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O juiz federal Itagi-
ba Catta Preta Neto, 
da 4ª Vara Cível da 
Justiça Federal em 
Brasília, determinou 
na última terça (7) 
que os recursos do 
fundo partidário e do 
fundo eleitoral sejam 
bloqueados e a ver-
ba fi que a disposição 
do governo federal 
para serem usadas 
em ações de comba-
te ao coronavírus ou 
em ações contra os 
refl exos econômicos 
da crise em razão da 
pandemia da doença.
O fundo partidá-
rio soma R$ 959 mi-
lhões e é usado para 
permitir o funciona-
mento dos partidos. 
O fundo de fi nancia-
mento de campanhas 
acumula R$ 2,034 bi-
lhões, dinheiro desti-
nado às campanhas 
das eleições muni-
cipais de outubro. 
“Dos sacrifícios que 
se exigem de toda a 
Nação não podem 
ser poupados apenas 

Governo inicia pagamento 
do auxílio emergencial

BENEFÍCIOS

Pagamentos começam a ser feitos nesta quinta (09), para as pessoas 
inscritas no CadÚnico

alguns, justamente os 
mais poderosos, que 
controlam, inclusi-
ve, o orçamento da 
União”, afi rmou o juiz 
federal no despacho.
Em nota públia, a 
Advocacia-Geral da 
União (AGU) infor-
ma que vai recorrer 
da decisão. “A utili-
zação dos recursos 
do Fundo Especial 

de Financiamento de 
Campanha e do Fun-
do Partidário para 
medidas de comba-
te ao coronavírus, 
no entendimento da 
AGU, demanda uma 
alteração legislativa, 
não cabendo a uma 
decisão judicial tal fi -
nalidade”, informou.

O governo fede-
ral começa a pagar na 
quinta (9) a primei-
ra parcela do auxílio 
emergencial de R$ 600 
para pessoas inscri-
tas no Cadastro Único 
(CadÚnico) com con-
ta no Banco do Brasil 
ou poupança na Caixa 
Econômica Federal. 
Para os clientes dos de-
mais bancos, o paga-
mento será feito a par-
tir do dia 14 deste mês.

O segundo paga-
mento do benefício de 
R$ 600 ocorrerá entre 
27 e 30 de abril, con-
forme a data de ani-
versário dos benefi ciá-
rios. E a última parcela 
será paga de 26 a 29 
de maio. A ideia é que 
todo o pagamento do 
benefício – as três par-
celas de R$ 600 - seja 
feito em cerca de 45 
dias, totalizando a li-
beração R$ 98 bilhões 
para 54 milhões de 
pessoas. (Veja o qua-
dro completo de pa-
gamento ao lado).

Na terça (07),  foram 
lançados o site da Cai-
xa (https://auxilio.cai-
xa.gov.br/#/inicio) e 
aplicativos para smar-
tphones iOS e Android 
para os trabalhadores 
informais, autônomos, 
microempreendedores 
individuais (MEI) e 
contribuintes da Previ-
dência que ainda não 

têm informações no 
CadÚnico. O cadas-
tramento também é 
necessário para as pes-
soas que não estavam 
no CadÚnico até o dia 
20 de março. Quem 
não sabe se está no ca-
dastro pode conferir 
a situação ao digitar 
o número do CPF no 
aplicativo.

App para Iphone App para Android

• ser ti tular de pessoa jurídica (Micro Empreen-
dedor Individual, ou MEI);
• estar inscrito Cadastro Único (CadÚnico) para 
Programas Sociais do Governo Federal até o últi -
mo dia dia 20 de março;
• cumprir o requisito de renda média (renda 
mensal de até meio salário mínimo por pessoa, 
e de até 3 salários mínimos por família) até 20 de 
março de 2020;
• ser contribuinte individual ou facultati vo do 
Regime Geral de Previdência Social.

Novos saques do FGTS 
a partir de Junho

Conta digital

App gratuito

Na última terça 
(07), o Governo Fede-
ral publicou uma me-
dida provisória que 
libera saque extraor-
dinário a partir de 15 
de junho até dia 31 de 
dezembro no valor 
de até R$ 1045,00 de 
contas ativas e inati-
vas do FGTS. Caberá 
à Caixa Econômica 
Federal (CEF) defi nir 
os critérios e o crono-
grama dos novos sa-
ques.

Por se tratar de 
uma MP, a operação 
será aplicada imedia-
tamente, mas preci-
sa da aprovação do 
Congresso Nacional 
em até 120 dias. Por 
conta da pandemia 

de Coronavirus, o 
Congresso editou um 
ato para que as MPs 
tenham um rito mais 
rápido no Legislativo 
durante este período, 
de apenas 16 dias.

A medida é parte 
do conjunto de ações 
anunciadas pelo Go-
verno Federal para 
diminuir os efeitos na 
economia da pande-
mia de coronavírus. 
A MP também acaba 
com o Fundo PIS-Pa-
sep, cujo patrimônio 
passará a ser admi-
nistrado pelo FGTS. 
A mudança, no en-
tanto, não altera em 
nada os pagamentos 
anuais do abono sa-
larial PIS-Pasep.

Bolsa Família
No caso dos be-

nefi ciários do Bol-
sa Família, o pa-

gamento seguirá o 
calendário normal 
do programa. De 
acordo com o presi-

dente da Dataprev, 
Gustavo Canuto, o 
CadÚnico tem 75 mi-
lhões de pessoas ins-

critas. Desses, 43,6 
milhões são benefi -
ciários do Bolsa Fa-
mília.

O presidente da 
Caixa, Pedro Guima-
rães, anunciou que 
criará 30 milhões de 
contas digitais para 
benefi ciários sem con-
ta em banco. Os be-
nefi ciários poderão 

movimentar a conta 
e fazer transferências 
gratuitamente, mas 
inicialmente não será 
possível sacar o di-
nheiro. Ainda será 
divulgado um crono-
grama para a realiza-

ção de saques.
Os recursos que fo-

rem transferidos para 
conta de benefi ciários 
não poderão ser usa-
dos para pagar dívi-
das, como o cheque 
especial. Segundo o 

ministro da Cidada-
nia, Onyx Lorenzoni, 
foi feito um acordo 
com os bancos para 
evitar que o auxílio 
seja usado para pagar 
automaticamente dí-
vidas dos clientes.

Condições para receber o auxílio
Além disso, todos os benefi ciários deverão:
• ter mais de 18 anos de idade e CPF ati vo;
• ter renda mensal de até meio salário mínimo 
por pessoa (R$ 522,50);
• ter renda mensal até 3 salários mínimos (R$ 
3.135) por família;
• não ter recebido rendimentos tributáveis aci-
ma de R$ 28.559,70 em 2018.
A mulher que for mãe e chefe de família, e esti -
ver dentro dos demais critérios, poderá receber 
R$ 1,2 mil (duas cotas) por mês.

Juiz determina bloqueio dos fundos 
partidário e eleitoral e verba poderá 
ser usada no combate ao coronavírus

2,9 BILHÕES 

de reais poderão ser 
usados no combate 
ao coronavírus
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O governador João Do-
ria fez um apelo, nessa 
quarta (8), para que as pes-
soas não viajem durante 
o feriado. A orientação é 
de que a população man-
tenha o isolamento social.
“Eu faço um apelo às fa-
mílias que, por favor, não 
se dirijam ao litoral de São 
Paulo. É um apelo que 
faço como governador 
do Estado: permaneçam 
em casa”, destacou Doria.
O governo estadual não 
instalou bloqueios ou im-

Quarentena é prolongada 
até 22 de abril

pôs restrições de utilização 
das rodovias paulistas.

O Governador utilizou 
as estatísticas para emba-
sar o pedido. Ele destacou 
que São Paulo tem 56% 
dos óbitos e 41% dos casos 
confi rmados de COVID-19 
no Brasil. Apenas na terça 
(7), foram registradas 67 
mortes por coronavírus, o 
maior índice desde o iní-
cio da pandemia. Sem as 
medidas de quarentena, 
os números poderiam ser 
maiores.

EM TODO O ESTADO

cccO governador de São 
Paulo, João Dória, anun-
ciou na última segunda (06) 
o prolongamento da qua-
rentena em todo o estado 
por mais 15 dias. Com isso, 
seguem suspensas todas as 
atividades que não são con-
sideradas essenciais até o 
próximo dia 22 de abril.

A iniciativa de dobrar 
o período inicial de confi -
namento em todo estado – 

que começou no dia 24 de 
março, com previsão inicial 
de duas semanas – é ampa-
rada por projeções de au-
mento no número de casos 
confi rmados e mortes em 
decorrência do novo coro-
navírus nas próximas duas 
semanas. Até lá, porém, o 
governador planeja fl exi-
bilizar o funcionamento de 
atividades que não provo-
quem aglomerações.

Dória fez o pronunciamento ofi cial no início da semana

Na terça (8), João Doria 
anunciou o lançamento do 
programa Alimento Soli-
dário, mais uma medida do 
Governo de São Paulo para 
apoio à população de baixa 
renda no enfrentamento da 
pandemia do coronavírus. 
A ação visa entregar 1 mi-
lhão de cestas de alimentos 
a pessoas em situação de 
extrema vulnerabilidade 
social, nos 645 municípios 
do Estado.

“O Alimento Solidário é 
o programa do Governo de 
SP que vai distribuir 1 mi-
lhão de cestas de alimentos 
a 4 milhões de pessoas em 
situação de pobreza. Todo 
o investimento para essas 
cestas, de mais de R$ 100 

Cestas básicas 

Operação Páscoa

Baixada mantém 
isolamento

milhões, vem do setor pri-
vado. É uma contribuição 
de 48 dirigentes, de empre-
sas brasileiras e internacio-
nais, solidários com os que 
mais precisam neste mo-
mento”, destacou o Gover-
nador.

O projeto Alimento So-
lidário foi articulado pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, com apoio 
do Fundo Social de São 
Paulo, Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
e InvestSP. A distribuição 
das cestas deve ser iniciada 
a partir do dia 17 de abril 
na capital, seguida pelos 
municípios da Região Me-
tropolitana de São Paulo, 
interior e litoral.

Seguindo o governo do 
Estado, a Baixada tam-
bem prolongou o período 
de quarentena por mais 15 
dias. A decisão foi tomada 

pelo Conselho de Desenvol-
vimento da Baixada Santis-
ta (Condesb), conselho for-
mado pelos prefeitos das 
nove Cidades da região, em 

reunião realizada no fi nal 
da tarde da última segunda 
(06). Com isso, o comércio 
continuará fechado e as au-
las suspensas. 

Além de todas as medi-
das já adotadas e diante do 
feriado de Páscoa, as Cida-
des da Baixada Santista vão 
reforçar a fi scalização na 
chegada aos Municípios e 
foi encaminhado pedido de 

auxílio ao Governo do Es-
tado para ter mais rigor no 
controle de acesso à Baixada, 
com uma operação especial 
na Páscoa, com ampliação e 
reforço do efetivo da Polícia 
Militar nessas barreiras.

MERCADOS, BANCOS E LOTÉRICAS
Implantação de normas regionais 
mais rígidas para esses estabele-
cimentos comerciais que estão 
abertos, como por exemplo, distan-
ciamento entre os clientes, uso de 
máscaras, número limite de clien-
tes, higienização e uti lização de EPIs 
para os funcionários.

Além dessas resoluções, a Baixada já tem diversas 
medidas implementadas. São elas:
1- Convênio para compra de insumos em conjun-
to para a área da saúde 
2- Comércio segue fechado, com atendimento 
apenas nos estabelecimentos que prestam ser-
viços considerados essenciais conforme decreto 
do Governo do Estado de São Paulo (Veja quadro 
abaixo) 
3- Aulas seguem suspensas e cidades estudam um 
calendário único para as redes municipais de en-
sino, a parti r das defi nições em nível Estadual e 
Federal.
4- Estrutura hospitalar: Mapeamento das deman-
das regionais para estruturação completa dos 
leitos hospitalares em implantação, para que te-
nham todos os insumos e equipamentos necessá-
rios, como respiradores, produto em falta no mer-
cado, solicitando transparência dos dados e mais 
apoio do Estado e da União.

VEJA AS MEDIDAS:

1- Controle de acesso aos municípios – ma-
nutenção do atual controle de acesso estra-
tégico às cidades da Região, de acordo com 
as possibilidades de cada município, e solici-
tando apoio do Estado para fi scalização nos 
pontos de acesso.
2- Transporte Público – devido à redução da 
quanti dade de veículos de transporte públi-
co, determinação para limitação da quanti -
dade de passageiros por ônibus, garanti ndo 
distanciamento entre os passageiros, e refor-
ço na higienização entre as viagens, o que já 
vem acontecendo. Será criada, de forma me-

tropolitana, uma linha de transporte para 
os profi ssionais de saúde, segurança e as-
sistência social.
3- Alimentação Escolar – garanti a de dis-
tribuição de alimentos para crianças que 
estão fora da rede municipal com kits, ces-
tas ou refeições, conforme realidade mu-
nicipal, para garanti r o necessário para as 
famílias em vulnerabilidade social. Será 
encaminhado ofí cio ao Estado para o re-
passe dos recursos para a merenda escolar 
como forma de manter esse programa de 
alimentação.

MEDIDAS ECONÔMICAS
Diante da redução de receita e au-
mento das despesas com o enfren-
tamento ao coronavírus, as prefei-
turas vão reforçar as medidas de 
congelamento dos gastos públicos, 
renegociação de contratos e corte 
de despesas das prefeituras.

Diante da chegada de uma semana crítica em relação ao 
agravamento dos casos de coronavírus, as Prefeituras vão 
manter as ações de fiscalização e isolamento social implan-
tadas, com as medidas restritivas já adotadas, de acordo 
com o decreto do Governo do Estado de quarentena. 

Feriadão com pistas vazias
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COMBATE

FUNCIONÁRIOS DE FÉRIAS

Terracom executa plano de ação

Usiminas suspende produção

A empresa está pre-
parando estudo junto 

a um laboratório qua-
lifi cado e certifi cado 

para transformar o 
álcool líquido numa 
versão em gel. Essa é 
mais uma forma que a 
empresa encontrou de 
suprir as defi ciências 
do mercado e amparar 
os seus trabalhadores.

Neste tempo de 
pandemia, os serviços 
da Terracom, princi-
palmente de coleta de 
lixo ganharam visibi-
lidade e o reconheci-
mento da população.  

Ciente de sua res-
ponsabilidade e do de-
ver moral com colabo-
radores e população, 
a empresa implanta 
uma série de medidas 
de prevenção para  
tornar o ambiente de 
trabalho o mais seguro 
possível e evitar a dis-
seminação do vírus.

• Oito equipes de apoio já estão percor-
rendo as frentes de trabalho no supor-
te aos funcionários. Cada equipe tem 
à disposição um veículo adesivado e 
termômetro infravermelho.

• Comitê de Crise com membros da dire-
toria, segurança do trabalho, recursos 
humanos, comunicação e área médica. 
Monitoração diária.

• Distribuição de máscaras respiratórias 
para todos funcionários da empresa.

• Fornecimento de álcool em gel para 
higienização. Encarregados que passa-
ram a ser agentes fi scalizadores e, de 
hora em hora, orientam o uso.

• Aferição da temperatura corporal dos 
colaboradores por amostragem.

• Higienização das instalações da empre-
sa nos moldes do que faz  nas ruas, pon-
tos de ônibus e entorno das Unidades 
de Saúde, em Santos e em Guarujá.

• Nos refeitórios internos, higienização 
reforçada, redução de 50% de cadei-
ras. Talheres envelopados individual-
mente e utensílios trocados a cada 30 
minutos. Equipes da cozinha com más-
caras cirúrgicas e luvas.

• Demarcação do solo garante espaça-
mento obrigatório nas fi las do ponto 
eletrônico, refeitório e desjejum.

VLI investe em telemedicina

Condomínio Industrial doa 
EPIs à Secretária de Saúde

TECNOLOGIA

CIDE

A VLI, companhia 
de soluções logísticas 
que opera terminais, 
ferrovias e portos, 
continua investindo 
constantemente em 
ações para conter o 
avanço do coronaví-
rus no Brasil e seguir 
oferecendo serviços 
essenciais para o es-
coamento de bens 
pelo País e para o 
exterior. A empresa 
disponibilizou mais 
uma ferramenta de 
tecnologia de ponta 
para o enfrentamento 
da pandemia. Trata-
-se de uma platafor-
ma virtual de tele-
medicina que pode 
ser acessada remota-
mente por todos os  
7.500 funcionários 
da companhia e que 
está apta a auxiliar 
no diagnóstico de di-
versas doenças, entre 
elas a Covid-19.

Empregados terão plataforma virtual de atendimento 
médico 24 horas; operações estão recebendo 
pirômetros digitais e câmeras termográficas

Inteligência 
arti fi cial
Por meio deste re-

curso de inteligência 
artifi cial identifi cado 
pelo Inova VLI, o em-
pregado é avaliado, à 
distância, com segu-
rança e precisão, por 
um médico do Depar-
tamento de Saúde da 
VLI, 24h por dia.

 A avaliação é fei-
ta com a ajuda de um 
aplicativo e por meio 
de mensagens de tex-
to e/ou de áudio, ou 
chamadas de vídeo de 
alta qualidade, que po-
dem ser feitas por um 
telefone celular, por 
exemplo. Caso haja 
necessidade, um espe-
cialista da Conexa Saú-
de também poderá ser 
acionado remotamen-
te, permitindo que o 
empregado seja avalia-
do por profi ssionais 
de diversas áreas, 

como clínica geral, 
cardiologia, neurolo-
gia, ortopedia, endo-
crinologia, dermato-
logia, oftalmologia e 
psiquiatria.

Diante da pande-
mia, a Usina de Cuba-
tão suspendeu a pro-
dução, antecipando 
as férias por 30 dias. 
Em Ipatinga, aconte-
ce a paralisação tem-
porária das operações 
dos Altos-Fornos 1 e 
2 e as atividades da 
Aciaria 1. Serão man-
tidas as operações do 
Alto-Forno 3, Aciaria 
2, laminações e galva-

nizações. A  empresa 
irá utilizar bancos de 
horas, readequação 
de efetivo de tercei-
rizadas, alteração na 
tabela de turno, bem 
como a extensão de 
home offi ce e a con-
cessão de férias coleti-
vas a parte do efetivo.

A empresa reitera 
que as medidas têm 
caráter temporário e 
o objetivo de ajustar 

sua produção à atual 
demanda de merca-
do e que prossegue 
em permanente ava-
liação de outras me-
didas em resposta à 
pandemia e que po-
derá, caso necessá-
rio, realizar eventuais 
novas alterações na 
utilização de seus 
equipamentos para 
ajustar-se ao cenário 
do momento.

Mais de 50 mil equi-
pamentos de proteção 
individual (EPIs) se-
rão doados pelo Cide 
à Secretaria Municipal 
de Saúde de Cubatão 
para combate e pre-
venção ao novo coro-
navírus (Covid-19)

Em atendimento 
ao pedido do poder 
público para auxílio 
aos profi ssionais em 
atuação na pandemia, 
serão oferecidas mi-
lhares de máscaras de 
proteção respiratória 
e luvas descartáveis. 
Nesta segunda-feira 
(6), já foi realizada a 
entrega da primeira 

leva com 30 mil luvas.
Para o diretor exe-

cutivo do Cide, Ri-
cardo Salgado, o foco 
deve ser direcionado 
à diminuição do ris-
co de transmissão. 
“Entendemos sobre 
a importância destes 
materiais para auxí-
lio dos profi ssionais 
de saúde que estão na 
linha de frente e, com 
isso, auxiliaremos no 
que for possível para 
o combate à pande-
mia. As indústrias 
também estão con-
centradas em ações de 
prevenção e monito-
ramento entre os cola-

boradores das empre-
sas, garantindo uma 
operação segura”.

Desinfecção 
de vias públicas
Desde março, in-

dústrias do Polo de 
Cubatão estão contri-
buindo de forma in-
tegrada para a higie-
nização de ambientes 
públicos da cidade. A 
empresa Unipar for-
neceu cerca de 110 mil 
litros de água sanitá-
ria para a ação, que 
estão sendo aplicados 
pelas empresas Cesa-
ri, Terracom e Trans-
portadora Meca.

• Através do Departamento de Comu-
nicação, ampla divulgação de notí -
cias referentes as formas de preven-
ção (baseadas nas orientações do 
Ministério da Saúde), e comunicados 
frequentes a respeito das medidas 
adotadas pela empresa.

• Forte campanha de conscienti zação 
na empresa com orientações, tanto 
no ambiente de trabalho e familiar.

• Ônibus de transporte dos funcioná-
rios higienizados duas vezes ao dia.

• Cancelamento de eventos, uti lizando  
recursos virtuais para reuniões.

• Descanso Remunerado para menor 
aprendiz e colaboradoras grávidas.

• Rodízio, home offi  ce e férias para 
funcionáriios do “grupo de risco”.

• Pias móveis em pontos estratégicos-
para esti mular higienização.

• Compra de termômetros infraverme-
lho ou “termômetro pistola”, para me-
dir rápido a temperatura da superfí cie 
sem entrar em contato com a pele.

• Através destas e outras ações, levan-
do em conta a própria evolução dos 
casos e as diretrizes do Ministério da 
Saúde, a Terracom se mostra sensível 
ao problema e se esforça para garan-
ti r a saúde dos seus colaboradores.

Ações implementadas:

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 - Centro - Cubatão
13 336-4894 | 3372-7409
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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: WESLEY REIS DE OLIVEIRA e LO-
RENA THALITA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, embarcador, RG n.º 44354625 - SSP/SP, CPF n.º 41238011888, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 159, fl s. 
nº 399, Termo nº 45777), nascido no dia primeiro de agosto de mil nove-
centos e noventa e três (01/08/1993), residente na Rua Manoel Antonio da 
Silva, 25, bloco 06, casa 2, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: wesley-v3@
hotmail.com, fi lho de JOSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade bra-
sileira, motorista, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
SILMARA REIS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, operadora rodoviária, RG n.º 44058596X - SSP/
SP, CPF n.º 42943709808, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 172, fl s. nº 21, Termo nº 50573), nascida no dia vinte e 
dois de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (22/08/1994), residen-
te na Rua Adelino Francisco, 120, bloco 01, apt.45, Parque São Luis, Cubatão 
- SP, E-mail: lorena.thalita@outlook.com, fi lha de CIDNEI JOÃO GOMES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 49 anos de idade, residen-
te em CARUARU - PE e de MARIA JOSÉ DA SILVA MAIA, falecida há 1 ano. 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, 19 de março 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: JEFERSON DE PONTES e 
SILVANIA APARECIDA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 306640624 - SSP/SP, 
CPF n.º 26356343869, com 42 anos de idade, natural de REGISTRO - SP 
(Registro  Livro nº 29, fl s. nº 240, Termo nº 2313), nascido no dia qua-
tro de junho de mil novecentos e setenta e sete (04/06/1977), residente 
na Rua Amaral Neto, Caminho Santa Madalena, 51, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ANTONIO DE PONTES, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 25 anos e de ANEIDE DE PONTES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domésti ca, RG n.º 
631413121 - SSP/SP, CPF n.º 28244437820, com 46 anos de idade, natural 
de SANTANA DO IPANEMA - AL (Senador Rui Palmeira-AL  Livro nº 3, fl s. nº 
278, Termo nº 2866), nascida no dia vinte e um de março de mil novecen-
tos e setenta e três (21/03/1973), residente na Rua Amaral Neto, Caminho 
Santa Madalena, 51, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha 
de CICERO ORMINDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 
3 anos e de MARINETE DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do-
mésti ca, com 68 anos de idade, residente em PIRANHAS - AL. 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, 19 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: ELIABE DE SOUZA FIGUERÊDO e 
JULIANE APARECIDA OLIVEIRA GUIMARÃES. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar administrati vo, RG n.º 489220198 - SSP/SP, 
CPF n.º 43930297809, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
- 1º Subdistrito  Livro nº 172, fl s. nº 256, Termo nº 104257), nascido no dia vinte 
e seis de junho de mil novecentos e noventa e três (26/06/1993), residente na 
Rua Professora Hortência Mathey, 147, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de ESEQUIEL BRITO DE FIGUERÊDO, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentado, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JANETE 
LOPES DE SOUZA FIGUERÊDO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 499991291 - SSP/SP, CPF n.º 37577564877, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (São Vicente-SP  Livro nº 228, fl s. 
nº 187, Termo nº 161757), nascida no dia dez de novembro de mil novecentos 
e noventa e seis (10/11/1996), residente na Rua Professora Hortência Mathey, 
147, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: juliane.aparecida.og@hot-
mail.c, fi lha de JOÃO BARBOSA GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, técni-
co de segurança do trabalho, com 48 anos de idade, residente em SÃO VICENTE 
- SP e de MARIA TEREZA DE OLIVEIRA GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 49 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 20 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: JONATHAN WILLIAM DA CONCEI-
ÇÃO ALVES e LETICIA BERNARDO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 489228173 - SSP/SP, CPF 
n.º 43971932827, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia vinte e três de maio de mil novecentos e noventa e três (23/05/1993), 
residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 130, bl.E, apto.53, Bolsão 7, 
Cubatão - SP, E-mail: jonathanlpbr@gmail.com, fi lho de LINDOMAR SANTOS 
ALVES, de nacionalidade brasileira, operador, com 46 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de ADRIANA CABRAL DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 496156093 
- SSP/SP, CPF n.º 23909809880, com 22 anos de idade, natural de JUQUIÁ 
- SP (Pedro de Toledo  Livro nº 18, fl s. nº 244, Termo nº 4113), nascida no 
dia onze de setembro de mil novecentos e noventa e sete (11/09/1997), re-
sidente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 25, bl.333, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
E-mail: leti cia975@gmail.com, fi lha de ANTONIO JOÃO DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, pedreiro, com 56 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de DJANIRA MAURICIO BERNARDO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 55 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, 20 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: JOABE CLEYTON BARROS 
SILVA e ROSEMERE DA SILVA GUIMARÃES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, vendedor balconista, RG n.º 48642075 - SSP/
SP, CPF n.º 22821019874, com 33 anos de idade, natural de CARUARU - PE 
(Caruaru, 2ªZona 1ºDistrito  Livro nº 37, fl s. nº 61, Termo nº 44573), nasci-
do no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e seis (12/06/1986), 
residente na Rua Libânia de Lima Croock, 619, Planalto Bela Vista, Cuba-
tão - SP, E-mail: cleyton09@hotmail.com, fi lho de JOSÉ SEVERINO DA SILVA 
NETO, falecido há 13 anos e de IZAMAR BARROS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
341551028 - SSP/SP, CPF n.º 40963603841, com 31 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia treze de janeiro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (13/01/1989), residente na Rua José Gonçalves Torres, 451, 
Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: roseguimaraess2@hotmail.
com, fi lha de MARTINIANO ANTONIO GUIMARÃES, de nacionalidade bra-
sileira, pedreiro, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA GUIMARÃES, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP.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, 21 de março de 2020
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: REINALDO BOCK COUTINHO e THAINARÁ HERBA 
ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 
409212659 - SSP/SP, CPF n.º 24434832824, com 34 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 222, fl s. nº 149, Termo nº 66885), nascido no dia 
vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (22/09/1985), residente na 
AVENIDA Dr.Oswaldo Brandi de Faria, 4450, Ribeirão Claro, MIRANDÓPOLIS - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de SANDRO MARIEL COUTINHO, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 
68 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de ROMILDA BOCK, de nacionalidade 
brasileira, cuidadora, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SPSendo ele neste 
ate representado por seu bastante procurador: EDUARDO DA SILVA CAMPOS JUNIOR, 
de nacionalidade brasileira, portador do RG 48.596.005 SSP/SP, CPF 417.641.498-74,  
casado, pintor, residente na Rua Pascoa Gezibien, 1380, Parque Conti nental, São Vi-
cente-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 
44354639 - SSP/SP, CPF n.º 41528577817, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP (Cubatão  Livro nº 175, fl s. nº 288, Termo nº 52034), nascida no dia primeiro de mar-
ço de mil novecentos e noventa e seis (01/03/1996), residente na RUA Caminho São 
Geraldo, 22, Beco do Maguila, Síti o Novo, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LUIZ FABIA-
NO LOPES ALVES, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 41 anos de idade, residen-
te em BOM REPOUSO - MG e de SILVANA HERBA AMORIM, de nacionalidade brasileira, 
ajudante de cozinha, com 41 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 27 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: CASSIO JOSÉ DINIZ GOMES e RE-
GIANE DOS SANTOS MATIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, barbeiro, RG n.º 45358517 - SSP/SP, CPF n.º 31577902858, com 39 
anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia onze de junho de mil 
novecentos e oitenta (11/06/1980), residente na RUA Eliedson Alves da Silva, 
60, Costa Muniz, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ DINIZ GOMES, faleci-
do há 11 anos e de CLEIVA LUCIA DE SOUZA, falecida há 01 anoDivorciado de 
Luciana Aparecida Sega Brito, conforme sentença datada de 25/10/2016 pro-
ferida pelo Juiz de Direito do CEJUSC da Comarca de Praia Grande-SP, nos au-
tos de nº0016106-08.2016.8.26.0477.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, caixa, RG n.º 458139798 - SSP/SP, CPF n.º 40293935866, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de 
setembro de mil novecentos e oitenta e nove (21/09/1989), residente na RUA 
Eliedson Alves da Silva, 60, Costa Muniz, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de RO-
BERTO MATIAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP e de RENILVA DOS SANTOS MATIAS, falecida 
há 27 anos Divorciada de Renê Lopes Pacifi co, conforme sentença datada de 
26/03/2018, proferida pela Juíza de Direito do CEJUSC da Comarca de São Vicen-
te-SP, nos autos de nº0002215-95.2018.8.26.0590.   Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nes-
ta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 27 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: KLEVERTON DOS SANTOS SOUZA 
e LUANA DIAS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, ajudante, RG n.º 35397635 - SSP/SP, CPF n.º 41461741807, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 150, 
fl s. nº 252, Termo nº 42048), nascido no dia trinta e um de dezembro de mil 
novecentos e noventa e um (31/12/1991), residente na Rua das Azaléias, 
464, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: kleverton_r3@hotmail.com, fi lho de 
VALDIR MONTEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de APARECIDA PRA-
DO DOS SANTOS SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, analista de desenvolvimento, RG n.º 47236196 
- SSP/SP, CPF n.º 40226630811, com 29 anos de idade, natural de SAN-
TOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 156, fl s. nº 92, Termo nº 94561), 
nascida no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa e um 
(16/02/1991), residente na Rua das Azaléias, 464, Vila Natal, Cubatão - SP, 
E-mail: pjl_luana@hotmail.com, fi lha de JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS, 
falecido há 08 anos e de RITA DIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 01 de abril 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: IGOR MANOEL DE AQUINO e LI-
LIANE DOS SANTOS PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, ajudante, RG n.º 531776037 - SSP/SP, CPF n.º 49640705810 
, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e qua-
tro de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (24/12/1997), residen-
te na Rua Santo Antônio, 358, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de JOSÉ ALBERTO DE AQUINO, de nacionalidade brasileira, falecido há 11 
meses e de CREMILDA ANA DO NASCIMENTO AQUINO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
424583173 - SSP/SP, CPF n.º 23607709858, com 25 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 291, fl s. nº 82, Termo nº 
107962), nascida no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa 
e quatro (29/07/1994), residente na Rua Professora Maria Rosa de Aquino 
Cordel, 37, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ARNALDO ALVES 
PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, do lar, 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 Imprensa Local.
   

Cubatão, 01 de abril 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: ENOS ALBERTO PEREIRA e SONIA 
RAIMUNDO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, aposentado, RG n.º 36057689 - SSP/SP, CPF n.º 24368660900, com 64 
anos de idade, natural de Monte Alegre-Telêmaco Borba - PR, nascido no dia 
onze de março de mil novecentos e cinquenta e seis (11/03/1956), residente 
na Rua Caminho São Vitor, 87, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lho de JOAQUIM PEREIRA, falecido há mais de 20 anos e de JENNY ROSA PE-
REIRA, falecida há mais de 20 anosDivorciado de Catarina Antunes dos Santos 
conforme sentença datada de 06/04/2005 proferida pelo Juiz de Direito da 
Vara de Família e Anexos da Comarca de Telemaco Borba-PR, nos autos de 
nº315/2003. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
aposentada, RG n.º 179544767 - SSP/SP, CPF n.º 07425030896, com 54 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de março de mil novecentos 
e sessenta e seis (12/03/1966), residente na Rua Caminho São Vitor, 40, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de GERVÁSIO RAIMUNDO DA 
SILVA, aposentado, com 83 anos de idade, residente em LINS - SP e de BETILDE 
MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 20 anos. Divorciada de Wilson dos Santos 
conforme sentença datada de 04/06/2018 proferida pela Juíza de Direito da 
3ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1001457-40.2018.8.26.0157. 
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 abril 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: NATALINO GONÇALVES 
DOS SANTOS e RUTE DE JESUS SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, lavador, RG n.º 152902600 - SSP/SP, CPF n.º 
05501690837, com 63 anos de idade, natural de LADAINHA - MG, nascido no 
dia cinco de setembro de mil novecentos e cinquenta e seis (05/09/1956), 
residente na Rua Caminho Chaves, 1356, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de RITA GONÇALVES DOS SANTOS, falecida há mais de 
60 anos Divorciado de Maria Antonia Rocha da Silva conforme sentença 
datada de 28/08/2003 proferida pelo Juiz da 1ªVara Cível em Cubatão-SP, 
nos autos de nº707/2003. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, do lar, RG n.º 577649140 - SSP/SP, CPF n.º 59407174549, 
com 51 anos de idade, natural de Ipirá - BA, nascida no dia primeiro de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove (01/02/1969), residente na 
Rua Caminho Chaves, 1356, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha 
de JOÃO RODRIGUES SANTOS, falecido há mais de 20 anos e de MARIA 
AMBROSINA DE JESUS SANTOS, falecida há mais de 20 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, 02 de abril 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: JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO e EVA 
LUCIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
pintor, RG n.º 112705029 - SSP/SP, CPF n.º 97220850859, com 63 anos de ida-
de, natural de UNIÃO DOS PALMARES - AL, nascido no dia dois de janeiro de 
mil novecentos e cinquenta e sete (02/01/1957), residente na RUA Julio Amaro 
Ribeiro, Bloco 81, Ap.31-D, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ 
VIEIRA DA SILVA, falecido há 15 anos e de MARIA PEDRO DE SOUZA, falecida há 
15 anosDivorciado de Maria Marlene Belarmino, conforme sentença datada aos 
15/09/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos 
autos de nº1002209-46.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 197613901 - SSP/SP, CPF n.º 08053724825, 
com 55 anos de idade, natural de MANHUAÇU - MG, nascida no dia dois de 
maio de mil novecentos e sessenta e quatro (02/05/1964), residente na RUA 
Professora Maria Rosa Rodrigues Facioli, 193, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de JOSÉ ONOFRE DA SILVA, falecido há 06 anos e de OLEONTINA DE 
SOUZA E SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 82 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Divorciada de Eliezer Montenegro, conforme senten-
ça datada aos 27/02/2019, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara da Comarca 
de Cubatão-SP, nos autos de nº1003398-25.2018.8.26.0157. 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, 03 de abril 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: FABRICIO FERNANDES MENDES e CRISTIANE 
MAIRA BRAGA DE FREITAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 341551351 - SSP/SP, CPF n.º 37774947809, com 29 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 140, fl s. nº 363, Termo nº 38179), nascido no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa (27/04/1990), 
residente na Rua Maria Graziela, 273, apt.21, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de IVONILDO SANTINO MENDES, de nacionalidade brasileira, ajudante, 
com 54 anos de idade, residente em CUMARU - PE e de ROSELÍ VIDAL FERNANDES, de nacionalidade brasileira, diarista, com 57 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista de sistemas, RG n.º 362555898 - SSP/SP, CPF n.º 41241682844, com 27 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 153, fl s. nº 112, Termo nº 43102), nascida no dia onze de junho de mil novecentos e noventa e dois (11/06/1992), residente na 
Rua Maria Graziela, 273, apt.21, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MARCIO ELY DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de 
idade, residente em BELO HORIZONTE - MG e de ALESSANDRA BRAGA DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, cobradora, com 49 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
   

 Cubatão, 04 de abril 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: KAIQUE GONÇALVES LEITE DA SILVA e 
MARIA VITÓRIA ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 42367067 - SSP/SP, CPF n.º 41408885808, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 164, fl s. nº 139, Termo nº 47507), nascido no dia vinte e um de abril de mil novecentos e noventa e quatro 
(21/04/1994), residente na Avenida Nadir Tereza Esteves, 539, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ROZIVAL LEITE DA SILVA, falecido há 9 anos e 
de MARIA GORETH GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 545059100 - SSP/SP, CPF n.º 47716357816, com 21 anos de idade, natural de BETÂNIA - PE (Betânia-PE  Livro 
nº 31, fl s. nº 237, Termo nº 11762), nascida no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (16/12/1998), residente na Rua Manuel Mathias 
de Souza, 351, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ FÁBIO ALVES, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 44 anos de idade, residente em 
RECIFE - PE e de SEVERINA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 42 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, 06 de abril de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Guarujá contrata 260 para 
hospital de campanha

HC no combate ao COVID-19

NA SAÚDE

A O.S  (Aceni) está 
contratando 266 pro-
fi ssionais para atuar 
exclusivamente no 
hospital de campa-
nha que a Prefeitu-
ra de Guarujá está 
viabilizando para o 
enfrentamento à Co-
vid-19. As vagas, em 
sua maioria, são para 
a área da Saúde. As 
inscrições serão ex-
clusivamente por 
e-mail. Os currículos, 
mencionando a vaga 
pretendida, devem 
ser enviados para re-
crutamento@aceni.
org.br. Os salários va-
riam entre R$ 1.141 e 
R$ 5.000.

O equipamento 
funcionará na Base 
Aérea de Santos, em 
Vicente de Carvalho, 
com 70 leitos hospi-
talares de isolamento, 
sendo que 50 deles 
serão clínicos e 20 de 
UTI.

192 leitos
Com o reforço do 

hospital de campa-
nha na Base Aérea de 
Santos, a Prefeitura 
de Guarujá passa a 
ter 192 leitos para o 
combate à pandemia 

Equipamento, na Base Aérea começa a funcionar na semana que vem. 
Interessados devem enviar currículos  por e-mail; salários de  R$ 1.141 e R$ 5.000

do novo coronavírus. 
Além do Hospital 
Santo Amaro (que é 
fi lantrópico e aten-

de pelo SUS), onde o 
Município conseguiu 
implantar, há uma se-
mana, 10 novos leitos 

de UTI, há unidades 
reservadas em diver-
sos próprios da rede 
de Saúde da Cidade.

Diante do atual ce-
nário mundial de com-
bate a disseminação 
do COVID-19, o Hos-
pital de Cubatão im-
plantou ações de com-
bate. Destaque para 
a aquisição de novos 
respiradores e a am-
pliação dos leitos de 
UTI e Enfermaria do 
SUS para atendimento 
específi co.

Enfrentamento
Antecipando às ne-

cessidades, foi con-
tratada a Cooperativa 
de Enfermagem para 
possíveis coberturas, 
com ingresso gradual 
de profi ssionais me-
diante necessidade. 
Também houve o re-
forço nos estoques de 
insumos e de EPIs es-
pecífi cos para casos de 
COVID-19.

Os procedimentos 
eletivos, ambulato-
riais e visitas, foram 
suspensos, exceto nos 
casos previstos por 
lei. A redistribuição 
das equipes, foca nos 
atendimentos de ur-

gência e emergência, 
no Pronto Atendimen-
to e unidades de inter-
nação. Houve ainda a 
alteração de fl uxo de 
atendimento de Ur-
gência e Emergência, 
com salas específi cas 
para isolamento de 
pacientes com queixas 
respiratórias.

Também foi feita a 
instalação de barrei-
ras físicas nos guichês 
de atendimento, além 
da oferta de máscaras 
cirúrgica aos profi s-
sionais de saúde e de 
apoio.

“Este é um momen-
to importante na histó-
ria de Cubatão. Em 71 
anos, a cidade obteve 
muitas conquistas e a 
FSFX agradece o aco-
lhimento e reconheci-
mento do trabalho  de-
senvolvido. Esse é um 
momento de manter-
mos a calma e seguir-
mos as recomendações 
de segurança e higiene 
para, em tempos futu-
ros, celebrarmos mais 
essa etapa vencida 
pela população.

VAGAS:
Auxiliar administrati vo (8); enfermeiro para Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) (1); técnico de enfermagem CCIH (1); auxiliar administrati vo 
para CCIH (1); enfermeiro - diurno (22); enfermeiro - noturno (22); técnico de 
enfermagem - diurno (66); técnico de enfermagem - noturno (66); técnico em 
gasoterapia - diurno (2); técnico em gasoterapia - noturno (2); supervisor de 
enfermagem (4) e almoxarife (1). Responsável técnico farmacêuti co (1); farma-
cêuti co - diurno (2); farmacêuti co - noturno (2); auxiliar de farmácia - diurno 
(4); auxiliar de farmácia - noturno (4); auxiliar de serviços gerais - diurno (12); 
auxiliar de serviços gerais - noturno (10); controlador de acesso - diurno (4); 
controlador de acesso - noturno (4); assistente social (5); fi sioterapeuta - diur-
no (10); fi sioterapeuta - noturno (5) e técnico de raio-x (7).

As contratações serão via regime CLT, por 90 dias, podendo ser prorrogadas 
por igual período. Haverá, ainda, seleção para o corpo clínico do hospital 
de campanha, o qual contempla a contratação de médicos clínicos gerais, 

intensivistas e um infectologista responsável pelo CCIH. O investi mento total 
será de R$ 14,9 milhões neste período: R$ 3,2 milhões do cofre da Prefeitura, 

mais R$ 3,2 milhões enviados pelo Governo do Estado.
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Crianças enviam 

mensagem positiva 

durante a pandemia

No início da semana, encabecei campanha que 
convidou as crianças à interagirem na rede social, 
postando desenhos e mensagens positivas durante 
esse período de quarentena. Frases como ‘logo logo 
passa’, ‘vai dar tudo certo’, muita cor e criatividade 
despertaram esperança e sorriso na semana que 
renovou a quarentena em São Paulo
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