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Palestra encerra 
programação do 
Setembro Amarelo

Psicólogas da Cruz 
Vermelha falam sobre 
o tema na Acic, encer-
rando a programação 
oficial.  O Corpo Co-
reográfico da Banda 

Sinfônica de Cubatão 
(foto) realizou apre-
sentação e entrega de 
panfletos sobre a cam-
panha de combate ao 
suicídio.  03
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Helena Parreira
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A exposição foto-
gráfica “O CAMP 
através das len-

tes”, que está no 
saguão da Pre-

feitura mostra o 
olhar dos aprendi-

zes sobre a enti-
dade e faz parte 
dos 47 anos do 

CAMP que, nesta 
sexta (28), entre-
ga certificado de 
formação a ado-

lescentes.  07

Heróis e vilões 
invadem a ACIC 
no Polo Comics 
and Games, que 
acontece neste 
domingo (30)

Os filhos 
da Política
no Kaos

Boneca MomoHC atende
mutuários 
da Caixa

Lourimar
Vieira, do Kaos 
deve assumir 
secretaria de 
Cultura

Doria visita
Cubatão é 
‘tietado’ e até 
engraxa sapato 
na avenida

13º: vice de 
Bolsonaro 
fala besteira 
e prejudica 
campanha

Anunciada há 3 
meses por 
Acontece Marcia 
Terras se prepara 
para assumir

PRB aperta 
vereadores De 
Lana e Cavaco 
por infideli-
dade partidária

Com um roteiro 
descontraído e cheio 
de aventuras, “Os 
Filhos da Política” 
trazem a discussão 
sobre política em 
apresentação nesta 
sexta (28), no Teatro 
do Kaos, a partir das 
20 horas.   05

Roubo de dados, uma brincadeira digital ou 
um mito? Entenda o risco por trás da boneca que 
está viralizando entre as crianças e adolescentes 
na internet. 07

Depois de anos de 
aborrecimento,  os 
servidores munici-
pais ativos e inativos, 
mutuários da Cai-
xa de Previdência, 
agora são atendidos 
com excelência no 
Hospital Municipal 
de Cubatão. 03

USF é 
referência 
em saúde

Equipe da unida-
de do Morro do Ín-
dio apresentou seus 
trabalhos para as 
cidades da região a 
convite do Departa-
mento Regional de 
Saúde, que reconhe-
ceu a eficiência do 
trabalho. 03

Divulgação /PMC



02 28 de setembro de 2018 digital.com.br

JORNALISTA CIDO BARBOSA
Diretor Presidente 

BAIXADA SANTISTA Circulação  10 MIL EXEMPLARES Tiragem

REDAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - PUBLICIDADE
Rua Guarujá, nº 13 - Jd. Sta Tereza - Cubatão -SP
Tronco chave: (13) 3361-5212
jornalacontece@acontecedigital.com.br

Os artigos assinados 
são de responsabilidade 
de seus autores e não 

refletem, necessariamente, 
a opinião do jornal.Publicado desde 1999

Acontece Comunicações 036993790001-68

REDE SOCIAL
Jornal Acontece

@AconteceDigital

@AconteceDigital

  13 99792-3789

coluna do Cido Barbosa cidobarbosa@uol.com.br

Parto demorado
O anúncio o� -

cial da professo-
ra Marcia Terras 
como nova secre-
tária de Educação 
deve sair a qual-
quer momento.  A 
de� nição do nome 
para o comando da 
pasta ocorreu, há 
três meses, confor-
me noticiado por 
Acontece, à épo-
ca. Desde então 
se intensi� caram 
as articulações de 
bastidores, para 
a con� rmação do 
nome. Até o fecha-
mento desta edição 
a portaria não ti-
nha saído do forno 
mas, nos corredo-
res do governo, ela 
já é tida como se-
cretária.

Infi delidade partidária
Não estaria muito bom o clima com os dois vereadores 

do PRB com a direção do Partido. O presidente municipal 
Edinho con� rmou que há uma determinação estadual para 
que os vereadores Anderson de Lana e Cléber do Cavaco se 
alinhem com o Partido sob o risco de serem expulsos por 
in� delidade partidária, situação pela qual, o Partido pode-
ria pedir a devolução dos mandatos. A queixa é de que os 
vereadores teriam usado a sigla para se eleger e depois ig-
norado o Partido.

Keny Mendes
Caso de in� delidade partidária de maior envergadura foi 

divulgado por acontecedigital, no começo da semana. O ve-
reador santista  Kenny teve o mandato cassado, pelo TRE. 

Ele perdeu o direito a cadeira pois, este ano, trocou o PSDB, 
partido pelo qual foi eleito vereador, para disputar como 
candidato a deputado estadual pelo PP. A decisão não tem 
nada a ver com o registro da candidatura, que segue nor-
malmente.

Até o fechamento desta edição a Câmara de Santos ain-
da não havia sido noti� cada para dar posse ao suplente. 
Kenny recorreu.

640 por 1
O concurso da Câmara é para apenas 19 vagas, em seis 

funções mas, 12.319 candidatos estão na disputa: são mais 
de 647 candidatos para cada vaga. A disputa é muito mais 
acirrada do que a campanha para vereador onde cerca de 
150 disputam 15 vagas: bem menos, 10 candidatos por 
vaga.

As provas serão neste domingo de manhã e a tarde: em 
alguns casos o mesmo candidato disputará duas vagas. Tem 
prova até em Santos: informações no site do ibamsp-con-
cursos.org.br na ‘área 
do candidato’.

Na Cultura
A coluna teve 

acesso a informação 
de que o nome do fu-
turo comandante da 
secretaria de Cultura, 
já estaria de� nido: 
o produtor cultural 
Lourimar Vieira, do 
Tetro do Kaos, teria 
aceitado o convite 
para assumir a pasta, 
atualmente sob o co-
mando interino do vice prefeito.

Depois de acumular três secretarias, o vice-prefeito Pe-
dro de Sá, deve se concentrar no seu principal posto, a se-
cretaria de planejamento:  ele acumula Educação e Cultura.   

Jabuticas Brasileiras
O General Mourão, vice da chapa de Jair Bolsonaro, cau-

sou polêmica nesta quarta (26). Durante palestra na Câma-
ra de Dirigentes Lojistas de Uruguaiana, no Rio Grande do 

Candidatos movimentam o espaço

Doria cumprimenta eleitores em Cubatão

Já está funcionando o espa-
ço térreo do prédio do Jornal 
Acontece para reuniões, festas e 
eventos para até 100 pessoas.  No 
domingo munícipes conheceram 
as propostas dos candidatos: 
deputada federal Renata Abreu e 
Marcio da Farmácia

Nesta quarta-feira, o candidato do 
PSDB ao governo do Estado percorreu as 
cidades da Baixada, em caminhada nos 
principais centros comerciais. Em Cuba-
tão, João Doria saiu da Praça Princesa Isa-
bel em caminhada até a 9 de Abril 
ao lado do seu principal cabo elei-
toral na cidade, o prefeito Ademá-
rio e outros correligionários. 

Tietagem
Rodeado por centenas de ca-

bos eleitorais, muita gente parou 
para abraçar e fotografar ao lado 
do candidato tucano, sempre 
acompanhado dos prefeitos Ade-
mário (Cubatão), Alberto Mou-
rão (Praia Grande), Caio Matheus 
(Bertioga) e deputados da região. 
Na padaria da praça Princesa Isa-

Sul, o general a� rmou que o décimo terceiro salário é uma 
das ‘jabuticabas brasileiras’, dizendo que “se a gente arreca-
da por 12 meses, como pagamos 13 salários?”

Mourão ainda falou que o país precisa de uma reforma 
trabalhista séria para ‘tirar a mochila das costas dos empre-
sários’.

 
Bolsonaro rebateu
Pelo twitter, o presidenciável Jair Bolsonaro rebateu a de-

claração. “O 13° salário do trabalhador está previsto no art. 
7° da Constituição em capítulo das cláusulas pétreas (não 
passível de ser suprimido sequer por proposta de emenda à 
Constituição). Criticá-lo, além de uma ofensa a quem tra-
balha, confessa desconhecer a Constituição”, a� rmou.

#Elenão
Neste sábado (29), Santos sedia a manifestação do mo-

vimento #Elenão, organizado pelo movimento ‘Mulheres 
Unidas Contra Bolsonaro’. O ato acontece na Praça Inde-
pendência, a partir das 15 horas.

O Movimento, que surgiu nas redes sociais e até às 20 
horas desta quarta-feira contava com mais de 3,4 milhões 
de adeptas no Brasil e até exterior.

1ª Parada LGBT
Já no domingo (30), é a vez do Centro Histórico de 

Santos ser palco de manifestação. Santos recebe a primei-
ra edição da Parada LGBT. Segundo a organização, serão 
10 horas de atividades como apresentação de artistas, DJs, 
performances, dança, teatro, artes plásticas e visuais, litera-
tura, fotogra� a, feira LGBT, debates, o� cinas de drag, ma-
quiagem, vogueing, etc. O evento começa às 10 da manhã 
e segue até a noite.

Disputa
A presença de Doria acirrou a disputa na região, reduto 

do atual governador Marcio França. ‘A richa’ também � cou 
perceptível no centro da cidade. Enquanto Doria cumpri-
mentava eleitores, o sta�  de campanha do governador in-
tensi� cou o bandeiraço na avenida 9 de abril.

As pesquisas indicam a liderança isolada de Doria e 
Ska� , porém o fato de o atual governador entrar em curva 
ascendente na reta � nal, está deixando os líderes com as 
‘barbas de molho’. 

Correligionários do 
PPS organizam encon-
tro com a candidata 
a deputada federal 
Polyana Gama e o 
estadual Davi Zaia. Os 
candidatos apresenta-
rão suas propostas aos 
munícipes no Espaço 
Acontece, Rua Guarujá 
número 11.
Acontece na sexta dia 
28, as 17h.

Encontro com Pollyana Gama e 
Davi Zaia, na tarde desta sexta

Renata Abreu e Marcio da Farmácia, 
falaram no domingo

bel, Dória parou para tomar o café 
de Cubatão. O candidato encerrou 
o dia com o encontro regional jun-
to a Ademário e os demais prefeito 
tucanos da região. 
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Saúde

USF do Morro do Índio 
vira referência da saúde

Prevenção

Unidade de Saúde da Família mantém ação voltada para a redução 
da mortalidade materno-infantil

De segunda a sexta-fei-
ra, a equipe de 12 agentes 
comunitários da Unidade 
de Saúde da Família (USF), 
no Morro do Índio, percor-
re as ruas do bairro e visi-
ta famílias para conhecer e 
atualizar informações sobre 
as condições de saúde da 
população

Utilizando o aplicativo 
do Ministério da Saúde, 
E-SUS, os agentes atuali-
zam diariamente os dados 
de cobertura vacinal, pre-
sença de diabéticos e hiper-
tensos entre os moradores, 
bem como o acompanha-
mento de pré-natal, dando 
mais e� cácia às atividades 
de prevenção e identi� can-
do situações crônicas.

As informações sobre o 
pré-natal e a cobertura vaci-
nal têm impacto sobretudo 

no planejamento da unida-
de no combate à mortalida-
de materno-infantil, uma 
das prioridades desde sua 
instalação no início do ano. 
O planejamento é feito com 
parceria da Secretaria de 
Saúde do Estado e do Labo-
ratório de Atenção a Con-
dições Crônicas (LACC), 
que buscam melhorar os 
indicadores de Saúde de 
microrregiões por meio de 
ações especí� cas voltadas 
para a população local.

O gerente da unidade, 
Cristiano Bezerra, ressalta 
que a atualização contínua 
das informações permite 
antecipar situações e, as-
sim, agir de forma mais e� -
caz. Uma das diretrizes é o 
monitoramento constante 
das gestantes desde o início 
do pré-natal até o pós-par-

to. "Desta forma, prioriza-
mos a prevenção, que é da 
natureza do Programa Saú-
de da Família, e programa-
mos as visitas familiares de 
médicos e � sioterapeutas de 
acordo com as necessidades 

Divulgação/ PMC

Referência
Na última terça (25), 

a equipe da UBS foi con-
vidada pela Diretoria Re-
gional de Saúde (DRS) 
a apresentar aos demais 
municípios a metodologia 
de uso das informações.

A secretária-adjunta 
de Saúde, Denise Rodri-
gues, destacou o interesse 
que o trabalho desper-
tou: “As representantes da 
atenção básica dos muni-

de cada família". As infor-
mações permitem também 
programar palestras, en-
contros temáticos e rodas 
de conversa. "Isso exige es-
forço dos agentes, que estão 
todos os dias na rua".

cípios da região � caram 
encantadas e solicitaram 
uma apresentação para as 
equipes de seus municí-
pios”. 

A mortalidade ma-
terna foi zerada no 1º 
semestre de 2018; já a 
mortalidade infantil tem 
apresentado queda desde 
2015 e em 2017 teve o me-
nor índice: 13,58 mortes a 
cada mil nascidos vivos.

Palestra e dança 
encerram mês 
de prevenção 

Setembro Amarelo

Ao longo do 
mês, ocorreram 
rodas de 
conversa nas 
unidades de 
Saúde

O encerramento da 
programação do Setem-
bro Amarelo ocorre nesta 
sexta (28), com a palestra 
"Prevenção ao Suicídio", 
com as psicólogas da 
Cruz Vermelha Chystina 
Kato Luz e Grasiela Eis-
mann. 

O encontro come-
ça às 9 horas, na sede da 
Associação Comercial 
e Industrial de Cubatão 
(Acic), na Rua Bahia, 
171, também com uma 
apresentação do Studio 
de Dança Alessandra 
Pannuci.

A força da arte na cam-
panha apareceu também 
no último sábado (24), 
quando o Corpo Coreo-
grá� co da Banda Sinfôni-
ca de Cubatão fez uma 
apresentação na Avenida 
Nove de abril, em frente 
à Biblioteca, e aproveitou 
para distribuir ao público 
� tas amarelas e material 
educativo produzido pela 
Secretaria de Saúde.

Desde o início do mês, 
a Secretaria de Saúde tem 
realizado rodas de conver-
sa em uma série de unida-
des de Saúde. Nesta últi-
ma semana da campanha, 
os encontros ocorreram 
na USF Água Fria, dia 25,; 
UBS Vila Natal, dia 26; 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) Parque 
São Luiz, dia 26; e Serviço 
de Especialidades Pediá-
tricas, no dia 27.
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Excelência no atendimento 
aos servidores da Caixa

Hospital de Cubatão

Os mutuários da Caixa 
de Previdência de Cuba-
tão podem contar com o 
atendimento do Hospital 
de Cubatão, mantido pela 
Fundação São Francisco 
Xavier (FSFX). 

O convênio oferece ser-
viços de saúde com quali-
dade para os mais de 9 mil 
mutuários na região (entre 

servidores municipais em 
atividade, aposentados e 
pensionistas do Fundo de 
Previdência). 

Na prática, o convênio 
facilita o atendimento à 
saúde dos servidores que, 
antes tinham que se deslo-
car para as demais cidades 
da Baixada.

 Além do atendimento 
24h para casos de urgência 
e emergência em pediatria, 
ortopedia, clínica médica 
e cirúrgica, ginecologia e 
obstetrícia, os bene� ciá-
rios têm acesso a todos os 
serviços do Hospital de 
Cubatão. 

Serviços do Hospital de Cubatão: 
excelência no atendimento, 
segurança e humanização

Anestesiologia, Cardiologia, Ci-
rurgia Pediátrica, Cirurgia Toráxica, 
Cirurgia Vascular, Clínica Cirúrgica, 
Clínica Médica, Ecocardiogra� a, He-
matologia, Traumatologia, Terapia In-
tensiva, Radiologia, Cardiopediatria, 

Corpo clínico composto por 130 médicos 
de 27 especialidades

Marcação de 
consultas e exames 
para os servidores da 
Caixa de Previdência

Presencial: 
Recepções do HC  
diariamente 
de 7h às 19h
(13) 3388-4902

Av. Henry Borden, s/n  
Vila Santa Rosa 
(13) 3388-4907

Pediatria, Ortopedia, Colonoscopia, 
Endoscopia, Dermatologia, O� almolo-
gia, Pneumologia, Psquiatria, Nefrolo-
gia, Neurologia, Neurologia Cirúrgica, 
Urologia, Cirurgia Bucomaxilo, Cirur-
gia Plástica.

“Depois de muito tempo sem qualquer 
amparo de emergência hospitalar, o 

servidor público agora tem retaguarda. 
O convênio entre a nossa Caixa de 

Previdência e a Fundação São Francisco 
Xavier oferece o que há de melhor em 

atendimento médico. Minha família teve 
acolhimento humano, médicos e toda a 

equipe realmente olharam nos nossos olhos. 
Tenho condições de afi rmar que nunca 
fomos tão bem atendidos em nenhum 
outro hospital da Região. Tudo isso, ao 

lado de casa”.
Julio Cesar Chaves - Funcionário Público

DEPOIMENTO

• Hospital Geral 

• Maternidade / Centro Obstétrico

• Internação

• Cirurgias

• UTI’s Adulto, Pediátrica e Neonatal

• Serviços de diagnósticos por Imagem

• Laboratório

• Atendimento 24h com as especialidades:   

 clínica médica, pediatria, clínica cirúrgica,  

 ortopedia, ginecologia e obstetrícia

www.hospitaldecubatao.com.br
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ADAF
Depois de voltarem como campeões da CaraguaCup, os atletas cubatenses da Adaf 
partiram em mais uma missão, estreiando na Taça Band-Vale 2018: a galera da Cate-
goria de Base Sub 13 e Sub 15, foi para São José dos Campos, no último domingo.
Que venha mais título!

Cresce a movimentação dos can-
didatos em Cubatão, na reta fi nal. 
Na foto, o lançamento ofi cial da 
campanha do candidato a depu-
tado estadual do PMN local. 
Animados, os amigos do Kadu 
acreditam que “ainda é possível 
renovar e ter um representante 
cubatense na Assembléia”.

ELES ESTÃO DE VOLTA
Num roteiro descontraído e cheio de aventuras, a Zona de Arte 
Macako Que Ri  traz uma discussão séria sobre política através 
do espetáculo ‘Os fi lhos da política’. A peça já ganhou visibi-
lidade pela forma simples de abordar o assunto e é recebida 
com casa cheia.
Nesta sexta (28) mais uma edição do espetáculo acontece no 
Teatro do Kaos, as 20h. Convites custam R$ 30,00 antecipados 
e podem ser adquiridos diretamente com o elenco. Estudantes 
pagam meia. O kaos fi ca na Praça Joaquim Montenegro, no Sí-
tio Cafezal

0528  de setembro de 2018digital.com.br

Em comemoração ao início da Primavera, essa semana, os alunos 

do Colégio ABC realizaram uma ação pela comunidade. Os pequenos 

entregaram fl ores aos moradores do bairro no entorno da escola. A 

maior surpresa eram as próprias fl ores serem confeccionadas com 

muito carinho pelos alunos. 

ABC da ‘boas vindas’ à
 Primavera

MAIS BELEZA NO CENTRO DA CIDADE
O Studio One recebeu, com muito bom gosto, clientes e amigos na última sexta (21) em coquetel de 
inauguração do estiloso espaço que fi ca na Av. Joaquim Miguel Couto, 645. Com a proposta de agregar 
moda, beleza e saúde, o espaço é amplo e detalhadamente elaborado para proporcionar bem estar e 
conforto aos clientes. A Haline Boutique, é quem dá as dicas no quesito moda.
Para selar o novo momento, o Studio One preparou a ‘Semana da Beleza’, que vai até o dia 30. Corre 
que ainda dá tempo. Mais informações: (13) 3304-0823 ou whatsapp (13) 98855-3555

A NOVA VOZ DO GOSPEL
No último sábado (22), a cantora Silvane Silva, de 
Cubatão, venceu o concurso regional A Voz Gospel. 
Na grande fi nal, que foi realizado na Igreja Amor 
e Vida, em Praia Grande, a cantora obteve duzen-
tos votos a mais que a segunda colocada, em uma 
disputa que contou com quatro participantes. O 
concurso funciona nos mesmos moldes do famoso 
‘The Voice’ e teve a participação de cantores gos-
pel de toda a Baixada Santista.

Médico, advogado e professor de Artes 
Marciais, tem um compromisso permanente 

com a saúde, a justiça, esporte e educação
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com a saúde, a justiça, esporte e educação

CN
PJ

: 3
1.

16
5.

30
5/

00
01

-8
7 

Va
lo

r d
es

ta
 p

ub
lic

aç
ão

: R
$ 

1.
00

0,
00



06 28 de setembro de 2018 digital.com.br

editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

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

LOCAÇÃO

• Apartamento Jd. 
Casqueiro R$1.000,00 
(PACOTE).

• 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 dormitórios 
e 1 suíte Ref: 1451 - 
R$2.000,00.

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

• Galpão frente ao Centro 
Espor� 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 dormitó-
rios 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 
Casqueiro com 1 dormitório 
R$160.000,00.

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

(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

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CRISTIANO FIRMINO DA SILVA e MARIA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 28363023 - SSP/SP, CPF n.º 26198346862, 
com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de setembro de mil novecentos 
e setenta e sete (23/09/1977), residente na RUA seis, 20, fabril, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS FIRMINO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente na RUA seis, 20, em 
Cubatão - SP e de JOSEFA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 03 anosDivorciado de 
Alessandra Soares dos Santos, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ªVara do Foro de 
Cubatão-SP, aos 28/01/2016, transitada em julgado 10/03/2016, processo nº100832-11.2015.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 0864305214 - SSP/BA, CPF n.º 
01780168535, com 41 anos de idade, natural de ITABUNA - BA (Itabuna-BA  Livro nº 49, fl s. nº 272, Termo 
nº 55886), nascida no dia quatro de agosto de mil novecentos e setenta e sete (04/08/1977), residente na 
RUA seis, 20, fabril, Cubatão - SP, fi lha de MIGUEL HONORATO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 06 anos e de IVETE BISPO CARDOSO, de nacionalidade brasileira, desaparecida há 40 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, 19 de setembro 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: DIOGO CAINÃ DA SILVA SANTOS e NATALIA MORETT FEITOSA MAIA DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de prudução, RG n.º 421466844 - SSP/SP, CPF n.º 
45614433805, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 177, fl s. nº 106, Termo nº 
52648), nascido no dia onze de julho de mil novecentos e noventa e seis (11/07/1996), residente na Rua Marina 
Lourenço de Oliveira, 55, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO MARCELO DA SILVA SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADRIANA APARECIDA 
DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administra� vo, RG n.º 467007779 - SSP/SP, CPF 
n.º 23222116806, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 195, fl s. nº 
36, Termo nº 117510), nascida no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa (16/04/1990), residente 
na Avenida Ferroviária, 990, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de VALMIR CAETANO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, vigilante, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JAEL FEITOSA MAIA 
DOS SANTOS, 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, 19 de setembro 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: TIEGO SILVA SANTANA e GILVANIELE PEREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar de jardinagem, RG n.º 1000170373 - SSP/BA, CPF n.º 03727502576, com 
29 anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Salvador - BA  Livro nº 443, fl s. nº 65, Termo nº 144661), 
nascido no dia primeiro de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (01/08/1989), residente na Rua Santa 
Júlia, 3, A, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de ADAILTON SILVA SANTANA, de nacionalidade brasi-
leira, caminhoneiro, com 61 anos de idade, residente em SALVADOR - BA e de TEREZINHA SILVA SANTANA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em SALVADOR - BA . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 397060397 - SSP/SP, 
CPF n.º 37835049880, com 33 anos de idade, natural de PALMARES - PE (Água Preta-PE  Livro nº 10, fl s. 
nº 275, Termo nº 9682), nascida no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(29/12/1984), residente na Rua Amaro Manoel dos Santos, 30, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha 
de GINALDO SOARES DA SILVA, falecido há 8 anos e de MARIA CÍCERA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 52 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, 20 de setembro de 2018
 O Ofi cial: Fabio Capraro

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: EDSON PEREIRA DOS SANTOS e GLAUCE VIEITES HIPOLITO ADIEGO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, professor, com 51 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascido no dia doze de novembro de mil novecentos e sessenta e seis (12/11/1966), residente na RUA 
João Mar� ns Sobrinho, 60, Parque São Luís, Cubatão - SP, fi lho de EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS e 
de DELZUITA SANTANA DOS SANTOS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
professora, com 38 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e quatro de julho de 
mil novecentos e oitenta (24/07/1980), residente na RUA Cecilia Meireles, 338, Solemar, PRAIA GRAN-
DE - SP, fi lha de JOSÉ HIPOLITO ADIEGO e de NEIDE VIEITES HIPOLITO ADIEGO. 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, 20 de setembro 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: COSME DA SILVA e ADALVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, encarregado de carpinteiro, RG n.º 368797089 - SSP/SP, CPF n.º 34658777487, com 55 anos de 
idade, natural de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL (Pão de Açucaer-AL  Livro nº 15, fl s. nº 96, Termo nº 6307), 
nascido no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e sessenta e três (29/01/1963), residente na Rua 
das Violetas, 342, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de BENICIO MIGUEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 92 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL e de ROSIETE MARIA DE JE-
SUS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 88 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DA TAPERA 
- AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 375385514 - SSP/SP, CPF 
n.º 39263466807, com 51 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL (São José da Tapera - AL  
Livro nº 11, fl s. nº 36, Termo nº 7818), nascida no dia sete de agosto de mil novecentos e sessenta e sete 
(07/08/1967), residente na Rua das Violetas, 342, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ANTONIO DOS 
SANTOS, falecida há 10 anos e de MARIA JOSÉ DE JESUS, falecida há 1 ano. 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, 20 de setembro 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 TORRES BARBOSA e ANA PAULA CRISTINA GOMES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 34249312 - SSP/SP, CPF n.º 26828544862, com 38 anos 
de idade, natural de JUAZEIRO - BA, nascido no dia primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e 
nove (01/11/1979), residente na Rua Sergipe, 222, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO TORRES BARBOSA, 
aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, dados 
desconhecidosDivorciado de Fabiana da Silva Madeira conforme sentença datada de 01/11/2016, proferida 
pela Juiza de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1000153-74.2016.8.26.0157. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 564031082 - SSP/SP, CPF n.º 45568441855, 
com 20 anos de idade, natural de CURITIBA - PR (Curi� ba-PR  Livro nº 205, fl s. nº 39, Termo nº 59441), nascida 
no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa e oito (28/05/1998), residente na Rua Sergipe, 222, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de PAULO GONÇALVES GOMES, aposentado, com 44 anos de idade, residente em 
CURITIBA - PR e de ANE CRISTINA DOS SANTOS, do lar, com 40 anos de idade, residente em CURITIBA - PR. 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, 20 de setembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: ED WILSON JOSÉ DOS SANTOS e ROSIMAR VITAL. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, mecânico de manutenção, com 45 anos de idade, natural de RECIFE - PE, 
nascido no dia trinta de novembro de mil novecentos e setenta e dois (30/11/1972), residente na Rua 
Morro Cota 200, 942, Cota, Cubatão - SP, fi lho de ETELVINO JOSÉ DOS SANTOS e de IVONETE MARIA 
DE ALMEIDA DOS SANTOS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, com 
44 anos de idade, natural de CORONEL FABRICIANO - MG, nascida no dia dezoito de maio de mil no-
vecentos e setenta e quatro (18/05/1974), residente na Rua Geraldo Rodrigues Soares, 744, Bairro JK, 
CORONEL FABRICIANO - MG, fi lha de DIVINO ANCELMO VITAL e de MARIA JONAS VITAL. 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 setembro 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: THIAGO BARBOZA DOS SANTOS e RAQUEL EMILY DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, fi scal de pá� o, RG n.º 489975136 - SSP/SP, CPF n.º 37746023878, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa 
e dois (19/10/1992), residente na Rua Maria José de Mendonça Correa, 67, Costa Muniz, Cubatão - SP, 
fi lho de RODOLFO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de EDENIZIA BARBOZA BISPO, de nacionalidade brasileira, diarista, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
584376285 - SSP/SP, CPF n.º 50703136810, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa e nove (24/06/1999), residente na Rua Caminho São 
Bartolomeu, 160, fundos, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, controlador de acesso, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARILENE 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de setembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: BRUNO RAMON PEREIRA DA SILVA e TEREZINHA BARBOSA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 388249134 - SSP/SP, CPF n.º 
46197860805, com 22 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Miguel Paulista - São Paulo-SP  
Livro nº 435, fl s. nº 105, Termo nº 216573), nascido no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e 
noventa e seis (22/05/1996), residente na Avenida Henry Borden, 607, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, 
fi lho de RAIMUNDO HÉLIO PEREIRA DA SILVA, desconhecido e de HILDELENE VITAL DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, empregada domés� ca, com 50 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, montador de andaime, RG n.º 607613075 - SSP/SP, 
CPF n.º 07578230921, com 31 anos de idade, natural de CONTENDA - PR (Contenda-PR  Livro nº 5, fl s. nº 
35, Termo nº 3069), nascida no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e sete (28/04/1987), 
residente na Avenida Henry Borden, 607, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CELSO BARBOSA, 
de nacionalidade brasileira, lavrador, com 63 anos de idade, residente em CURITIBA - PR e de EVANIRA 
BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em CURITIBA - PR. 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 setembro 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: BRUNO RAMON PEREIRA DA SILVA e TEREZINHA BARBOSA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 388249134 - SSP/SP, CPF n.º 46197860805, 
com 22 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Miguel Paulista - São Paulo-SP  Livro nº 435, 
fl s. nº 105, Termo nº 216573), nascido no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e seis 
(22/05/1996), residente na Avenida Henry Borden, 607, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUN-
DO HÉLIO PEREIRA DA SILVA, desconhecido e de HILDELENE VITAL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
empregada domés� ca, com 50 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, montador de andaime, RG n.º 607613075 - SSP/SP, CPF n.º 07578230921, 
com 31 anos de idade, natural de CONTENDA - PR (Contenda-PR  Livro nº 5, fl s. nº 35, Termo nº 3069), 
nascida no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e sete (28/04/1987), residente na Avenida 
Henry Borden, 607, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CELSO BARBOSA, de nacionalidade brasi-
leira, lavrador, com 63 anos de idade, residente em CURITIBA - PR e de EVANIRA BARBOSA, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em CURITIBA - PR. 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 setembro 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: CLEDMO TRINDADE BARROS e TATIANE DA SILVA ALMEIDA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 608732758 - SSP/SP, CPF n.º 04509643373, com 27 anos de idade, natural 
de SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA (São Raimundo das Mangabeiras-MA  Livro nº 43, fl s. nº 55, 
Termo nº 11458), nascido no dia dois de outubro de mil novecentos e noventa (02/10/1990), residente na Rua 
Antonio da Silva Pereira, 146, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO JOSÉ LIMA BARROS, de na-
cionalidade brasileira, taxista, com 47 anos de idade, residente em SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA 
e de TERESA TRINDADE BARROS, de nacionalidade brasileira, professora, com 59 anos de idade, residente em 
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, artesã, 
RG n.º 641183665 - SSP/SP, CPF n.º 93160062287, com 26 anos de idade, natural de MARABÁ - PA (Marabá-
-PA  Livro nº 50, fl s. nº 11, Termo nº 72431), nascida no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa e 
dois (06/09/1992), residente na Rua Antonio da Silva Pereira, 146, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de 
ANTONIO INACIO DE ALMEIDA, falecido há 22 anos e de ROSIMAR MENDES DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, lavradora, com 43 anos de idade, residente em SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA. 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, 22 de setembro 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: ANTONIO RÊGO DE OLIVEIRA e SHIRLEI OLIVEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 501837590 - SSP/SP, CPF n.º 33774448825, com 34 
anos de idade, natural de SÃO MIGUEL - RN (São Miguel-RN  Livro nº 54, fl s. nº 286, Termo nº 356), 
nascido no dia onze de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (11/04/1984), residente na Rua Santa 
Isabel, 161, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO ROCHAEL DE OLIVEIRA, falecido há 
1 ano e de MARIA EZILDA DO REGÔ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de 
idade, residente em NATAL - RN . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 356909323 - SSP/SP, CPF n.º 34642888896, com 38 anos de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ 
(Embu das Artes-SP  Livro nº 46, fl s. nº 282, Termo nº 26847), nascida no dia quatorze de maio de mil 
novecentos e oitenta (14/05/1980), residente na Rua Santa Isabel, 161, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ LUIZ DA SILVA, desaparecido há 38 anos e de MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em SÃO PAULO - 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, 22 de setembro 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: EVALDO MANUEL BRITO BISPO e VALQUIRIA MARIA JOSÉ DE MELO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, montador de andaime, RG n.º 565862029 - SSP/SP, CPF n.º 66871522549, 
com 44 anos de idade, natural de SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA, nascido no dia três de outubro de mil 
novecentos e setenta e três (03/10/1973), residente na Avenida Nadir Tereza Esteves, 446, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, fi lho de ROQUE BISPO, falecido há 11 anos e de REGINA BRITO, falecida há 26 anosDivor-
ciado de Márcia Regina Bispo Ba� sta, conforme sentença datada de 06/06/2013, proferida pelo MM. Juiz 
Direito Subs� tuto da Comarca de São Sebas� ão do Passé-BA, nos autos de N°0000271-39.2012.805.0239. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 352693630 - SSP/SP, CPF n.º 
37762937803, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 124, fl s. nº 169, Termo nº 
31618), nascida no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (27/09/1987), residente 
na Avenida Nadir Tereza Esteves, 446, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de DULCINEIA ANTONIA DE MELO, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem sou-
ber 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, 22 de setembro 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 Brasilei-
ro: EDINALDO DE SOUZA LIMA e ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, RG n.º 41300040 - SSP/SP, CPF n.º 30861855892, com 36 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e um (30/10/1981), residente na Avenida Principal, 
152, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ERNALDO GOMES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, falecido há 4 anos 
e de CLEIR LOURENÇO DE SOUZA LIMA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 57 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 34961803 - SSP/
SP, CPF n.º 22111278866, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de abril de mil novecentos 
e oitenta e quatro (06/04/1984), residente na Avenida Principal, 152, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO 
OVÍDIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, falecido há 14 anos e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro 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: GUILHERME ALCANTARA DE JESUS e ANA PAULA SILVESTRE DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 458467467 - SSP/SP, CPF n.º 43401047876, com 
23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 172, fl s. nº 196, Termo nº 50748), nascido 
no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (18/08/1995), residente na Avenida 9 de 
Abril, 3160, apt.13, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de IVAN ANTONIO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANGELA DE ALCANTARA DE JESUS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 589341224 - SSP/SP, CPF n.º 50273870831, com 
19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 194, fl s. nº 85, Termo nº 59393), nascida 
no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e nove (17/03/1999), residente na Rua XV de 
Novembro, 1064, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ SILVESTRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
soldador, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIANE ROBERTO DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, cozinheira, com 34 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, 22 de setembro 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: DANIEL LOPES GOMES DA SILVA e VITORIA MATOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de operador, RG n.º 459159586 - SSP/SP, CPF n.º 44727055830, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de novembro de mil novecentos e 
noventa e seis (02/11/1996), residente na Rua Vereador Victorio Mele�  , 35, Vila São José, Cubatão - SP, 
fi lho de CLEONE GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, porteiro, com 44 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ LOPES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 56206140X - SSP/SP, CPF n.º 48922333820, com 18 anos de idade, natural de SÃO PAULO 
- SP (São Paulo - 18º Subdistrito - Ipiranga  Livro nº 217, fl s. nº 22, Termo nº 327357), nascida no dia 
vinte e dois de fevereiro de dois mil (22/02/2000), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 130, 
bl.E, apto.51, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de JOSE DE BRITO SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, soldador, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de QUITÉRIA BRITO MATOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, 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, 24 de setembro 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: CRISTIANO LIMA DE JESUS e PALOMA DOS SANTOS VASCONCELOS BELO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 459423459 
- SSP/SP, CPF n.º 44520300843, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 179, fl s. nº 6, Termo nº 53344), nascido no dia três de novembro de mil novecentos e noventa 
e seis (03/11/1996), residente na Avenida Ferroviária, 18, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho 
de CLAUDIO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 45 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de EDNALVA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
547127133 - SSP/SP, CPF n.º 38471303825, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão-SP  Livro nº 183, fl s. nº 11, Termo nº 54941), nascida no dia três de julho de mil novecentos e 
noventa e sete (03/07/1997), residente na Rua Amaral Neto, 109, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lha de EDVALDO VASCONCELOS BELO, falecido há 1 ano e de NILCENEIA DOS SANTOS VASCONCE-
LOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 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, 25 de setembro 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: GIVALDO JOSÉ TORRES DA SILVA e ANDREIA COSTA VIEIRA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, técnico de laboratório, RG n.º 50225321 - SSP/SP, CPF n.º 31571386858, 
com 37 anos de idade, natural de LAGOA DOS GATOS - PE (Lagoa dos Gatos-PE  Livro nº 3, fl s. nº 36, Termo 
nº 1083), nascido no dia dez de junho de mil novecentos e oitenta e um (10/06/1981), residente na Rua 
Vereador Doutor Josafá Balbino dos Santos, 99, apt.203, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de GERALDO JOSÉ 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 57 anos de idade, residente em LAGOA DOS GATOS 
- PE e de MARIA APARECIDA TORRES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, 
residente em LAGOA DOS GATOS - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 443970543 - SSP/SP, CPF n.º 33593215888, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão  Livro nº 102, fl s. nº 161, Termo nº 22855), nascida no dia seis de junho de mil novecentos e oitenta 
e quatro (06/06/1984), residente na Rua Vereador Doutor Josafá Balbino dos Santos, 99, apt.203, Bolsão 
9, Cubatão - SP, fi lha de GERALDO JOCA VIEIRA, falecido há 8 anos e de MARIA DO CARMO COSTA VIEIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 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, 25 de setembro 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: JOÃO BERTO DE LIMA NETO e MARISA BASILIO BEZERRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, caldeireiro, RG n.º 74250073 - SSP/SP, CPF n.º 92766110887, com 64 anos de 
idade, natural de BOM JARDIM - PE, nascido no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e cinquenta 
e quatro (24/06/1954), residente na Rua Cubatão, 73, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ BERTO DE 
LIMA, falecido há 18 anos e de SEVERINA FLORA DA CONCEIÇÃO, falecida há 20 anosDivorciado de Maria de 
Fá� ma Berto de Lima, conforme sentença datada de 10/04/2002, proferida pela MM. Juíza de Direito desta 
Comarca, nos autos de N°265/2001. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 33494305X - SSP/SP, CPF n.º 27468643806, com 39 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 36, fl s. nº 66, Termo nº 22807), nascida no dia vinte e três de maio de mil novecentos 
e setenta e nove (23/05/1979), residente na Rua Cubatão, 73, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de CICERO 
INÁCIO BEZERRA, falecido há 6 anos e de MARIA DA GLORIA BASILIO BEZERRA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de serviços gerais, com 63 anos de idade, residente em SANTOS - 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 setembro 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: NEI MEDINA RODRIGUES e YARA MONTEIRO 
DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 6648833 - SSP/SP, CPF n.º 90398602891, com 65 anos de idade, natural 
de TEIXEIRAS - MG, nascido no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e cinquenta e três (25/01/1953), residente na AVENIDA Joaquim Miguel Couto, 1214, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de NELSON JACINTO RODRIGUES, falecido há 47 anos e de OLIDIA MEDINA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 95 
anos de idade, residente em SÃO PAULO – SP. Divorciado de Maria Nilza Novais Rodrigues, através de Escritura lavrada no 1ºTabelião de Notas e de Protesto de Letras 
e Titulo de Cubatão-SP, em 13/09/2018, no livro 235, folhas 159/160. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 3000330 - SSP/PB, 
CPF n.º 07626431456, com 33 anos de idade, natural de CAAPORÃ - PB, nascida no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (17/12/1984), 
residente na AVENIDA Joaquim Miguel Couto, 1214, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de IVANILDO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 
56 anos de idade, residente em CAAPORÃ - PB e de EDINALVA MENDES MONTEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, costureira, com 45 anos de idade, residente 
em CAAPORÃ – PB. Divorciada de Luciolo Raimundo Ferreira, conforme sentença prolatada aos 15/03/2018, proferida pela Juíza de Direito de Caaporã-PB, nos autos 
da ação nº0001248-56.2014.8.15.0021. 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 setembro 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: CELSO MOREIRA DA SILVA e MARIA CLOTILDES HENRIQUE. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de topógrafo, RG n.º 174325058 - SSP/SP, CPF n.º 25900936830, 
com 57 anos de idade, natural de POTÉ - MG (Poté-MG  Livro nº 13, fl s. nº 122, Termo nº 7533), nascido 
no dia trinta de maio de mil novecentos e sessenta e um (30/05/1961), residente na Rua Josefa Araújo 
de Oliveira, 55, bloco 02, apt.31, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de SERAFIM MOREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em POTÉ - MG e de SELVINA DIAS 
DE SOUZA, falecida há 6 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de 
limpeza, RG n.º 50937296X - SSP/SP, CPF n.º 04135931693, com 50 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DO 
MANTIMENTO - MG, nascida no dia dois de fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito (02/02/1968), 
residente na Rua João Veiga, 361, bloco 4, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de BERNARDINO HENRIQUE 
MENDES, falecido há 47 anos e de FLORENTINA COSTA HENRIQUE, falecida há 16 anos. Divorciada de 
Edson dos Santos, através de escrituta pública lavrada em 20 de maio de 2016, pelo 2ºTabelião de Notas e 
de Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro nº160, páginas 44/47. 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 setembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DANILO MATTOS DOS SANTOS e KATIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 45055157X - SSP/SP, CPF n.º 38756689870, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (01/12/1988), residente na Rua Caminho São Gabriel, 2226, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSUÉ PAULINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, porteiro, com 43 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARLENE DOS SANTOS MATTOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 1 ano . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 443996362 - SSP/SP, CPF n.º 
23169197827, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de julho de mil nove-
centos e oitenta e um (03/07/1981), residente na Rua Caminho São Gabriel, 2226, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO JOSÉ DA SILVA, soldador, com 76 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de CICERA MARIA DA SILVA, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Flávio Santos de Morais conforme sentença datada de 05/05/2015, proferida pela Juiza de Direito 
da 3ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº0010189-66.2014.8.26.0157. 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 setembro 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: 
FELIPE LIMA DE MATOS e LUANA GUILHERME DA SILVA. Sendo o pretendente, fi lho de JOSÉ ALVES DE MATOS, aposen-
tado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CARMEM LUCIA LIMA DE MATOS, aposentada, 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, 25 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Lalá propõe conscientização sobre automedicação
Através de projeto de lei apresentado na Câmara na 

última sessão ordinária, o vereador Lalá (SD) propôs a 
� xação, em local visível, de placas informativas quanto 
ao risco da automedicação e dos remédios ao alcance de 
criança. 

Rodrigo Alemão: melhorias na Fabril e Henry Borden
O vereado Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou recente-

mente indicações à mesa da Câmara cobrando melhorias na 
Cidade. A primeira delas pede gestões junto aos setores com-
petentes visando a instalação de lâmpadas de LED na Rua do 
Alojamento nº 05 e Caminho 01, próximos à padaria do Ola-

vo, na Fabril
A outra indicação, apresentada também no dia 18 de setem-

bro, pede que se faça gestão junto aos setores competentes obje-
tivando reparos nas estruturas de alvenaria no canal da Avenida 
Henry Borden, em frente ao cruzamento da linha férrea.

As informações desta coluna são de responsabilidade das assessorias dos vereadores de Cubatão 

Rafael Tucla quer parcelamento de multas de trânsito
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou junto à mesa 

da Câmara um projeto de lei que autoriza a Companhia 
Municipal de Trânsito a proceder com o recebimento de 
multas de trânsito parceladas através de cartão de crédito.

A medida já foi autorizada pelo Conselho Nacional 

de Trânsito e tem por objetivo � exibilizar o pagamen-
to dos débitos para os contribuintes, principalmente no 
momento de crise em que muitas pessoas utilizam os 
veículos para a sua geração de renda. O projeto aguarda 
votação no plenário.

Marcinho participa de debate sobre suicídio
O vereador Marcinho (PSB), participou na tarde da 

última quarta (26) de um debate sobre o suicídio e a 
valorização da vida, dentro do Ciclo de Debates Con-
temporâneos, promovido pela Câmara. 

No debate, com tema proposto pelo vereador Wil-

son Pio, vereadores e participantes conversaram e o ve-
reador Marcinho, deu palestra e apresentou algumas in-
formações da cidade sobre o assunto. Além de algumas 
pessoas presentes terem dado testemunhos sobre algu-
mas experiências com depressão. 

Segundo o vereador, essas práticas põem em risco a 
saúde da população e, principalmente das crianças que, 
segundo estatísticas, estão entre as principais causas de 
acidentes tóxicos até cinco anos de idade. O projeto foi 
debatido e aprovado em primeira discussão.

Aguinaldo Araújo: menor aprendiz no Hospital de Cubatão
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou re-

querimento junto à mesa da Câmara solicitando ao poder 
Executivo que sejam feitas gestões junto à Fundação São 
Francisco Xavier para que seja celebrada uma parceria en-
tre a gestora do Hospital Municipal de Cubatão e o CAMP.

Segundo o vereador, a parceria seria de grande valor 
para a Cidade, dando mais oportunidades de aprendiza-
do sobre o mercado de trabalho aos jovens. O requeri-
mento foi aprovado e encaminhado aos setores compe-
tentes do poder Executivo.

Prevenção

Boneca Momo 
traz preocupação 

na internet
Há muita farsa, mas também 
o risco de roubo de dados 
e indução a crimes

Está surgindo nas redes 
sociais outro ‘jogo’ que preo-
cupa, tanto pelos perigos aos 
jogadores, como pelo risco 
de roubo de dados. Conhe-
cido como ‘Boneca Momo’, 
o jogo vem se disseminando 
como um contato adicio-
nável através do aplicativo 
WhatsApp, e também atra-
vés do jogo Minecra� . 

Por esses motivos, com o 
objetivo de prevenir crian-
ças e jovens, a Prefeitura de 
Cubatão toma a iniciativa 
regional de alertar a comu-
nidade, principalmente pais 
e professores, quanto aos 
potenciais riscos.

Origem
A imagem da boneca 

tem origem japonesa. Ela 
pertence à escultura de uma 
mulher-pássaro (lenda japo-
nesa). A imagem foi vincu-
lada a pelo menos três nú-
meros de telefone iniciados 
com o código do Japão (81), 
da Colômbia (52) e do Mé-
xico (57). No entando no-
vos números estão surgindo 
com esse jogo.

Riscos
Na verdade, Momo seria 

um BOT, um  sistema de 
computador que usa inteli-
gência arti� cial para roubar 
dados pessoais.

A Policía Cibernética 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Tabasco 
(estado no México) divul-
gou um alerta sobre riscos 
à segurança emocional e � -
sica das pessoas, por meio 
de condutas como roubo 
de identidade, assédio, sui-
cídio, incitação à violência, 
auto � agelação, isolamento 
e outras situações, citando 
como exemplo anterior o 
jogo da Baleia Azul. 

O que fazer
O conselho aos pais é 

que orientem os � lhos sobre 
os riscos de contatar núme-
ros desconhecidos.

Se alguém estiver "con-
versando" com a Momo, o 
usuário deve salvar a con-
versa e procurar uma auto-
ridade. Não basta dar "print" 
na tela, é preciso exportar a 
conversa. Em tais casos, as 
pessoas devem consultar 
autoridades e acessar o en-
dereço canaldeajuda.org.br, 
para saber sobre o que fazer 
em caso de violência online.

87 adolescentes 
recebem certifi cado 

de formação

CAMP

Exposição “O CAMP através das lentes”, no saguão da Prefeitura

Nesta sexta (28), às 19 
horas, acontece a soleni-
dade de entrega de certi� -
cados para 87 adolescentes 
que realizaram o Serviço 
de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos – per-
cursos Conexão e Cidadão 
CAMP.

A solenidade contará 
com a Patronesse das tur-
mas a Sra. Vanessa Bre-
meken, diretora do Depar-
tamento de Administração 
da Prefeitura Municipal de 
Cubatão e o Sr. Paulo Ro-
gério Moreira de Oliveira, 
chefe do setor de Inspeção 

do Trabalho do Ministé-
rio do Trabalho como pa-
raninfo.

A formatura acontecerá 
no ginásio de esportes do 
CAMP de Cubatão, situa-
do na rua José Vicente, 440 
Sítio Cafezal.

O Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento 
de Vínculos tem por foco 
a promoção de adolescen-
tes para o fortalecimento 
da convivência familiar e 
comunitária e contribui 
para o retorno ou per-
manência na escola, por 
meio do desenvolvimento 

de atividades que estimu-
lem a convivência social, 
a participação cidadã e 
uma formação geral para 
o mundo do trabalho. As 
ações são divididas em 
dois percursos: o Conexão 
que promove a dissemina-
ção de conhecimento so-
bre direitos e as formas de 
acesso, ampliando o uni-
verso informacional dos 
adolescentes e garantin-
do o fortalecimento das 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social e o 
Cidadão CAMP, que dire-
ciona os adolescentes para 

o desenvolvimento de ha-
bilidades gerais, como a 
capacidade comunicativa, 
a construção de projeto de 
vida pessoal e pro� ssional, 
o reconhecimento do mer-
cado do trabalho com  suas 
perspectivas e desa� os e a 
inserção no mercado do 
trabalho de forma protegi-
da e com garantia de direi-
tos.

 Exposição 
Fotográfi ca 

A exposição “O CAMP 
através das lentes” é fru-
to de um workshop como 
parte das comemorações 
dos 47 anos de fundação 
da Entidade.

Ministrado pelos fotó-
grafos Marcus Cabaleiro e 
Juliane Garbes, o workshop 
teve como objetivo o con-
ceito da fotogra� a com ên-
fase na fotogra� a feita com 
celulares, histórias, exem-
plos e técnicas na captura 
de uma boa imagem.

O resultado deste tra-
balho foi a criação de re-
gistros fotográ� cos tendo 
o CAMP como parte do 
cotidiano na vida destes 
aprendizes e adolescentes.

A mostra é compos-
ta por cerca de 40 fotos e 
pode ser vista no saguão da 
Prefeitura de Cubatão, das 
09 às 17 horas.

A exposição permanece 
até o dia 11 de outubro.

Divulgação/ PMC
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