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21 anos

Baixada agora é laranja

‘Mulher, você não está só’

Os prefeitos da 
região ‘bateram o 
pé’ e convence-
ram o governador 
a reavaliar a clas-

sificação verme-
lha, que impedia 
a retomada das 
atividades.
Anúncio oficial 

que posiciona a 
região na fase 
laranja deve ser 
feito na próxima 
quarta. Enquan-

to isso prefeitos 
aceleram os pla-
nos para reaber-
tura gradual do 
comércio. 02

No momento em que a violência contra a mulher, dentro de casa, au-
menta em todo o país a Prefeitura do Guarujá lança campanha para 
fortalecer a divulgação dos canais de denúncia.
Com a quarentena  da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, as 
mulheres que sofrem com esse tipo de abuso têm menos condições de 
sair de casa, ficando ainda mais vulneráveis. 02

Guarujá em obras 08 Cubatão obriga uso geral 02
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“Mulher você 
não está só”

QUARENTENA
Cubatão obriga uso de 

máscara para consumidores
Nesta semana, decre-

to editado pelo prefeito 
Ademário tornou obri-
gatório o uso de másca-
ras de proteção por par-
te dos consumidores.

Poderá ser multado 
quem trafegar sem o uso 
da máscara nas repar-
tições e equipamentos 
públicos, transporte co-
letivo, táxis e transporte 
por aplicativos, estabe-

lecimentos comerciais, 
empresariais e de pres-
tação de serviços. 

Já os proprietários e 
responsáveis por esta-
belecimentos, além de 
multa responderão cri-
minalmente, pela per-
manência de pessoas 
sem máscara em seus 
estabelecimentos. As 
indústrias devem ter re-
gras de segurança espe-

cíficas contemplando os 
requisitos sanitários de 
enfrentamento ao novo 
coronavírus.

NA RUA
Nas vias públicas, há 

somente a orientação 
para o uso da máscara; 
não é obrigatório.

FISCALIZAÇÃO 
A Companhia Mu-

SÃO VICENTE

Obrigatório dentro de estabelecimentos, vias 
públicas e dentro do transporte público ou pri-
vado. Multa de R$ 3 mil para lojas e empresas.

PRAIA GRANDE

 Obrigatório dentro de estabelecimentos 
comerciais, para funcionários, consumidores e 
clientes de bancos. Primeiro notificação e se o 
estabelecimento não se adequar poderá ter o al-
vará de funcionamento cancelado e o comércio 
interditado.

SANTOS

Uso obrigatório dentro de estabelecimentos, 
transporte público e nas vias públicas. Quem 
for flagrado sem máscara pode ser multado em 
R$ 100. Já para lojas e empresas a multa pode 
chegar a R$ 3 mil e o valor dobra quando for 
reincidente. Denúncias poderão ser feitas pelo 
telefone 153 ou pela Ouvidoria Digital.

GUARUJÁ

Obrigatório em ambientes corporativos e nos 
transportes público e privado. No  transporte pú-
blico de passageiros, podem ser punidos o titular 
da concessão ou permissão. No particular, a res-
ponsabilidade é do respectivo titular da autoriza-
ção. Já nos ambientes compartilhados em setores 
público e particular, as punições recaem sobre a 
chefia imediata responsável ou ao proprietário, 
respectivamente.

Trabalhador exposto ao Covid-19 
deve ter maior proteção
Projeto aprovado por vereadores do Guarujá quer assegurar, por força de lei, acesso a exames periódicos 
e outras medidas de segurança a 10 categorias

Em Guarujá, profis-
sionais considerados es-
senciais para o controle 
de doenças contagiosas, 
a exemplo do Covid-19, 
deverão ter assegurada, 
por força de lei, a realiza-
ção de exames periódicos 
e outras medidas que ga-
rantam a saúde e a preser-
vação da vida de todos.

Vereadores aprova-
ram na última terça-fei-

‘Mulher, você não 
está isolada!’ é o lema 
da nova campanha de-
senvolvida em Guarujá. 
Pensando na segurança 
das vítimas de violência 
doméstica, a Cidade está 
fortalecendo a divulgação 
dos canais de denúncia. 
Afinal, com a quarente-
na  da Covid-19, causada 
pelo novo coronavírus, 
as mulheres que sofrem 
com esse tipo de abuso 
têm menos condições de 
sair de casa.

Para denunciar é ne-
cessário ligar para o nú-
mero 180. Em caso de 
urgência: 190. Já para 
registrar o B.O é preciso 
entrar no site www.dele-
gaciaeletronica.policiaci-
vil.sp.gov.br.

A iniciativa é do Mi-
nistério Público estadual 
em parceria com a Pre-
feitura de Guarujá, por 
meio da Secretaria de 
Relações Sociais (Seres). 

A iniciativa ainda conta 
com o apoio da Câmara 
Municipal e do Conselho 
Municipal dos Direitos 
das Mulheres (CMDM).

O promotor Renato 
dos Santos Gama, que 
cuida dos casos de vio-
lência contra a mulher, 
no Município, lembra 
que o B.O. eletrônico 
é um importante canal 
facilitador: “Imprescin-
dível também que a so-
ciedade como um todo 
esteja atenta e denuncie 
através de canais telefôni-
cos”, diz.

“A pandemia poten-
cializa a violência contra 
a mulher. É importante 
que neste momento a 
sociedade esteja atenta 
e ajude a denunciar nos 
canais. Isso precisa ser 
um dever de todos”, en-
fatiza Andrea Moreira, a 
assessora municipal de 
Políticas Públicas para as 
Mulheres.

nicipal de Trânsito, vai 
fiscalizar os transportes: 
público coletivo, por 
aplicativos e táxis. A 
Fiscalização Tributária 
Municipal (da Sefin) é 
responsável por fiscali-
zar os estabelecimentos.

VELÓRIO
O mesmo decreto 

proíbiu a realização de 
velórios na cidade.

ra (26) o Projeto de Lei 
063/2020, que prevê 
a obrigatoriedade de 
ações de proteção a tra-
balhadores de mais de 
10 segmentos, em casos 
de declaração de epide-
mia, pandemia ou outros 
surtos provocados por 
doenças contagiosas.

O texto é de autoria 
do vereador Raphael Vi-
tiello (PSD) e segue agora 

para análise do prefeito, a 
quem caberá sancioná-lo 
ou vetá-lo. Caso sancio-
nado, torna-se lei, entran-
do em vigor a partir da 
data de publicação.

DETALHES
De acordo com a pro-

posta, os profissionais 
que estiverem em con-
tato direto com porta-
dores, ou possíveis por-

tadores, devem passar 
por testes diagnósticos 
a cada 15 dias, ou com 
a frequência que atenda 
a critérios e padrões de 
biossegurança.

A proposta também 
estabelece que sejam to-
madas medidas imedia-
tas que garantam a saúde 
e a preservação da vida 
de todos os profissionais 
considerados essenciais 

ao controle de doenças 
e manutenção da ordem 
pública, em âmbito local.

Esse grupo ainda pode 
ser estendido a profissio-
nais que sejam convoca-
dos a trabalhar durante 
o período de isolamento 
social e que tenham con-
tato com pessoas ou ma-
teriais com risco de con-
taminação pelo agente de 
contágio.

CATEGORIAS
médicos, enfer-

meiros, fisioterapeu-
tas, policiais fede-
rais, civis e militares, 
guardas municipais, 
bombeiros militares, 
agentes de fiscaliza-
ção, técnicos de en-
fermagem, técnicos 
de laboratório e pro-
fissionais de limpeza.
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Prefeitos batem o pé e revertem 
classificação para ‘fase laranja’

Milhares de empregos 
a menos na Baixada

Através do Condesb, os 
prefeitos das nove cidades da 
região demonstraram ao go-
verno do Estado  que foi um 
equívoco a classificação como 
“fase vermelha” (fase I) no pla-
no de reabertura da atividade 
econômica. Diante dos argu-
mentos, o governador recuou 
e o Estado vai reclassificar a 
região para “fase laranja”. 

A formalização deve ser ofi-
cializada na próxima terça-fei-
ra (2) e divulgada no anúncio 
oficial do governador na quar-
ta-feira, dia 3 de junho, no Pa-
lácio dos Bandeirantes.

TRANSIÇÃO
O programa prevê cinco 

fases para a distensão do isola-
mento social e a possibilidade 
da retomada gradual da ativi-
dade econômica nas cidades: 
redução consistente no núme-
ro de casos de Covid-19, dis-
ponibilidade de leitos públicos 
e privados, adesão a protoco-
los de testagem e o respeito ao 
distanciamento social e uso de 
máscaras.

A região precisa, ao me-
nos, manter os indicadores de 
saúde para avançar de fase. Se 
piorar ‘volta uma casinha’. 

COVID-19

FONTE: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PANORAMA ATUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - visão por Departamento Regional de Saúde (DRS)

Admitidos Demitidos Saldo Admitidos Demitidos Saldo
Cubatão 3.572 3.036 536 2.042 2.839 -797
Guarujá 3.987 4.778 -791 2.739 4.521 -1.782
Praia Grande 5.101 4.722 379 4.283 5.690 -1.407
Santos 16.889 17.148 -259 13.778 17.366 -3.588
São Vicente 3.541 3.673 -132 2.864 3.799 -935
Baixada Santista 33.090 33.357 -267 25.706 34.215 -10.396

Fonte: Caged

Cidades
Janeiro a Abril | 2019 Janeiro a Abril | 2020

NÚMEROS ACUMULADOS

Segundo o Caged 9459 
trabalhadores perderam seus 
empregos formais, só na Bai-
xada, em março e abril, nú-
mero que deve saltar com 
o fechamento de maio. De 
cara, no início da quarente-
na, mais de 3 mil perderam 
o emprego, situação que se 
agravou em abril.

COMERCIO
Os comerciantes são os 

mais penalizados economi-
camente com a pandemia. 
Com as portas fechadas e 
sem faturar, o que resta são 
as contas para pagar no fim 
do mês. Muitas já decidiram 
pela falência ou ainda lutam 
pela sobrevivência dos ne-

gócios. Os que conseguirem 
reabrir certamente precisarão 
de incentivo fiscal e linhas 
de financiamentos com juros 
baixos, entre outras interven-
ções do governo.

A classificação da região 
como fase vermelha anuncia-
va uma verdadeira tragédia 
para a sobrevivênia das em-
presas, com impacto ainda 
pior na redução dos postos 
de trabalho.

Em 2019 entre janeiro 
a abril cidades da Baixada 
como, Cubatão e Praia Gran-
de celebravam o aumento de 
postos de trabalho. Este ano, 
viram o coranavírus, reverter 
drasticamente a curva ascen-
dente, no mesmo período.

Cidades ‘aceleram’ os planos para retomada gradual da atividade econômica na Baixada Santista

Os critérios que coloca-
ram a região na fase críti-
ca foram reavaliados. Para 
estar na fase vermelha a 
Baixada deveria ter menos 
de três leitos de UTI para 
pacientes com coronavírus 

FONTE: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Abertura dos setores da economia de acordo com as fases

FASES

VERMELHO: 
alerta máximo; ape-
nas serviços essenciais 
devem funcionar.

LARANJA: 
fase de controle, onde 
há chances de certas 
fl exibilização, mas 
com restrições

AMARELA: 
aumento gradual da 
reabertura de certos 
setores

VERDE: 
um aumento ainda 
maior da reabertura 
de certos setores

AZUL: 
fase de situação con-
trolada, onde será 
permitida a reabertura 
de todos os setores 
enquanto se mantém 
medidas de distancia-
mento e higiene

De vermelho para laranja
por 100 mil habitantes, e o 
Condesb comprovou que a 
média regional é superior  
a 15 leitos por 100mil ha-
bitantes.

No mapa do governo do 
Estado, acima, a Baixada 

ainda aparece no verme-
lho, classi� cação que lhe 
foi conferida na última 
quarta-feira, quando � -
cou impedida de qualquer 
movimento para retoma-
da das atividades.
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371 - Centro - Cubatão
13 336-4894 | 3372-7409

NOTA OFICIAL

COMUNICADO DE ADIAMENTO DE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Primeira Igreja Evangélica Bati sta em Cubatão
Pelo presente, comunicamos a todos os membros da 
igreja, o adiamento da Assembleia Geral Odinária que 
deveria acontecer durante o mês de maio, conforme 
Art.11 do Estatuto. Em virtude da superveniência de 
caso fortuito ou força maior, a saber, a pandemia de 
covid-19, que implantou o estado de quarentena e im-
pôs a todos o isolamento social, sendo proibida a reu-
nião de pessoas nas dependências da igreja. Aguarda-
remos deliberação dos governos estadual e municipal 
quanto ao fi m do isolamento social para nova convo-
cação e realização da Assembleia Geral.

Liza Silone, mulher em-
preendedora, que já conquis-
tou espaço em Cubatão pela 
excelência no atendimento, 
viu seu sonho e todo investi-
mento em chamas em incên-
dio no Centro de Cubatão, 
que assustou toda população.
Hoje Liza faz campanha atra-

‘Queimou meu espaço, 
mas não os meus sonhos’

vés de vakinha virtual para 
recomeçar. O momento é 
ainda mais delicado pela cri-
se em que vivemos por conta 
da pandemia e o comércio 
passa por dificuldade para se 
manter, mas Liza segue com 
fé em Deus e firme no pro-
pósito de ajudar as mulheres 

a resgatarem sua autoestima.
Com a ajuda de amigos, co-
mércio e toda população, a 
arrecadação já passa de 15 
mil reais, e o Acontece espe-
ra, em breve, registrar a rei-
nauguração desse sonho, que 
agrega e valoriza o comércio 
local.

Seis carretas com 
6.745 cestas de ali-
mentos doadas pelo 
Governo do Estado, 
dentro do programa 
Alimento Solidário, 
chegaram a Cubatão. 
A partir da próxima 
semana começam a 
ser entregues às fa-
mílias carentes do 

Cestas do ‘Alimento Solidário’
Município.

O número de cestas foi ba-
seado nos dados do CadÚnico 
do Governo Federal, conside-
rando renda familiar até meio 
salário mínimo. Em Cubatão 
foram identificadas 6.745 famí-
lias nesta situação, e é o mesmo 
padrão que vem sendo usado 
desde abril na entrega das ces-
tas doadas por outras empresas 

e instituições ao Município.

CAMPANHA DO AGASALHO 
Em virtude da pandemia, 

que impõe maior rigor nos 
cuidados com a manipulação 
das doações, foi resolvido que 
a Campanha do Agasalho em 
2020 será limitada às doações 
de cobertores novos ou em 
bom estado.

VOCÊ PODE AJUDAR LIZA A 
RECONSTRUIR ATRAVÉS DA 
VAKINHA ONLINE, ACESSANDO
O QR CODE AO LADO
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@samanthaesteticista 

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

Festival Gastronômico do 
Guarujá ganha edição delivery

A 11ª edição do tradicio-
nal Festival Gastronômico do 
Guarujá será realizada de uma 
maneira diferente este ano. 
Devido à pandemia o evento, 
que tem apoio da Prefeitura, 
por meio das secretarias de 
Turismo (Setur) e de Cultura 
(Secult), vai acontecer como 
delivery. Lives de chefs, em-
presários e artistas locais farão 
parte da programação. Come-
ça no domingo e segue até 30 
de junho, ou até o comércio 
ser reaberto.

Para apoiar o setor, nes-
te ano a Associação Comer-
cial e Empresarial de Guarujá 
(Aceg), que organiza o festival, 
abriu inscrições para todos os 
comércios de alimentos que 
estejam trabalhando com deli-
very, sendo eles associados ou 
não. Para se inscrever, o inte-
ressado deve entrar em contato 
pelo número (13) 99616 0767. 
As inscrições permanecerão 
abertas durante todo o período 
do evento.

Como é de costume, o festi-

val também contará com uma 
ação social, e neste ano a cam-
panha será em prol da Associa-
ção Lar Cristão Elizabeth, que 
atua no atendimento a famílias 
carentes da Cidade.

Jairo Nobre, presidente da 
Aceg, explica que a iniciativa 
vem para fortalecer os comer-
ciantes até a reabertura do co-
mércio ser possível e segura. O 
festival divulgará os restauran-
tes participantes e as lives por 
meio de seus canais oficiais 
no Facebook (www.facebook.

com/festivalgastronomicodo-
guaruja) e no Instagram (www.
instagram.com/festivalgastro-
nomicodoguaruja). Além dis-

so, durante o evento, o site 
www.festgastronomicoguaruja.
com.br será atualizado com 
todas as informações.
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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 ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MARCIO SANTOS SANTANA e BÁRBARA CAR-
DOSO DE FREITAS. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, gerente, RG n.º 46589291 - SSP/SP, 
CPF n.º 46747782801, com 23 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (São Vicente  Livro nº 230, fl s. nº 051, Ter-
mo nº 162678), nascido no dia quatro de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e sete (04/02/1997), residente na 
RUA MARINA LOURENÇO DE OLIVEIRA, 311, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de GILSON MO-
REIRA SANTANA, de nacionalidade brasileira, metalurgico, 
com 47 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP 
e de MARILZA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, agente de saúde, RG n.º 422060136 - SSP/SP, CPF n.º 
42643973836, com 25 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 167, fl s. nº 237, Termo nº 48799), 
nascida no dia três de outubro de mil novecentos e noven-
ta e quatro (03/10/1994), residente na AVENIDA Tiraden-
tes, 87, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de HAROLDO FELISBINO DE FREITAS, de nacionalida-
de brasileira, encarregado de obras, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROSEMEIRE CARDOSO 
VIEIRA DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
56 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, 21 de maio de 2020
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: EDUARDO NEI BORGES SANTOS e BRENDA KAROLINE 
MOREIRA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 563527511 
- SSP/SP, CPF n.º 45288341893, com 22 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de junho de 
mil novecentos e noventa e sete (15/06/1997), residente 
na Rua Francisco Cunha, 94, Jardim 31 de Março, Cubatão 
- SP, E-mail: edu.ney2013@gmail.com, fi lho de WASHING-
TON SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA 
BORGES NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
limpeza, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 584783140 - SSP/SP, CPF n.º 51095463802, 
com 19 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Li-
vro nº 208, fl s. nº 40, Termo nº 64920), nascida no dia vinte 
e nove de abril de dois mil e um (29/04/2001), residente na 
Rua Marginal Imigrantes, 578, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
E-mail: nanikawaibere2018@gmail.com, fi lha de WALDINEY 
DIAS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, operador de 
roçadeira, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de ROSENEIDE MOREIRA, de nacionalidade brasileira, 
falecida há 10 anos. 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, 22 de maio 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: SERGIO NASCIMENTO RABELO e GIOVANNA 
CORRÊA PEREIRA RIBEIRO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 
477682832 - SSP/SP, CPF n.º 40718483839, com 28 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de agosto 
de mil novecentos e noventa e um (10/08/1991), residente 
na RUA Marechal Deodoro, 386, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de WILSON DE CASTRO RABELO, de nacio-
nalidade brasileira, maçariqueiro, com 57 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOSEFA DO NASCIMENTO 
RABELO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 499005673 
- SSP/SP, CPF n.º 46749391869, com 22 anos de idade, na-
tural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 309, 
fl s. nº 212, Termo nº 118952), nascida no dia quatorze de 
junho de mil novecentos e noventa e sete (14/06/1997), 
residente na RUA Marechal Deodoro, 386, Vila Elizabeth, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ALESSANDRO RODRIGO 
RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 47 
anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de MA-
RISILVIA CORRÊA PEREIRA RIBEIRO, de nacionalidade bra-
sileira, agente de saúde, com 56 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

   
  Cubatão, 22 de maio de 2020

  O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: RAFAEL DA SILVA GABASSI e CRISLEY DAYANE SANTOS 
RIBEIRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de expedição, RG n.º 397057076 - SSP/
SP, CPF n.º 48156569830, com 21 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia dez de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e nove (10/01/1999), residente na Rua 
Santos, 139, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: ra-
faelgabassi07@gmail.com, fi lho de GILBERTO EURIDES GA-
BASSI FILHO, de nacionalidade brasileira, autônomo, com 42 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LAURA LUI-
ZA GONZAGA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aten-
dente, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, RG n.º 387667532 - SSP/SP, CPF n.º 35334676864, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove 
(09/02/1999), residente na Rua Marechal Deodoro, 350, 
Vila Elizabeth, Cubatão - SP, E-mail: c.risleyribeiro@hot-
mail.com, fi lha de JOSÉ JÚLIO RIBEIRO, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de DALVA SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, ajudante de cozinha, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

   
Cubatão, 23 de maio de 2020

 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: GILBERTO AURELIANO PEREIRA e BEATRIZ CRISTHINA 
SOUSA DO SOCORRO. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, garçon, RG n.º 531766019 - SSP/
SP, CPF n.º 48510620873, com 21 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 190, fl s. nº 211, Ter-
mo nº 57927), nascido no dia vinte de julho de mil nove-
centos e noventa e oito (20/07/1998), residente na RUA 
Santa Filomena, 694, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de GILBERTO ALVES PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, porteiro, com 40 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de FABIANA AURELIANO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, vendedora, com 40 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 593086077 
- SSP/SP, CPF n.º 54698625858, com 16 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 218, fl s. nº 236, 
Termo nº 69096), nascida no dia quatro de junho de dois 
mil e três (04/06/2003), residente na RUA Santa Filome-
na, 694, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
JORGE ANTONIO DO SOCORRO, de nacionalidade brasileira, 
ajudante, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de ROSELI DO CARMO DE SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, merendeira, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

   
 Cubatão, 26 de maio 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: SAULO BATISTA SANTOS e HELOISA RIBEIRO 
DAVID. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, gesseiro, RG n.º 640258232 - SSP/SP, CPF n.º 
07276802507, com 25 anos de idade, natural de ESTÂNCIA 
- SE (Indiaroba-SE  Livro nº 40, fl s. nº 58, Termo nº 71), 
nascido no dia vinte e nove de outubro de mil novecen-
tos e noventa e quatro (29/10/1994), residente na AVE-
NIDA Principal, s/nº, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de JOÃO MARCOS BARRETO SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente 
em CAMAÇARI - BA e de MARIA ENIDE BATISTA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, 
residente em INDIAROBA - SE . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 608220528 
- SSP/SP, CPF n.º 50107504812, com 18 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 212, fl s. 
nº 79, Termo nº 66551), nascida no dia sete de março de 
dois mil e dois (07/03/2002), residente na RUA Caminho 
São Bartolomeu, 215, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha 
de HENRI DAVID, de nacionalidade brasileira, vigilante, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
EDLAINE RIBEIRO SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de limpeza, com 41 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

 Cubatão, 26 de maio 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: FRANCISCO CASSEMIRO DA SILVA e JACIRA 
SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 540939614 - SSP/
SP, CPF n.º 22254048104, com 64 anos de idade, natural 
de CATOLÉ DO ROCHA - PB (Catolé do Rocha-PB  Livro 
nº 68, fl s. nº 71, Termo nº 35907), nascido no dia vinte 
e dois de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e seis 
(22/02/1956), residente na RUA Caminho São Leopoldo, 
1239, Morro do Índio, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de RAIMUNDO CASSEMIRO DA SILVA, falecido há 10 anos 
e de MARIA DOS ANJOS, falecida há 05 anos . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, dia-
rista, RG n.º 575974941 - SSP/SP, CPF n.º 51372100563, 
com 52 anos de idade, natural de SALVADOR - BA, nascida 
no dia quatro de dezembro de mil novecentos e sessen-
ta e sete (04/12/1967), residente na RUA Caminho São 
Leopoldo, 1239, Morro do Índio, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lha de PEDRO BATISTA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 101 anos de idade, residente 
em SALVADOR - BA e de HERMELINDA SANTOS, falecida 
há 37 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, 26 de maio de 2020

O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: EDVALDO LUIS DOS SANTOS e LOURDES APARECIDA 
DE MORAES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, porteiro, RG n.º 561958750 - SSP/SP, CPF n.º 
61374261491, com 51 anos de idade, natural de PASSO DE 
CAMARAGIBE - AL (Cetende-PE  Livro nº 2, fl s. nº 30, Termo 
nº 15652), nascido no dia vinte e cinco de agosto de mil no-
vecentos e sessenta e oito (25/08/1968), residente na Rua 
Santa Julia, 451, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de 
MARIA IZABEL DOS SANTOS, falecida há  1 ano . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cuidadora 
de idosos, RG n.º 399994324 - SSP/SP, CPF n.º 92964702772, 
com 54 anos de idade, natural de CARATINGA - MG, nascida 
no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e sessenta 
e seis (29/04/1966), residente na Rua Santa Julia, 451, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de VALDINÊ SOARES DE 
MORAES, falecido há 17 anos e de ADELSUITA BITARÃES DE 
MORAES, aposentada, com 85 anos de idade, residente em 
VOLTA REDONDA - RJ. Dirvociada de Ricardo Cavalcante de 
Oliveira conforme Escritura Pública lavrada pelo 20ºTabe-
lião de Notas de São Paulo-SP, no livro nº1632, pgs.226/227 
aos 29/10/2013.  Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

   
 Cubatão, 27 de maio de 2020

O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasilei-
ro: ANDRÉ FERREIRA DE ALMEIDA e IVONE DA CONCEIÇÃO 
ALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 348938895 - SSP/SP, 
CPF n.º 29176887855, com 39 anos de idade, natural de 
SÃO VICENTE - SP, nascido no dia vinte e um de agosto de 
mil novecentos e oitenta (21/08/1980), residente na Rua 
Caminho São Jorge, 1373, Vila dos Pescadores, Cubatão - 
SP, fi lho de JOSÉ SEVERINO DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 20 anos e de SEVERINA FERREIRA DE 
ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, confeiteira, com 69 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, viúva, auxiliar de 
limpeza, RG n.º 322067273 - SSP/SP, CPF n.º 38138745835, 
com 47 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia primeiro de março de mil novecentos e setenta e três 
(01/03/1973), residente na Rua Caminho São Jorge, 1373, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ EVARISTO 
GOMES, pedreiro, com 79 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA INÊS DA CONCEIÇÃO GOMES, fale-
cida há 18 anos. Viúva de Claudionor Alves da Silva confor-
me termo lavrado às fl s.220 do livro C-52 sob nº16015 do 
Cartório de Cubatão-SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

   
 Cubatão, 27 de maio 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: FERNANDO DOS SANTOS MARQUES e KAMILLA 
DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 522773990 - SSP/SP, 
CPF n.º 41241683816, com 22 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia cinco de junho de mil nove-
centos e noventa e sete (05/06/1997), residente na Rua 
Orlando Terras, 27, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de ELENALDO DOS SANTOS MARQUES, 
de nacionalidade brasileira, isolador, com 40 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de ROSILENE MARIA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, cuidadora, com 42 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 53271604 - SSP/SP, CPF n.º 45328719808, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vin-
te e oito de setembro de mil novecentos e noventa e sete 
(28/09/1997), residente na Rua Roberto Mario San� ni, 265, 
Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
ADEVALDO BATISTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
mecânico, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de ELIZA DA SILVA FRANCISCO, de nacionalidade bra-
sileira, administradora, com 40 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 28 de maio de 2020
 Ofi cial: Fabio Capraro.
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Começa obra de contenção no Morro 
Serão investidos cerca de R$ 25 milhões para recuperação de uma das 
áreas mais afetadas pela tempestade de março; já estão sendo execu-
tados serviços de topografia, sondagem, canteiro de obras e limpeza 
do terreno

A Prefeitura de Guarujá 
iniciou as obras de contenção 
no Morro da Bela Vista (co-
nhecido também como Mor-
ro do Macaco Molhado), 
uma das áreas mais afetadas 
pela tempestade do início de 
março. O local receberá um 
investimento de aproximada-
mente R$ 25 milhões, fruto 
de convênio com o Governo 
do Estado. A empresa con-
tratada já começou as inter-
venções no local, onde estão 
sendo executados serviços 

de sondagem, topografia, 
canteiro de obras e limpeza 
do terreno com uso de ma-
quinários.

Em razão dos trâmites 
burocráticos, que compreen-
dem a fase do pleito, assina-
tura do termo e a liberação 
dos recursos, o Município 
ficou com um tempo menor 
para execução dos serviços. 
O prazo de execução das in-
tervenções era de 180 dias a 
partir do dia do evento.

A expectativa é de que, 

nos próximos dias, inicie a 
contratação dos maquinários 
e também da mão de obra 
especializada para execução 
da limpeza das vias que fi-
cam no entorno dos pontos 
atingidos.

O Governo Federal está 
reavaliando as demais solici-
tações do Município, como 
as obras de contenção e a re-
tirada de entulhos dos mor-
ros da Vila Baiana, Cachoei-
rinha, Engenho e Barreira 
do João Guarda.

Com a retomada das obras 
de infraestrutura viária no 
Morrinhos 2, no ano passado, 
a Prefeitura de Guarujá apri-
morou a mobilidade urbana 
em 42 travessas do bairro, que 
receberam novo asfalto. Re-
centemente, os serviços foram 
iniciados na Rua Maria Eugê-
nia, uma das vias principais da 
região. A expectativa é que, 
nos próximos dias, a melhoria 
avance para a Rua Dionísio de 
Oliveira.

MAIS DE 100 RUAS
A Prefeitura iniciou, em 

fevereiro deste ano, serviços 
de recapeamento, drenagem, 
guias e sarjetas de mais de 
100 vias públicas de diferentes 

Morrinhos 2
bairros, incluindo o Distrito 
de Vicente de Carvalho: fo-
ram pavimentadas 46 ruas só 
no Pae Cará, em Vicente de 
Carvalho.

MELHORIA EM 
OUTROS BAIRROS:
Em Morrinhos 1, a Rua 

Daniel Matos, uma das vias 
que dão acesso à Praça Mário 
Covas, e a Rua Antônio Do-
mingues de Oliveira, estão re-
cebendo novas tubulações na 
rede de drenagem para, poste-
riormente, serem recapeadas.

No Jardim dos Pássaros, a 
Rua do Sol, ganhou novo as-
falto. Já na Vila Zilda, a Rua 
Goiás foi uma das contempla-
das com as benfeitorias.


