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SAÚDE    03

Maternidade

UBS’s voltam 
a fazer exames 
este mês

As Unidades Básicas 
de Saúde - UBS e PSF 
voltarão a realizar os 
exames laboratoriais 
na segunda quinzena 
de agosto. 

A nova entidade res-
ponsável já está acer-
tando os detalhes junto 
à secretaria da Saúde, 

sobre o fluxo de servi-
ços, para começar os 
trabalhos. 

A dificuldade para 
realização destes exa-
mes nas unidades 
municipais de saúde, 
era alvo recorrente de 
insatisfação dos mu-
nícipes. 

Coluna do  
Cido Barbosa

Educação: 
vereador emplaca 
campanha ‘entrega 
Pedrinho’

Abertas inscrições 
para o Conselho 
Municipal 
Antidrogas

Nova articulação 
pode ‘quebrar’ 
acordo para 
presidência 
da Câmara

Inscrição para
concurso da
Câmara começa
na próxima
segunda

02

Urgência e emergência
ganha reforço

Instituto Alpha re-
cebe novos funcioná-
rios para reforçar as 
equipes dos PSs Cen-

Policlínica vai mudar 
para o Castro

Equipes da Prefeitu-
ra já estão preparando 
espaço no andar térreo 
do Edifício Castro. Até 
outubro, o local deve 

receber a Policlínica que 
funciona, de forma im-
provisada, ao lado da 
CMT, na 9 de Abril.

Expectativa agora é 

de um Centro de Espe-
cialidades e unidade do 
AME, junto à futura Fa-
culdade de Medicina, ao 
lado do PS Central  03

Aleitamento 
materno
Hospital de Cubatão es-
timula e orienta grávidas 
sobre a importância da 
amamentação e do parto 
humanizado. 08

Salve!

Dia da 
Padroeira
Quinze de agosto é 
feriado: dia de nossa 
senhora da Lapa, 
Padroeira de Cubatão. 
A programação começa 
na segunda-feira, 06. 04

Adaf

Meninos do 
futebol
Com moral, depois de 
sagrar-se campeã do Ca-
raguá Cup, mês passado,  
Adaf estreita laços visando 
parceria com o Santos. 07

tral e Infantil e Samu. 
Eles se reuniram com o 
prefeito na Acic, terça e 
já estão trabalhando.
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Mesa da Câmara
No mês passado vereadores bateram o martelo na indi-

cação da próxima mesa diretora, sob o comando de Ivan 
Hildebrando. Mas há quem diga que ainda há muita água 
para correr por baixo desta ponte e uma das articulações 
para ‘virada de mesa’ levariam Rafael Tucla à presidência, 
com nova composição de mesa.

Qual o placar?
Dentro do referido acordo, pelo menos dois vereadores 

já estariam dispostos a ‘roer a corda’. Osvaldo Justo, falecido 
político santista dizia que ‘candidatura é como roupa no va-
ral, se � car muito tempo desbota”. O placar da futura mesa 
da Câmara está 11x4 ou 9x6?

‘Entrega Pedrinho‘
Além de grupo organizado de professores, o coro para 

que o vice-prefeito Pedro de Sá deixe o comando da secre-
taria de Educação, ganha cada vez mais novas vozes. Na 
última sessão o vereador Lalá ostentou o cartaz: ‘Entrega 
Pedrinho’, com apoio de outros colegas de plenário. Uma 
fonte relatou à coluna, que a campanha ‘Entrega Pedrinho’ 
deve ganhar força nas redes sociais. Além da Educação, o 
vice também acumula as pastas de Cultura e Planejamento. 

Adjunto
Começam a sair as portarias para o recém-criado cargo 

de secretário adjunto. É o caso da enfermeira Denise Fi-
lomena Rodrigues, atual diretora de Atenção à Saúde, que 
virou secretária-adjunta da Saúde. Servidora municipal, ela 
tem também formação em Gestão Pública, e pós-gradua-
da em Saúde Pública e Administração Hospitalar, além de 
uma série de cursos, treinamentos e congressos técnicos.

Conselho antidrogas
O Conselho Municipal Antidrogas (Comad) abre Cha-

mamento Público para o suprimento de vagas da sociedade 
civil. São para representantes de sindicato, entidade religio-
sa e clube de servir, para o biênio de 2018/2020. Será na 
próxima quinta (09), das 16 às 20h na Câmara. O pré-cre-
denciamento dos candidatos será até 8 de agosto na Secre-
taria de Assistência Social (Avenida Nove de Abril, 1960/
fundos). Mais informações: (13) 3372-1162.

Censo Ambiental
A Prefeitura realiza o primeiro Cen-

so Ambiental, para conhecer todas 
as ações de preservação e educação 
ambiental realizadas na Cidade. Na 
primeira etapa, que se encerra no dia 
10, serão coletados dados de escolas pú-
blicas e particulares, ONG’s, igrejas, clubes 
de servir, associações e instituições com sede no município.

As entidades que não receberem o questionário podem 
solicitar pelo email censoambiental.cubatao@gmail.com

O questionário deve ser respondido e reencaminhado à 
Semam, também por email.

Mamãe quero ser vice
A disputa pela sucessão municipal em 2020 já começou 

nos bastidores da política local, mas parece que falta gen-
te com apetite para enfrentar a reeleição do prefeito Ade-
mário. Por outro lado a briga pela indicação do vice, está 
fomentando uma guerra entre partidos. Além do próprio 
Pedro de Sá, que deve defender a permanência, tem tucano 
brigando por chapa pura; articulação de representantes do 
segmento evangélico e até do partido do atual governador, 
tentando se viabilizar para à indicação. 

Alta Qualidade
O apresentador Claudio Ba-

razal se � liou ao PSB cubatense, 
durante evento no Lions. 

Atualmente um dos principais 
nomes da TV regional, ainda é 
lembrado em Cubatão pelo espe-
tacular sucesso como radialista 
na década de 90. À época chegou 
a ocupar a vereança (em 1992). 
Foi secretário de Comunicação e 
Cultura nos governos Nei e Pas-
sarelli e apresentou todos os car-
navais da cidade numa sequência 

de 25 anos. É  � gura requisitada nos maiores eventos da 
cidade, incluindo os bailes do Acontece.

Chegando com moral na sigla, teve a � cha abonada pelo 
deputado estadual Caio França, ao lado da presidente He-
loísa Helena e dos vereadores Marcinho e Ivan.

10, serão coletados dados de escolas pú-

coluna do Cido Barbosa cidobarbosa@uol.com.br

CONCURSO PÚLICO

Inscrições começam 
nesta segunda

A Câmara de Cubatão abre 
nesta segunda (06) inscrições 
para o concurso público que 
vai preencher vagas em seis 
cargos. O edital foi publicado 
nesta sexta (03) está disponí-
vel no site da Câmara (cubatao.
sp.leg.br) e no site da IBAM-
-SP (ibamsp-concursos.org.br), 
empresa responsável pela apli-
cação das provas.

As inscrições também são 

feitas pelo site da IBAM-SP, até 
o dia 05 de setembro e a prova 
escrita deve acontecer no dia 30 
de setembro.

As taxas variam de acordo 
com o cargo, sendo de R$ 92,00 
para procurador legislativo 
e analista de sistemas; de R$ 
74,00 para técnico de suporte; 
de R$ 65,00 para assistente em 
administração pública e moto-
rista; e de R$ 52,00 para auxi-

liar legislativo - administrativo.
O concurso vai preencher 

vagas para os cargos de ana-
lista de sistemas, assistente em 
administração pública, auxi-
liar legislativo - administrativo, 
motorista, procurador legis-
lativo e técnico de suporte. Os 
salários também variam entre 
R$ 2.364,91 a RS 7.912,02 para 
carga semanal de até 40 horas 
de trabalho. 

15º FESTAC 

Programação inicia 
com teatro e sarau
Festival retorna à agenda da Cidade após hiato de sete anos

Com o tema 'Nossa Inter-
venção é o Teatro', o 15º Festac 
(Festival de Teatro de Cubatão) 
retorna às ruas da Cidade após 
um hiato de sete anos.

Iniciando nesta sexta (03), 
no Parque Linear do Pinhal do 
Miranda, o Festac terá 20 ativi-
dades gratuitas até o próximo dia 
19 de agosto. Serão espetáculos, 
o� cinas, mesa-redonda e perfor-
mances em diferentes lugares: do 
Centro à Vila Esperança, do Jar-
dim Nova República até o Sítio 
Cafezal.

Na abertura acontecem as 
performances dos artistas locais 
Matheus Lípari, Julia Alves e 
Luana Albeniz, às 17 horas. Em 
seguida, haverá o sarau do Co-
letivo Novo Paraíso, que reúne 
agentes culturais com objetivo 
de se tornar uma plataforma para 
todas as artes, troca de saberes, 
vivências e ações colaborativas.

Às 19h30, o parque terá uma 
cerimônia de abertura, seguido 
da apresentação do espetáculo 
'De Repente � iago', da Esqua-
drilha Marginália de Teatro de 
Rua. Inspirado no universo das 
obras de Ariano Suassuna, a es-
quete narra a história de três jo-
vens retirantes que, de passagem 

pela cidade, contam os causos de 
� iago, um humilde nordestino 
que tenta provar sua inocência 
diante do tribunal celeste. Com 
dramaturgia colaborativa e dire-
ção de Sander Newton, o elenco 
é formado por atores-criadores 
Luiz Guilherme Santos, Lucas Pe-
reira e Michel Do Carmo. 

No caso de chuva, as atividades 
do dia 3 serão transferidas para a 
UME Estado de Alagoas (Faixa 
do Oleoduto, s/nº, Pinhal do Mi-

randa). A programação comple-
ta do Festac está disponível no 
portal do Acontece (acontecedi-
gital.com.br). 

O 15º Festac é uma reali-
zação da Associação Cultural 
Incena Brasil e da Secretaria 
de Cultura, com apoio da As-
sociação Paulista de Amigos da 
Arte (APAA), Poiesis - Instituto 
de Apoio à Cultura, à Língua e 
à Literatura, SESC Santos e La 
Casita.

Inspirado nas obras de Ariano Susassuna, a peça “De repente 
Thiago” será apresentada na abertura do Festac
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Saúde
DEFINIDO

Policlínica será no Castro
Mudança de Policlínica acontece nos próximos meses. 
Prefeito já trabalha para implantação do AME e Centro de Especialidades ao lado do PS.

Parte do espaço térreo 
do edifício Castro aco-
modará a Policlínica que, 
atualmente, funciona de 
forma improvisada ao lado 
da CMT, na Avenida 9 de 
Abril. A notícia foi con� r-
mada à reportagem ontem 
(02) pelo prefeito. 

Segundo apurado pela 
reportagem, a administra-
ção concentra esforços para 
instalar um Centro de Es-
pecialidades e uma unida-
de do AME, ao lado do PS 
Central, no prédio da fu-
tura Faculdade de Medici-
na,  que oferecerá seus dois 
primeiros andares como 
contrapartida. A ideia ini-
cial era de que a Policlínica 
funcionasse neste local, mas 
a necessidade de agilizar a 
mudança, motivou a deci-
são. 

AVCB
Em março do ano pas-

sado os serviços que eram 
oferecidos no Castro foram 
interrompidos por falta de 
AVCB (documento neces-

sário para funcionamento 
de estabelecimentos comer-
ciais). Com o atendimento 
às adequações exigidas, a 
Prefeitura voltará a ultilizar 
o espaço. Em outubro, a Po-
liclínica  deve estar funcio-
nando no local.

Quarteirão
No mês passado o Ins-

tituto Alpha entregou a re-
forma do PS Central que, 
totalmente repaginado, 
está recebendo elogios dos 
usuários. O próximo passo 
é a reforma, pelo mesmo 
Instituto, do PS Infantil, 
que deve seguir o mesmo 
padrão de conforto.

Já a Fundação São Fran-
cisco Xavier � naliza as rea-
dequações do prédio do ‘an-
tigo futuro teatro’ e também 
já está providenciando os 
equipamentos para o cen-
tro de alta complexidade, 
entregue ainda este ano, 
com atendimento de onco-
logia, hemodiálise e câmera 
hiperbárica. O primeiro a 
funcionar será a oncologia.

UBS’s e USF’s voltam a 
realizar exames ambulatoriais 

Quarenta e sete novos 
funcionários passam a 
integrar a equipe do Ins-
tituto Alpha, responsá-
vel pelo atendimento do 
SAMU e dos PS’s Central 
e Infantil. Os novos co-
laboradores iniciaram as 

INSTITUTO ALPHA

AINDA ESSE MÊS

47 novos funcionários
Grupo que vai reforçar o serviço de urgência e emergência da Cidade foi recebido pelo prefeito e já começou a trabalhar

atividades nesta quarta 
(01).

Na última terça (31), 
o prefeito Ademário fa-
lou durante a abertura do 
Programa de Integração 
dos novos colaboradores. 
“Para trabalhar na área de 

saúde tem que gostar de 
gente, tem que ter sensi-
bilidade”. Ele enfatizou 
ainda a necessidade de 
cada vez mais humanizar 
o atendimento às pessoas.

“Cobrar e� ciência dos 
colaboradores - contrata-

dos sem indicação políti-
ca - é, efetivamente, uma 
das marcas do nosso go-
verno” disse o prefeito.

Ademário garantiu a 
total autonomia dos ges-
tores do Instituto Alpha 
na contratação dos novos 

pro� ssionais: “É evidente 
que o governo monitora, 
mas a Saúde - como to-
dos os demais setores da 
administração pública - 
deve ser gerida por pro-
� ssionais sérios e compe-
tentes”, � naliza.

Instituto Alpha 
O Instituto é respon-

sável pela gestão dos PSs 
Central, Infantil e serviço 
de rádio do SAMU nos 
próximos cinco anos. Os 
novos contratados, que 
iniciaram o trabalho na 
quarta (01) concorreram 
entre  3.600 candidatos, 
lembrou o coordenador 
do Instituto, João Luís 
Elias. O Programa de 
Integração foi realizado 
na terça (31) na Acic. 
Participaram o chefe de 
Governo, Cesar Nas-
cimento; secretário de 
Comunicação, Fabiano 
Caldeira; e Rolando 
Roebbelen (� lho de Gui-
omar Roebbelen, que dá 
seu nome ao PS).

As unidades básicas de 
saúde e de saúde da famí-
lia (UBS e USF) voltarão a 
realizar exames ambulato-
riais a partir da segunda 
quinzena de agosto. 

Neste momento, a se-
cretaria da Saúde e a A� p 
Medicina Diagnóstica 
(entidade credenciada),  
acertam os detalhes  sobre 

o � uxo do serviço que será 
realizado nas unidades 
de saúde. Após essa fase, 
as equipes das unidades 
passarão por treinamento 
para começar os trabalhos.

O contrato prevê a re-
alização de exames am-
bulatoriais incluídos na 
Tabela Uni� cada de Pro-
cedimentos do SUS, que 

se unem aos já realizados 
no Hospital de Cubatão, 
desde a reabertura da 
unidade em dezembro 
de 2017. “Com esse novo 
credenciamento, estamos 
dando mais um passo na 
reestruturação da Saúde 
de Cubatão”, destaca a se-
cretária da Saúde, Andrea 
Pinheiro Lima.

Até outubro, a Policlínica já deve funcionar
no andar térreo do Edifício Castro. 

Desde a administração anterior, Policlínica 
funciona de forma improvisada ao lado da CMT 
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NOSSA SENHORA DA LAPA

Missas e procissões 
marcam celebração 
do dia da Padroeira
A partir da próxima segunda (06), a cidade se prepara para 
celebrar Nossa Senhora da Lapa, padroeira de Cubatão. 
O dia da padroeira é celebrado em 15 de agosto.

Começando nesta segun-
da e seguindo até o dia 14, a 
Igreja Matriz Nossa Senhora 
da Lapa realiza uma novena, 
com récita do terço e missa. 
Sempre após as missas, have-
rá shows com bandas locais 
e venda de artigos religiosos.

No dia 15, dia da pa-
droeira, serão duas missas 
na matriz, uma carreata, 
procissão e uma grande mis-
sa realizada no Centro Es-
portivo Romerão encerram 
as comemorações. 

Veja no quadro a progra-
mação completa da Festa de 
Nossa Senhora da Lapa. Para 
mais informações ligue: (13) 
3372-1181/3361-1272

Nossa Senhora 
da Lapa

A devoção começou 
quando os jesuítas adquiri-
ram, através de doação, um 
sítio que se transformou 
mais tarde na Fazenda Ge-

ral de Cubatão. Na época, os 
jesuítas construíram um so-
brado (a maior construção 
do Povoado) e uma fazenda, 
que deu origem à Cidade, 
com engenho na margem di-
reita do Rio Cubatão.  Tam-
bém � zeram uma capela 
onde era rezada, desde 1743, 
a missa à santa. Segundo o 
memorialista Ayres Araújo 
Coutinho, as ruínas dessa 
capela estariam cobertas pe-
las águas do Rio Cubatão.

Em 9 de abril de 1937, 
a pequena capela transfor-
mou-se em Paróquia. Em 
1936, teve início a constru-
ção da atual Igreja Matriz 
Nossa Senhora da Lapa, 
inaugurada na década de 
1950. Em 1965, Nossa Se-
nhora da Lapa foi decre-
tada o� cialmente como 
a padroeira de Cubatão. 
Atualmente, o padre Felipe 
Sardinha comanda os traba-
lhos da igreja. 

Programação:
06 a 14 de agosto

Novena
Matriz Nossa Senhora da Lapa 

(Avenida Nove de Abril, 
1947 - Centro)

Récita do terço
 às 18 horas

Missa da novena
às 19 horas

Barracas de artigos religiosos

Shows com bandas locais 
(sempre após a missa)

15 de agosto
Dia da Padroeira

Santa Missa com Padre Lucas,
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida: às 08 horas

Santa Missa com Padre Élcio, das paróquias Senhor 
dos Passos e Nossa Senhora das Dores: às 10 horas

Carreata saindo da paróquia São Judas Tadeu
em direção a Matriz: às 16 horas

Procissão Luminosa: às 18 horas
Saindo da Matriz em direção ao Centro Esportivo 

Romerão, carregando as imagens de Nossa Senhora 
da Lapa, São Francisco e São Judas Tadeu

Santa Missa com Dom Tarcísio Scaramussa,
Bispo Diocesano de Santos: às 19 horas

Centro Esportivo Romerão 
(Rua Embaixador Pedro de Toledo, 365)
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Parabéns

DR. EDSON CAMBAÚVA 

CIRURGIÃO DENTISTA
TIÃO - MINI MERCADO NAÇÕES UNIDAS

VEREADOR 
MARCINHO

O contador Rafael Max de Souza, da Max Contabilidade (1º dir p/ esq), 
tomou posse na última terça como delegado do Conselho Regional de 

Contabilidade. A posse aconteceu no Sindicato dos Contabilistas de 
Santos, e Rafael foi empossado pela presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade de SP, Marcia Ruiz Alcazar. Na ocasião, a Max Conta-

bilidade passou a ser a sede da delegacia em Cubatão.

Que tal comprar um sapato novo com um belo desconto? A Lolla 
Shoes está em novo endereço e abriu as portas com a loja repleta 
de promoção e novidades.

A Lolla Shoes inaugurou o novo espaço nesta quarta (01) e já 
chegou dando desconto de até 50% em toda a loja, que oferece 
calçados femininos de qualidade e de várias marcas e modelos.

E já pensando nos próximos passos, a Lolla Shoes está acertando 
os detalhes para ter na sua vitrine uma grande variedade de calça-
dos infantis e masculinos.

Para saber mais sobre a promoção e conhecer os produtos, basta 
ir até a Lolla Shoes, que funciona de segunda a sábado, das 09 às 
18 horas, na Avenida Nove de abril, 2315, no Centro da Cidade

Shoes
Lolla 

“Irmã Selma” no Bloco Cultural
Protagonizado por Octavio Mendes, o es-
petáculo de humor 'Irmã Selma' estará 
em cartaz gratuitamente na próxima 

quinta (09) às 20 horas, no Bloco 
Cultural (Praça dos Emancipa-

dores, s/nº, Centro). Os ingres-
sos devem ser retirados a partir de segunda (06), 
na Secult (Av. Nove de Abril, 2275, Centro). Mais 

infos no portal do Acontece pelo QR Code
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: CRISTIANO BEZERRA CAMPOS e IZILDA CIRINO DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileiro, divorciado, coordenador de logís� ca, RG n.º 7835938 - SSP/SP, CPF n.º 29104552890, com 37 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta (30/08/1980), residente 
na RUA Vereador Luis Campos Reis, 44, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ FERREIRA CAMPOS, de naciona-
lidade brasileiro, aposentado, natural de GRAVATÁ - GRAVATÁ, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA BEZERRA 
CAMPOS, de nacionalidade brasileira, do lar, natural de GRAVATÁ - GRAVATÁ, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 35043379 - SSP/SP, CPF n.º 33420616856, 
com 32 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (28/10/1985), residente na AVENIDA das Nações Unidas, 27, Vila Margarida, SÃO VICENTE - SP, 
fi lha de SEVERINO CIRINO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, natural de SÃO BENEDITO DO SUL 
- SÃO BENEDITO DO SUL, residente em SÃO VICENTE - SP e de IRACI LOPES, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, natural de REGISTRO - REGISTRO, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ANDERSON HENRIQUE BRAGA e VANIA SANTOS DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, maquinista, RG n.º 341547104 - SSP/SP, CPF n.º 21911048864, com 37 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (13/02/1981), resi-
dente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 500, Bloco 2, Ap.72, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lho de JOEL DE AZEVEDO 
BRAGA, de nacionalidade brasileira, operador de empilhadeira, com 62 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de CELINA DE FATIMA HENRIQUE BRAGA, de nacionalidade brasileira, professora, com 61 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, RG 
n.º 30526087X - SSP/SP, CPF n.º 28666427833, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
quinze de outubro de mil novecentos e setenta e oito (15/10/1978), residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 
500, Bloco 2, Ap.72, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lha de JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em MIRACATU - SP e de JOCELINA SANTOS DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em MIRACATU - SP.Divorciada de 
Sandro Ferreira da Silva, conforme sentença datada aos 16/11/2009, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVa-
ra Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1218/09. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MARCIO ALVES ORTOGALHO e REGIANE CONCEIÇÃO FEITOSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de máquina, RG n.º 257606026 - SSP/SP, CPF n.º 25437669879, com 41 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de setembro de mil novecentos e setenta e seis (03/09/1976), 
residente na RUA Antônio Cunha, 64, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO BATISTA ORTOGALHO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VERONICA ALVES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, merendeira, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar administra� va, RG n.º 28232382X - SSP/SP, CPF 
n.º 29544956859, com 41 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP, nascida no dia nove de outubro de mil nove-
centos e setenta e seis (09/10/1976), residente na AVENIDA Adriano Dias dos Santos, 177, Vicente de Carvalho, 
Jardim Boa Esperança, GUARUJÁ - SP, fi lha de ANTONIO FEITOSA FILHO, falecido com 51 anos de idade e de 
GERCILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida com 69 anos de idade. 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, 30 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: FÁBIO COSTA PEREIRA DA SILVA e ANDRÉIA ALVARENGA LIMA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 482375723 - SSP/SP, CPF n.º 35527082869, com 32 anos de idade, 
natural de FERRAZ DE VASCONCELOS - SP (Cubatão  Livro nº 187, fl s. nº 209, Termo nº 56731), nascido no dia 
vinte de junho de mil novecentos e oitenta e seis (20/06/1986), residente na Marginal Imigrantes, 527, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lho de HENRIQUE PEREIRA DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, ajudante, 
com 53 anos de idade, residente em RIO GRANDE DA SERRA - SP e de NEIDE APARECIDA EVANGELISTA COSTA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 496107513 - SSP/SP, CPF n.º 23872865889, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 132, fl s. nº 210, Termo nº 34842), nascida no dia onze 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (11/01/1989), residente na Marginal Imigrantes, 527, Vila Es-
perança, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO GOMES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, atendente, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARGARETE MELO DE ALVARENGA LIMA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, 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, 30 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: LOURIMAR BERTOLDO DE LIMA e EUDENICE DA SILVA SOBRINHO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 238677126 - SSP/SP, CPF n.º 20398804885, com 48 anos 
de idade, natural de OEIRAS - PI, nascido no dia dezoito de agosto de mil novecentos e sessenta e nove 
(18/08/1969), residente na Rua José Agos� nho Barbosa, 52, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO BERTOL-
DO DE LIMA, falecido há 15 anos e de MARIA ANATÁLIA DA SILVA, falecida há 15 anosDivorciado de Fabiana 
Tiburcio dos Santos que tramitou em julgado em 03/02/2011 nos autos de nº157.01.2010.000978-1/000000-
000.145/2010 na Comarca de Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, RG n.º 595933579 - SSP/SP, CPF n.º 92685056300, com 40 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DO PIAUÍ 
- PI, nascida no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e setenta e oito (22/06/1978), residente na 
Rua José Agos� nho Barbosa, 52, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO FELIX SOBRINHO, falecido há 18 anos e 
de FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOBRINHO, aposentada, com 67 anos de idade, residente em PICOS - PI. Di-
vorciada de Lindomar Alves Sobrinho conforme Escritura Pública lavrada no 1ºCartório de Notas do Registro 
Civil e 2ºO� cio da Cidade E3 Comarca de Bocaina Piauí-PI. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: DAMIÃO DUTRA DA SILVA e EVELINE DA SILVA BARBOSA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 63429104X - SSP/SP, CPF n.º 11593951442, com 23 anos de ida-
de, natural de GLÓRIA DO GOITÁ - PE (Apo�  - PE  Livro nº 1, fl s. nº 12, Termo nº 48), nascido no dia vinte 
e sete de julho de mil novecentos e noventa e quatro (27/07/1994), residente na Rua Antônio Lemos, 292, 
Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ INÁCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 49 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de LEONIZIA ALEXANDRE DUTRA, de nacionalidade brasileira, agricul-
tora, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, balconista, RG n.º 2229433270 - SSP/SP, CPF n.º 71521660484, com 19 anos de idade, natural de 
PAULO AFONSO - BA (Petrolândia-PE  Livro nº 21, fl s. nº 60, Termo nº 23691), nascida no dia vinte e cinco 
de março de mil novecentos e noventa e nove (25/03/1999), residente na Rua Antônio Lemos, 292, Vila Pau-
lista, Cubatão - SP, fi lha de EVERALDO JASON BARBOSA, de nacionalidade brasileira, padeiro, com 44 anos 
de idade, residente em JATOBÁ - PE e de NATÁLIA RITA DA SILVA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, agri-
cultora, com 36 anos de idade, residente em JATOBÁ - PE. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: ADIEL COSTA DA SILVA e GILDA DOS SANTOS DE JESUS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, corretor, RG n.º 402998297 - SSP/SP, CPF n.º 36555802820, com 32 anos de idade, natural de GOIANA 
- PE (Goiana-PE  Livro nº 44, fl s. nº 42, Termo nº 23639), nascido no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e seis (04/02/1986), residente na Rua João Paulo II, 562, Cota 95, Cubatão - SP, fi lho de IVANILDO NAS-
CIMENTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em TERRA NOVA 
DO NORTE - MT e de JOANA D’ARC DA COSTA PAZ, falecida há 15 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, manicure, RG n.º 565986880 - SSP/SP, CPF n.º 05253139583, com 29 anos de idade, natural 
de ESPLANADA - BA (Rio Real - BA  Livro nº 53, fl s. nº 89, Termo nº 31885), nascida no dia cinco de julho de 
mil novecentos e oitenta e nove (05/07/1989), residente na Rua João Paulo II, 562, Cota 95, Cubatão - SP, fi lha 
de JEOVAH PAIXÃO DE JESUS, falecida há 1 ano e de JOSEFA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 60 anos de idade, residente em ESPLANADA - BA. 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 julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: FRAN-
CISCO PEDRO DA SILVA e GERCINA MELO DE SANTANA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, taxista, RG n.º 
105485949 - SSP/SP, CPF n.º 90862422868, com 67 anos de idade, 
natural de BARBALHA - CE (Barbalha-CE  Livro nº 39, fl s. nº 274, 
Termo nº 21440), nascido no dia onze de novembro de mil nove-
centos e cinquenta (11/11/1950), residente na Rua do Alojamento, 
15, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO ALVINO DA SILVA, falecido 
há 10 anos e de JOSEFA SILVESTRE DA SILVA, Falecida há 60 anos . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG 
n.º 66184745 - SSP/SP, CPF n.º 13392520829, com 67 anos de ida-
de, natural de Estado de Pernambuco - EX, nascida no dia doze de 
setembro de mil novecentos e cinquenta (12/09/1950), residente 
na Rua do Alojamento, 15, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINA 
DA CONCEIÇÃO, Falecida há 60 anos. Viúva de Anatércio Maria-
no de Santana, falecido aos 23/03/1998, no livro C-66, Fls.184, 
Termo de nº42.592 em São Vicente-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, 28 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: FERNANDO DOS SANTOS SILVA e KAROLINA DINIZ DE SANTANA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 428268560 - SSP/SP, CPF n.º 42407221877, com 24 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e quatro 
(17/03/1994), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 131, bl.7, apto.2, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSUÉ JUSTINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 3 meses e de ROSIMEIRE PEREIRA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 438260442 - SSP/SP, CPF n.º 45725925862, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de novembro de mil novecentos e 
noventa e sete (19/11/1997), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 131, bl.7, apto.2, Jardim Real, 
Cubatão - SP, fi lha de JUAREZ SEVERINO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, líder de drenagem, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JORGEANE RAMOS DINIZ, de nacionalidade brasileira, do-
més� ca, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: RICHARD ANDRADE SOARES e CHALIANE SOUZA LOPES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, cabeleireiro, RG n.º 3617921 - SSP/ES, CPF n.º 39897035877, com 29 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 135, fl s. nº 16, Termo nº 35842), nascido no dia dezessete de maio de mil 
novecentos e oitenta e nove (17/05/1989), residente na Rua Caminho dos Pilões, 28, Pilões, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSÉ JULIO SOARES, falecido há 4 anos e de MARIA ENEIDE TEMOTEO DE ANDRADE, de nacionalidade bra-
sileira, aposentada, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, ajudante de cozinha, RG n.º 595384924 - SSP/SP, CPF n.º 14190105732, com 26 anos de idade, 
natural de ARACRUZ - ES (Vila do Riacho- ES  Livro nº 17, fl s. nº 391, Termo nº 3899), nascida no dia nove de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e dois (09/02/1992), residente na Rua Caminho dos Pilões, 28, Pilões, Cubatão 
- SP, fi lha de WALDEIS LOPES, falecido há 8 anos e de MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 57 anos de idade, residente em ARACRUZ - ES. 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, 30 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: JÁRIO ALVES DA SILVA e MICHELANE ALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, montador de andaime, RG n.º 37400377 - SSP/SP, CPF n.º 32099175829, com 35 anos de idade, natural 
de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL, nascido no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta e três (13/05/1983), resi-
dente na Rua Beira Mar, 420, casa A, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, falecido há 8 anos e de JULIETA ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 4 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de cozinha, RG n.º 38913995 - SSP/SP, 
CPF n.º 38376166816, com 30 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL (Batalha - AL  Livro nº 26, fl s. nº 
191, Termo nº 13030), nascida no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e oito (12/06/1988), residente na 
Rua Beira Mar, 420, casa A, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
agricultor, com 75 anos de idade, residente em BATALHA - AL e de SIMONE MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em BATALHA - AL. 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 julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: FRANCIVALDO OLIVEIRA DE AMURIM e VIVIANE RIBEI-
RO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 
3688035, CPF n.º 36318147802, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão-SP  Livro nº 115, fl s. nº 269, Termo nº 28136), nascido no dia oito de junho de mil 
novecentos e oitenta e seis (08/06/1986), residente na Rua Coronel Vilar, 16, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO FERREIRA DE AMURIM, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 61 anos de idade, residente em ARACAJU - SE e de MARIA LU-
CIANO OLIVEIRA DE AMURIM, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, 
residente em ARACAJU - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, do lar, RG n.º 437592662 - SSP/SP, CPF n.º 31400328896, com 38 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de agosto de mil novecentos e setenta 
e nove (01/08/1979), residente na Rua Coronel Vilar, 16, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lha de WILSON GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
76 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MIRIAM BATISTA RIBEIRO SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divor-
ciada de Sebas� ão Modesto, conforme sentença datada de 03/01/2011, proferida pela 
Juiza de Direito da 3ªVara Judicial desta Comarca, nos autos de nº157.01.2010.003046-
0/000000-000. 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 julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: SEBASTIÃO DÁLRIO SOBRINHO e SANDRA DE OLIVEIRA SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, encarregado administra� vo, RG n.º 194835790 - SSP/SP, CPF n.º 08758095888, com 50 anos 
de idade, natural de IÚNA - ES, nascido no dia cinco de outubro de mil novecentos e sessenta e sete (05/10/1967), 
residente na AVENIDA Comendador Francisco Bernardo, 35, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lho de NATALINO DÁLRIO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de TEREZA BRAZA 
DÁLRIO, falecida há 28 anosDivorciado de Sandra de Oliveira Souza, através de escritura pública lavrada em 30 de 
março de 2017 pelo 1ºTabelião de Notas de Cubatão-SP, no Livro nº224, fl s.247/248. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 251120284 - SSP/SP, CPF n.º 16950134843, com 43 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (07/09/1974), 
residente na AVENIDA Comendador Francisco Bernardo, 35, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lha de HELIO LUIS DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DENISE 
APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP. Divorciada de Sebas� ão Dálrio Sobrinho, através de escritura pública lavrada em 30 de março de 2017 
pelo 1ºTabelião de Notas de Cubatão-SP, no Livro nº224, fl s.247/248. 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, 30 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MAURO FORTTI e SOLANGE MARIA DUTRA DE ANDRADE. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, supervisor de obras, RG n.º 24548417 - SSP/SP, CPF n.º 53362756972, com 54 anos de idade, 
natural de Xanxere - SC, nascido no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e sessenta e quatro (26/07/1964), 
residente na RUA Lafaye� e Custódio da Silva, Conj.Afonso Schmidt, Cubatão - SP, fi lho de ERMINDO FORTTI, 
falecido há 30 anos e de ANA LUCIANER FORTTI, de nacionalidade brasileira, com 76 anos de idade, residente em 
VOTORANTIM - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, este� cista, RG n.º 20956750 
- SSP/SP, CPF n.º 10356262847, com 50 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de maio de 
mil novecentos e sessenta e oito (02/05/1968), residente na RUA Lafaye� e Custódio da Silva, 88, Conj.Afonso 
Schmidt, Cubatão - SP, fi lha de ALTAIR DUTRA DE ANDRADE, falecido há 08 anos e de NADIR DUTRA DE ANDRADE, 
de nacionalidade brasileira, com 72 anos de idade. Divorciada de Luiz Alberto Valadão de Azeredo, conforme 
escritura pública lavrada nas folhas 111, livro nº251 em 18/09/2012. 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, 28 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: MARIA JACYRA REIS e ANGELA MARIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, auxiliar de enfermagem, RG n.º 580432865 - SSP/SP, CPF n.º 00338733809, com 63 
anos de idade, natural de CIPÓ - BA, nascida no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e cinquenta 
e quatro (31/10/1954), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 130, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de 
SEBASTIÃO ANTONIO DOS REIS, falecido há 47 anos e de CLARA ISABEL DOS REIS, falecida há 23 anosDivor-
ciada de José Olimpio dos Santos, conforme sentença datada de 11/12/1986, proferida pelo MM. Juiz de Di-
reito da Unica Vara Judicial da Comarca de Loanda-PR, nos autos de N°174/85. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciada, motorista, RG n.º 27346909 - SSP/SP, CPF n.º 13389067809, com 45 anos 
de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no dia doze de novembro de mil novecentos e setenta e dois 
(12/11/1972), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 130, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ JERO-
NIMO DOS SANTOS, falecido há 38 anos e de MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
domés� ca, com 68 anos de idade, residente em ARARAS - SP. Divorciada de Cosme Silva, conforme sentença 
datada de 21/08/2012, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de 
N°826/2012, processo n°157.01.2012.006166-5/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
KLEITON VIEIRA DE SOUZA e MYLLA ALVES DE SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, bal-
conista, RG n.º 442000637 - SSP/SP, CPF n.º 49029997818, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 196, fl s. nº 29, Termo nº 60133), nascido no dia nove de junho de mil novecentos e noventa e nove (09/06/1999), resi-
dente na Rua das Flores, 77, Vale Novo, Cubatão - SP, fi lho de AGUINALDO VIEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
isolador, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GILDASIA RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA, de nacionalida-
de brasileira, domés� ca, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 499445971 - SSP/SP, CPF n.º 47300607845, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 199, fl s. nº 339, Termo nº 61637), nascida no dia onze de janeiro de dois mil (11/01/2000), residente 
na Rua Santa Paula, 3, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de IVANILDO NUNES DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
eletricista, com 58 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de ELOIDE ALVES DE LIMA SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, operadora de caixa, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 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, 31 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: ADEMIR ARLINDO DOS SANTOS e KARLA HOPPE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, viúvo, aposentado, RG n.º 8373319X - SSP/SP, CPF n.º 00857217860, com 64 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia trinta de julho de mil novecentos e cinquenta e quatro (30/07/1954), residen-
te na Avenida Monteiro Lobato, 88, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO ARLINDO DOS SANTOS, 
falecido há 40 anos e de EROTIDES DIAS DOS SANTOS, falecida há 38 anosViúvo de Celena Jeronima dos 
Santos, falecida aos 21/04/2015, no Livro C-61, Fls.263, sob Nº19640 em Cubatão-SP.. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 73405383 - SSP/SP, CPF n.º 05567090803, com 
56 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de fevereiro de mil novecentos e sessenta e 
dois (09/02/1962), residente na Avenida Monteiro Lobato, 88, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO 
FREDERICO HOPPE, falecido há 15 anos e de ERNA HOPPE, falecida há 6 anos. Divorciada de Maurilio Viei-
ra Cunha, conforme sentença datada de 13/01/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de 
Cubatão-SP, nos autos de nº1005064-32.2016.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 30 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ARLINDO PEDRO DE SALES e ELIETE FERREIRA PARANHOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista carreteiro, RG n.º 24573312 - SSP/
SP, CPF n.º 13389865896, com 45 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia tre-
ze de dezembro de mil novecentos e setenta e dois (13/12/1972), residente na Rua João Oleia 
Aguilar, 68, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de CICERO PEDRO DE SALES, falecido há 20 
anos e de SEVERINA MARIA DE SALES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 74 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SPDivorciado de Maria José da Rocha, conforme sentença datada de 
06/07/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de 
N°597/2011, processo N°157.01.2011.003845-2/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, cozinheira escolar, RG n.º 254443941 - SSP/SP, CPF n.º 16957453880, 
com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de janeiro de mil 
novecentos e setenta e quatro (24/01/1974), residente na Rua Manoel Antonio da Silva, 25, bl.5, 
casa 1, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalida-
de brasileira, motorista, com 88 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA FABIANA 
PARANHOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 80 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Divorciada de Renato Almeida de Souza, conforme sentença datada de 22/03/2011, profe-
rida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca, nos autos de N°499,2010, processo 
N°157.01.2010.003116-4/000000-000. 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, 27 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo ar� -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: ADRYEL 
FELIX SABINO FERREIRA e EDUARDA DA 
SILVA SANTOS. Sendo a pretendente, de es-
tado civil solteira. 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, 13 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Cubatão participa da campanha 
contra Poliomielite e Sarampo

A capanha começa no proximo dia 04

Cubatão participa de, 04 
a 31 de agosto, da Campa-
nha Nacional de Vacinação 
contra a Poliomielite e Sa-
rampo. Serão 18 postos de 
vacinação distribuídos pela 
cidade, postos volantes, 
dois dias de mobilização e 
cerca de 200 pro� ssionais 
da Secretaria de Saúde en-
volvidos.

O alvo da campanha são 
crianças de um ano até qua-
tro anos, 11 meses e 29 dias. 
A meta é vacinar no míni-
mo 95% das 7.291 crianças 
dessa faixa etária residentes 
em Cubatão.

Para isso, 14 postos ofe-
recerão a vacina durante o 
período da campanha, de 
segunda a sexta-feira. São 
eles as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) 31 de Março, 

IMUNIZAÇÃO

Jardim Casqueiro, Jardim 
Nova República, Área 5 e 
Vila Nova; e as Unidades 
de Saúde da Família (USFs) 
Vale Verde, Ilha Caraguatá, 
Vila dos Pescadores, Vila 
São José, Cota 200, Cota 
95, Morro do Índio, Pilões 
e Mário Covas. Con� ra os 
endereços e horário de fun-
cionamento de cada unida-
de em https://goo.gl/mC-
5fAF .

Além das vacinas contra 

poliomielite e sarampo, as 
equipes irão conferir as ca-
dernetas para que qualquer 
outra vacina que esteja fal-
tando seja aplicada.

Dia D
Além do atendimento 

do dia-a-dia, haverá dois 
dias de mobilização, os cha-
mados Dias D, em dois sá-
bados, nos dias 04 e 18 de 
agosto, em que mais quatro 
unidades além das citadas 
acima irão participar. São 
elas as UBSs Vila Natal e 
CSU e as USFs Água Fria 
e Vila Esperança (CAIC). 
Nos dias D, as 18 unidades 
irão trabalhar das 8 às 17 
horas e exclusivamente para 
a vacinação contra polio-
mielite e sarampo.

O posto volante irá atuar 
nesses dois dias, atuando 
em três locais: Pastoral da 
Criança da Vila Elizabeth 
(8 às 11 horas), Associação 
dos Moradores da Pedrei-
ra (13 às 15 horas) e Posto 
Paulínea (15 às 16 horas).

Agosto Feliz
Nesta sexta (03), a partir 

das 16 horas, a Prefeitura 
lança a campanha de vaci-
nação em uma reunião com 
pais e alunos da UME Mar-
ta Josete Ramos Impaléa 
(CEU) (Rua Assembleia de 
Deus, 65). A reunião vai 
tratar da importância da 
vacinação nas crianças.

Pelo QR Code você confere todos 
os postos de vacinação

7 mil crianças 
é a meta de

 imunização para 
a campanha 

na cidade

ANTIRRÁBICA

Hora de vacinar o seu pet

Durante todo o mês 
de agosto, o Serviço de 
Controle de Zoonoses 
realiza a vacinação antir-
rábica gratuita. A cam-
panha vai percorrer os 
bairros da Cidade, aten-
dendo sempre das 09 às 
16 horas. Junto com a 
vacinação nos bairros, o 
atendimento aos animais 
de estimação será fei-
to na sede do serviço de 
Zoonoses, na Rua João 
Paulo I, 100, no Sítio Ca-
fezal, no mesmo horário.

A vacinação começou 
na última quarta (01), no 
Jardim São Francisco e 
Jardim Costa e Silva. Pas-
sou pelo Parque Fernan-
do Jorge e Vila Paulista 
na quinta (02) e nesta 
sexta (03) vai atender na 
Praça Getúlio Vargas e 
na Rodoviária Municipal 
Ayrton Senna da Silva, 
na Avenida Henry Bor-
den, s/nº.

Veja no QR Code todos 
os dias e locais de vacinação

Postos volantes
Além da vacinação nos 

bairros, haverá postos vo-
lantes ao longo da progra-
mação. O primeiro será no 
Costa Muniz, no dia 14, das 
14 às 16 horas. Depois no 

dia 28, em dois locais: na 
Mantiqueira, das 9 às 11 
horas, e na Vila Elizabe-
th, das 14 às 16 horas.

A Vila Noel recebe o 
posto volante no dia 29; 
a Vila Nova no dia 30 e o 
Jardim São Marcos no dia 
31, nos três casos das 14 
às 16 horas.

Veja os dias e locais para vacinar o 
seu pet no portal do Acontece
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DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

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

ALUGA

• Salão comercial 
no Centro

• Apartamento 
no Casqueiro

• Casa Vila Nova
• Sobrepostas no 

Vale Verde
• Apartamento 

e galpão no 
Centro

VENDE

• Lindo sala living na 
Ilha Porchat

• Sobrepostas no Vale 
Verde com 2 quartos

• Apartamento Jd. 
Casqueiro - 2 quar-
tos

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

• Pintura
• Faxina

Desempregado, ofereço-me 
para serviços gerais:

Aroldo - 988113117

• Jardinagem
• Aux. de Elétrica e Hidraulica

almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira,371-Centro

LOCAÇÃO

• Apartamento Jd. Cas-
queiro R$1.000,00 (PA-
COTE).

• Apto João Marion com 
1 dormitório R$900,00 
(PACOTE)

• Apto Av. Beira Mar de 2 
dormitórios R$1.100,00 
(PACOTE).

• Apto Jd. São Francisco 
2 dormitórios R$850,00 
(PACOTE)

• Sobrado na Ponte Nova, 
Mobiliado 3 dormitó-
rios e 1 suíte Ref: 1451 - 
R$2.000,00.

• Triplex na Ponte Nova 
com 3 dormitórios 
R$1.700,00.

• Galpão frente ao Centro 
Esporti vo de Cubatão 
R$2.800,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA

• Apartamento na Praia Grande 
próximo ao campo da aviação. 
R$180.000,00.

• Apartamento de 02 dormitórios 
Praia Grande, c/ salão de festas 
e piscina. R$225.000,00.

• Sobreposta baixa no bairro Jar-
dim Casqueiro. 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro. Valor 
R$290.000,00.

• Apartamento na Praia Grande. 2 
dormitórios R$250.000,00.

• Casa na Av. Henry Bordem com 
2 dormitórios R$300.000,00.

• Casa Geminada na Praia 
Grande com 2 dormitórios 
R$280.000,00.

• Apartamento no Jardim Cas-
queiro com 1 dormitório 
R$160.000,00.

• Casa na Vila Natal com 3 dormi-
tórios e 1 suíte R$230.000,00.

Rodrigo Alemão: implantação de pontos literários
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indi-

cação junto a mesa da Câmara solicitando gestões junto 
aos setores a implantação dos pontos literários na Cidade, 
como forma de incentivo à leitura e a cultura no municí-
pio. 

Os pontos literários são estandes de livros a serem ins-
talados em pontos de grande circulação na cidade, onde 
os moradores podem pegar livros e gibis para leitura e que 
devem ser devolvidos posteriormente. A indicação foi en-
caminhada aos setores competentes.

Rafael Tucla quer política de integridade
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou projeto de lei 

que institui a Política Municipal da Transparência, Integri-
dade, Prevenção e Combate à Corrupção. 

A lei tem por objetivo instituir uma política permanente 
de transparência dos atos públicos e promover o combate 

constante à corrupção de forma preventiva e e� ciente.
O projeto de lei protocolado esta semana será analisa-

do pelas Comissões da Câmara e na sequência será colo-
cado em discussão para apreciação e votação dos demais 
vereadores no plenário. 

Sérgio Calçados: identificação dos cabos nos postes
O vereador Sérgio Calçados (PPS) apresentou requerimento 

junto ao poder Executivo solicitando que seja encaminhado à 
Câmara um projeto de lei que obrigue as empresas estatais, con-
cessionárias ou prestadores de serviços que operem com cabe-
amento na cidade a identi� carem os cabos inutilizados e � ação 

excedente.
De acordo com o vereador, o projeto ajudaria a organizar 

toda a � ação nos postes da Cidade, facilitando a identi� cação 
das empresas e auxiliando a população no momento de solicitar 
um reparo e minimizando a possibilidade de algum acidente.

AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES   LEGISLATIVO CUBATENSE

Aguinaldo Araújo pede mudança no intermunicipal
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indi-

cação junto à mesa da Câmara solicitando que sejam feitas 
gestões junto aos órgãos competentes a � m de alterar o iti-
nerário dos ônibus intermunicipais que fazem o trajeto entre 
Santos e Cubatão.

De acordo com o vereador, o trajeto ideal levaria os ônibus 
até a Praça Ideal Alonso, na Ponte Nova, atendendo melhor os 
bairros do Jardim Casqueiro e Ponte Nova, já que ambos têm 
grande extensão territorial. A indicação foi encaminhada aos 
setores competentes.

Lalá faz prestação de contas de seu mandato
O vereador Lalá (SD) reuniu dezenas de pessoas no último 

domingo (29), para apresentar um balanço de sua atuação po-
lítica como representante do povo no Poder Legislativo. Du-
rante o Encontro que aconteceu sede da Associação de Mora-
dores do Conjunto Mário Covas, foi feita uma avaliação das 

ações realizadas até o momento e uma apresentação sobre as 
próximas iniciativas para a promoção de toda a comunidade. 

O evento contou com a presença do prefeito Ademário 
Oliveira que também fez uma breve apresentação sobre seu 
governo e respondeu perguntas dos munícipes.

Marcinho quer comportas no canal da Vila Natal
O vereador Marcinho (PSB) apresentou indicação à mesa 

da Câmara solicitando ao setor de obras da Prefeitura para 
que sejam instaladas comportas de contenção no canal da 
Vila Natal.

Segundo o vereador, o problema é antigo e o local sofre 

com enchentes durante o período de chuvas e as comportas 
auxiliariam no escoamento da água, que prejudica principal-
mente os moradores que residem próximo ao canal. A indica-
ção foi encaminhada ao setor competente para que as provi-
dências sejam tomadas.

PARCERIA

Adaf e Santos F.C. estreitam laços 
Após a conquista da 

Caraguá Cup, no mês 
passado, a diretoria da 
Adaf (Associação Des-
portiva de Avaliação e 
Formação) de Cubatão 
segue trabalhando. 

Nesta semana, a equi-
pe se reuniu com o vi-
ce-presidente do Santos 
Futebol Clube, Orlando 
Rollo, para estreitar laços 
e viabilizar uma parceria 
em busca de novos talen-
tos.

Segundo o presiden-
te da Adaf, Elan ‘Batoré’ 
Santos, a reunião serviu 
para aproximar a entida-
de do clube. “A reunião 

foi produtiva. Acertamos 
algumas coisas e estamos 
caminhando para uma 
parceria que pode levar 
os melhores da Cidade 
para a base do Santos”, 
comentou.

Batoré também re-
velou que a parceria vai 
além do espaço para jo-
vens jogadores. “Nossa 
equipe poderá, em breve, 
estagiar nas categorias 
de base do Peixe, para 
aprender mais do que 
está sendo feito nos gran-
des clubes em termos de 
treinamento físico, tático, 
técnico e também no cui-
dado com a criança e ao 

adolescente”.
Junto a tudo isso, ain-

da há a possibilidade de 
uma ajuda material, que 
está sendo conversada. 
“O clube nos abriu as 
portas e muita coisa boa 
pode surgir dessa par-
ceria. Inclusive existe a 
possibilidade do Santos 

Rodrigo Alexandre, observador 
técnico da Portuguesa Santista; 
Elan ‘Batoré’ Santos, presidente 

da Adaf; Orlando Rollo, vice-
-presidente do Santos e o trei-
nador da Adaf, Maicon, posam 

para a foto após a reunião.

nos ajudar com material. 
Além disso, nossos me-
ninos também poderão 
conhecer a estrutura do 
clube, a Vila Belmiro e o 
memorial das conquistas. 
As conversas continuam 
e esperamos que essa par-
ceria renda grandes fru-
tos”, � naliza Batoré.
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FSFX

A importância 
do aleitamento 
materno
Na semana mundial do aleitamento materno, o Hospital de Cubatão 
ressalta a importância do cuidado e do contato do bebê com a mãe 
desde o primeiro minuto de vida

“Amamentar é um ato 
de amor”. Essa frase se 
tornou referência quan-
do se fala da importância 
do aleitamento materno. 
Além do amor envolvido, 
há também toda a parte 
nutricional e de proteção 
da criança, já que é no leite 
materno que o recém-nas-
cido encontra anticorpos 
para se proteger de doen-
ças. 

A doutora Ana Cristi-
na Martinez de Carvalho, 
pediatra do Hospital de 
Cubatão, explica a impor-
tância da amamentação: 
“Durante os primeiros seis 
meses de vida, o leite ma-
terno é o único alimento 
que a criança pode, e deve, 
ingerir. Nele estão todos os 
nutrientes necessários para 
o seu crescimento e a pro-
teção do seu organismo, 
além de potencializar o 
vínculo afetivo entre a mãe 
e o bebê”.

‘Pele a Pele‘
A pediatra ressalta a 

importância de uma prá-
tica adotada pelo Hospital 
de Cubatão e que estimula 
a mãe a aderir à prática da 
amamentação, logo após o 
parto: é o contato ‘Pele a 
Pele’.

Nessa prática, que faz 
parte do processo de par-
to humanizado, adotado 
pelo HC, o bebê vai para 
o colo da mãe segundos 
após o seu nascimento, 
antes mesmo de cortar o 
cordão umbilical. “O Pele 
a Pele é uma prática que 
foi alvo de estudos e tem 
uma e� cácia comprovada 
pela medicina. Mãe e bebê 
criam os laços logo após ao 
nascimento, e a primeira 
amamentação acontece ali 
mesmo. O bebê, por ins-
tinto, procura o peito da 
mãe para se alimentar; e a 
mãe, por instinto também, 
já o coloca no peito para 

isso. É um ato de amor, de 
aprendizado e de vital im-
portância, já que esse con-
tato ajuda na regulação de 
temperatura corporal do 
bebê”, comenta.

Outro ponto relevante 
é que a prática tem auxi-
liado na diminuição dos 
casos de depressão pós-
-parto. “O vínculo começa 
na sala de parto, assim que 
o bebê nasce, estabelecen-
do o contato natural, o que 
contribui para uma relação 
mais tranquila. Os casos de 
depressão pós-parto dimi-
nuem drasticamente quan-
do essa prática é adotada”, 
argumenta.

Hospital Amigo 
da Criança

Em conjunto com todo 
o trabalho em relação a 
orientação da mãe e o ‘Pele 
a Pele’, o Hospital de Cuba-
tão também é portador do 
selo Hospital Amigo da 

Criança. “Assim todo o 
foco na hora do parto é em 
torno da mulher. Para as 
equipes médica, de enfer-
magem e todos que estão 
envolvidos no processo, 
desde o pré-natal, a mu-
lher é o centro das aten-
ções. E esse cuidado com 
a mãe, re� ete na saúde do 
bebê”, enfatiza a pediatra.

A doutora lembra que 
a hora do parto também é 
vital e a mãe deve ter toda 
a liberdade para escolher 
a forma do parto natural. 
“Faz parte do parto hu-
manizado, política que 
adotamos como regra. A 
equipe explica os benefí-
cios do parto normal para 
a mãe, mas é ela quem es-
colhe como e onde quer 
dar à luz ”. Ainda segundo 
a pediatra, a orientação da 
equipe do HC é só orien-
tar a mãe para um outro 
tipo de parto quando há 
algum risco para a criança 

ou para a mãe.

Estrutura de ponta
Com a reformulação 

feita pela Fundação São 
Francisco Xavier, gestora 
do Hospital de Cubatão, 
a maternidade ganhou 
equipamentos modernos, 

Divulgação FSFX

além de possuir uma equi-
pe quali� cada para atender 
às gestantes e suas famílias 
da melhor forma. O HC 
também conta com UTI 
neonatal para atender ca-
sos mais graves, em que o 
bebê precisa de cuidados 
especiais.

Enfermeira 
auxilia 
gestante 
durante o 
parto hu-
manizado, 
que inclui 
orientações 
sobre ama-
mentação

Ao Acontece, dra Ana Cristina fala sobre o 
todo o processo do parto humanizado


