809, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 107, fl s. no 390, Termo no 
25073), nascida no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (20/02/1985), residente na Rua 
Santo Antonio de Pádua, 14, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: analucia052935@gmail.com, fi lha de JOSÉ 
LEOPOLDO DA SILVA, falecido há 07 anos e de ROSINETE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: WILLIANS DE SOUZA SILVA e ÉRIKA DE MATOS SOARES. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.o 423617771 - SSP/SP, CPF n.o 45314766892, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão- SP Livro no 163, fl s. no 289, Termo no 47259), nascido no dia 
dezesseis de março de mil novecentos e noventa e quatro (16/03/1994), residente na Rua Cubatão, 68, 
Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JESUILSON MUNIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileiro, 
pedreiro, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FÁTIMA DE SOUZA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.o 423800280 - SSP/SP, CPF n.o 45286312888, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 170, fl s. no 254, Termo no 50010), nascida 
no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e cinco (01/04/1995), residente na Rua Cubatão, 
68, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de VALDÉCIO DE FREITAS SOARES, de nacionalidade 
brasileira, soldador, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANA ALVES DE MATOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

CASA:
01 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro e área de lazer
Ilha Caraguatá/Cubatão 
Por apenas R$500,00

APARTAMENTO:
Térreo ou Altos - 01 dormitório, sala, 
cozinha,  banheiro e área de serviço
Próximo ao centro de Cubatão
Por apenas R$600,00

Aluga-se

Venha conferir!
Contato: 13 97418-1913

Imóveis

(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 VilaNova 
R$180.000,00

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

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

A empresa GRAN ROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com Inscrição Estadual 
335.241.187.113 e CNPJ 01.836.357/0005-09, estabelecida na Rua Pernambuco, 57-
E61 Vicente de Carvalho - Guarujá , vem informar que foi extraviado dois Emissores 
de Cupom Fiscal ( ECF) Marca NCR, Modelo 7197, Versão 03.01.01, n° atribuído 2, 
Fabricação NC030900000000003798, Tipo ECF-IF e Marca NCR, Modelo 7197, Versão 
03.01.01, n° atribuído 4, Fabricação NC030900000000003456, Tipo ECF-IF conforme 
Boleti m de Ocorrência registro no 295/2018 e 865/2019 não se responsabiliza por ato 
de terceiros.

A empresa GRAN ROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com Inscrição Estadual 
335.164.243.111 e CNPJ 01.836.357/0009-24, estabelecida na Avenida Santos Du-
mont, 319 QMC01, Siti o Paecara –Vicente de Carvalho- Guarujá, vem informar que foi 
extraviado um Emissor de Cupom Fiscal ( ECF)Versão 03.01.01, n° atribuído 9, Fabrica-
ção NC031200000000007425 , Tipo ECF-IF conforme Boleti m de Ocorrência registro 
no 295/2018 e 865/2019 não se responsabiliza por ato de terceiros.

A empresa GRAN ROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com Inscrição Estadual 
335.164.252.112 e CNPJ 01.836.357/0010-68, estabelecida na Avenida Dom Pedro 
I,2131 QU01, Jardim Vitória - Guarujá , vem informar que foi extraviado um Emissor de 
Cupom Fiscal ( ECF) Marca NCR, Modelo 7197, Versão 03.01.01, n° atribuído 6, Fabri-
cação NC031200000000007253, Tipo ECF-IF, Tipo ECF-IF conforme Boleti m de Ocor-
rência registro no 295/2018 e 865/2019 não se responsabiliza por ato de terceiros.

A empresa GRAN ROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com Inscrição Estadual 
335.179.621.116 e CNPJ 01.836.357/0001-77, estabelecida na Avenida Puglisi, 530, 
Centro - Guarujá, vem informar que foi extraviado um Emissor de Cupom Fiscal (ECF) 
Marca NCR, Modelo ECF-IF-03-02, Versão 2.02, n° atribuído 4, Fabricação 522008011, 
Tipo ECF-IF. Conforme Boleti m de Ocorrência registro no 6058/2019 e 6169/2019 não 
se responsabiliza por atos de terceiros.
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esportes

Ouro nos Jogos Para-
pan-Americanos deste 
ano, a atleta de Guarujá, 
Giulia dos Santos Pereira, 
de 19 anos, foi recebida 
no gabinete do prefeito 
de Guarujá, Válter Suman 
nesta sexta-feira (30), às 
13 horas. 

Com apenas 19 anos, 
Giulia faturou o ouro 
nos Jogos, realizados em 
Lima, no Peru, ao vencer 
quatro lutas seguidas, na 
categoria de� ciente visual 
até 52 quilos. A paratleta 
sagrou-se campeã no dia 
24, e foi prestigiada com 
uma carreata pela Cidade, 
no caminhão do Corpo 
de Bombeiros. A saída foi 
logo após a sua recepção 
no gabinete do Paço Moa-
cir dos Santos Filho.

No último � nal de se-
mana, as equipes femini-
nas de Voleibol de Cuba-
tão participaram, pelo 2° 
ano consecutivo, da Taça 
Maria Lucia Gardelim de 
Almeida, em Caraguata-
tuba, Litoral Norte, em 
duas categorias: sub 16 
e sub 20, conseguindo 
os troféus e medalhas de 
3° e 2° lugar, respectiva-
mente.

Houve também a par-
ticipação das cidades de 
Pindamonhangaba, Dia-
dema (Canhema), Pa-
raibuna e Caraguatatuba 
cidade que sediou o cam-
peonato. A Prefeitura 
ofereceu condições para 
a realização do evento, 

Atleta do Guarujá é Ouro no Parapan

Meninas do 
voleibol
se destacam 
em Caragua

Giulia dos Santos Pereira, visitou a Prefeitura e seguiu em carreata pela 
Cidade, no caminhão do Corpo de Bombeiros

A competidora ressalta 
que se sentiu emocionada 
ao recordar a mãe faleci-
da no momento em que 
subia ao pódio. “Foi uma 
sensação indescri-
tível. Ouvir o hino 
foi de arrepiar, prin-
cipalmente, por ter 
em mente a imagem 
dela me dando pa-
rabéns”.

Apesar do êxi-
to, Giulia ainda se 
cobra, analisando 
o seu desempenho 
como “bom, mas 
ainda com muitos 
erros”, ao frisar que 
o grande objetivo 
� nal é estar em Tó-
kio no próximo ano. 
“Conseguirei com 
muita dedicação 

como alojamento para as 
delegações, arbitragem, 
premiação e quadra de 
excelente qualidade.

 A competição ocor-
reu em clima de total en-
trosamento e alegria, e foi 
muito signi� cativa para 
as atletas, servindo como 
treinamento para os Jo-
gos Abertos do Interior, 
que acontece em Marília, 
no mês de novembro. A 
equipe é formada basica-
mente por meninas mo-
radoras de Cubatão, que 
treinam no Armando 
Cunha, no Jardim Cas-
queiro sob o olhar atento 
da técnica Luciana Rosa 
Bertagnolli e do assisten-
te técnico Silvio Fonseca.

e trabalho. Vou treinar 
muito mais, porque ainda 
quero ganhar muitos títu-
los”, declarou.

Helder Lima - PMG
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KNN SOB NOVA DIREÇÃO

Franquia está 
em alta na região

O Instituto Mix 
está em festa

Sempre inovando, a 
KNN Idiomas fechou a Av. 
Beira Mar no último dia 
31/08 para a 1° Expokult 
KNN com sucesso de pú-
blico, com e o objetivo de 
promover a cultura e en-
tretenimento.

Teve dança, música, 
apresentação de talentos 
e diversão, além do tão 
esperado sorteio para Or-
lando, nos EUA. Isso mes-
mo! Os alunos ganharam 
ao longo do ano vários 
cupons para concorrer à 
viagem dos sonhos, como 
uma forma de incentivar 
os estudos, uma vez que 
os alunos precisavam estar 
em dia com as tarefas para 
participarem do sorteio.

O felizardo que faturou 
a viagem para Orlando 
foi, por incrível ironia do 
destino, o Orlando, um 

Sob nova direção, o 
Instituto Mix reabriu as 
portas no último sábado 
com casa cheia, sob o co-
mando da diretora geral 
Andréa Messi.

Com estrutura mo-
dernizada e atendimen-
to mais humanizado, o 
IM recebeu mais de 500 
pessoas em dia de muita 
beleza, animação e gulo-
seimas.

O IM oferece cur-
sos nas áreas da Beleza, 
Saúde, Administrativos 
e Vendas, Tecnologia, 
Construção Civil, Gastro-
nomia e Individualizado.

NA FAIXA
Todos os dias o IM re-

cebe modelos para aten-
dimento gratuito.

Para saber os dias de 
cada atendimento ligue: 
33790777 ou acompanhe 
a página do IM no Face-
book: Insituto Mix Cuba-
tão - SP.

adolescente de 18 anos 
que iniciou recentemente 
o curso.

Os diretores da escola, 
Mario Torres e Roberta, 
entregaram o prêmio, tão 
empolgados quanto o ga-
nhador, durante a festa.

E no � nal da história 
Orlando vai para Orlan-
do, junto com a galera da 
KNN.

SOBRE A ESCOLA
A KNN antende na Av. 

Beira Mar 301 no Cas-
queiro.

Alunos até 14 tem 
transporte gratuito. A van 
da escola busca e deixa o 
aluno em casa.

Mais informações e 
visita à unidade podem 
ser agendadas no telefone 
33642367

A escola fi ca na Av. 9 de Abril, Nº3328, Vila Nova 
em Cubatão


