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20 anos

Alunos da Faculdade 
São Judas protestam 
contra ‘aumento 
abusivo’ 04

Zé Moraes descansa 
depois de mais de 
um mês na UTI

GCM recebe mais armas

Marcha para Jesus 
espera mais de 15 mil 
pessoas, sábado 04

Ponte dos Barreiros segue interditada

Para aeroporto decolar, 
TCE exige ajustes no edital

Divulgação PMSV

ADEUS!

Prefeitura tem 
pouco menos de um 
mês para corrigir 

apontamentos feito 
pelo Tribunal e re-
publicar o edital de 

concessão do Ae-
ródromo Civil Me-
tropolitano. Munici-

14 BIS

REFORÇO

ACIMA DA INFLAÇÃO

METROPOLITANO

Divulgação PMG

Sob ordem ju-
dicial, principal 
ligação entre as 
áreas continental 
e insular de São 

palidade corre para 
publicar o edital 
ainda este ano. 02

Vicente continua 
interditada. Fe-
chamento causa 
transtornos no 
trânsito da região e 

EMTU inicia plano 
de emergência para 
não deixar usuá-
rios do transporte 
público na mão. 

Três novas linhas 
foram implanta-
das e mudanças 
começaram nesta 
quinta (05). 02

Ex-jogador da Por-
tuguesa, praticava 
ciclismo e foi atro-

Ás vésperas da 
temporada de 
verão, a Guarda 
Civil Municipal de 

pelado por jovens 
de motocicleta em 
Mongaguá. 04

Guarujá ganha 
reforço para ajudar 
na segurança dos 
turistas. 03

Jaque Barbosa
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Ponte dos Barreiros 
segue interditada

Aeroporto: edital 
precisa de ajustes

Interditada desde o último dia 30 
de novembro, a Ponte dos Barrei-
ros 
segue fechada para o trânsito de 
veículos. Na última quarta (04), a 
justiça determinou que a ponte � -
que fechada por apresentar risco a 

segurança dos usuários O juiz 
Fábio Francisco Taborda apontou 
no despacho que manteve o fecha-
mento da ponte que ela tem áreas 
com concreto segregado ou dani-
� cado e que os estudos mostraram 
a existência de � ssuras verticais e 
inclinadas nas longarinas do tabu-
leiro da ponte, além de corrosão em 
diferentes partes da estrutura.

Com o bloqueio da ponte para 
o tráfego de veículos, os morado-
res precisam escolher entre pagar 
o pedágio de R$ 7,60 do Humaitá, 
fazer o retorno por Praia Grande, 
atravessar a ponte a pé e pegar uma 
linha especial da Otrantur do lado 
Insular ou utilizar as linhas inter-
municipais e municipais de ônibus, 
que aumentaram em mais de uma 
hora seus itinerários.

Plano Emergencial 
da EMTU está em 
operação 

Começou nesta quinta (05), a 
operação do plano emergencial 
criado pela EMTU para atender os 

CAOS NO TRÂNSITO

METROPOLITANO

usuários do transporte público in-
termunicipal afetados pelo fecha-
mento da ponte dos barreiros.

Três linhas foram criadas com 
partidas dos bairros Gleba II, Hu-
maitá, Parque Continental. As 
linhas são: 942EX1, 939EX1 e 
948EX1. Elas terão tarifa de R$ 4,75 
e levarão os passageiros até a cabe-
ceira da ponte para a travessia a pé.

Os passageiros receberão uma 
senha para embarcar, no lado opos-
to da ponte, em outras 10 linhas na 
área insular de São Vicente. As li-
nhas são: 908 Ponte dos Barreiros/
Santos, via Praias e Nossa Sra. de 
Fátima; 928 Ponte dos Barreiros/
Tude Bastos; 932EX1 Ponte dos 
Barreiros/Santos (Paquetá); 940EX1 

A Prefeitura de Guarujá tem 
25 dias, a contar desta quinta (05), 
para adequar o edital de concor-
rência pública para a concessão da 
construção, exploração e manu-
tenção do Aeródromo Civil Me-
tropolitano de Guarujá, conforme 
apontou o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, que aprovou 
apenas parte do edital. O Tribunal 
detectou “indícios de restrição in-
devida à competitividade” e sus-
pendeu o certame.

A impugnação foi solicitada 
pela Construtora Estrutural Ltda, 
que apontou 16 problemas no tex-
to do certame, sendo que boa par-
te foi acolhida pelo TCE. 

Ao município será necessário 
corrigir os seguintes problemas: 
disponibilização de informações 
acerca da memória de cálculo de 

projeções de receitas e de investi-
mentos; adote, como base de cálcu-
lo das exigências de prova de capital 
social e patrimonial líquido míni-
mo e de garantias, o valor de inves-
timentos a cargo da concessionária.

Também que sejam estabeleci-
das penalidades especí� cas para 
as hipóteses de inadimplemento 
total ou parcial do contrato; li-
mitar-se a exigir, como condição, 
apenas mera declaração formal de 
disponibilidade do pessoal consi-
derado essencial para o aeroporto 
e ajustar cláusulas sobre a e� cácia 
do contrato.

A Prefeitura de Guarujá in-
formou que o objetivo é adequar 
o edital conforme solicitado pelo 
TCE e lançá-lo novamente. Para 
tal, aguarda comunicado o� cial do 
Tribunal.

33 também vai
Ainda em Cubatão, com 

os bastidores da política efer-
vescendo, o PMN anunciou 
que disputará com chapa 
completa. Emergindo das re-
des sociais, o jovem Kadu é 
o pré-candidato a prefeito e 
André do Cartório, vice.

Prefeito do PCdoB
O PCdoB anuncia na 

próxima quarta-feira, 11 de 
dezembro, o nome do seu 
pré-candidato a prefeito de 
Cubatão. Como acontece 
a nível nacional, o antigo 
coadjuvante do PT,  busca 
viabilidade como força de 
esquerda na cidade. “Nossos 
pré-candidatos a vereador 
estão cobrando uma posição. 
Estamos priorizando a cons-
trução de uma Frente Ampla 
a Favor da Democracia”, diz 
a presidente Célia Azevedo. 
“Qualquer � liado poderá 
pleitear a legenda. A decisão 
será feita ouvindo todos”, cra-
vou o vice Edson Carlos bril.

Mamãe falou...
O deputado estadual Ar-

thur do Val, conhecido como 
Mamãe Falei, atualmente 
sem partido, subiu o tom do 
discurso contra petistas e sin-
dicalistas durante os debates 
na Alesp sobre a reforma da 
previdência, em sessão reali-
zada na última quarta (04).

Em determinado mo-
mento, o deputado chamou 
servidores públicos e líderes 

sindicais de vagabundos, di-
zendo que os sindicatos ser-
vem apenas para arrancar 
dinheiro dos servidores.

...e quase apanhou
O tom ácido dos comen-

tários do deputado revoltou 
sindicalistas e representantes 
do Partido dos Trabalhado-
res, que não contiveram os 
ânimos e partiram para a 
briga, que só não aconteceu 
porque outros parlamenta-
res, como o Tenente Coim-
bra, interviram. A sessão � -
cou suspensa por quase meia 
hora para que os ânimos bai-
xassem.

Água e esgoto 
em pauta
No próximo dia 12, no 

an� teatro da Câmara Mu-
nicipal de Cubatão, a partir 
das 18 horas, acontece a au-
diência pública que vai deba-
ter o plano de investimentos 
e melhorias no sistema de 
captação, distribuição e tra-
tamento de água e esgoto do 
município para os próximos 
30 anos. O plano pode ser 
acessado por meio do link: 
http://diariocubatao.tk/pla-
no-municipal-de-saneamen-
to/.

Na audiência, munícipes 
e representantes da socieda-
de civil poderão apresentar 
sugestões de melhoria no 
plano. As sugestões podem 
ser enviadas antecipadamen-
te pelo email: meioambien-
te@cubatao.sp.gov.br.

Ponte dos Barreiros/Santos  (Pon-
ta da Praia), via Afonso Pena; 943 
Gleba II / Santos (Ponta da Praia), 
via Praias (desvio Praia Grande); 
943EX1 Ponte dos Barreiros/Santos 
(Ponta da Praia), via Praias; 945EX1 
Ponte dos Barreiros/Cubatão (Usi-
minas);  947EX1 Ponte dos Barrei-
ros/Santos (Ponta da Praia), via N. 
Sra. Fátima; 948 Gleba II / Santos 
(Ponta da Praia), via N. Sra. Fátima 
(desvio Praia Grande) e 948DV1 
Gleba II / Santos (Ponta da Praia), 
via N. Sra. Fátima e Universidades 
(desvio Praia Grande).

Na volta o passageiro receberá 
outra senha para embarcar no ou-
tro lado ponte. A baldeação para o 
VLT deverá ser feita com o BRCard.

Em recente evento o De-
mocratas de Cubatão mos-
trou força e se consolidou 
como um dos principais qua-
dros para a eleição municipal 
do ano que vem. Os efeitos 
estão repercutindo nos bas-

DEM mostra força
tidores e no ‘jogo de xadrez’, 
da política local; o motivo 
é o potencial de votos dos 
pré-candidatos a vereador 
apresentados. Além disso,  o 
reforço de alguns deputados 
que destinarão emendas para 

PRÉ CANDIDATOS
• Alessandro Cagé,
•  Alessandro Oliveira 
• Alexandre
• Andrea Pinheiro
• Andreia Psicologa
• Bila
• Bonfi m
• Cristi na Oliveira 
• Clodoaldo
• Edilson
• Eliezer
• Eusébio 
• Flávio da Manti -

queira 
• Helio
• Joana
• Jucelio Joaquim 
• Juliane
• Luís do hospital 
• Lins 
• Pastor Manoel
• Willian Silva

Integrantes 
de Executiva 
Pinheiro, 
Arlindo Fagundes 
e Genaldo Santos

a cidade no ano que vem.
Na mesa de honra, mem-

bros da executiva municipal, 
os vereadores Lalá e Cléber 
do Cavaco, o prefeito de Pe-
dro de Toledo e o prefeito de 
Cubatão Ademário. 
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Imprensa PMG

Uma das máximas mais 
populares na Administra-
ção Pública diz que não 
se deve governar olhando 
para o retrovisor. É, tam-
bém, uma das máximas 
mais corretas, diga-se de 
passagem. Mesmo quando 
esse retrovisor é avaliado 
em nada menos que R$ 
200 milhões, valor da dí-
vida que o Município de 
Guarujá tinha com diver-
sos fornecedores em atraso, 
incluindo várias parcelas de 
precatórios.

Foi esse o dé� cit encon-
trado no dia 1º de janei-
ro de 2017, início da atual 
Administração, que dentro 
de menos de um mês inicia 
seu quarto ano de trabalho. 
Ter as contas equilibradas 
é uma obrigação legal de 
todo gestor público, porém, 
se for possível comparar 
um Plano de Governo a 
um plano de voo, é inegável 
reconhecer que os restos 
a pagar representam um 
peso e tanto no delicado 
momento da decolagem.

Hoje, após três anos, 
Guarujá não só decolou 
como, com as dívidas her-
dadas pagas, conquistou 
autonomia de voo. O pas-
sivo compreendido entre 
2012 e 2017 foi, � nalmen-
te, quitado. Há três anos, 
negociar com credores de 
um Município com grandes 
sinais de abandono – sobre-
tudo no aspecto da zelado-
ria – e a credibilidade com-
pletamente abalada não foi 
tarefa das mais fáceis.

OPINIÃOSEGURANÇA

“Guarujá no azul”

Válter Suman, médico gastroenterologista e 
prefeito de Guarujá

Manter a máquina fun-
cionando e encontrar uma 
maneira de fazer mais com 
menos, sem desobedecer a 
legislação vigente, foi um 
verdadeiro desa� o. Foi ado-
tada uma estratégia inusita-
da, com parcelas variadas, 
uma proposta que dependia 
da aceitação de todos os 51 
credores da � la, sem exceção, 
para sair, de fato, do papel. 
Funcionava assim: nos meses 
de maior arrecadação, paga-
mentos maiores. Nos meses 
com retração, pagamentos 
menores. Tudo com o devido 
aval do Tribunal de Contas 
do Estado, logicamente.

E assim foi feito, com o 
respaldo de legislação muni-
cipal especí� ca para tal. Por 
isso, é imprescindível frisar 
que a parceria com a Câma-
ra Municipal foi fundamen-
tal. A proposta inicial era 
quitação em 48 meses, prazo 
que acabou antecipado para 
35 meses, � ndando o com-
promisso em novembro de 

2019.
O planejamento foi ri-

gorosamente cumprido, 
sem comprometer a exe-
cução do plano de governo 
e o princípio da evolução 
na administração pública, 
com foco nas prioridades 
de Saúde e Educação, sem 
esquecer das obrigações 
para com os servidores 
públicos.

Mesmo diante dos 
enormes obstáculos de-
correntes da chamada dé-
cada perdida, de� nição 
dada por economistas de 
renome para o cenário de 
severa crise econômica 
no Brasil, Guarujá ven-
ceu. Criatividade, inova-
ção, diálogo permanente 
e resultado. Com união de 
propósitos e gestão foca-
da e séria, é possível fazer 
um trabalho diferente e 
recobrar a credibilidade de 
toda uma cidade. O traba-
lho é, e sempre será, a me-
lhor resposta.

Às vésperas da temporada 
de verão, a Prefeitura de Gua-
rujá equipa a Guarda Civil 
Municipal (GCM) com mais 
62 pistolas calibre 380. 

Atualmente, 140 agentes 
já estão habilitados a usar 
arma de fogo. Essas novas 
armas se somam a outras 35 
entregues em março, totali-
zando 97 pistolas. O arma-
mento contribui com uma 
maior sensação de segurança 
à população e, também, pos-
sibilita ao agente uma atua-
ção mais efetiva em locais de 
comprovados índices de cri-
minalidade. No mês passado, 
a corporação recebeu 50 co-
letes balísticos.

O prefeito Válter Suman 
ressaltou a importância de 

uma Guarda bem equipa-
da e preparada. “Segurança 
é um item fundamental, e 
isso passa pela ampliação do 
efetivo da GCM, oferecendo 
mais condições de trabalho, 
treinamento e parceria com 
outros setores de segurança. 
Tudo isso é fruto de muito 
trabalho”, destacou Suman 
lembrando a parceria dos ve-
readores, já que as armas são 
fruto de reservas da Câmara 
Municipal.

“Hoje a GCM é protago-
nista do sistema de segurança 
pública de Guarujá. Estamos 
dando condições de segu-
rança para que os guardas 
possam exercer a sua função. 
Segurança não é uma questão 
do Estado, mas responsabili-

dade do Município também”, 
a� rmou o secretário muni-
cipal Luiz Cláudio Venâncio 
Alves.

 
Porte de arma
Para ter autorização para 

o porte, o guarda deve rea-
lizar um treinamento técni-
co de 100 horas para porte 
de armas semi-automáticas. 
A instrução é regulada pela 
Polícia Federal e é composta 
por duas etapas, uma teórica 
e outra prática.

As atividades são realiza-
das na sede da GCM e tam-
bém na Base Aérea de Santos, 
em Guarujá. O treinamento 
conta com o apoio da Guar-
da Civil Municipal de Cam-
pinas.

Guarda Municipal 
recebe mais armas

Atualmente, 120 GCMs estão habilitados 
a usar armas de fogo
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Teatro rompe barreiras e 
dá voz a mentes que desejam brilhar

Marcha para Jesus com Aline Barros

Adeus a Zé Moraes

Alunos da São Judas 
protestam em Cubatão

Desde quando era ape-
nas um garoto com sinto-
mas do espectro autista, as 
ideias fervilhavam na ca-
beça de Gabriel Teodoro 
França. Mas aquele turbi-
lhão criativo quase sempre 
se mantinha aprisionado 
em pensamentos. Não � uía. 
Não encontrava o caminho 
para se transformar em pa-
lavras e tocar o outro. Como 
consequência, ansiedade, 
insônia. Foi então que, na 
adolescência, ele chegou 
ao Teatro do Kaos. E não 
mais quis sair do palco. O 
foco dos re� etores indicou 
o caminho para a sua voz. 
Hoje, aos 20 anos, não se 
considera apenas ator, mas 

Ator com espectro autista produz monólogo no Teatro do Kaos 

Internado desde o dia 20 de outubro, o ex-jogador de 
futebol Zé Moræ s, foi sepultado esta semana

também autor. Escreveu e 
interpretou o monólogo au-
tobiográ� co ‘O Despertar 
da Verdade’.

Gabriel França é um dos 
160 alunos que concluíram 
neste � nal de ano o curso 
de teatro Projeto Evolução 
III. Órfão de mãe, enfren-
tou bulling na escola fun-
damental. “Tinha uma luz 
diferente. E, quem brilha, 
incomoda”, diz, em parte 
do texto que narra como 
enfrentou o fato de ser con-
siderado “diferente” por 
aqueles que se dizem “nor-
mais”.

Com o teatro, a medica-
ção para dormir � cou para 
trás. A ansiedade também. 

Mas as ideias continuaram 
a brotar na mente fértil. 
“O teatro abriu uma jane-
la, uma porta, para ele ex-
pressar o que pensa, o que 
acredita. O teatro deu voz 
à sua inteligência”, ilustra o 
diretor e ator do Teatro do 
Kaos, Lourimar Vieira, que 
reforça o poder da arte com 
sua própria história. “Mi-
nha depressão sumiu ao en-
trar em cena”.

Lourimar Vieira comen-
ta que em cinco anos de 
participação ativa nas ativi-
dades culturais promovidas 
pelo Kaos, Gabriel Fran-
ça conquistou seu espaço. 
Hoje, consegue se relacio-
nar com seus pares, tam-

bém amantes da cena tea-
tral. “Expressa sua verdade. 
O que pensa. O que busca 
e sente”.

Evolução – Com patro-
cínio da Petrocoque e apoio 
da Prefeitura de Cubatão, 
o Projeto Evolução abre 
inscrições para a turma de 
2020 no próximo dia 13 de 
janeiro. Os interessados, 
maiores de 12 anos, po-
derão optar por turmas à 
tarde ou à noite. Vale frisar 
que o curso, com duração 
de um ano, é totalmente 
gratuito. Outras informa-
ções podem ser obtidas 
pelo telefone 3361-1554, 
das 13 às 17 horas, a partir 
de 13 de janeiro.

O acidente aconteceu na 
Rodovia Padre Manoel da 
Nóbrega, em Mongaguá, 
quando a vítima retornava 
à Cubatão de bicicleta, e foi 
atingido por duas motos 
com quatro adolescentes.

Comerciante do seg-
mento esportivo e com 

Durante esta semana, 
alunos da Faculdade de 
medicina da São Judas, 
Campus Cubatão, estão 
fazendo uma série de ma-
nifestações, para sensibi-
liazar a direção da unida-
de, contra o aumento da 
mensalidade que, segun-
do eles é ‘quase o dobro 

Marcus Cabaleiro

COM HOMENAGENS

CULTURA

‘ABUSIVO’

da in� ação’. Na tarde desta 
sexta-feira deve acontecer 
uma reunião para tratar 
do assunto. 

O grupo que acionou a 
reportagem de Acontece 
posou para foto na fren-
te da unidade de ensino 
e partiu em protesto para 
o centro da cidade, nesta 

terça (03). Eles acusam a 
direção de arbitrariedade 
e falta de diálogo, insistin-
do no ‘aumento abusivo’. 
O grupo disse à reporta-
gem que se a Faculdade 
‘não entender o caminho 
da negociação’, as mani-
festações devem se inten-
si� car.

forte atuação na cidade, foi 
secretário de Esportes, no 
governo Marcia Rosa. 

O velório foi bastante 
prestigiado pela comu-
nidade, sendo encerrado 
com uma bela homena-
gem de praticantes do ci-
clismo.

Com o tema ‘O Ano da Unidade’, a 12ª edi-
ção da Marcha para Jesus deve reunir, aproxi-
madamente, 15 mil pessoas em Guarujá, neste 
sábado (14). A concentração está marcada para 
as 16h, na esquina das avenidas Santos Dumont 
e Osvaldo Cruz, em Vicente de Carvalho. De lá, 
o público segue em caminhada até a Praça 14 
Bis.  

Na Praça 14 Bis, a festa continua com a apre-
sentação de 15 bandas locais, encerrando com o 
show da pastora e cantora gospel, Aline Barros.  

“Este evento irá promover uma grande har-
monia em todo segmento cristão, bem como 
para todos os munícipes, atraindo a benção de 
Deus para Guarujá”, ressaltou o presidente do 
Compeg e pastor da Igreja Bereana, Cristiano 
da Silva.

A festa é organizada pelo Conselho de Mi-
nistros e Pastores Evangélicos de Guarujá 
(Compeg) e tem apoio da Prefeitura, através da 
Secretaria de Relações Sociais (Seres). O even-
to é gratuito e o público pode colaborar com o 
Fundo Social de Solidariedade do Município 
(FSS), doando 1 kg de alimento não-perecível.
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Joâo Miguel Scarpa

Cláudio Messias,

Status Modas

Caio Vinícius, Boteco 

Coração de Mãe

Adriano Sanfoneiro

Neide Lira

Antônio Sarabando

Parabéns

por Jaque Barbosa Jaque Barbosa
@jaqueeebarbosa
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Doçuras de Vó
As delícias da bike mais charmosa da cidade, agora tem ponto 
� xo em Cubatão. O Doçuras de Vó inaugurou espaço físico 
recheado de delícias com a receita da vovó. Ideal para um café 
e prosa bem no centro da cidade.
Idealizado por Sônia Nunes e Alexandre Lima, o Doçuras se 
destaca desde 2016 com a primeira food bike de brigadeiros 
gourmet em Cubatão, o espaço é rústico, acolhedor e oferece 
diversas opções de doces, salgados e cafés acompanhados, é 
claro, do tradicional brigadeiro.
O atendimento personalizado e cheio de carinho � ca por 
conta de Sonia Nunes e Luciana Campos (foto). O café � ca na 
Rua Embaixador Pedro de Toledo, 494 na Vila Paulista.

Zabelê
Mostra Cultural UBUNTU do Projeto 
Maraca Tu Maraca Eu aconteceu na 
E.M Padre Manoel da Nóbrega, na 
ocasião ações do projeto foram com-
partilhadas com todos os 950 alunos da 
escola ,que tiveram acesso as produções 
do ano, como: curta metragem, árvore 
genealógica, nossa família, brinquedos 
e brincadeiras, expressões populares e 
muuuuuuita diversidade. Na foto turma 
do Zabelê no aniversário da escola 
Nóbrega 

Eskimó de casa nova
Nesse sábado, 07, a Eskimó Sorvetes vai inaugurar loja na Vila Nova, com distribuição de sorvetes e muita 
animação a partir das 10 horas.
Famosa pelo preço baixo e alta qualidade, a nova loja promete ainda mais inovação e interação com o público, 
trazendo sorvetes a partir de 0,45 centavos no atacado e 0,75 no varejo.
‘Além do consumidor � nal que tem acesso direto às vantagens de preços, os valores de atacado são ótima opção 
para quem quer aproveitar o verão e revender para fazer uma renda extra ou melhorar o � uxo do seu comer-
cio’, comenta o casal Eskimó Marina e Raphael.
Com estrutura de ponta e preço de fábrica a Eskimó Sorvetes � ca na Avenida Martins Fontes, 790. Vale a pena 
conhecer e ‘curtir o verão com muito Eskimó’

Aplausos para ela
A designer apaixonada pelo que faz, � ais Fonseca, vi-
veu uma noite de glamour e muita emoção na entrega do 
Prêmio Top of Mind Brazil.
A homenagem aconteceu em São Paulo, depois de pes-
quisa em Cubatão apontar a pro� ssional como a melhor 
designer de sobrancelhas da cidade. O studio � ais Fon-
seca Embelezamento do Olhar, é especialista em designer, 
micropigmentação e li� ting de cílios. Em 2020, o espaço 
está preparando inúmeros novidades para deixar a clien-
tela ainda mais empoderada. “Esse troféu me dá fôlego 
para continuar a jornada buscando mais conhecimento e 
excelência no atendimento”, comemora � ais.
O título é muito mais que merecido! Parabéns!

Cubatão esteve muito 
bem representada por 
Murillo Furtado e Dora 
Salinas no Campeonato 
Paulista de Just Dance, 
no � nal de novembro. 
A competição acontece 
através de dança no 
video game e quem mais 
pontuar, fatura a classi-
� cação. A dupla foi clas-
si� cada e vai disputar o 
nacional na Comic Con 
contra pessoas de outros 
estados. Esse é um passo 
importante para 
alcançar a chance de 
competir contra países 
da América do Sul. 
Estamos na torcida!
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3 Ambientes

Mesas e Cadeiras

Espaço Kids

Ar Condiicionado

Cozinha

Até 150 pessoas

Churrasqueira

98828-8628(13)

ACONTECE

Confraternizações de Fim de Ano, 
Aniversários, Casamentos, 

Eventos Corporativos e Reuniões

FAÇA SUA FESTA NO

ESPAÇO

Rua Guarujá, 11- Centro/ Cubatão



0706 de dezembro de 2019acontecedigital.com.br

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

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

ALUGA

• Imóvel comercial na Av. 
Nove de Abril,Centro, 1° 
andar. 130,50 m2

• Salão comercial no centro

• Salão comercial na AV. Na-
ções Unidas

• Apartamento no Casqueiro

• Sobrepostas no Vale Verde

• Galpão no Centro

VENDE

• Lindo sala living na 
Ilha Porchat

• Sobrepostas 2 quar-
tos, na Nila Nova 
R$180.000,00

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

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 - Centro - Cubatão
13 336-4894 | 3372-7409

Imóveis

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDSON DE OLIVEIRA SANTOS e BEATRIZ SOUZA 
DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 
373166990 - SSP/SP, CPF n.º 32059790875, com 36 anos de idade, natural de ARACA-
JU - SE (Aquidabã-SE (2ºOFÍCIO)  Livro nº 15, fl s. nº 225, Termo nº 12270), nascido no 
dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (02/01/1983), residente na RUA 
Caminho dos Pilões, 995, Pilões, Cubatão - SP, fi lho de AGNALDO RODRIGUES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ZÉLIA ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SPZELIA ALVES DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, portadora do RG: 36.255.668-4-SP, CPF: 332.748.908-47, 
aposentada, solteira, residente na Rua Caminho dos Pilões, 995, Pilões, Cubatão-SP. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de cozinha, 
RG n.º 405731346 - SSP/SP, CPF n.º 23670389881, com 23 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de abril de mil novecentos e noventa e seis 
(18/04/1996), residente na RUA Caminho dos Pilões, 995, Pilões, Cubatão - SP, fi lha de 
MANOEL FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 49 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA MARIA DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, ajudante, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de 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 Brasi-
leiro: ROBERTO GAZZANI ARAUJO e ERICA LETICIA MORI DO ROSARIO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, assistente de RH, RG n.º 458814349 - SSP/SP, CPF n.º 37005404858, com 32 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 240, fl s. nº 267, Termo nº 77885), nascido no dia quatro de setembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (04/09/1987), residente na RUA Jaime Duarte, 246, Jd.Nova República, Cubatão - 
SP, E-mail: roberto.araujo@msn.com, fi lho de ROBERTO OLIVEIRA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ROZIANI GAZZANI ARAUJO, de nacionalidade brasi-
leira, agente de saúde, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, técnica em administração n.º 409907467 - SSP/SP, CPF n.º 35878455811, com 33 anos de idade, 
natural de SÃO PAULO - SP (Vila Prudente, São Paulo-SP  Livro nº 131, fl s. nº 397, Termo nº 79090), nascida no dia 
primeiro de maio de mil novecentos e oitenta e seis (01/05/1986), residente na RUA Jaime Duarte, 246, Jd.Nova 
República, Cubatão - SP, E-mail: erika-rosario@hotmail.com, fi lha de EDENILSON DO ROSÁRIO, de nacionalidade 
brasileira, letreiro, com 56 anos de idade, residente em ILHÉUS - BA e de SILVANA MORI, de nacionalidade brasileira, 
diarista, 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 dezembro 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 Bra-
sileiro: JOSÉ EDVALDO SOUSA DO NASCIMENTO e MARIA DE LOURDES DE ASSIS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 27737215x - SSP/SP, CPF n.º 18781390378, com 62 anos de idade, 
natural de CAUCAIA - CE (Fortaleza - Distrito Messejana - PE  Livro nº 50, fl s. nº 80, Termo nº 44828), nascido no 
dia primeiro de outubro de mil novecentos e cinquenta e sete (01/10/1957), residente na Rua Eliedson Alves da 
Silva, 52, Vila Costa Muniz, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOÃO ALVES DO NASCIMENTO, falecido há 53 anos 
e de CARMELIA DE SOUSA DO NASCIMENTO, falecida há 16 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciada, costureira, RG n.º 229217254 - SSP/SP, CPF n.º 17110610349, com 63 anos de idade, natural de 
CAUCAIA - CE, nascida no dia onze de setembro de mil novecentos e cinquenta e seis (11/09/1956), residente na 
Rua Eliedson Alves da Silva, 52, Vila Costa Muniz, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ODILON ANTONIO DE ASSIS, 
falecido há 52 anos e de MARIA LUIZA RODRIGUES DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 97 
anos de idade, residente em CAUCAIA - CE Divorciada de José Félix da Rocha, conforme sentença datada de 
05/07/2018, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara do Foro da Comarca de Cubatão, nos autos de nº1002206-
57.2018.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local

Cubatão, 02 de dezembro 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: ALCIVAN MELO DE SOUSA e BIANCA LUCIA LIRA 
DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado 
de fi lial, RG n.º 225465073 - SSP/SP, CPF n.º 13388909806, com 46 anos de idade, 
natural de SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN, nascido no dia doze de junho de mil 
novecentos e setenta e três (12/06/1973), residente na Rua Mercedes Cunha Evange-
lista, 27, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: ozoniologisti ca@bol.com.br, fi lho 
de MANOEL DEODORO DE SOUSA, mestre de higher, com 75 anos de idade, residente 
em PEDRO DE TOLEDO - SP e de MARIA DO CARMO MELO DE SOUSA, do lar, com 74 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, pedagoga, RG n.º 12736049 - SSP/SP, CPF n.º 05582222855, 
com 55 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dezoito de setembro 
de mil novecentos e sessenta e quatro (18/09/1964), residente na Rua Arthur Bernar-
des, 115, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de WALTER COTRIM 
DE OLIVEIRA, construtor, com 76 anos de idade, residente em OURO BRANCO - MG 
e de CARMEN DORES LIRA DE OLIVEIRA, técnica em enfermagem, com 72 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP Divorciada de Luis Manuel Jesus Miraldo conforme 
sentença datada de 09/05/2007 proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara da Comarca 
de Cubatão-SP, nos autos de nº1041/05 Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publi-
cado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de dezembro 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: WESLEY HANGLEY LIMA DA SILVA e NAYARA RODRIGUES DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, RG n.º 37400271X - SSP/SP, CPF n.º 09289004444, com 29 anos 
de idade, natural de CAICÓ - RN (Caicó-RN  Livro nº 25, fl s. nº 16, Termo nº 26439), nascido no dia dezesseis 
de fevereiro de mil novecentos e noventa (16/02/1990), residente na RUA Maria de Almeida Torres, 65, Vale 
Verde, Cubatão - SP, E-mail: wesleyhangley@gmail.com, fi lho de LUIZ GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, falecido há 10 anos e de IZABEL LIMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, 
residente em CAICÓ - RN . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de escrita fi scal, 
RG n.º 489572832 - SSP/SP, CPF n.º 38246525875, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 156, fl s. nº 387, Termo nº 44571), nascida no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e três 
(06/02/1993), residente na RUA Santa Terezinha, 10, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: na_yara936@hotmail.
com, fi lha de NICÁCIO FIEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DA PAIXÃO RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, balconista, com 50 
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 dezembro 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: GEAN CARLOS SANTOS DA SILVA 
e ANDRESSA DE OLIVEIRA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrati vo, RG n.º 42816424 - SSP/SP, CPF n.º 
44299588827, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
nove de junho de mil novecentos e noventa e quatro (09/06/1994), residente na 
Rua Padre Primo Maria Vieira, 219, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: 
gean.silva@jsl.com.br, fi lho de LUIZ CARLOS MOREIRA DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de JOSEFINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, chefe de cozinha, com 
57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, assistente de gate, RG n.º 48596828 - SSP/SP, CPF 
n.º 41378089880, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (13/01/1992), residente 
na Rua Damião Ferreira de Aquino, 96, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: andres-
sa1392@hotmail.com, fi lha de JOSIVALDO BAHIA DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de QUITÉRIA ELIAS DE OLIVEIRA SANTOS, 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 dezembro 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: ELISEU PINHO LARA FILHO e LETÍCIA 
GONÇALVES NUNES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, assistente administrati vo, RG n.º 45317389 - SSP/SP, CPF n.º 48212017800, 
com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dez de dezembro 
de mil novecentos e noventa e sete (10/12/1997), residente na RUA 15 de No-
vembro, 1073, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: eliseu.fi lho.drums@gmail.com, 
fi lho de ELISEU PINHO LARA, de nacionalidade brasileira, agente de trânsito, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLENIRA DOS SANTOS 
SILVA LARA, de nacionalidade brasileira, artesã, com 56 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
líder de operações, RG n.º 421322901 - SSP/SP, CPF n.º 45810515843, com 23 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte de outubro de mil 
novecentos e noventa e seis (20/10/1996), residente na RUA 15 de Novem-
bro, 1073, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: leti icia_nunes@hotmail.com, fi lha 
de JOSÉ REINALDO NUNES, de nacionalidade brasileira, mecânico montador, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIZABETE GONÇAL-
VES NUNES, de nacionalidade brasileira, analista de logísti ca, com 44 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 dezembro 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: SANTIAGO FERREIRA FERNANDES e CLAUDIA 
MARINA FERREIRA CARVALHO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônomo, PASSAPORTE n.º FX181054, CPF n.º 02462566139, com 30 
anos de idade, natural de GOIÂNIA - GO, nascido no dia cinco de setembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (05/09/1989), com domicilio na Rua Maria Graziela, 
495, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de GILMAR DO NASCIMENTO 
FERNANDES, professor, com 55 anos de idade, residente em JARAGUÁ - GO e de 
SILVANA FERREIRA FERNANDES, do lar, com 52 anos de idade, residente em JARA-
GUÁ - GODivorciado de Tati ana Barreto de Mendonça conforme sentença datada de 
20/11/2015 proferida pelo Juiz de Direito da Assistência Judiciária de Goiânia-GO.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade portuguesa, divorciada, gerente de eventos, 
PASSAPORTE n.º CA738445, CPF n.º 10413616100, com 29 anos de idade, natural de 
Senhorim Conselho de Nelas, Portugal - EX, nascida no dia treze de fevereiro de mil 
novecentos e noventa (13/02/1990), residente na Flat 13, 72, Inverness Terrace W2 
3LB, Londes, Reino Unido - EX, E-mail: n/c, fi lha de BERNARDO CARVALHO, eletricis-
ta, com 54 anos de idade, residente em Portugal - EX e de ROSA MARIA FERREIRA 
CARVALHO, do lar, com 50 anos de idade, residente em Portugal - EX Divorciada 
de Lucio Vieira da Silva conforme Escritura Pública de Divórcio Direto Consensual, 
lavrada as folhas 363/365 do livro nº32-N do Serviço Distrital de Graciosa-PR aos 
02/08/2019. 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 dezembro 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: IGOR DOS SANTOS E SILVA e FRANCIELLY AN-
DRADE QUEIROZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ope-
rador de processos químicos, RG n.º 36465822 - SSP/SP, CPF n.º 42891694813, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 157, fl s. nº 339, Termo 
nº 44921), nascido no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa 
e três (25/03/1993), residente na RUA Manoel Antonio da Silva, 65, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, E-mail: Igor_Santos77@hotmail.com, fi lho de JUCIÉLIO VIEIRA E 
SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente em 
PRAIA GRANDE - SP e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 55 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, analista administrati va, RG n.º 42859561 - SSP/
SP, CPF n.º 36029359819, com 25 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá  
Livro nº 59, fl s. nº 294, Termo nº 41637), nascida no dia onze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e três (11/12/1993), residente na RUA Antonio Simões de 
Almeida, 45, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, E-mail: franciellyaq@gmail.com, 
fi lha de NELSON PAIVA QUEIROZ FILHO, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DULCE LÉA GOMES ANDRADE, de 
nacionalidade brasileira, monitora, 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, 03 de dezembro 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: JOSEMILDO PEREIRA DA SILVA e 
SILVIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de manutenção, RG n.º 26636567X - SSP/SP, CPF 
n.º 27433199845, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia quatorze de novembro de mil novecentos e setenta e oito (14/11/1978), 
residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 1013, apto.33, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, E-mail: josemildosilva78@gmail.com, fi lho de JOSE EUSEBIO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de GENILDE PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
falecida há 2 meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, operadora de caixa, RG n.º 441171606 - SSP/SP, CPF n.º 31444684876, 
com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de agosto 
de mil novecentos e oitenta e um (07/08/1981), residente na Avenida Nossa 
Senhora da Lapa, 1013, apto.33, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
SINVAL SANTOS DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUDITH MARIA DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Im-
prensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: THIAGO DOS SANTOS e 
VANESSA FELICIA DE SOUZA. Sendo o pretendente, solteiro, motorista, 
com 36 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia deze-
nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (19/12/1982), re-
sidente na Rua Francisco Conrado dos Santos, 788, Anhanguera, PRAIA 
GRANDE - SP, fi lho de EDINALVA DOS SANTOS GUIMARÃES . Sendo a 
pretendente, divorciada, atendente de telemarketi ng, com 31 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de abril de mil nove-
centos e oitenta e oito (12/04/1988), residente na Rua Marina Lourenço 
de Oliveira, 239, bloco J9, apt. 11, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
fi lha de FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA e de RAIMUNDA FELICIA DE 
SOUSA 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 dezembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Durante ao ano letivo de 2019 
nas aulas de espanhol, os alu-
nos do Colégio ABC desenvol-
veram o Proyecto de Español. 

No projeto as crianças tiveram 
contato com a lingua estrangei-

ra de forma criativa. Entre os 
trabalhos apresentados tiveram:  

Vernissage da turma do 6º ano; 
Confecção de máscaras com 
a turma de do 7º; Manhã de 

autógrafos com a turma do 8º 
e Tango com a criançada do 9º 

ano. Alunos e equipe 
estão de parabéns!

Mais uma vez o CAMP realizou 
uma grande festa para coroar o 
encerramento das atividades do 
Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos “Cida-
dão CAMP”. Além da presença 
dos protagonistas, os nossos 
adolescentes, participaram da 
cerimônia dezenas de autori-
dades, além dos responsáveis 
pelos jovens, seus familiares e 
amigos.
Parabéns a todos por mais uma 
grande conquista!
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