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ELEIÇÕES 2020 Carteirinhas do transporte
Os universitários que utilizam o serviço de 

transporte gratuito da prefeitura de Cubatão 
devem fazer a retirada até esta sexta (20) no 
andar térreo do Paço Municipal. A partir de 
segunda a entrega será suspensa. Lembrando 
que o serviço do transporte universitário está 
suspenso, sem data de retorno, pois as univer-
sidades suspenderam as aulas.

Procedimentos eletivos
O Hospital de Cubatão, administrado pela 

Fundação São Francisco Xavier, informa que 
estão suspensos temporariamente, a partir de 
segunda, 23, todos os procedimentos eletivos 
realizados na unidade: serviços ambulato-
riais, dentre eles consultas, exames e cirurgias 
eletivas. As visitas nas unidades hospitala-
res também estão suspensas, exceto em casos 
previstos pela lei. Haverá emissão de boletins 
médicos: de 11h às 12h para internação e das 
13h às 14h para UTIs. 

Água para famílias carentes 
A partir de 1 de abril até 30 de junho, a Sa-

besp irá suspender a cobrança da tarifa social 
de água para 506 mil famílias carentes em 
todo o Estado. 

Contra fake news sobre coronavírus
O Governo de São Paulo criou canais de 

comunicação para combater fake news e di-
vulgar informações verdadeiras sobre o coro-
navírus. 

Para receber informações ofi ciais no celu-
lar, é só baixar o app Telegram para Android 
ou iOS. Depois, é só usar o sistema de pesqui-
sa do aplicativo e se cadastrar no canal spco-
ronavirus (https://t.me/spcoronavirus). Ou-
tra opção é baixar os cards produzidos pelo 
Governo de São Paulo e distribuir diretamen-
te pelo WhatsApp e redes como Facebook ou 
Instagram. 

Em Guarujá, carretas e tendas 
Dois postos volantes compostos por duas 

carretas e quatro tendas vão reforçar o atendi-
mento. Com suporte de banheiros químicos, 
parte das instalações estará montada em fren-
te ao PAM da Rodoviária, atendendo já nesta 
sexta (20), a partir das 7 horas. 

A outra estrutura fi cará em frente à UPA 
de Vicente de Carvalho. Começa no sábado 
(21) ás 7 horas. Ambas funcionarão 24h, espe-
cifi camente aos pacientes que apresentarem 
sintomatologia respiratória. 

Uvebs quer suspensão de 
corte de água e luz, atrasadas 
A União dos Vereadores da Baixada San-

tista (Uvebs) encaminhou ofício para CPFL, 
Elektro e Sabesp, reivindicando a suspensão 
de cortes no fornecimento de água e energia 
na Baixada pelos próximos 90 dias.

O presidente da Associação, vereador Be-
tinho (MDB de Praia Grande),diz que este é 
um pleito dos 134 vereadores da Região. De 
acordo com o ofício, o prazo de suspensão dos 
cortes ainda pode ser prorrogado por igual 
período, caso a situação do vírus evolua.

Os ar� gos assinados são de responsabilidade 
de seus autores e não refl etem 

necessariamente a opinião do jornal

Adeus 
dona Neia
 
No dia 08 de março, dia 
internacional da mu-
lher faleceu Dona Neia 
Baamonde, como era 
conhecida.
 Mãe  e sogra respecti-
vamente de Denilson e 
Cláudia que militam há 
mais de 20 no escritório 
de Advocacia Felippe 
Baamonde  na comarca 
de Cubatão. Era muito 
simpática e comunicati-
va. Era viúva do indus-
triário Claudio Rafael, 
aposentado da Alba 
Química.
Deixa fi lhos: Denis e 
Denilson; netas Patrícia, 
Carla e Renata; bisne-
tos Julia (in memorian), 
Murilo e Ivo.

Estão encerradas 
ofi cialmente as buscas 
por vítimas dos des-
lizamentos ocorridos 
nos morros de Gua-
rujá. Uma mulher, de 
45 anos, moradora 
da Barreira do João 
Guarda, foi a última 
vítima localizada e o 
34º óbito confi rmado 
na Cidade: 23 na Bar-
reira, nove no Maca-
co Molhado, um no 
Morro do Engenho e 
mais um na Rodovia 
Ariovaldo Almeida 

Guarujá encerra buscas por vítimas
de Viana (Guarujá- 
Bertioga).

Com um trabalho 
direcionado, as equi-
pes conseguiram loca-
lizar o corpo de Evan-
gleic Rodrigues de 
Oliveira, de 45 anos, 
que era a única vítima 
ainda desaparecida. 
Na tragédia morreram 
também os 3 fi lhos: 
Jhonnatan Robert Ro-
drigues Oliveira dos 
Santos, de 21 anos, 
Jhennyfer Gleice Ro-
drigues Oliveira dos 

Santos, de 19 anos, 
Alice Rodrigues Oli-

veira dos Santos, de 9 
anos.

Com nova compo-
sição, o Democratas 
de Cubatão está fi lian-
do pré-candidatos, de 
olho na eleição deste 
ano. Nesta quinta-fei-
ra, (19) a executiva 
festejou a fi liação do 
médico e ex-secretário 
municipal da Saúde 
Eduardo Falcão Paiva 
Magalhães. “Uma op-
ção de qualidade. O 
povo cobra um quadro 
adequado e prepara-
do, para reposicionar 
a cidade no patamar 
que ela merece” disse 
o novo presidente Pas-
sarelli Jr, ao lembrar 
seu pai que, por déca-
das, militou no 25.

DEM apresenta pré-candidatura 
de Paiva Magalhães

Grupo de Pinheiro e Genaldo 
migra para o PL

“Estou à disposição 
para contribuir neste 
momento de renovação, 
se for oportuno para os 
cubatenses. Estou à dis-
posição do DEM”, sen-
tenciou Paiva.  

A cerimônia foi limi-
tada aos membros da 
Executiva, sem aperto 
de mão e respeitando 
a distância. Por causa 
do calendário eleito-
ral, quem deseja ser 
candidato, precisa se 
fi liar até o próximo dia 
4. De quarentena o de-
putado estadual Pau-
lo Correia Júnior, não 
compareceu e usou as 
redes sociais para sau-
dar Paiva. 

Participaram os 
membros da Execu-
tiva Municipal Fábio 
Capraro, Célia Cedro 
e Teixeira. Também 

esteve presente Chico 
da Adega, candida-
to a vice de Paiva, na 
derrota para o PT em 
2008. 

Conforme previu  
Acontece, semana pas-
sada, o grupo político 
liderado por Raimun-
do Pinheiro, em Cuba-
tão, migrou, em mas-
sa, para o PL.  Reunião, 
na tarde de terça-feira, 
(17) em São Paulo, 
(conforme divulgou 
acontecedigital) selou 

o compromisso com 
os dirigentes do parti-
do: o presidente nacio-
nal Tadeu Candelária 
(esq.) e o vice Ejefer-
son Craveiro (dir.).

A direção nacional 
do PL é alinhada, há 
décadas, com o pre-
sidente municipal, 
ex-vereador Geraldo 

Guedes que segue na 
presidência, mas deve 
se afastar para concor-
rer à vereança, este ano: 
Guedes foi candidato a 
vice, na última eleição. 
O novo vice Genaldo 
Santos, deve assumir a 
presidência. Pinheiro é 
o primeiro tesoureiro e 
os demais nomes ainda 

estavam em defi nição, 
no fechamento desta 
edição.

O grupo político 
tem, em seus quadros, 
nomes expressivos para 
disputar a vereança e, 
nos bastidores, a expec-
tativa é de que alcan-
cem, ao menos, duas 
cadeiras na Câmara.
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coronavírus
‘Quarentena 
não é férias’
Com auxílio de carro de som, prefeito 
alerta população na praia

1. Comércio 
Shopping - determinação de fechamento com abertura de serviços essenciais 
como supermercados e farmácias e controle rigoroso de acesso a partir de sexta-
-feira (20).
Academia, casas noturnas e Igrejas - determinação de fechamento a partir de 
sexta-feira (20).

2. Praia
Restrição total de acesso a faixa de areia, incluindo barracas, cadeiras, guarda-sol 
e ambulantes na praia.

3. Restaurantes, bares, similares e lanchonetes
Recomendação para os estabelecimentos na cidade com redução de 30% de 
cadeiras e mesas. Sem prejuízo de medidas mais restritivas conforme o andamen-
to.  Incentivar o comércio delivery para pedidos de refeição e demais produtos.

4. Acesso à Baixada Santista 
Solicitar ao Estado e à Concessionáriainício imediato de campanha de divulga-
ção e conscientização no sistema Anchieta/Imigrantes para desestimular que as 
pessoas venham à região, com o objetivo de preservar o sistema de saúde local e 
a comunidade.

5. Rodoviária
Restrição total do funcionamento da rodoviária, observadas as excepcionalida-
des dos profissionais com serviços essenciais como de saúde e segurança. Será 
encaminhada carta ao governador João Doriasolicitando o atendimento deste 
pedido por meio da Artesp e concessionária.

6. Turismo
Determinação de que ninguém mais entra  nos hotéis, pousadas e similares na Bai-
xada Santista a partir de hoje e determinação de suspensão das atividades a par-
tir de segunda-feira (23), com o objetivo de desestimular o uso turístico da região.

7. Quarentena
Controle dos imóveis vazios e de uso ocasional para evitar a vinda de pessoas 
para cumprimento de quarentena na região.

8. Plano de contingência 
Acrescentar pedido de mais 14 leitos de UTI para Bertioga, 10 para Praia Grande, 4 
para São Vicente e de 20 para Guarujá.

9. unidades básicas
Suspender os atendimentos de rotina mediante agendamento das unidades bási-
cas, com exceção de projetos estratégicos, por exemplo o pré-natal.

O prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, foi pessoal-
mente às praias, alertar ba-
nhistas sobre a necessidade 
do isolamento social. Ação 
aconteceu na faixa de areia 
de duas das principais 
praias da Cidade, Astúrias 
e Pitangueiras, que no mo-
mento tinham a presença 
de inúmeros frequentado-
res de todas as idades.

Junto à sua equipe, Su-
man, que é médico, per-
correu três quilômetros 
abordando banhistas e dis-
tribuindo panfl etos com 
orientações sobre os cuida-
dos necessários para evitar 
a propagação do novo ví-
rus. A ação se repetirá nos 
próximos dias, com a ajuda 
de carros de som. A Cida-
de ainda produziu 120 fai-

xas de alerta, que serão afi -
xadas nas praias e também 
nos bairros.

“Nossas praias são lin-
das, mas é preciso evitar 
aglomerações nesse mo-
mento. Logo essa situação 
vai melhorar e não só as 
praias, mas a Cidade inteira 
receberá a todos de braços 
abertos, como sempre acon-
teceu”, ressaltou.

De acordo com o Sindi-
cato dos Hotéis, Restau-
rantes Bares e Similares de 
Guarujá (Sinhores), o índice 
de ocupação nos hotéis de 
Guarujá no último fi m de 
semana chegou a 70%. Para 
o próximo fi m de semana 
(dias 21 e 22), apesar dos 
alertas e todas as medidas 
restritivas, ainda há índice 
de 15% de reservas.

Helder Lima/PMG

Shopping, academia e 
igreja fechados; praias 
com acesso proibido

Reunidos por teleconfe-
rência, para evitar contato, 
prefeitos e secretários de 
saúde da região, resolve-
ram, nesta quinta, 19, aper-
tar o cerco contra o avanço 
da doença. Autoridades 
também formalizaram pe-
dido ao governador para 

fechamento das rodoviá-
rias e limitação do acesso 
ao Sistema Anchieta Imi-
grantes.

Na última segunda-feira 
(16), os prefeitos das nove 
cidades já haviam anuncia-
do 11 medidas emergen-
ciais, entre elas a suspensão 

das aulas em escolas mu-
nicipais, eventos públicos 
e, ainda, a suspensão da 
emissão de licenças para 
veículos de turismo, inclu-
sive as permanentes. Medi-
das que serviram também, 
como recomendação, ao se-
tor privado.

9 MEDIDAS
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GRUPO

O que você precisa saber e fazer!

Ao sinais de resfriados, gripes, secreções 
nasais, tosse e febre, opte por ficar em 

casa, caso trabalhe, comunique seu superior.

Se os sintomas acima forem agravados
com febre constante, falta de ar e 
dificuldades respiratórias, procure

imediatamente atendimento médico;

Havendo a necessidade de sair de casa, 
utilize mascaras descartáveis;

Lembre-se destes cuidados e a qualquer
tipo de sintomas descritos acima não visite 

idosos e pessoas imunodeficientes. 

Evite cumprimentar as 
pessoas com abraços,
beijos e apertos de mão.

Cubra a boca e o nariz 
ao tossir ou espirrar.

Lave e higienize bem as 
mãos frequentemente
com água e sabão ou 
alcool em gel.

Não compartilhe 
objetos de uso pessoal.

Mantenha ambientes
limpos e ventilados.

Evite aglomerações.

Para previnir o contágio em suas viagens:
Em todos os nossos ônibus está disponibilizado dispensers com Álcool em Gel para a 

higienização de suas mãos, mesmo assim, medidas simples ajudam na prevenção:

Ao entrar no ônibus higienize suas 
mãos com álcool em gel;

Use lenços descartáveis e após 
jogue na lixeira do ônibus;

Evite tocar com as mãos os olhos, 
nariz e boca;

Ao final de sua viagem, lave as 
mãos com água e sabão 

ou higienize com álcool em gel.

Para maiores informações acesse: 
https://saude.gov.br/coronavirus

CORONA VÍRUS (Covid-19)

SALIVAESPIRRO TOSSE

Como prevenir? Como é transmitido?

O que fazer?

@samanthaesteticista 

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

A atleta da seleção 
brasileira de patina-
ção artística, Melissa 
Passarelli,  a  Menina 
do Laço, conquistou 
quatro medalhas de 
ouro e 2 pratas, no 
Campeonato Estadual 
de Patinação,  que 
ocorreu de 12 a 15 de 
março em Novo Ham-
burgo - RS.

Loja para os fãs
Referência em pa-

tinação artística no 
Brasil, aos 12 anos, a 
atleta é também  uma 
empreendedora . Me-
lissa criou a sua pró-
pria marca #Meni-
nadoLaço, vendendo 
seus produtos, através 
de sua loja virtual. 

Para seguir a Mel 
no Instagram:  @mel_
patinadora7 e também 
sua loja virtual @loji-
nha_menina_do_laco

Menina do 
Laço aumenta 
coleção

MAIS MEDALHAS

Patrocinadores: 
Terracom,  Instituto 

de Fisioterapia e Rea-
bilitação, Ccbeu Cuba-
tão, Loja CH , Fortec 
Cubatão, Salão Fit-
ness e Fashion, Atleta 
Campeão,    Personali-
ze Mais PG , Nete La-
ços, Ussa Guerreiro.
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água
O Dia Mundial da Água, comemorado 

em 22 de março tem como objetivo princi-
pal a conscientização. Pode parecer abun-
dante, mas os recursos hídricos não são 
inesgotáveis. Quase toda a água do planeta 
está concentrada nos oceanos. Apenas uma 
pequena fração a qual não atinge 3% está 
em terra, apenas 1% está diretamente dis-
ponível ao ser humano.

Como sabemos, a vida no planeta só é 
possível graças à presença de água, des-
se modo, cuidar das fontes é fundamental 
para a nossa sobrevivência. 

Um bem fi nito
Origem e 
importância 
Diante da importância 

da água para a nossa so-
brevivência e da necessi-
dade urgente de manter 
esse recurso disponível, 
surgiu o Dia Mundial da 
Água, criado pela ONU 
em 1992 que visa à amplia-
ção da discussão sobre a 
importância de preservar 
os recursos hídricos.

Em um país onde cerca de  
15% da população não têm acesso à água 

potável e mais de 45% dela não conta com 
coleta adequada de esgoto, é um orgulho para 
a Unipar estar na linha de frente na adoção de 

soluções que valorizam o uso da água. Tudo 
isso na condição de líder na produção de 

cloro em toda a América Latina, contribuindo 
diretamente na transformação da qualidade de 

vida de milhares de pessoas e na preservação 
desse importante recurso natural.

ÁGUA QUE 
GERA VALOR E 
TRANSFORMA 

A VIDA

FAZ A QUÍMICA ACONTECER

22 DE MARÇO
Dia Mundial da Água
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IMÓVEIS
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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

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 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: RAFAEL CORDEIRO CARDOSO e RAFAELA 
FERREIRA DE ARAUJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, vendedor, RG n.º 38997861 - SSP/SP, CPF n.º 39465388866, com 27 anos 
de idade, natural de BELFORD ROXO - RJ, nascido no dia dezoito de janeiro de mil 
novecentos e noventa e três (18/01/1993), residente na Rua Jaime Duarte, 391, 
Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: rafael.cardoso23@outlook.com, fi lho 
de CLAUDIO MARCIO CARDOSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilante, 
com 48 anos de idade, residente em BRASÍLIA - DF e de MARCIA CORDEIRO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 49 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de Caroline Soares da Silva, conforme Escritura Pública 
lavrada em 25 de setembro de 2018, pelo Cartório do 1ºO� cio de Jus� ça de Nova 
Iguaçu/RJ, no Livro nº282, fl s.077.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, vendedora, RG n.º 257794594 - SSP/RJ, CPF n.º 13788040742, com 
29 anos de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ (Rio de Janeiro - RJ 13ªCircuns-
crição  Livro nº 174, fl s. nº 34, Termo nº 65704), nascida no dia vinte de abril de mil 
novecentos e noventa (20/04/1990), residente na Rua Jaime Duarte, 391, Jardim 
Nova República, Cubatão - SP, E-mail: raphaelaaraujo2017@gmail.com, fi lha de 
RENE COSTA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 60 anos de ida-
de, residente em RIO DE JANEIRO - RJ e de CRISTINA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em RIO DE JA-
NEIRO - RJ. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 12 de março de 2020
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ARI KAUFMAN DA SILVA e 
JÚLIA ANDREW DA SILVA ALVES SANTANA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 550847546 - SSP/SP, CPF n.º 
44656857858, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º 
Subdistrito)  Livro nº 290, fl s. nº 57, Termo nº 107323), nascido no dia tre-
ze de julho de mil novecentos e noventa e quatro (13/07/1994), residente 
na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 835, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de ARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, caminhoneiro, com 65 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e 
de ALICE KAUFMAN COUTINHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 42324730x - ssp/sp, CPF n.º 
43635783862, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 201, fl s. nº 36, Termo nº 62130), nascida no dia vinte e quatro de março 
de mil novecentos e noventa e quatro (24/03/1994), residente na Avenida 
Nossa Senhora da Lapa, 835, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
EDISON SANTANA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 67 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ELAINE ALVES SANTANA, de nacionali-
dade brasileira, secretária, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

 Cubatão, 13 de março de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JONAS SOARES DOS SANTOS e 
SARAH ELIZABETH MARQUARDT DOS SANTOS DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, CNH n.º 224302422 - 
DETRAN/RJ, CPF n.º 15138340700, com 25 anos de idade, natural de RIO 
DE JANEIRO - RJ, nascido no dia dezessete de março de mil novecentos e 
noventa e quatro (17/03/1994), residente na Flat B, nº13, Chandons Roa-
d-Londres - NW2 4LS com domicilio à Rua Maria Graziela, 495, Jardim Cas-
queiro, Cubatão - SP, fi lho de EXPEDITO JORGE DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, taxista, com 49 anos de idade, residente em TIMÓTEO - MG 
e de KATIA BATISTA SOARES, de nacionalidade brasileira, diarista, com 48 
anos de idade, residente em TIMÓTEO - MG . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, agente imobiliária, RG n.º 93836049 - SSP/
PR, CPF n.º 07258007989, com 21 anos de idade, natural de FOZ DO IGUAÇU 
- PR, nascida no dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e oito 
(03/12/1998), residente na Flat B, nº13, Chandons Road NW2 4LS, Londres, 
Reino Unido, fi lha de WESLEY GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, pedreiro, com 63 anos de idade, residente em RIO DE JANEIRO - RJ 
e de ANA LÚCIA MARQUARDT DOS SANTOS DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em RIO DE JANEIRO - RJ. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 13 de março de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JACIEL MOURA DA SILVA e 
JULIANA COSTA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, caldeireiro, RG n.º 538793880 - SSP/SP, CPF n.º 43346417840, 
com 23 anos de idade, natural de BEZERROS - PE (Bezerros-PE  Livro nº 
03, fl s. nº 13, Termo nº 2529), nascido no dia doze de agosto de mil no-
vecentos e noventa e seis (12/08/1996), residente na RUA Eladio Vicente 
Ferreira, 341, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ISRAEL SEVERINO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP e de NUBIA MORENA MOURA DE PAULA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 36808114X - SSP/SP, CPF n.º 44208132884, com 22 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 186, fl s. nº 310, Termo 
nº 56434), nascida no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
oito (12/02/1998), residente na RUA Eladio Vicente Ferreira, 341, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de RICARDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA DE LOURDES FERNANDES COSTA OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 14 de março de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANDERSON COVA FELICIANO 
e THAIZA SUELLEN DO NASCIMENTO FERREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 44396932 - SSP/SP, CPF 
n.º 35253725822, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (11/01/1986), re-
sidente na Rua Vereador Raul José Sant Ana Leite, 261, Vale Verde, Cuba-
tão - SP, E-mail: n/c, fi lho de DARCI MIGUEL FELICIANO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA APARECIDA COVA FELICIANO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� vo, RG n.º 363507358 
- SSP/SP, CPF n.º 41219974846, com 28 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia oito de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(08/09/1991), residente na Rua Vereador Raul José Sant Ana Leite, 261, Vale 
Verde, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ELISMÁRIO FERNANDES FERREIRA, 
de nacionalidade brasileira, encarregado, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de LUCILENE DO NASCIMENTO FERREIRA, de nacionali-
dade brasileira, artesã, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 
  

 Cubatão, 14 de março de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: VANDERLEI DOS SANTOS FER-
REIRA e NATHÁLIA SOARES DE MACÊDO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 35147475 - SSP/SP, CPF n.º 
38267457879, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 129, fl s. nº 217, Termo nº 33655), nascido no dia dezoito de julho 
de mil novecentos e oitenta e oito (18/07/1988), residente na RUA Flávio 
Cardozo, 77, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de EDIVALDO 
FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de VANDELIS INES DOS SANTOS SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
RG n.º 49556218 - SSP/SP, CPF n.º 42877093816, com 26 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 158, fl s. nº 127, Termo nº 45107), 
nascida no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e três 
(25/03/1993), residente na RUA Rua José Antonio Ribeiro, 16, Jardim 31 de 
Março, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO LEITE DE MACEDO, de 
nacionalidade brasileira, encarregado, com 54 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de IRAI SOARES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de al-
gum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi -
xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 14 de março de 2020
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ CARLOS ALVES NUNES e LO-
RIZ  CREMASCO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, enge-
nheiro, RG n.º 71942919 - SSP/SP, CPF n.º 01101672870, com 62 anos de idade, 
natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia três de maio de mil novecentos e 
cinquenta e sete (03/05/1957), residente na RUA Vereador Zacheu Queiroz de 
Souza, 31, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ FERREIRA 
NUNES, de nacionalidade brasileira, falecido há 33 anos e de BENEDICTA AL-
VES NUNES, de nacionalidade brasileira, falecida há 28 anosViúvo de Edvalda 
Tavares Nunes, falecida aos 05/08/2019, conforme termo nº22105, às fl s:340 
do Livro C-67 deste Cartório. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, den� sta, RG n.º 99988781 - SSP/SP, CPF n.º 88330125815, com 61 
anos de idade, natural de SOROCABA - SP, nascida no dia seis de abril de mil 
novecentos e cinquenta e oito (06/04/1958), residente na RUA Vereador Zacheu 
Queiroz de Souza, 31, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MA-
RIO CREMASCO, de nacionalidade brasileira, falecido há 29 anos e de MARIA 
DE LURDES ZANDONÁ CREMASCO, de nacionalidade brasileira, falecida há 01 
ano. Divorciada de João Ba� sta de Souza Neves, conforme escritura pública la-
vrada no 1º Tabelião de notas e de protesto de letras e � tulos de Cubatão-SP, 
datada de 21/11/2019, Lº245, pgs.079/080. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nes-
ta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 14 de março de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: NIVALDO CORDEIRO DE ALMEIDA e LAÍS 
MARIA DE FATIMA MANTOVANI DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, supervisor de mecânica, RG n.º 145417268 - SSP/SP, 
CPF n.º 03858117803, com 57 anos de idade, natural de CUSTÓDIA - PE, nascido 
no dia dezenove de março de mil novecentos e sessenta e dois (19/03/1962), 
residente na Avenida Principal, 4053, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: ni-
valdo.almeida@manserv.com.br, fi lho de JOSÉ LOPES DE ALMEIDA, falecido 
há 38 anos e de MARINETE CORDEIRO DE ALMEIDA, domés� ca, com 79 anos 
de idade, residente em CUSTÓDIA – PE. Divorciado de Francineide Trezena da 
Silva conforme sentença datada de 19/07/2016 proferida pelo Juiz de Direito 
da 1ªVara da Família e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de 
nº1003551-88.2016.8.26.0590. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, soldadora, RG n.º 45055006 - SSP/SP, CPF n.º 38794525803, com 30 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove (04/06/1989), residente na Avenida Principal, 4053, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: mantovanilais55@gmail.com, fi lha de JOSÉ 
ANTONIO MORAIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 61 anos 
de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de JULCI MAGALI MONTOVANI, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em SÃO PAULO 
- SP.     Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

 Cubatão, 14 de março de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: WILSON CORDEIRO e VANÚZIA 
DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, aposentado, RG n.º 13153376 - SSP/SP, CPF n.º 01838204873, com 68 
anos de idade, natural de ANTONINA - PR, nascido no dia vinte e cinco de 
janeiro de mil novecentos e cinquenta e dois (25/01/1952), residente na Pra-
ça Januário Estevam de Lara Dante, 100, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lho de RUBENS WILSON CORDEIRO, falecido há mais de 20 anos e de EDITE 
MELLO CORDEIRO, falecida há mais de 30 anosDivorciado de Sirene Ribeiro 
da Silva conforme sentença datada de 14/12/2012 proferida pela Juiza de Di-
reito da 2ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº0002004-
10.2012.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, agricultora, RG n.º 2002002027172 - SSP/AL, CPF n.º 04050073455, com 
42 anos de idade, natural de CARNEIROS - AL, nascida no dia vinte e três 
de agosto de mil novecentos e setenta e sete (23/08/1977), residente na 
Praça Januário Estevam de Lara Dante, 100, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de MANOEL ADELINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
agricultor, com 71 anos de idade, residente em CARNEIROS - AL e de QUITÉ-
RIA BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 30 anos. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 16 de março de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: VAGNER DOS SAN-
TOS MARTINS DE BARROS e JÉSSICA BARBOSA DA ROCHA. Sendo a pre-
tendente, fi lha de ULISSES DA ROCHA FILHO, falecido há 20 anos e não 
como equivocadamente constou. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 18 de março de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE AN-
DRADE e ANA CAROLINA DA SILVA TAVARES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 41082711 - SSP/
SP, CPF n.º 33356119850, com 36 anos de idade, natural de PAUDALHO - PE 
(Paudalho-PE  Livro nº 97, fl s. nº 129, Termo nº 13422), nascido no dia vin-
te e três de abril de mil novecentos e oitenta e três (23/04/1983), residente 
na Rua Dom Pedro I, 63, apto.23, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho 
de JOSÉ PEDRO DE ALMEIDA, falecido há 14 anos e de SEVERINA BARBOSA 
DE ANDRADE, falecida há 5 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de secretária, RG n.º 36465874 - SSP/SP, CPF n.º 
10166104671, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 137, fl s. nº 69, Termo nº 83166), nascida no dia dezesseis 
de janeiro de mil novecentos e noventa (16/01/1990), residente na Rua Dom 
Pedro I, 63, apto.23, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: anacarolinastavares@
gmail.com, fi lha de GILSON PAZ TAVARES, de nacionalidade brasileira, pro-
fessor, com 53 anos de idade, residente em VISCONDE DO RIO BRANCO - MG 
e de JAILMA CARMEN DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar fi nan-
ceiro, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 
  
                                            

Cubatão, 16 de março de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: SANDRO CLAUDIO DA SILVA 
e SILVIA VIEIRA MOTTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, montador líder, RG n.º 576305601 - SSP/SP, CPF n.º 03600828401, 
com 39 anos de idade, natural de JOÃO ALFREDO - PE (João Alfredo-PE  Livro 
nº 15, fl s. nº 80, Termo nº 14235), nascido no dia vinte de novembro de mil 
novecentos e oitenta (20/11/1980), residente na RUA Amaral Neto, 171, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MANOEL DA SILVA CLAU-
DIO, falecido há 08 anos, residente na AVENIDA e de MARLI VIEIRA DE MI-
RANDA CLAUDIO, falecida 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 284856083 - SSP/SP, CPF n.º 25064917830, 
com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de junho 
de mil novecentos e setenta e cinco (20/06/1975), residente na RUA Ama-
ral Neto, 171, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de SILVIO 
MOTTA FILHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 anos de idade, 
residente em MIRACATU - SP e de LINDINALVA VIEIRA MOTTA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 18 de março de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: EMERSON GONÇALVES DOS SANTOS 
e MARIANA RODRIGUES BATISTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, operador de máquinas, RG n.º 322067340 - SSP/SP, CPF n.º 
29805854833, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vin-
te e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (26/02/1982), residente 
na RUA Antonio da Silva Pereira, 19, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARILENE 
RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 07 anosDivorciado 
de Erica de Jesus Santos, conforme sentença datada de 23/10/2012, proferida 
pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de 
nº157.01.2012.007989-2/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 450548545 - SSP/SP, CPF n.º 39734914880, com 
30 anos de idade, natural de VOLTA REDONDA - RJ, nascida no dia vinte e sete de 
junho de mil novecentos e oitenta e nove (27/06/1989), residente na RUA An-
tonio da Silva Pereira, 19, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
MARCO ANTÔNIO BATISTA, de nacionalidade brasileira, fren� sta, com 59 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BATISTA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 18 de março de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Jornal Acontece

acontecedigital.com.br

@acontecedigital

13 | 97414-8664
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Parabéns

Patricia Ribeiro

Atonieta Passarelli

Eliana Costa

Arlindo Ferreira

Cris Ribeiro

Edinho Pereira

Dr. Gabriel Lofti

O Espaço Acontece abriu as portas para o Workshop sobre Bandinha Rítmica ministrado pela coralista Sonia Onuki. O encontro 
teve participação especial de Silene Farias nos teclados.

Os amigos do 
Cantinho dos Apo-
sentados na Vila 
Nova, não perdem 
a oportunidade de 
estarem juntos e 
confraternizar, de 
preferência rega-
dos a boa comida, 
música e bate 
papo.
A foto registra o 
último almoço da 
galera, um galo 
pra ninguém botar 
defeito.

Para relembrar os 
bons e deliciosos 
momentos da 
ART PIZZA, famo-
sa pizzaria em 
Cubatão, o Art 
Festas organizou 
a noite da pizza 
entre amigos. 
Casa cheia e 
variados sabores 
de pizza, deixa-
ram o gosto de 
quero mais.

O 1º ENCONTRO DA FAMÍLIA, promovido 
pela Escola da Inteligência foi um suces-
so. Além de super agradável, o dia foi 
também muito produtivo. Diversos pais 
se inscreveram mostrando engajamento 
e compromisso com a educação de seus 
fi lhos. No início do bate papo, os pais 
receberam o livro da família e através 
dele puderam se aprofundar na pro-
posta do projeto e também realizar, em 
casa, os exercícios sugeridos. ‘O próximo 
encontro já está a caminho e esperamos 
um número ainda maior de pais, uma vez 
que as imagens capturadas do evento 
revelam que vale a pena participar’, co-
memora a diretoria do COLÉGIO ABC.
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Área Continental celebra a mulher
HOMENAGEM

No mês dedicado 
à mulher, a equipe de 
mulheres Perivaldo 
do Gás realizou even-
to com vasta progra-
mação no intuito de 
embelezar e empode-
rar as mulheres vi-
centinas.

Com espaço para 
que cada mulher pu-
desse falar sobre si, 
a roda de conversa 
contou com diversos 
depoimentos emocio-
nantes e cheios de in-
centivo.

Bate papo sobre 
políticas públicas 
para mulheres, deu 
o tom ao evento que 
contou também com 
esmaltação de unha, 
dicas de auto ma-
quiagem, dinâmicas e 
coffee break.

Para animar, aula 
de fi t dance colocou a 
mulherada para dan-
çar no fi m da tarde.

Incentivador e 
apoiador das mulhe-
res, o vereador Peri-
valdo do Gás marcou 
presença no evento.

CamaraMunicipaldeGuarujawww.camaraguaruja.sp.gov.br

DIREITO
SEU!

É
As Leis existem e precisam ser cumpridas. Acompanhe as 
leis no nosso site, você tem direitos que desconhece. Afinal, o 
exercício da cidadania depende do conhecimento dos nossos 
Direitos e Deveres. Dessa forma a Câmara Municipal fortalece a 
nossa democracia e efetiva o papel do Poder Legislativo.

É LEI!

DENUNCIE DESCUMPRIMENTOS Caso você tenha conhecimento de que alguma dessas leis esteja sendo 
descumprida, deixe uma mensagem em nossa página, por meio do link 
Fale Conosco: www.camaraguaruja.sp.gov.br/FaleConosco.
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Nós vamos apurar e tomar providências.

Garante que passageiros de 
ônibus possam transportar 
animais de pequeno porte 
no coletivo (Lei Municipal
nº 4.084/2014) Garante a insenção do IPTU aos idosos 

de baixa renda com idade igual ou 
superior a 65 anos (Lei Municipal nº 
70/2013) Portadores de

câncer têm 
prioridade no 
atendimento de
unidades de 
saúde
(Lei Municipal 
nº 4.610/2019)

Estudantes com renda 
familiar de até 3 salários 
mínimos podem 
pleitar bolsa integral 
na UNAERP-GUARUJÁ 
(Lei Municipal nº 
2.745/1999)

Pessoas físicas e jurídicas 
que financiam ações 
e projetos esportivos 
podem obter incentivos 
fiscais (Lei Municipal nonº 
4.455/2017)

Mães que 
perdem seus 
bebês têm direito 
a leito separado 
e atendimento 
diferenciado
(Lei Municipal nº 
4.480/2017)


