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DIA INTERNACIONAL DA MULHERHomenagem na Câmara
No dia 12 de março, a Câmara de verea-

dores do Guarujá realiza sessão solene de 
entrega da placa “Marlene Maria dos Reis 
Rodrigues”, em comemoração ao Dia Inter-
nacional das Mulheres.

Serão homenageadas:
Cintia  Sierpinski,  Neide  Leite  Lima  

Santos,  Otília  Ferreira  Lima,  Aparecida  de  
Fatima  Machado  da  Costa,  Ivone  Cusolin,  
Maria  Madalena  de  Oliveira, Mariana Car-
doso da Costa, Angela  Maria  Morais  Cas-
tro,  Ester  dos Santos  Teotônio,  Dona  Mila-
gros  Paz  Sonora,  Ana  Rita  Prieto  Alvarez,  
Letícia  Carina  da  Silva Leal  Tavares,  Eli-
sangela  Santos  da  Silva,  Néia  Fonseca,  
Betty  Anne  Pacheco  dos  Santos  e  Josenete 
dos  Santos.

 

Falsifi cado
O campeão mun-

dial de futebol Ro-
naldinho Gaúcho e 
seu irmão Assis Mo-
reira foram presos 
no Paraguai, portan-
do passaporte falso. 
O bafafá já causou a 
queda do diretor ge-
ral de migração do 
país Alexis Penayo, 
que pediu demissão 
do cargo. Ele não re-
sistiu a pressão pelo 

fato de o departamento de Migrações não 
deter os brasileiros no Aeroporto de Luque. 

O empreendedorismo 
feminino será debatido 
no próximo sábado (07), 
encerrando a programa-
ção especial para mulhe-
res no Espaço Acontece 
(rua Guarujá, 11), em 
uma junção de esforços 
promovido pelo ‘Chá das 
Comadres’ e do ‘Brecho 
das Meninas’.

A partir das 10 horas, 
o Brechó das Meninas 
abre o evento colocando 
a disposição, com preços 
acessíveis, roupas e calça-
dos com qualidade. Além 
do Brechó, serão ofereci-
dos gratuitamente dia da 
beleza para a mulherada.

A partir do meio dia, 
quem estiver no Espaço 
Acontece poderá desfru-
tar dos serviços de Es-
maltação de Unhas, Spa 
de pés, alinhamento de 
sobrancelhas, avaliação 
para micropigmentação 
e depilação com linha 
(buço). 

As 16 horas, Jaque 
Barboas e Gi Toledo co-
meçam um bate papo so-
bre empreendedorismo 
feminino com as parti-
cipantes. No debate, as 
palestrantes abordarão 
temas e aspectos impor-
tantes para iniciar um 
empreendimento e tam-

Evento debate o empoderamento 
feminino no Acontece

bém alguns desa� os 
que podem ser encon-
trados no caminho e 
como transpassa-los. 
Para � nalizar, um chá 
da tarde com sorteio de 
brindes será realizado.

Como participar
Para participar do evento, basta comparecer no lo-

cal (Rua Guarujá, 11) com 1kg de alimento não pere-
cível, que será doado ao Projeto Marmita Solidária. O 
evento tem como parceiras: � ais Fonseca Embeleza-
mento do Olhar; Corpo Belo Estética; Dani Saraban-
do Acessórios e Bolsas; Chá com TPM e Espaço SPA. 
Mais informações pelo telefone (13) 97414-8664.

Sábado Maluco Boxter Cubatão 

Neste 07 de março 
das 6 às 22 horas

Pagamento somente em Dinheiro
Etanol – R$2,999

Gasolina – R$4,299

Rua São Paulo, 295

ESTUDANTES PROTESTAM POR FRETADOS

Avenida 9 de abril fi cou parcialmente paralisada no fi m de tarde desta quinta (05). Cerca de 50 
estudantes se reuniram em sinal de protesto e pararam a avenida principal da cidade, até agora 
eles estão sem fretado para a faculdade.  Segundo um dos estudantes, a Prefeitura realiza os trâ-
mites burocráticos visando o reestabelecimento do serviço em dez dias
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O governador do Es-
tado de São Paulo, João 
Dória, anunciou a libe-
ração de verba para as 
Cidades da Baixada San-
tista, que sofrem com as 
consequências das fortes 
chuvas que atingiram a 
região na noite da última 
segunda (02).

De acordo com o go-
vernador, a verba de R$ 
50 milhões será distri-
buída de forma propor-
cional entre as cidades, 
ou seja, a mais atingida 
receberá maior montan-

Divulgação PMSP

Estado libera 
R$ 50 milhões 
para vítimas

chuvas

SANTOS
Fundo Social de Solidariedade de Santos (FSS) - Avenida Conselheiro 
Nébias, 388, no bairro Encruzilhada.

SÃO VICENTE
Fundo Social de Solidariedade - Rua Benedito Calixto, 205.
Escola de Esportes Maria dos Remédios - Avenida Getúlio Vargas, nº 1.
Subprefeitura da Área Continental - Avenida Ulisses Guimarães, 211. 

GUARUJÁ
Fundo Social de Solidariedade - Rua Cavalheiro Nami Jafet, 549.
Escolas Municipais
Sede da Defesa Civil - Rua Manoel Francisco, 219 – Santo Antônio Guar-
da Civil Municipal - Rua Carlos Nering, 405 – Jardim Helena Maria. 

CUBATÃO
Fundo Social de Cubatão - Parque Anilinas, com entrada pelo fi nal da 
Rua Assembleia de Deus, 435.

Onde doar?
ITANHAÉM
Fundo Social de Solidariedade - rua Cunha Moreira, 61, no Centro.
Centro de Referência da Assistência Social da Cidade

BERTIOGA
Sebrae Aqui (Espaço Cidadão Centro) - Avenida Anchieta, 392., 
Primeira Igreja Batista em Bertioga - Rua Marivaldo Fernandes, 355
Ministério Nova História Church - Rua Antônio Rodrigues de Almeida
OAB de Bertioga - Avenida Anchieta, 141. 
Academia Impactus - Av. Dezenove de Maio, 1080.
Elitte dos Carros - Av. Dezenove de Maio, 841.

MONGAGUÁ
Clube da Melhor Idade - Avenida Marina, 67. 
ETEC Adolpho Berezin - Avenida Monteiro Lobato, 8.000.

PERUÍBE
Fundo Social de Solidariedade - Avenida São João, 664.

Anúncio foi feito nesta quinta (05), durante coletiva em Guarujá. Estado também auxiliará moradores que 
tiveram as casas destruídas por conta das fortes chuvas, que registrou 28 mortos até a tarde desta quinta

te. Reuniões com os pre-
feitos a partir desta sexta 
(06), de� nirão como os 
valores serão repassados 
às Prefeituras.

Além da verba anun-

ciada nesta quinta (05), 
Doria já havia anuncia-
do que as famílias que 
perderam suas casas e 
não tem para onde ir 
receberão aluguel so-

cial no valor de R$ 500. 
Desse total, R$ 300 será 
custeado pelo Estado e o 
restante pelo Município. 
A exceção é a cidade de 
Santos, onde o aluguel 
social será de R$ 600, 
com Estado e Município 
contribuindo com meta-
de do valor.

Bom Prato
As pessoas cadastras 

pelas prefeituras que fo-
ram atingidas pelo tem-
poral não pagarão pelas 
refeições nos restauran-
tes Bom Prato de Santos, 
São Vicente e Guarujá 
nos próximos 15 dias.

Número de 
mortos deve au-

mentar
Até o fechamento des-

ta matéria, a Defesa Civil 
do Estado de São Paulo 
registrou 28 mortes na 
Baixada Santista. Gua-
rujá foi a cidade com o 
maior número de casos, 
com 23 óbitos registra-
dos (veja números por 
Cidade no quadro).

Este número ainda 
pode subir, já que, con-
forme dados divulgados 
pela Defesa Civil estadu-
al, há 42 pessoas desapa-
recidas em decorrência 
das chuvas. Desse total, 
Guarujá registra 36 de-
saparecimentos, Santos 
registra outros cinco e 
São Vicente tem um de-
saparecido.

Há também 483 de-
sabrigados na Região. 
Guarujá registra o maior 
número, com 228 de-
sabrigados; Santos tem 
150, São Vicente registra 
três pessoas desabriga-
das e Peruíbe tem 102 
pessoas desabrigadas.

Calamidade 
Pública
O Governo Federal 

reconheceu nesta quinta 
(05), o estado de calami-
dade pública decretado 
por Guarujá, Santos e 
São Vicente. Com isso, 
as cidades poderão ter 
acesso a recursos fede-
rais para ações de so-
corro, assistência, resta-
belecimento de serviços 
essenciais à população e 
reconstrução de estrutu-
ras públicas dani� cadas.

O que doar?
• Roupas
• Roupa de Cama
• Toalhas
• Colchões
• Alimentos em Geral
• Material de Higiene 

Pessoal
• Sapatos
• Material de Limpeza

Também nesta 
quinta (05), o Cide/
Ciesp anunciou que 
vai prestar auxílio  às 
comunidades de Cuba-
tão e Guarujá que fo-
ram impactadas pelos 
alagamentos e desli-
zamentos de terra, de-
vido às fortes chuvas 
ocorridas nos últimos 
dias na região.

Em atendimento às 
principais necessidades 
informadas pelas Se-
cretarias de Assistência 
Social das cidades, as 
entidades doarão col-
chões, mantas, lençóis 
e itens de higiene pes-
soal aos Fundos de So-
lidariedade dos muni-
cípios. As empresas do 
Condomínio Industrial 
também promoverão 
campanhas voluntárias 
de arrecadação em suas 
unidades.

Cide/Ciesp 
vai auxiliar 
vítimas

Cidade           mortes   desaparecidos  desabrigados
                     
Guarujá 23         36          228
Santos    3          5          150
São Vicente   2          1             3
Peruíbe                                                             102

320 mm 
Cairam sobre o Guarujá. Cidade que 
registrou o maior volume de chuvas 
em 24 horas
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Indústria

Saiba 
mais sobre 

o CIDE

Protagonismo feminino no Polo
Os últimos anos 

foram marcados pela 
busca da equidade 
de gênero no merca-
do, frente ao número 
crescente de mulheres 
em postos de traba-
lho.

Segundo a Relação 
Anual de Informações 
Sociais (Rais) de 2018, 
do Ministério da Eco-
nomia, a parcela femi-
nina compõe cerca de 
44,1% de profi ssionais 
empregados no País. 

Na indústria este 
cenário é evidente. 
Com a chegada da 
Indústria 4.0, fatores 

como a automatização 
dos processos produ-
tivos e suas especia-
lizações necessárias 
contribuem para o 
crescimento das mu-
lheres no setor, prin-
cipalmente pelo fato 
de serem atualmen-
te a maioria entre os 
profi ssionais que de-
têm ensino superior e 
grande parte do pú-
blico formado em en-
sino técnico no País, 
de acordo com a pes-
quisa da Organização 
para a Cooperação 
e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). 

No Polo Industrial 
de Cubatão, o prota-
gonismo feminino se 
faz presente no dia a 
dia das empresas, em 
diferentes posições 
de trabalho, como é 
o caso da Priscila Al-
meida Rodrigues, da 
empresa Petrocoque, 
e Fabíolla Pereira de 
Paula, da Unipar. 

Priscila é engenhei-
ra e técnica em quími-
ca e atua como opera-
dora de campo. Para 
ela, trabalhar no Polo 
de Cubatão há dois 
anos tem sido uma 
experiência enriquece-

dora, tanto no âmbito 
profi ssional, quanto 
no pessoal e social. 
“Poder representar a 
força da mulher e ser 
um incentivo a que-
brar barreiras, tem 
sido um retorno sur-
preendente da minha 
profi ssão. E o mais 
bonito de se ver é esse 
grande interesse do 
público feminino pela 
área industrial, com 
certeza, a indústria 
tem muito a ganhar 
com essa união.”

Fabíolla é coorde-
nadora de Higiene, 
Saúde e Segurança e 

destaca dia 8 de mar-
ço como uma grande 
oportunidade para 
reforçar a importân-
cia da igualdade entre 
homens e mulheres. 
“Trabalho a 12 anos 
em ambiente indus-
trial e quase 6 anos na 
Unipar, em Cubatão, 
liderando a área de 
Segurança e Saúde. 
Percebo que o públi-
co feminino vem ga-
nhado cada vez mais 
espaço na área e tenho 
muito orgulho de fa-
zer parte deste cená-
rio de conquistas das 
mulheres no mercado 

de trabalho”.
Para o diretor 

executivo do Cide, 
Ricardo Salgado, a 
equidade reafi rma a 
importância da in-
tegração para bons 
resultados. “As opor-
tunidades sempre de-
vem ser ofertadas a 
todos, sem qualquer 
distinção. O Polo hoje 
conta com profi ssio-
nais de vários perfi s 
que fazem a diferen-
ça em nosso dia a 
dia e as mulheres são 
fundamentais para a 
construção de nosso 
legado”. 

No próximo domingo (8), comemora-se o Dia Internacional da Mulher

Priscila é engenheira e técnica em química Fabíolla é coordenadora de Higiene, Saúde e Segurança

A Birla Carbon re-
cebeu uma classifi ca-
ção de nível Ouro por 
práticas sustentáveis, 
pelo quarto ano con-
secutivo pela EcoVa-
dis. A Birla Carbon 
foi reconhecida como 
praticante avançado 
da Sustentabilida-
de. A classifi cação 
foi concedida após a 
EcoVadis ter revisado 
as normas e práticas 
de sustentabilidade 
da Birla Carbon, com 
base no sétimo relató-
rio de sustentabilida-
de da Birla Carbon, 
Evoluindo, de Forma 

Sustentável, Juntos. 
Joe Gaynor, Diretor 

Legal, de Sustentabi-
lidade e de Risco, da 
Birla Carbon, compar-
tilhou: “Essa é a quarta 
classifi cação de Ouro 
consecutiva da Birla 
Carbon atribuída pela 
EcoVadis. O sucesso 
continuado só demons-
tra que nossa estratégia, 
envolvimento e exe-
cução para nos tornar-
mos uma organização 
sustentável estão no 
rumo certo.” Acrescen-
tou ainda: “enquanto 
continuamos a perse-
guir nossa visão para 

sermos o fabricante de 
negro de fumo global 
mais respeitado, sus-
tentável e dinâmico, o 
nosso Propósito ‘Com-
partilhar a Força’move 
nosso envolvimento 
com nossos clientes e 
fornecedores e motiva 
cada empregado na 
Birla Carbon para tra-
balhar na construção 
do um negócio de ne-
gro de fumo sustentá-
vel para o futuro.”

Com a classifi cação 
de ouro, a Birla Carbon 
continua ocupando 
uma posição forte en-
tre as principais com-

panhias no espaço das 
práticas sustentáveis, 
na categoria de “indús-
tria de outros produtos 
minerais não metáli-
cos”. 

 A EcoVadis é uma 
plataforma colabora-
tiva que providencia 
classifi cações de sus-
tentabilidade de for-
necedores para cadeias 
de suprimento globais. 
Desde a sua fundação, 
em 2007, a EcoVadis 
se tornou parceira de 
organizações de com-
pra para mais de 300 
das principais multi-
nacionais em todo o 

A Birla Carbon recebeu pela quarta vez 
consecutiva a classifi cação de Ouro da 

EcoVadis por Práticas Sustentáveis
mundo. Combinando 
Pessoas, Processo e 
Plataforma, a EcoVa-
dis desenvolveu tec-
nologia e um método 
de avaliação de Res-
ponsabilidade Social 
Corporativa que co-
bre 190 categorias de 
compras, 150 países e 
21 indicadores de res-
ponsabilidade social. 
Mais de 55 mil com-
panhias usam a Eco-
Vadis para reduzir 
riscos, incrementar a 
inovação e buscar a 
transparência e con-
fi ança entre parceiros 
comerciais.

O Cide é uma asso-
ciação sem fi ns lucra-
tivos criada há mais de 
20 anos, que reúne em-
presas no segmento de 
base em um Condomí-
nio Industrial, respon-
sáveis pela fabricação 
de produtos de alta 
qualidade, cuja repre-
sentatividade é signifi -
cativa no Brasil. 

São empresas que 
fazem parte do Cide: 
Birla Carbon, Braskem, 
Cemulti, CMOC Brasil, 
DOW Brasil, Engebasa, 
Messer Gases, Petro-
bras, Petrocoque, Rho-
dia Solvay, Transpor-
tadora Meca, Unigel, 
Unipar, Usiminas, Whi-
te Martins e Yara.
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Usiminas doa equipamentos de informática

A regional foi inaugu-
rada em 1971, época em 
que Cubatão já conta-
va com 23 indústrias de 
base instaladas no Polo. 
Desde então, diversas 
ações e projetos foram 
capitaneados pela enti-
dade, com destaque para 
o plano de recuperação 
ambiental do município, 
reconhecido pela ONU, e 
a elaboração do planeja-
mento da Agenda 21 – A 
Cidade que Queremos. 
Com sua sede fundada 
em 1928, na Capital, o 
Ciesp conta atualmente 
com 42 regionais no Es-
tado.

O Ciesp Cubatão con-
ta com apoio de 44 in-
dústrias associadas dos 
municípios de Cuba-
tão, Guarujá e Bertioga, 
dentro de segmentos de 
base signifi cativos para 
o setor produtivo: Side-
rúrgico, Químico, Petro-
químico, Fertilizantes, 
Logístico e de Serviço. 
Tem como importante 
papel representar a in-
dústria local em âmbitos 
institucionais e públicos, 
nas esferas estadual e na-
cional.

Frente a uma econo-

49º aniversário do Ciesp Cubatão

mia em ascensão, a ins-
tituição promove a siner-
gia das indústrias, que 
atuam em iniciativas e 
soluções para resultados 
diferenciados de produ-
ção e, consequentemen-
te, no fomento da empre-
gabilidade e comércio 
locais.

Além de contribuir 
para a retomada do se-
tor industrial, a entidade 
atua integrada ao poder 
público, sociedade e de-
mais órgãos para o cres-
cimento do município. 
Em parceria com as insti-
tuições de ensino Senai e 
Sesi, auxilia no desenvol-
vimento social por meio 
da educação e qualifi ca-
ção de jovens das comu-
nidades de Cubatão para 
o mercado de trabalho, 
principalmente voca-
cionados aos segmentos 
industriais de Cubatão, 
Guarujá e Bertioga.

Este ano, a Diretoria 
Regional do Ciesp Cuba-
tão terá uma nova com-
posição, formada pelo 
atual diretor-titular Raul 
Elias Pinto (Transporta-
dora Meca), pelo 1° vi-
ce-diretor Americo Fer-
reira Neto (Usiminas) e 

pelo 2° vice-diretor Air-
ton Andrade (Unipar), 
que assume a ocupação 
no lugar do ex-diretor 
José Roberto Heleno de 
Marquis (Unigel), que 
permanece como con-
selheiro. Já a Gerência 
Regional continua a ser 
representada por Valmir 
Ramos Ruiz.

Otimismo
O posicionamento do 

Ciesp é otimista com a 
orientação do governo 
atual, por se tratar de um 
início de ano de expan-
são da atividade indus-
trial e aumento da em-
pregabilidade no País, 
segundo dados apura-
dos pela Fiesp.

Em um encontro rea-
lizado com o presidente 
da República, Jair Mes-
sias Bolsonaro, na úl-
tima segunda-feira (3), 
o presidente da Fiesp e 
do Ciesp, Paulo Skaf, re-
forçou que a agenda do 
governo coincide com a 
defendida pelos setores 
produtivos. 

Skaf reforçou que é a 
favor da recente Refor-
ma da Previdência e das 
demais reformas estrutu-

rantes a serem adotadas 
pelo governo e enfatizou 
que o Brasil está no rumo 
certo. “Estamos entran-
do em 2020 com otimis-
mo, esperando 2,5 a 3% 
de crescimento”, cita.

Para o diretor-titular 
do Ciesp Cubatão, Raul 
Elias Pinto, este é um 

Certifi cado de origem no Ciesp Cubatão

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

Assistência 
técnica

especializada 
e gratuita

O usuário do sistema 
e-COOL usufrui, gra-
tuitamente, de assis-
tência oferecida pela 
nossa equipe de espe-
cialistas antes, duran-
te e após e emissão do 
Cer� fi cado de Origem

Qualidade 
reconhecida 

internacionalmente
Primeira en� dade 

do Brasil a oferecer 
sistema informa� zado 
para emi� r Cer� fi cado 
de Origem e possuir 

equipe técnica
 altamente qualifi cada 

e experiência em 
cer� fi cação

Emissão online, 
obje� va, 

segura e ágil
O usuário preenche o 
Cer� fi cado de Origem 
por meio de ferramen-
ta disponível na web 
intui� va (e-COOL), em 
ambiente diariamente 
atualizado e com um 
tempo médio de emis-
são de até 24 horas

momento ideal para o in-
centivo à produtividade 
e ação efetiva dos muni-
cípios. 

“Trabalharemos com 
foco em atração de no-
vos empreendimentos 
para a região, principal-
mente os de indústrias 
de transformação, bem 

como manteremos a 
busca constante por me-
lhoria nos processo das 
empresas do Polo, por 
meio das premissas da 
Indústria 4.0, com o prin-
cipal objetivo de otimizar 
a produção e contribuir 
para o desenvolvimento 
socioeconômico local”.

A um ano de seu cinquentenário, o Ciesp Cubatão completou no último dia 8 mais um clico de atividades 
e representatividade a favor das indústrias

Entidades sem fi ns 
lucrativos, escolas e 
projetos sociais diver-
sos já podem se ins-
crever para receber 
equipamentos de in-
formática que serão 
doados pela Usimi-
nas. A companhia irá 
disponibilizar mais de 
500 itens entre compu-
tadores, notebooks, te-
clados e caixas de som 
para iniciativas que 
benefi ciem as comuni-
dades de suas áreas de 
operação.

Os interessados de-
vem acessar o site pro-
jetar.usiminas.com e 
cadastrar a entidade e 
o seu pedido de doa-

Ação é voltada para iniciativas sociais desenvolvidas 
nas comunidades onde a empresa atua. As inscrições 
devem ser feitas no site indicado

Confi ra abaixo as especifi cações dos equipamentos 
disponíveis para doação:

ção até o próximo dia 
31 de março. Todas as 
propostas serão ava-
liadas pela equipe da 
empresa e serão sele-
cionadas as iniciativas 
que estivem melhor 
alinhadas ao compro-
misso da Usiminas 
com o desenvolvimen-
to social das localida-
des onde atua.

“A campanha é uma 
boa oportunidade para 
que essas instituições 
possam melhorar suas 
rotinas de trabalho ou 
até ampliar suas ativi-
dades voltadas para as 
comunidades”, avalia 
Ana Gabriela Dias Car-
doso, diretora corpora-

tiva de Comunicação 
e Relações Institucio-
nais da Usiminas. Ela 
destaca que todos os 
equipamentos a serem 
doados são usados, 
passaram por checa-
gem e estão funcio-
nando normalmente, 
podendo ser aprovei-
tados em diversas ati-
vidades administrati-
vas ou educacionais. 
“É importante ressal-
tar, ainda, que serão 
doados os equipamen-
tos, sendo que cada 
entidade benefi ciada 
deverá providenciar os 
softwares necessários 
para suas atividades”, 
completa a diretora.

RECURSO  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Computador  Processador Intel Core 2 Duo / MB 1GB /HD 80 GB

Notebooks  Processador Core 2 Duo / MB 2 GB a 4 GB /HD 80 a 160 GB

Teclado   Conector PS/2 

Caixas de som   Compa� vel com PC´s e Notebooks / cabos USB e estéreo
para computador
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DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

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

Acompanhe 

Acontece 
nas redes sociais

acontecedigital.com.br

@acontecedigital

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  
Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172 editais de casamento
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ADIMILSON FELIX DA SILVA e MEIRE ELEN 
DOS SANTOS LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
servente, RG n.º 46626373 - SSP/SP, CPF n.º 39760643863, com 30 anos de idade, 
natural de VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (Chã de Alegria-PE  Livro nº 8, fl s. nº 284, 
Termo nº 9563), nascido no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (31/12/1989), residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 350, bloco 
k 17, apt.12, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: dinho-n@live.com, fi lho de JOSÉ FELIX 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, servente, com 63 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ADINELZA SEVERINA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 40300164X - SSP/SP, CPF n.º 
32072564816, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia qua-
torze de março de mil novecentos e oitenta e três (14/03/1983), residente na Rua 
Manuel Mathias de Souza, 350, bloco k 17, apt.12, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de ANTONIO BATISTA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, agricultor, 
com 60 anos de idade, residente em AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE e de MARIA 
DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS NETA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Everton Vanderlei Dias 
Maeves, conforme sentença datada de 15/03/2017, proferida pela Juiza de Direi-
to da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0011198-63.2014.8.26.0157.  
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, 13 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: HÍTALO DIAS DE OLIVEIRA 
e AMANDA MIRELA COUTINHO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 427658172 - SSP/SP, CPF n.º 
43368436864, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa e quatro (27/06/1994), 
residente na RUA Onze, 400, Jardim Irmãm Dolores, SÃO VICENTE - SP, fi lho 
de LEONIDAS BATISTA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, 
natural de Cubatão - Cubatão e de SANDRA SOUSA DIAS, de nacionalida-
de brasileira, auxiliar de cozinha, natural de ALMENARA - ALMENARA, re-
sidente na RUA Onze, 400, em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, professora n.º 552893870 - SSP/SP n.º 
46082257820, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no 
dia dezessete de julho de mil novecentos e noventa e sete (17/07/1997), 
residente na RUA José de Castro, 505, Vila Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha 
de MANUEL SEBASTIÃO DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, cal-
deireiro, natural de SURUBIM - SURUBIM, residente na RUA José de Castro, 
505, em Cubatão - SP e de MARIA SONIA COUTINHO DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, natural de Mar Vermelho - Mar Vermelho, resi-
dente na RUA José de Castro, 505, 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 fevereiro de 2020
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: JOSÉLIO ELICIANO DA 
CONCEIÇÃO e ANA PAULA MENDES VALENÇA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 39225914 - SSP/SP, CPF 
n.º 03756965473, com 40 anos de idade, natural de ITABAIANA - PB (Ita-
baiana-PB  Livro nº 12, fl s. nº 273, Termo nº 11409), nascido no dia treze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta (13/02/1980), residente na Rua Ro-
berto Mário Santi ni, 306, bloco G1, apt.402, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: 
joselioeliciano@gmail.com, fi lho de MARIA SANTINA DA CONCEIÇÃO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em ITA-
BAIANA - PB . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
manicure, RG n.º 402995831 - SSP/SP, CPF n.º 23054882896, com 32 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 123, fl s. nº 57, Ter-
mo nº 31108), nascida no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta 
e sete (06/08/1987), residente na Rua Roberto Mário Santi ni, 306, bloco 
G1, apt.402, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de PAULO DA SILVA 
VALENÇA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JACIUNI MOREIRA MENDES, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 65 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 fevereiro de 2020
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 ALBERTO DA PAIXÃO RAMOS 
e LUANA REIS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, as-
sistente administrati vo, RG n.º 149496953 - SSP/SP, CPF n.º 06222103863, com 
53 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e quatro de abril 
de mil novecentos e sessenta e seis (24/04/1966), residente na Rua dos Lírios, 
15, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: carlospaixaoramos@bol.com.br, fi lho de IZI-
DORO RAMOS NETO, operador de máquinas, com 77 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP e de MARIANA DA PAIXÃO RAMOS, professora, com 70 anos de 
idade, residente em SANTOS - SPDivorciado de Beatriz Gonçalves Gonzaga con-
forme sentença datada de 20/02/2006 proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº142/06. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 284858699 - SSP/SP, CPF n.º 
26415509896, com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte 
e seis de maio de mil novecentos e setenta e sete (26/05/1977), residente na Rua 
dos Lírios, 15, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: luanapaixaoreis@gmail.com, fi lha 
de JOSÉ PAULO REIS, funileiro, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA TEREZINHA REIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de José Milton Gonçalves conforme 
sentença datada de 24/08/2011 proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara Judicial 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2008.009589-2/000000-000 
. 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 fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSUEL LUIZ DE OLIVEIRA 
PEREIRA e ALESSANDRA LIMA DINIZ. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 486317717 - SSP/SP, CPF n.º 
40424027801, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 145, fl s. nº 361, Termo nº 40167), nascido no dia dezenove de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e um (19/02/1991), residente na 
Rua Caminho São Clovis, 188, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de JOSÉ LUIZ PEREIRA, operador, com 52 anos de idade, resi-
dente em COLATINA - ES e de HELENA MARIA DE OLIVEIRA MELO, falecida 
há 3 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 424922265 - SSP/SP, CPF n.º 43383375838, com 24 anos de 
idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 32º Subdistrito - Capela do 
Socorro  Livro nº 355, fl s. nº 111, Termo nº 209760), nascida no dia vinte 
e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (25/09/1995), 
residente na Rua Caminho São Clovis, 188, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, E-mail: alediniz0911@gmail.com, fi lha de JOSE LUIZ DINIZ, falecido 
há 10 anos e de MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, aposentada, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 22 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: CLAUDÍ DA SILVA BISPO e ALINE DE SOUZA 
ARRIGHI. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador 
de escavadeira, RG n.º 60713804X - SSP/SP, CPF n.º 95939091687, com 47 anos de 
idade, natural de Largo-Piriti ba - BA, nascido no dia quatro de fevereiro de mil no-
vecentos e setenta e três (04/02/1973), residente na Rua Manoel Antonio da Silva, 
66, bloco 04, apt.25, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: claudiobispo583@gmail.
com, fi lho de DOMINGOS GOMES BISPO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 75 anos de idade, residente em ESPINOSA - MG e de IRACEMA PRACHEDES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, resi-
dente em ESPINOSA - MGDivorciado de Bernadete Costa Damasceno, conforme 
sentença datada de 23/10/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara Judicial 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de ordem nº983/2012, processo nº0007977-
43.2012.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 472674225 - SSP/SP, CPF n.º 39291597830, com 29 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 147, fl s. nº 71, Termo nº 40673), nas-
cida no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa (22/12/1990), 
residente na Rua Manoel Antonio da Silva, 66, bloco 04, apt.25, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, E-mail: carolinecaio06@gmail.com, fi lha de LUIZ CARLOS ARRIGHI, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em CON-
CHAS - SP e de CARDOSINA GONZAGA DE SOUZA ARRIGHI, falecida há 5 anos. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presen-
te para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.  
 

Cubatão, 22 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALEONE PEREIRA SUDRÉ e VALDI-
RENE DA CRUZ MENEZES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, montador, RG n.º 322068101 - SSP/SP, CPF n.º 25381611854, com 
42 anos de idade, natural de BAIXA GRANDE - BA (Baixa Grande-BA  Livro nº 
36, fl s. nº 242, Termo nº 2687), nascido no dia vinte de abril de mil novecen-
tos e setenta e sete (20/04/1977), residente na RUA José Carlos Menezes 
da Conceição, 250, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de VALDOMIRO 
PEREIRE SUDRÉ, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 80 anos de idade, 
residente em BAIXA GRANDE - BA e de LUIZA PEREIRA SUDRÉ, do lar, com 
73 anos de idade, residente em BAIXA GRANDE - BA . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, lavradora, RG n.º 664340180 - SSP/SP, 
CPF n.º 02365885594, com 27 anos de idade, natural de BAIXA GRANDE - 
BA (Baixa Grande-BA  Livro nº 49, fl s. nº 97, Termo nº 16903), nascida no 
dia vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa e dois (21/08/1992), 
residente na RUA José Carlos Menezes da Conceição, 250, Bolsão 9, Cuba-
tão - SP, E-mail: n/c, fi lha de NIVALDO TELES DE MENEZES, de nacionalidade 
brasileira, lavrador, com 50 anos de idade, residente em BAIXA GRANDE - BA 
e de MARLENE DA CRUZ SODRÉ, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 
53 anos de idade, residente em BAIXA GRANDE - 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, 22 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: VAGNER DOS SANTOS MARTINS DE 
BARROS e JÉSSICA BARBOSA DA ROCHA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, montador, RG n.º 485886728 - SSP/SP, CPF n.º 38397987878, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 138, fl s. nº 
322, Termo nº 37342), nascido no dia dois de janeiro de mil novecentos e noven-
ta (02/01/1990), residente na Avenida Ferroviária I, Caminho Cidade de Deus, 
3003, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: vagnerxxz@gmail.com, fi lho de 
MERCIDES MARTINS DE BARROS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IZAURA DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, técnica de enfermagem, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 48585580X - SSP/SP, CPF n.º 41503113825, com 27 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 162, fl s. nº 45, Termo nº 46617), nas-
cida no dia vinte e um de maio de mil novecentos e noventa e dois (21/05/1992), 
residente na Avenida Ferroviária I, Caminho Cidade de Deus, 3003, Vila dos Pes-
cadores, Cubatão - SP, E-mail: jessica.barbosa.familia@gmail., fi lha de ULISSES 
DA ROCHA FILHO, de nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos, com 50 anos 
de idade e de CLAUDECY DE SOUZA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do-
mésti ca, 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, 27 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: PATRICK DE OLIVEIRA AZEVEDO e ALICE 
COSTA GOUVEIA DE FREITAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de materiais, RG n.º 39504935 - SSP/SP, CPF n.º 44516490803, 
com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 177, fl s. nº 
204, Termo nº 52746), nascido no dia trinta e um de julho de mil novecentos e 
noventa e seis (31/07/1996), residente na AVENIDA Manoel dos Santos Mesqui-
ta, 427, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: patrick.azevedooliveira@gmail., fi lho de 
ÉDISON DOS SANTOS AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA LUCIA DE OLIVEIRA AZEVEDO, 
de nacionalidade brasileira, monitora escolar, com 45 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, RG n.º 531775458 - SSP/SP, CPF n.º 48970842888, com 19 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 200, fl s. nº 211, Termo nº 
61907), nascida no dia vinte e oito de fevereiro de dois mil (28/02/2000), residen-
te na AVENIDA Doutor Joel Gonçalves de Oliveira, 215, Parque São Luis, Cubatão 
- SP, E-mail: alicecostagouveia@gmail.com, fi lha de MARCOS GOUVEIA DE FREI-
TAS, de nacionalidade brasileira, advogado, com 53 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ANA LUCIA COSTA GOUVEIA DE FREITAS, de nacionalidade bra-
sileira, técnica em contabilidade, 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, 27 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: IVANILDO SOA-
RES LOPES e JOSIANE IRACI VICENTE DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, pedreiro, RG n.º 397059206 - SSP/
SP, CPF n.º 88035506404, com 45 anos de idade, natural de JOÃO AL-
FREDO - PE, nascido no dia treze de junho de mil novecentos e seten-
ta e quatro (13/06/1974), residente na Rua Carlos Gomes, 625, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: ivanildossoaress@gmail.com, fi lho de 
SOLON FRANCISCO LOPES, pedreiro, com 74 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ARLINDA AMELIA SOARES LOPES, falecida há 1 ano . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domésti ca, 
RG n.º 627676170 - SSP/SP, CPF n.º 32586547861, com 49 anos de ida-
de, natural de LIMOEIRO - PE, nascida no dia trinta de novembro de mil 
novecentos e setenta (30/11/1970), residente na Rua Carlos Gomes, 625, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MANOEL VICENTE 
DA SILVA, vigilante, com 76 anos de idade, residente em SURUBIM - PE 
e de IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, falecida há 25 anos. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 29 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: GILMAR ANDRADE DA SILVA e 
FERNANDA MARIA DE ASSIS RAMOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 42975046 - SSP/SP, CPF n.º 43855194807, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 169, fl s. 
nº 182, Termo nº 49540), nascido no dia quatorze de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e cinco (14/02/1995), residente na RUA Santa Marta, 68, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de CARLOS SERAFIM DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA NADILCE ANDRADE DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 47 anos de idade, residente em 
Cubatão-SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ven-
dedora, RG n.º 459745293 - SSP/SP, CPF n.º 48053405843, com 22 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 183, fl s. nº 206, Termo nº 
55136), nascida no dia trinta de julho de mil novecentos e noventa e sete 
(30/07/1997), residente na RUA Santa Paula, 74, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de FERNANDES PATRICIO RAMOS, de nacionalidade brasi-
leira, pintor, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SONIA 
MARCIA DE ASSIS RAMOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços 
gerais, com 45 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 fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JEAN DE SOUZA TEODORO DU-
ARTE e JADE SOUZA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, ajudante, RG n.º 540080494 - SSP/SP, CPF n.º 46074669805, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (26/02/1998), residente 
na Rua Caminho do Bispo, s/nº, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lho de JAILSON TEODORO DUARTE, de nacionalidade brasileira, mes-
tre de obras, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RO-
SANGELA SANTOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 559483077 - SSP/SP, CPF n.º 
50990173801, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia dezesseis de fevereiro de dois mil e dois (16/02/2002), residente na 
Rua Caminho São Gerônimo, 40, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: jade.
souzaaa2002@gmail.com, fi lha de GABRIEL DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, caldeireiro, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de SUELEN SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 38 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 02 de março de 2020
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: DANIEL ADOLFO DE SOU-
SA e MARLI APARECIDA MIRANDA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 227766763 - SSP/SP, CPF n.º 
30188750444, com 63 anos de idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA 
- PE, nascido no dia dez de novembro de mil novecentos e cinquenta e 
seis (10/11/1956), residente na Avenida Principal, 1079, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: danieladolfo156@gmail.com, fi lho de ADOLFO AN-
TONIO DE SOUSA, falecido há 12 anos e de MARIA FRANCISCA DE SOU-
SA, falecida há 30 anosDivorciado de Maria Helena dos Santos conforme 
sentença datada de 26/02/2016 proferida pela Juiza de Direito da 4ªVara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001008-87.2015.8.26.0157. Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 
211649521 - SSP/SP, CPF n.º 07021042809, com 52 anos de idade, natural 
de GUANHÃES - MG, nascida no dia oito de fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e oito (08/02/1968), residente na Avenida Principal, 1079, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, E-mail: marlimiranda3521@gmail.com, fi lha de 
JERONIMO SOARES DE MIRANDA, falecido há 16 anos e de FILOTÉIA PAU-
LA PIMENTA, do lar, com 78 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 fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem 
se casar e apresentaram os 
documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: JOSÉ ODAIR 
MONTEIRO BARRÊTO e KA-
TIUSCIA BEZERRA DA SILVA. 
Constando a naturalidade 
do pretendente como BO-
QUEIRÃO - PB e não como 
equivocadamente constou 
em publicação anterior. 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, 03 de março de 

2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: GIVANILSON SANTOS DE JESUS e 
GILEANE SANTANA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, eletricista, RG n.º 1553712 - SSP/SE, CPF n.º 29517515839, com 
39 anos de idade, natural de CAMPO DO BRITO - SE (Campo do Brito-SE  Livro 
nº 10, fl s. nº 23, Termo nº 7543), nascido no dia dezoito de outubro de mil 
novecentos e oitenta (18/10/1980), residente na RUA Santa Julia, 241, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ MOTA DE JESUS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em 
CAMPO DO BRITO - SE e de JOSEFA DOS SANTOS DE JESUS, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, residente em CAMPO DO BRI-
TO - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, 
RG n.º 646712937 - SSP/SP, CPF n.º 04862852513, com 30 anos de idade, 
natural de ITABAIANA - SE (Campo do Brito-SE  Livro nº 13, fl s. nº 141, Termo 
nº 10614), nascida no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(11/05/1989), residente na RUA Santa Julia, 241, Vila dos Pescadores, Cuba-
tão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, agricultor, com 55 anos de idade, residente em CAMPO DO BRITO - SE e 
de EDINEUSA DOS SANTOS SANTANA, de nacionalidade brasileira, agricultora, 
com 51 anos de idade, residente em CAMPO DO BRITO - SE. 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 fevereiro de 2020
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 HENRIQUE DE MENEZES e NATHALYA 
ANDRADE DE MOURA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, operador de produção, RG n.º 48897210 - SSP/SP, CPF n.º 40671886843, com 
27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 167, fl s. 
nº 157, Termo nº 101266), nascido no dia trinta de dezembro de mil novecentos 
e noventa e dois (30/12/1992), residente na Rua São Leopoldo, 1528, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, E-mail: paulo92btr@gmail.com, fi lho de FRANCISCO ALVES 
DE MENEZES, de nacionalidade brasileira, coordenador, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARISE SILVA DANTAS DE MENEZES, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estagiária, RG n.º 37774839 
- SSP/SP, CPF n.º 42622952813, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 312, fl s. nº 229, Termo nº 120778), nascida no 
dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (17/12/1997), 
residente na Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 174, Vila Ponte 
Nova, Cubatão - SP, E-mail: nathalyaandrade53@gmail.com, fi lha de EDIMILSON 
ANDRADE DE MOURA, de nacionalidade brasileira, empresário, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARLEI FERREIRA ANDRADE, de naciona-
lidade brasileira, psicóloga, com 48 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 fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Jornal Acontece

13 | 97414-8664

No dia 01 de março, faleceu Dr. Arnaldo Felippe, 
advogado trabalhista que militou por 20 anos na 
comarca de Cubatão e mais 30 anos na capital 
Paulista. Grande ativista e protetor de animais, era 
muito conhecido na cidade por seu gênio e humor. 
Deixa viúva Berenice Domingos Felippe, fi lhos Carlos 
Otávio e Claudia Maria, netos Carla, Renata, Mari-
na, Vitor e Patrícia e bisnetos Julia (in memorian), 
Murilo e Ivo.

Descanse em paz Dr. Arnaldo

Foi sepultado nesta quinta, o 
dentista João Batista Neves.
Natural de Catanduva, se for-
mou em Piracicaba e, na maior 
parte de sua vida exerceu a 
profi ssão em Cubatão, onde 
morava. Divorciado deixa as 
fi lhas Laura e Larissa.

Adeus á João Neves
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UM DESFILE DE SOLIDARIEDADE

Izildo dos Santos

 Após os belos desfi les 
apresentados pelas agre-
miações carnavalescas 
da região, uma grande 
tragédia se abateu sobre a 
baixada.

 Uma chuva muito 
intensa, atingiu a região, 
provocando desmoro-
namentos em algumas 
encostas que resultou na 
queda do barranco, le-
vando junto algumas ca-
sas e corpos dos morado-
res locais.

 De imediato, os ór-

gãos de defesa e a socie-
dade se juntaram para so-
correr essas vítimas dessa 
tremenda fatalidade, entre 
eles, as Escolas de Sam-
ba da região, que abriram 
suas portas para acolher os 
desabrigados, e arrecadar 
roupas, utensílios e alimen-
tos.

 Pela proximidade das 
encostas, a União Impe-
rial tomou a frente dessa 
luta, montando um grande 
quartel para a arrecadação 
e distribuição desses pri-

meiros socorros.
 Em seguida as outras 

Escolas abriram suas por-
tas, e fortaleceram o tra-
balho social que o samba 
abraçou. 

A luta continua por 
parte da defesa civil e das 
agremiações, pois as per-
das foram muito grandes, 
mas uma coisa é certa, as 
Escolas da região deram 
provas mais uma vez da 
sua organização e da sua 
importância junto a cultura 
e serviços a cidade.

 Nesse desfi le quem ga-
nhou foi o povo, que achou 
guarida em um local onde 
a arte cedeu o seu espaço e 
a solidariedade foi a cam-
peã em todos os quesitos.

Dic
por Ju Reis

SEXTA- 06 DE  MARÇO
Boteco Coração de Mãe 
18h – Aberto - Festival do Gin – 15 sabores 
para beber a vontade por R$25,00
Drinks, Porções, Espetinhos e Cerveja Gelada 
Rua: Sete de Setembro, 515 – Vila Nova/ 
Cubatão

Arena Portuários  - Mês das Mulheres
21h: Samba da Mangueira/ Abertura: Fábio 
Lindinho e Banda/ Dj Pezinho - Convidadas: 
Rafaela Laranja e Simone Ancelmo
Entrada: Ela R$5/ Ele R$10 – Mulher Vip até às 00h
Av. Francisco Manuel, 401- Jabaquara/ Santos

Mangue Steak e Pub
20h: Nandox - Chopps Variados/ Hamburguer 
Artesanal/ Porções diversas e sobremesas
Praça Januário Estevam de Lara Dante, 216 
Vila Nova/ Cubatão

Lica’s Bar
21h: Felipão Santos – Voz e violão
Av. Martins Fontes, 581 – Vila Nova/ Cubatão

SÁBADO - 07 DE MARÇO
21h: Forró Gambiarra - Revival Forró 
Universitário
Mulher: R$5,00/ Homem: R$10,00
Espaço Acontece: Rua Guarujá, 11- Jd São 
Francisco/ Cubatão

Projeto CubaChic 
21h: Ricardinho/ Vitor Veloso/ Grupo 
Sequencial  - Mulher vip até às 23h
Homem: R$10,00/ Mulher: R$5,00
Rua Paraíba, 622 – Vila Nova/ Cubatão

Cathedral  Lounge e Beer
A partir das 20h: Carica/ Beto do Reco 
Grupo Mistura/ DJ Batmam
Mulher Vip até às 23h
Rua Brás Cubas, 34 – Centro/ Santos

DOMINGO, 08 DE MARÇO
Ressaca de Carnaval – Coração Folia
13h – Samba Guetto/ Felipão e Banda/ 
Grupo D’Stak e Fernandinho Alves
Abadás limitados: R$20,00 
Vendas: Fernanda (13) 99677-6762
Rua 7 de Setembro, 515 – Vila Nova/ Cubatão

Parabéns

Jonas Silva

Leandro Cassio

 Tiburcio

Rone Rosa

Auto Escola Prisma

Marcos França
Dragão da Ilha

Havila Scarpa
Fotógrafa

O Galpão Cultural está em festa. Hoje, a galera comemora três anos de tra-
balho e dedicação à arte e cultura. O Galpão desenvolve atividades ligadas 
ao teatro, dança, cinema, artes visuais, hip hop, cultura popular, artesanato, 
meio ambiente, turismo, história, educação, ciências sociais, entre outras.
Só em 2019 foram mais de 60 eventos realizados, entre eles ofi cinas, 
espetáculos teatrais, performances, exibições de fi lmes e saraus, atingindo 
uma média de 3.500 pessoas impactadas diretamente pelas atividades 
oferecidas sem nenhum custo para a comunidade. Fica no Parque Anilinas 
e funciona como espaço de ocupação desenvolvendo diversas atividades. 
No espaço, também funciona um brechó de segunda a sexta par angaria 
fundos para os trabalhos culturais. Também aceita doações diversas para 
manter as atividades.

No último dia 21, 
foi realizada a Festa 
Tropical nas Unida-
des I e I da Escola 
ABC. A quadra virou 
palco para danças 
e brincadeiras com 
os alunos e profes-
sores. As crianças 
curtiram muito cada 
momento!  

2020
MATRÍCULAS ABERTAS 

Ateneu Cubatão13 98869-317113 3361-6216R. Piauí, 141 & 150  |  R. Rio de Janeiro, 210 – V. Santa Rosa

O futuro 

de sucesso de seu filho

começa hoje
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