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CHÁ DAS COMADRES

Formas de violência, 
desigualdade de gêne-
ros e lei Maria da Penha, 
foram alguns dos temas 
abordados pelo Jornal 

Acontece alusivo ao Dia 
Laranja, lembrado mun-
dialmente em alerta à 
violência contra a mulher.

No evento organiza-

do pela jornalista Jaque 
Barbosa, as convidadas 
tiraram dúvidas com a 
psicóloga Lenira Polita-
no. 03

Prefeitura anunciou a vencedora do 
pregão eletrônico que defi niu a nova 
empresa a administrar o serviço de pre-
paração e entrega nas escolas. 

A empresa já começou a distribuição 
dos insumos nas 55 unidades de ensino 
da Cidade. Entenda como foi todo esse 
imbróglio na página 02

Copa SP de Futebol 

Polícia Federal ‘baixou em Cubatão’ e deixou todo 
mundo de cabelo em pé. Dois conhecidos nomes 
dos bastidores da política foram levados pela 
Federal.
Investigação é fi o de novelo, já está tirando o 
sono de muita gente e certamente terá desdo-
bramentos envolvendo novos nomes.

Os novos membros do Conselho Municipal de 
Política Cultural tomaram posse nesta semana.

Câmara realiza Ato Solene para homenagear 
médico cubatense ganhador do ‘oscar’ da 
arritimia cardíaca

Campanha da Sabesp facilita negociação com 
desconto para quem esta com contas atrasadas
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Cubatão tem 
nova empresa de 
merenda escolar

Cadeia Alimentar II

Novo Conselho de Cultura

Pauta das discussões da Ci-
dade nas últimas semanas, a 
novela da merenda escolar de 
Cubatão parece ter chegado a 
um � nal feliz. A empresa Bo-
nizzoni & Bonizzoni Ltda foi a 
vencedora do pregão eletrônico 
realizado na quarta (27) referen-
te à entrega e preparação da me-
renda nas escolas municipais.

O contrato, publicado na 
edição 327 do Diário O� cial 
do Município (dia 27 de no-
vembro), aponta um valor 
de R$ 12,5 milhões por um 
período de 12 meses para os 
serviços de fornecimento de 
alimentos e insumos, logísti-
ca, supervisão e manutenção 
dos equipamentos utilizados 
no preparo e distribuição das 
refeições, mão de obra para a 
preparação dos alimentos, dis-
tribuição, limpeza e higieni-
zação das áreas de cozinha. O 
contrato pode ser prorrogado 
por até três anos.

De acordo com nota publi-
cada no site da Prefeitura de 
Cubatão, a nova empresa ini-
ciou o abastecimento imediato 
das unidades de ensino, ainda 
na tarde de quarta (27) garan-
tindo a refeição completa de 
todos os alunos a partir desta 

O prefeito Ademário deu 
posse aos novos integrantes do 
Conselho Municipal de Política 
Cultural. Formado por repre-
sentantes da sociedade civil e 
do poder público, o Conselho 
tem a responsabilidade de pro-
mover o desenvolvimento hu-
mano, social e econômico com 
pleno exercício dos direitos 
culturais.

COMEÇOU NESTA QUINTA POLÍCIA FEDERAL

Pregão realizado nesta quarta (27) foi vencido pela 
empresa Bonizzoni e Bonizzoni Ltda que, segundo a 
secretaria da Educação, já começou a fornecer os insumos 
para a rede municipal

quinta (28).

A novela
A merenda escolar de Cuba-

tão vem sendo questionada 
nas últimas semanas, princi-
palmente por pais de alunos 
nas redes sociais,  pela quali-
dade do que vinha sido ofere-
cido aos alunos.

Em alguns relatos de pais, 
foi oferecido aos alunos apenas 
arroz feijão e banana na me-
renda escolar. Outros relatos 
a� rmam que foi servido ape-
nas arroz e meio ovo cozido.

Na segunda (25), encerrou o 
contrato com a Torres e Viana, 
empresa que prestava os ser-
viços de merenda escolar. De 
acordo com a Prefeitura, em 
outubro de 2018 houve pregão 
eletrônico para contratação da 
empresa fornecedora de me-
renda, onde a Torres & Vianna 
Food Eireli venceu o processo; 
um contrato de 60 meses reno-
vável a cada 12 meses, porém, 
a Justiça determinou à Prefei-
tura que suspendesse o contra-
to com a Torres e que o proces-
so licitatório retornasse à fase 
de recursos, sendo anunciada 
como vencedora a empresa 
Bonizzoni & Bonizzoni Ltda.

O prefeito ressaltou a impor-
tância da participação da socie-
dade na composição do Conse-
lho “que deve ter autonomia” e 
reconheceu o poder da arte como 
“força transformadora na vida das 
pessoas”.

Nas próximas reuniões de tra-
balho, os conselheiros deverão ele-
ger a mesa diretora com mandato 
de um ano, com direito a reeleição. 

Conselheiros
Élida de Oliveira Amorim Col-

tro e Roseli Nascimento Sotero 
Santos (titular e suplente da Secre-
taria de Assuntos Jurídicos), Mor-
gana Monteiro e Simone Gomes 
(titular e suplente da Secretaria 
de Comunicação), Juliana Sousa e 
José Carlos “Zeca” Rodrigues (ti-
tular e suplente da Secretaria de 
Cultura), Adenilson Viana Gon-

çalves e Ludmylla Santos da Silvei-
ra (titular e suplente da Secretaria 
de Emprego e Desenvolvimento 
Sustentável), Nailse Machado e 
Roseli Neri da Silva Santos (titular 
e suplente da Secretaria de Finan-
ças), José Carlos Pereira e Sandra 
de Oliveira Souza D’alrio (titular 
e suplente da Secretaria de Plane-
jamento), Matheus Lípari da Silva 
(titular de Artes Visuais), Edson 

Carlos da Silva e Cristina Mo-
reira de Oliveira (titular e su-
plente de Audiovisual e Multi-
meios), Alex Sandro Miranda 
(titular de Cultura Popular), 
Michael Kellvyn da Silva Ni-
candio (titular de Dança), José 
Fernando da Silva (titular de 
Música), e Ivan da Conceição e 
Alisse Aráújo Ribeiro (titular e 
suplente de Teatro).

A Polícia Federal deixou a 
região em polvorosa na última 
terça (26), quando de� agrou a 
Operação Cadeia Alimentar II. 
Com 20 mandados de prisão 
temporária e de busca e apreen-
são, a operação investiga irre-
gularidades em processos lici-
tatórios e desvios de verba em 
relação a aquisição de merenda 
escolar.

Os mandados foram expedi-

20 mandados de prisão, busca e apreensão 
foram cumpridos na Baixada Santista

dos pela 4ª Vara da Justiça Fede-
ral de Ribeirão Preto, no interior 
paulista, onde iniciou a opera-
ção. Em todo o Estado de São 
Paulo, estão sendo cumpridos 
57 mandados de busca e apreen-
são e 27 mandados de prisão. 
Entre os alvos da operação estão 
empresários, lobistas, servidores 
e ex-servidores públicos, uma 
vereadora, ex-prefeitos, secretá-
rios e ex-secretários de Governo.

Preso na terça-feira, o ex-se-
cretário de Gestão, Marco Cruz, o 
Chiquita, deve ser solto neste do-
mingo. Na citação contra ele apa-
rece apenas a fala do delator, sem 
prova material e, por isso, espe-
cialistas ouvidos pela reportagem, 
acreditam ser improvável a per-
manência de Chiquita na prisão.

A investigação é � o de novelo 
e certamente seu desenrolar ainda 
vai tumultuar muito o cotidiano da 
cidade. Segundo documentos que 
Acontece teve acesso, as provas 
mais contundentes de pagamento 
de propina, incluindo comprovan-
tes de depósito, apresentados pelo 
delator, envolveriam pessoas liga-
das a uma ‘convenção religiosa’ e 
aparecem no período em que Chi-

Chiquita: vilão ou bode expiatório?

quita já não exercia in� uência. 

Mandados
O assessor do vereador Wilson 

Pio, pastor Marcos Gouveia, tam-
bém citado na delação e conduzi-
do coercitivamente à sede da PF, 
já foi liberado.

Entre os mandados de busca e 
apreensão executados, os agentes 
estiveram na casa da ex-prefeita 
Marcia Rosa e na Prefeitura.

Além de Cubatão, foram cum-
pridos mandados em Guarujá (2 
mandados de busca/apreensão), 
Praia Grande (2 mandados de bus-
ca/apreensão), Santos (2 manda-
dos de prisão e 2busca/apreensão) 
e em São Vicente (2 mandados de 
prisão e 5 busca/apreensão).
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Vai até o dia 20 de de-
zembro a campanha da 
Sabesp com abatimentos 
para clientes que queiram 
quitar suas contas de água 
atrasadas. A ação é voltada 
para imóveis residenciais, 

Black Friday Sabesp
comerciais e industriais que 
tenham contas em aberto, 
incluindo o litoral paulista. 
Serão feitos comunicados 
por meio de ligações avisan-
do os clientes sobre a ação.

A Black Friday Sabesp 

tem como objetivo � exibili-
zar a negociação e regulari-
zar a situação para evitar um 
futuro problema como a in-
terrupção do abastecimento. 

Para negociar, basta ter 
em mãos o documento de 

NEGOCIE

PRÊMIO INTERNACIONAL

25 DE NOVEMBRO

identidade (RG), CPF e uma 
conta de água onde aparece 
o número do Registro Geral 
do Imóvel (RGI). Poderão 
ser atendidos os clientes com 
conta em débito de qualquer 
imóvel atendido pela Sabesp. 

Os clientes também po-
dem negociar suas dívidas 
com a empresa sem sair de 
casa pelos telefones 195 e 
0800 055 0195. A expectati-
va da Companhia é realizar 
180 mil renegociações, em 

todo Estado, durante o pe-
ríodo da Black Friday.

O atendimento presen-
cial é feito nas agências da 
Sabesp nas respectivas ci-
dades ou nas unidades do 
Poupatempo.

comunidade

Aconteceu no Bloco Cul-
tural, o  lançamento do livro 
Uma história de Amor e Pai-
xão, do escritor Wellington 
Borge,  que conta os 50 anos 
da Encenação da Paixão de 
Cristo em Cubatão.

A noite de autógrafos con-
tou com diversas personali-
dades que fazem a história da 
cidade. Na foto, o historiador 

História de Amor e Paixão
e vice- presidente do Camp, 
Arlindo Ferreira, autor dos 
livros que narram de forma 
divertida o cotidiano da ci-
dade nas últimas décadas 
(Causos cubatenses 1 e 2) 
ao lado dos atores Reginal-
do Ramos e Zito que � ze-
ram o papel de Jesus Cristo, 
durante a trajetória da en-
cenação na cidade.

A Câmara Municipal de 
Cubatão realizou nesta quinta-
-feira (28),  Ato Solene em ho-
menagem ao cardiologista dr. 
Maurício Ibrahim Scanavacca. 
Recentemente, o doutor recebeu 
o título “DistinguishedTeache-
rAward” (oscar da arritmia car-
díaca) em Venice na Itália, sendo 
o primeiro ilustre fora dos conti-
nentes norte americano e euro-
peu, a receber a honraria. Médico 
cardiologista, o cubatense é dou-
torado em medicina pela USP. 

O homenageado é � lho do ex-
-vereador cubatense, Hugo Sca-
navacca, que exerceu o mandato 
de 1960 à 1964, inclusive já sendo 
homenageado pela Câmara.

Médico cubatense recebe oscar 
da arritmia cardíaca

Chá das Comadres fala da 
“Não Violência Contra a Mulher”

Formas de violência, 
desigualdade de gêneros e 
lei Maria da Penha, foram 
alguns dos temas aborda-
dos pelo Jornal Acontece 
em encontro alusivo ao Dia 
Laranja, lembrado mundial-
mente em alerta à violência 
contra a mulher.

O evento chamado Chá 
das Comadres, aconteceu no 
sábado, 23 no Espaço Acon-
tece e foi organizado pela 
jornalista engajada na causa 
feminina Jaque Barbosa.

Com inscrições prévias e 
limitadas, o encontro reuniu 
50 mulheres interessadas no 
assunto e que desenvolvem 
trabalho do gênero. Durante 
a palestra a psicóloga Lenira 
Politano falou dos avanços 
da lei Maria da Penha, das 
conquistas e do caminho 
que está sendo trilhado.

Especialmente, no dia 25 
de novembro, a ONU alerta 
o Dia Internacional da Não-
-Violência Contra a Mu-
lher e, durante todo o mês 
acontecem ações, em todo 
o mundo, relacionadas ao 
tema. “O tom laranja é esco-
lhido por ser uma cor forte e 
que chama atenção. Em no-
vembro nós usamos laranja 
e atuamos em diversas ações 
que chamam atenção para 

Evento no Espaço Acontece, alusivo à data da ONU foi mediado pela soroptmista e jornalista Jaque 
Barbosa com a presença da doutora Lenira Politano, especialista no assunto

violência, porém é preciso 
falar disso todos os meses. O 
assunto é sério e merece ser 
discutido durante todo ano’, 
comenta Jaque Barbosa.

Desigualdade 
e violência
No Brasil, 43% das mu-

lheres em situação de vio-
lência sofrem agressões 
diariamente; para 35%, a 
agressão é semanal (Centro 
de Atendimento à Mulher).
Uma mulher é estuprada a 
cada 11 minutos. As brasi-
leiras ganham, em média, 
76% da renda dos homens 
(IBGE) e ocupam apenas 
5% de cargos de che� a e 
CEO. No atual ritmo, esti-
ma-se que se leve mais de 
70 anos para alcançar igual-
dade

No mundo, segundo a 
Unicef, mais de 100 mi-
lhões de meninas poderão 
ser vítimas de casamentos 
forçados durante a próxima 
década. Mais de 50% das 
mulheres economicamente 
ativas já teriam sofrido as-
sédio sexual no ambiente 
de trabalho (OIT) e 70%  
já sofreram ou sofrerão al-
gum tipo de violência em 
algum momento de suas 
vidas (ONU).

Encontro com inscrições 
limitadas reuniu 50 mu-
lheres em bate papo di-
nâmico e enriquecedor 
com Lenira Politano 

As soroptimistas Edna 
Araújo e Jaque Barbosa 

(esq.) e as represen-
tantes do Previmca 

Ana Paula Borgomoni e 
Viviane Deodato (dir.) 

entregam mimo de agra-
decimento para Lenira

Fotos: Marcela Bitt encourt
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@samanthaesteticista 

(13) 98142-1922 
Rua: Assembléia de Deus, 39 - sl 108 - Centro/ Cubatão

Com a missão de oferecer serviços
de saúde de excelência e qualidade,

a AHO Serviços Médicos traz dois
processos que vão auxiliar todos os

tratamentos de saúde. Conheça!

Antes

Depois

Bioressonância

Hidrodetox

Fim  m  i

O casal Pontes selou o amor na pre-
sença de amigos, familiares e padrin-
hos. Luciana e Sidney disseram sim no 
Cartório Civil de Cubatão. O fi lhão Mu-
rilo foi a maior testemunha de que essa 
união já vem repleta de amor, conquis-
tas e alegria há muitos anos

O casal Karina Freitas e 
Alexandre Gonçalves, tro-
caram aliança em clima 
de muito amor. O pai da 
noiva, Ceará (parceiro do 
Acontece e proprietário 
da Banca de Jornal da Pça 
do Crevin), está feliz da 
vida.
Na foto, o casal com os 
pais da noiva, em cenário 
na Floricultura Central

Os noivos João Alfre-
do Malaquias de Mo-
raes e Cleide Maria 
da Silva Malaquias, 
ladeados pelos padri-
nhos, celebrando 
a união

Aderbau Gama
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Vanilson Souza

Alexandra,

Toque de Elegância

Lui Carlos 

Richardelli

André HQ

Soraia

Marcus Cabelero,
Fotógrafo

Camila Sarabando

Miro Alves

Marcio Chaves,
Jornalista

MATRÍCULAS

PARA 2020
ABERTAS

Pingo de Gente

Parabéns

Estrelando no futsal, 
o Santos Futebol Clu-
be foi o campeão nos 
Jogos Abertos Sub 18. 
Ao lado, o cubatense 
Gabriel Mendonça, ala 
da equipe

O último sábado registrou o 14º Festival  de Nata-
ção Liceu Santista, com provas de 25m nado livre. 
O evento é de cunho social e a inscrição foi a en-
trega de um brinquedo por participante, que serão 
doados para a Instituição Ancilla Dominó.  Como 
incentivo as participantes Manuella Freitas, Laura 
Ataides e Tarsila Gazolli receberam medalhas

A pequena Isabelly, foi a princesa da noite 
no Espaço Acontece esse fi nal de semana.
Os amiguinhos e família se reuniram para 
encher a Isa de amor, numa festa linda.
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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: TIAGO LAURENTI-
NO DOS SANTOS e ANA CLARA LISBOA COSTA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, coordenador de obras, RG n.º 
46015139 - SSP/SP, CPF n.º 38762055810, com 31 anos de idade, natural 
de ITANHAÉM - SP, nascido no dia vinte de julho de mil novecentos e 
oitenta e oito (20/07/1988), residente na Rua São Vicente, 92, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: ti ago_rsv@hotmail.com, fi lho de SE-
BASTIÃO SAMUEL DOS SANTOS, falecido há 25 anos e de VANDA LAU-
RENTINO, aposentada, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - 
SPDivorciado de Rebeca de Oliveira Santos conforme Escritura Pública 
lavrada pelo 1ºTabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de 
Cubatão-SP, no livro nº245, fl s.002/003 aos 12/08/2019. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, organizadora de eventos, 
RG n.º 3820426 - SSP/ES, CPF n.º 17300006736, com 20 anos de idade, 
natural de SERRA - ES (Serra/ES  Livro nº 83, fl s. nº 131, Termo nº 27069), 
nascida no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e 
nove (27/10/1999), residente na Rua São Vicente, 92, Jardim Casquei-
ro, Cubatão - SP, E-mail: anaclaralisboa027@gmail.com, fi lha de CELSO 
GOMES COSTA, comerciante, com 53 anos de idade, residente em SÃO 
MATEUS - ES e de SIMONE LISBOAcabeleireira, com 47 anos de idade, 
residente na Inglaterra Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a 
e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de novembro 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: FÁBIO RODRIGUES SANTANA e DAIANA FERRANDI DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 485767417 - SSP/SP, CPF 
n.º 40777407892, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de março 
de mil novecentos e noventa e dois (12/03/1992), residente na Rua Maria do Carmo, 1266, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: fabiorodsantana@gmail.com, fi lho de RICARDO GOMES 
DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, falecido há 27 anos e de ADRIANA DA CONCEIÇÃO 
RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 45 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de atendimento, 
RG n.º 637688508 - SSP/SP, CPF n.º 13084531676, com 23 anos de idade, natural de VÁRZEA 
PAULISTA - SP, nascida no dia dois de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (02/01/1996), 
residente na Rua Maria do Carmo, 1266, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: daianaferran-
di008@gmail.com, fi lha de DAMIÃO ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, 
com 44 anos de idade, residente em ITABIRITO - MG e de REGINALVA FERRANDI, de nacionalida-
de brasileira, cuidadora, com 42 anos de idade, residente em ITABIRITO - MG Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de novembro 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: JOSIMAR DOS SANTOS SILVA e VANESSA ALMEIDA SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em automação, RG n.º 35397507 - SSP/
SP, CPF n.º 36210926843, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de 
maio de mil novecentos e noventa (02/05/1990), residente na RUA Estados Unidos, 480, Ap.33, 
Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: josimar.mgm@gmail.com, fi lho de DORGIVAL BARBOSA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 489805577 - SSP/SP, CPF n.º 39890064871, com 27 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e dois (21/10/1992), 
residente na RUA Estados Unidos, 480, Ap.33, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
ZELINO ALMEIDA SANTOS, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 59 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ALDINETE DOS SANTOS GOMES, de nacionalidade brasileira, micro 
empresária, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de novembro 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: NATANAEL DOS REIS SANTOS e SOLANGE CALADO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 244012520 - SSP/SP, CPF n.º 
15921099856, com 46 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de 
agosto de mil novecentos e setenta e três (26/08/1973), residente na Rua José de Castro, 205, 
Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ALBERTINO DOS REIS SANTOS, falecido há 15 
anos e de EUFLORSINA BASTOS DOS SANTOS, falecida há 10 anosDivorciado de Solange Calado, 
conforme sentença datada de 31/03/2017, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara do Foro de 
Cubatão-SP, nos autos de nº1000788-21.2017.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 334337574 - SSP/SP, CPF n.º 30014844893, com 42 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia treze de maio de mil novecentos e setenta e 
sete (13/05/1977), residente na Rua José de Castro, 205, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de FRANCISCO DE ASSIS CALADO, de nacionalidade brasileira, ferreiro, com 74 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LURDES CALADO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP Divorciada de Natanael dos Reis Santos, 
conforme sentença datada de 31/03/2017, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara do Foro de 
Cubatão-SP, nos autos de nº1000788-21.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de novembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: EWER-
TON IGNACIO e BEATRIZ ALVES DA CONCEIÇÃO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 
49570028 - SSP/SP, CPF n.º 42332641874, com 26 anos de idade, 
natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 234, fl s. nº 
203, Termo nº 165356), nascido no dia trinta e um de julho de mil 
novecentos e noventa e três (31/07/1993), residente na RUA Ca-
minho São Bartolomeu, 129, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: 
evertonignacio_@hotmail.com, fi lho de SONIA MARIA IGNACIO, 
de nacionalidade brasileira, comerciante, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 60785764X - SSP/SP, CPF 
n.º 51647403898, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia cinco de maio de dois mil (05/05/2000), residente 
na RUA Caminho São Bartolomeu, 129, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, E-mail: beatrizalves28151@gmail.com, fi lha de MARLI ALVES 
DA CONCEIÇÃO, falecida há 06 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, 25 de novembro 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: SILVIO NOZAWA e MARIA ROSINEI DE OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, RG n.º 340002 - SSP/MS, 
CPF n.º 46591044191, com 50 anos de idade, natural de MARTINÓPOLIS - SP, nascido no 
dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e sessenta e nove (26/08/1969), residente na 
RUA Carlos Gomes, 96, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de OSVALDO MITSUO 
NOZAWA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de TEREZINHA CONTE NOZAWA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 71 anos de idade, residente em BATAGUASSU - MSDivorciado de Adriana Araujo 
da Silva, conforme sentença proferida pelo Juiz de Direito de Bataguassu-MS, nos autos 
de nº0800098-97.2019.8.12.0026, homologado aos 07/02/2019. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, costureira, RG n.º 242000174 - SSP/SP, CPF n.º 
14175708812, com 51 anos de idade, natural de BOM SUCESSO - PR, nascida no dia oito 
de outubro de mil novecentos e sessenta e oito (08/10/1968), residente na RUA Carlos 
Gomes, 96, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSE LUIZ FILHO, falecido 
há 20 anos e de GERALDA DE OLIVEIRA LUIZ, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 66 anos de idade, residente em BOTUCATU - SP Divorciada de Genilton Santos Silva, 
conforme sentença datada aos 23/08/2007, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Cível 
da Comarca de Botucatu-SP, nos autos do processo nº701/06   Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de novembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: BRU-
NO FAGUNDES DE LIMA e MARCELA SANTOS DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG 
n.º 44068951X - SSP/SP, CPF n.º 22980583855, com 26 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de 
setembro de mil novecentos e noventa e três (27/09/1993), re-
sidente na Rua das Acácias, 619, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de GENIVALDO FAGUNDES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 18 anos e de HELENA CORREIA DE LIMA, 
de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 57 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 54410206X - SSP/SP, 
CPF n.º 48048001829, com 22 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia três de outubro de mil novecentos e 
noventa e sete (03/10/1997), residente na Rua das Acácias, 619, 
Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: m_silvas3@outlook.com, fi lha 
de MARCELO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mo-
torista, com 46 anos de idade, residente em RECIFE - PE e de 
ELIZANGELA DOS SANTOS MELO, de nacionalidade brasileira, 
arquiteta, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publica-
do pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de novembro 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: PAULO ROBERTO CRUZ SANTOS e IVAGNA MELO DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 63537483 - SSP/
SP, CPF n.º 03952015512, com 32 anos de idade, natural de ITABUNA - BA (Itabuna-BA 1 
Ofi cio  Livro nº 140, fl s. nº 52, Termo nº 155554), nascido no dia dezessete de julho de mil 
novecentos e oitenta e sete (17/07/1987), residente na Rua Amaral Neto, Caminho São Ca-
milo, 62, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: paulorobertocruz277@gmail.com, fi lho 
de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de MARIA CRISTINA DA CRUZ, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 550863813 - SSP/SP, CPF n.º 
11903887402, com 26 anos de idade, natural de PIAÇABUÇU - AL (Piaçabuçu - AL  Livro nº 01, 
fl s. nº 155, Termo nº 155), nascida no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa 
e três (15/09/1993), residente na Rua Amaral Neto, Caminho São Camilo, 62, Vila dos Pesca-
dores, Cubatão - SP, E-mail: meloivagna@gamil.com, fi lha de IVALDO MELO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 49 anos de idade, residente em FELIZ DESERTO - AL e 
de MARIA DAS GRAÇAS MELO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 
com 48 anos de idade, residente em FELIZ DESERTO - AL Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de novembro 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: JOÃO DE SOUZA ROCHA e ANA CAROLINA TEIXEIRA DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 579250799 - SSP/SP, CPF 
n.º 05333939578, com 31 anos de idade, natural de RAFAEL JAMBEIRO - BA (Rafal Jambeiro 
Distrito de Argoim anexo da Sede  Livro nº 18, fl s. nº 177, Termo nº 7179), nascido no dia vinte 
e dois de junho de mil novecentos e oitenta e oito (22/06/1988), residente na Rua Manoel 
Grillo, 136, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: joaodesouzrocha@gmail.com, fi lho de JOSÉ SILVA 
ROCHA, lavrador, com 80 anos de idade, residente em RAFAEL JAMBEIRO - BA e de MARGARIDA 
DE SOUZA, lavradora, com 69 anos de idade, residente em RAFAEL JAMBEIRO - BA . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 485747789 - SSP/SP, CPF 
n.º 40523486804, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 143, fl s. 
nº 190, Termo nº 39200), nascida no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa 
(23/09/1990), residente na Rua Manoel Grillo, 136, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: anateixeira.
carolina@yahoo.com, fi lha de CLEUSA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, 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, 23 de novembro 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: LUIZ GONZAGA DOS SANTOS e MARIA APARECIDA MARTINS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 104179302 - SSP/
SP, CPF n.º 88599205820, com 69 anos de idade, natural de APARECIDA - SP, nascido no dia 
vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e cinquenta (24/01/1950), residente na RUA Gal-
dino Vicente, 359, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de BENEDITO FRANCISCO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 40 anos e de MARIA AUGUSTA PEREIRA, 
de nacionalidade brasileira, falecida há 32 anosDivorciado de Nair Peres Ramos, conforme 
sentença datada de 28/08/2018, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Foro de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº1001389-27.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúva, do lar, RG n.º 115991566 - SSP/SP, CPF n.º 01784980846, com 62 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dois de abril de mil novecentos e cinquenta 
e sete (02/04/1957), residente na RUA Galdino Vicente, 359, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, falecido há 40 anos 
e de DALVA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, falecida há 36 anos Viúva de Abelardo 
Marti ns Filho, falecido aos 02/01/1989 conforme termo de nº2288, lavrado às fl s:80 do Livro 
C-12 do Cartório do 4º Subdistrito de Florianópolis-SC Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de novembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: PEDRO STEPHANIN LATROVA e LETÍCIA DE PAULA 
PINTO MACIEL. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
jurídico, RG n.º 52584169 - SSP/SP, CPF n.º 46433165869, com 22 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 311, fl s. nº 126, Termo nº 
119975), nascido no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa e 
sete (27/09/1997), residente na Avenida Brasil, 641, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
E-mail: pedrolatrovaa@gmail.com, fi lho de FERNANDO REIS LATROVA, de nacionali-
dade brasileira, gerente de obras, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de VIVIANE STEPHANIN LATROVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, recepcionista, RG n.º 579413482 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de 
SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 250, fl s. nº 110, Termo nº 174719), nascida 
no dia seis de junho de mil novecentos e noventa e nove (06/06/1999), residente na 
Rua Benígno Antonio Pimenta, 103, Cidade Náuti ca, SÃO VICENTE - SP, E-mail: leti cia.
pmaciel@outlook.com, fi lha de RICARDO BORGES MACIEL, de nacionalidade brasi-
leira, motorista, com 40 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de VALERIA 
DE PAULA PINTO, de nacionalidade brasileira, técnica em enfermagem, com 40 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e pu-
blicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de novembro 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: ALESSANDRO 
GOMES DOS SANTOS e CASSIANE ALVARENGA LIMA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, metalúrgico, RG n.º 
268885138 - SSP/SP, CPF n.º 25447390885, com 44 anos de idade, 
natural de GUARUJÁ - SP, nascido no dia nove de julho de mil novecen-
tos e setenta e cinco (09/07/1975), residente na RUA Beira Mar, 573, 
Síti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ACRIZIO 
GOMES DOS SANTOS e de MARIA ROCHA DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em SÃO VI-
CENTE - SPDivorciado de Elisangela da Silva Vieira, conforme sentença 
datada aos 28/03/2019, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara da 
Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1003723-97.2018.8.26.0157. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 571034512 - SSP/SP, CPF n.º 46840292800, com 21 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de agosto de 
mil novecentos e noventa e oito (27/08/1998), residente na RUA Beira 
Mar, 573, Síti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
FRANCISCO GOMES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, inspetor de 
alunos, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MAR-
GARETE MELO DE ALVARENGA LIMA, falecida há 10 meses, residente 
em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 26 de novembro 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: WAGNER ROBERTO 
MENDES e IARA FREITAS SILVEIRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, segurança patrimonial, RG n.º 383650914 - 
SSP/SP, CPF n.º 41691716839, com 40 anos de idade, natural de SÃO 
PAULO - SP (São Paulo - 37º Subdistrito - Aclimação  Livro nº 11, fl s. 
nº 115, Termo nº 12435), nascido no dia doze de setembro de mil 
novecentos e setenta e nove (12/09/1979), residente na Rua Marina 
Lourenço de Oliveira, 239, apt.12, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lho de VERA LUCIA MENDES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
69 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciada, segurança patrimonial, RG 
n.º 368078978 - SSP/SP, CPF n.º 33190835896, com 40 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de janeiro de mil 
novecentos e setenta e nove (17/01/1979), residente na Rua Marina 
Lourenço de Oliveira, 239, apt.12, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de PAULINA FREITAS SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP Divorciada de Dér-
cio da Silva, conforme sentença datada de 04/12/2012, proferida pelo 
Juiz de Direito Substi tuto da 1ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, 
nos autos de nº1176/2012. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de novembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se ca-
sar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DERMEVAL 
DOS SANTOS e ROSANE RITA DOS 
SANTOS. Sendo o pretendente, 
fi lho de ANTONIO ENEDINO DOS 
SANTOS e de LUZIA LEOPOLDINA 
DOS SANTOS. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Ser-
venti a e publicado pela Imprensa 
Local.

Cubatão, 22 de outubro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Imóveis

Edital de Convocação
Associação de Diabetes Doces Amigos Da Baixada Santi sta

Convoca para Reunião Extraordinária, para Eleição da Diretoria Executi va. Inscri-
ções Prévia até 29/11/2019. A Eleição ocorrerá no dia 30/11/2019 a parti r das 
9 horas da manhã, na Rua Jornalista Donato Ribeiro - 376 - Jardim Casqueiro 
- Cubatão-SP.  Contato ( 13) 997391051 ou pelo E-mail: Sousa.39@hotmail.com

 
Cubatão, 13 de novembro de 2019

Miriamar Dias Pereira - Secretária Executi va

ASSOCIAÇÃO CUBATENSE DE ESPORTES RADICAIS - ACER
Rua Mercedes Cunha Evangelista, n° 58 CEP 11.500-520 - Jardim Costa e Silva - Cubatão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Prezados Senhores Associados;

O Presidente da Associação Cubatense de Esportes Radicais - ACER, no 
uso de suas atribuições, convoca todos os associados para comparecimento 

a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 09/12/2019 
na Rua Mercedes Cunha Evangelista, n° 58 - Jardim Costa e Silva - Cubatão, 
iniciando os trabalhos às 17:00 horas, em primeira convocação; e às 18:00 
horas em segunda convocação, com qualquer número de associados pre-

sentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:   
Eleição da Diretoria Executi va e Conselho Fiscal; Revisão do Estatuto Social 

e outros assuntos gerais de interesse da enti dade.

Cubatão,29 de novembro de 2019.
Rafael Franco Ramos
Presidente da ACER

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 À  Comissão de Moradores do Bairro Vila Elizabeth, vem por meio deste 
Edital 28/11/2019, convocar os comunitários para inscrição das chapas, 
para concorrer à Diretoria Executi va da Associação de Moradores do 
Bairro Vila Elizabeth - Cubatão -SP, sito a Rua José Bonifacio n° 40, dia 
29/12/2019 das 9:00 às 17:00 horas, caso haja chapa única a mesma será 
expressa e eleita por aclamação. Havendo concorrentes, eleição será no 
dia 12/01/2020, das 9:00 às 17:00 horas.    

Cubatão, 22 de Novembro de 2019.     
Comissão de Moradores do bairro Vila Elizabeth
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@jaqueeebarbosa
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Em homenagem ao trabalho desenvolvido com o 
Instituo Neo Mama, a cabeleireira Katia Tudo de 
Bom recebeu Moção de Aplausos na Câmara. Esse 
ano foram doadas 510 mechas para confecção de 
perucas. A homenagem foi indicação do vereador 
Toninho Vieira.

APITO FINAL, LIÇÃO CONCLUÍDA
A concentração em cada novo saque, a movimentação, o entrosamen-
to... bloqueios, cortadas, troca de olhares e mergulhos de emoção, no 
mais profundo envolvimento.
Entre ganhar ou perder? Perdemos o medo e ganhamos motivação, ja-
mais subestime a capacidade de estar entre os fi nalistas na mais pura 
vibração.
Valorize cada lance, ainda que haja ferida, somando pontos, cumprin-
do tarefas, ao apito fi nal de mais uma lição concluída!
Parabéns à honra e mérito de todos os nossos atletas participantes da 
conquista do bronze na Copa TV Tribuna de Vôlei 2019; e pelo des-
taque em dois prêmios individuais na modalidade masculina: melhor 
técnico (prof° Moreira) e melhor levantador (atleta Vinícius).
Obrigado pelo reconhecimento esportivo e institucional alcançado em 
toda região! Colégio ABC, nosso bronze é ouro!

O menino Luis participou da troca de faixa no 
último sábado, 23, no Centro Esportivo Pita.
Devido aos problemas de saúde, Luis não está 
treinando mais e a troca de faixa foi uma ho-
menagem, ao Eterno Lobinho como é chamado 
carinhosamente pelo equipe Fabiano Coltro, que 
é o sensei do garoto

O grupo de dança cubatense “Impacto Dança & Movimento” trouxe na bagagem dois troféus: 
o 1º lugar na categoria ‘Melhor composição coreográfi ca’ e o de melhor composição coreo-
gráfi ca no Dance World Cup Latin America, em Tigre na Argentina.
Com a coreografi a ‘Precisamos falar de...’ da coreógrafa Lidiane Camilo, o grupo atingiu 95 
pontos na categoria adulto, modalidade Show Dance.
A bagagem voltou recheada de experiências, vitória e de uma vaga para o Mundial na Roma. 
Além de toda alegria e celebração, o grupo está se preparando para embarcar em novos 
horizontes e já pede ajuda para representar a cidade em Roma. Quem puder contribuir pode 
entrar em contato com Lidiane no 98805-5373. PARABÉNS MENINAS!

Namora Abusivo foi o tema de um diálogo com os alunos das escolas Anchieta e Júlio Conceição, no Bloco Cultural com autoridades, após Caminhada Laran-
ja em combate à violência contra mulheres e meninas, promovido pelo Conselho Municipal da Condição Feminina no último dia 25 de novembro.

As bailarinas do Studio Star 
Dance, estão com os ensaios a 

todo vapor.
É que no próximo dia 12, acon-
tece a Mostra de Dança Studio 

Star Dance, realizada pela 
coreógrafa Monalisa Sousa.

Os convites já estão a venda e 
podem ser adquiridos por R$ 
10,00 no próprio Studio (Rua 

25 de dezembro, 810, Vila Na-
tal). Haverá bilheteria no dia.

O evento será no Centro Es-
portivo Pita (Rua Arlindo Lean-

dro, 13 - Vila Nova)
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FAÇA SUA FESTA NOESPAÇO

Rua Guarujá, 11- Centro/ Cubatão

ESPORTE

Cubatão sedia Pré 
Copa São Paulo

Trinta e duas equipes 
de todo o país, vão movi-
mentar Cubatão nos pró-
ximos dias. A 2ª Pré Copa 
São Paulo sub 19 será rea-
lizada entre os dias 2 e 10 
de dezembro, na cidade. 
As disputas acontecem 
nos Campos: do Unidos, 
ADC Carbocloro, Vera 
Cruz, Sesi e EC Cubatão 
(este ainda pendente de 
con� rmação). 

O organizador do 
evento é o empresário 
Solito, ex-jogador do 
Corinthians e também 
atual presidente do Real 
Cubatense, que enalteceu 
a parceria com a Secreta-
ria Municipal de Esportes 
para a realização do even-
to. Ele esteve na redação 
do Jornal acompanhado 
do secretário Ronald Lo-
pes, do professor Falcão e 
do ex-presidente do Real, 
Samuel.

CUBATÃO EM ALTA
O secretário Ronald 

lembra que além da in-

Cinti a Antunesquestionável importân-
cia esportiva, o even-
to aquece o comércio 
e movimenta a cidade, 
projetando-a no cenário 
nacional. Boa parte das 
cerca de 1200 pessoas 
que compõe as delega-
ções, já está hospeda-
da em hotéis da cidade. 
Também já con� rmaram 
presença empresários, 
órgãos de Imprensa, 
árbitros da Federação 
Paulista de Futebol e re-
presentantes de grandes 
clubes incluindo Santos, 
São Paulo, Corinthians, 
Portugal e Barcelona.

CURSO DE 
TREINADOR 
PROFISSIONAL
O curso foi oferecido 

para um representante 
de cada equipe, mais 10 
bolsas para o Município. 

Está sendo realizado 
em Cubatão, com está-
gio no Arujaense, e ofe-
recerá certi� cado e cre-
dencial. Em entrevista ao Acontece foram apresentados os detalhes do evento.


