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20 anos

Sua foto na capa 
do Acontece

Partido de Bolsonaro 
chega a Cubatão

Golpe deixa trabalhadores ‘sem eira nem beira’

9 DE ABRIL

PSL

DESESPERO

Já pensou em ter uma foto tirada por você na 
capa do Acontece? A gente vai tornar isso pos-
sível em uma publicação muito especial: a edição 
de aniversário de Cubatão.
E é bem simples de acontecer, basta você usar 
a criatividade para tirar aquela foto especial que 
mostre a Cidade através do seu olhar, mandar 
para a gente e pronto, você já está participando. 
A foto mais curtida na nossa página do facebook 
será a capa da tradicional edição de 09 de abril.
Vamos as regras
1 – Curtir a página do Jornal Acontece (fb.com/
acontecedigital)
2 – Enviar uma foto de Cubatão (vale uma paisa-
gem, um detalhe da natureza ou da cidade, etc.)
3 – A foto mais curtida até as 18 horas do dia 02 
de abril será a vencedora. Perfis falsos serão des-
contados da contagem total das fotos.

Depois da espetacular votação na cidade, no 
ano passado, o PSL vai inaugurar sua sede 
em Cubatão, em abril. O Partido chega com a 

proposta de consolidar uma política de direita 
e assumir protagonismo político na eleição do 
ano que vem. 

O projeto inclui eleger em 2020 a maior banca-
da de vereadores com gente nova, que nunca 
teve mandato. 02

De olho numa ‘parada 
na Alemoa’ desempre-
gados de Cosmópolis 
foram trazidos para 
Cubatão e deposita-
ram o dinheiro dos 
custos ‘do transporte 
e hospedagem’. Era 
‘caô’ e tiveram que 
contar com ajuda para 
voltarem para suas 
casas. Trabalhadores 
de Cubatão também 
foram recrutados mas 
não tiveram prejuízo 
financeiro. Comissão 
de Desempregados e 
Hotel Lisboa registra-
ram B.O. 03

Bispo 
diocesano 
na novena 
de São José

A capela de São 
José está em festa. 
Na segunda-feira 
tem o encerramen-
to da novena com a 
presença do bispo. 
Na terça tem pro-
cissão pelas ruas 
da Vila São José e a 
presença do bispo 
emérito. 03

FÉ
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Nas últimas eleições, as 
urnas revelaram uma mu-
dança de postura do eleitor 
cubatense, historicamente 
com tendência de esquerda. 
Além de 60% dos votos para 
Bolsonaro, o senador Major 
Olímpio teve 28 mil votos 
(mais que o atual prefeito) 
e os candidatos a deputado 
do PSL tiveram desempenho 
acima do imaginável.

Motivado por este desem-
penho, o Partido do presi-
dente da república desem-
barca em Cubatão, com um 
jovem cubatense, assessor 
do Major Olímpio, na presi-
dência.

Ao � ncar os pés na cida-
de, o PSL pode estar de� nin-
do uma nova era, com gente 
nova e ‘de direita’, mudando 
o tabuleiro da ‘cansada’ po-
lítica local: a começar pelo 
time de candidatos a verea-
dor que será ‘obrigatoria-
mente’ formado por pessoas 
que nunca tiveram manda-
to, além de per� l ideológico 
liberal na economia e con-
servador nos costumes.

“Em 2020 o 
PSL fará a 
maior bancada 
de vereadores 
em Cubatão”

Podemos na Baixada!
Ronaldo Marazul vem se destacando 

como grande articulador político do Pode-
mos na região. Referência do Partido em 
Cubatão tem se tornado um ponto de con-
vergência entre as lideranças da região como 
é o caso de Vitrolinha na Praia Grande e 
Magaiver no Guarujá, que desenvolvem um 
trabalho forte em suas cidades.w

Homem de con� ança da presidente do 
Partido, na última 
eleição foi peça fun-
damental para os vo-
tos locais de Renata 
Abreu, federal  e Mar-
cio da Farmácia, esta-
dual, ambos eleitos.

Nos bastidores, a 
classe política vê em 
Ronaldo, as creden-
ciais necessárias para 
coordenar o avanço 
do Podemos na região 
para 2020.

Chico prefeito
Crítico ferrenho do atual prefeito, o comer-

ciante Chico da Adega já articula, nos bastido-
res, o apoio para sua pré-candidatura a prefeito 
em 2020. Filiado ao PSB ele pretende bater cha-
pa para o comando do Partido, facilitando sua 
pretensão de concorrer à Prefeitura o ano que 
vem. Daqui pra frente, o representante nordes-
tino com seu inseparável chapéu, deve agitar o 
cenário político.

Árvore da 
D Pedro I
Avisado está: 

Uma árvore na rua 
D Pedro I na Vila 
Nova, entre os nú-
meros 725/789, ofe-
rece risco eminente. 
Visivelmente incli-
nada, dando a im-
pressão que vai cair, 
também carece de 
imediata poda, pois 
os galhos cobrem a 
iluminação pública. 
Moradores dizem 
que já reclamaram, 
sem a devida aten-
ção da Prefeitura.

Acontece 
Cubatão está no mapa políti-

co do PSL, em Brasília?

Takashi
A maioria dos cubatenses foi 

às urnas votar em Bolsonaro e 
Major Olímpio, candidaturas 
majoritárias do PSL. A cidade 
que era considerada de esquer-
da, ‘mudou a chavinha’, com a 
ascensão do eleitorado de di-
reita. Certamente Cubatão terá 
papel de destaque neste novo 
mapa político do País, por isso 
aceitei a missão que me foi in-
cumbida pelo Major.

Com a descentralização dos 
recursos do Ministério das 
Cidades, proposta por Paulo 
Guedes, Cubatão estará entra 
as cinco cidades mais bene� -
ciadas.

Acontece 
Quando será inaugurada e 

como vai funcionar a sede? 

Takashi
Estamos acertando os deta-

lhes para inaugurar a sede já 
na primeira quinzena de abril, 
com a presença do senador 
Major Olímpio.

Muito mais que um diretó-

rio, o espaço será uma célula 
de formação continuada com 
cursos de formação política de 
direita ministrados pelo corpo 
técnico da equipe do minis-
tro Ricardo Velez, incluindo 
marketing político, educação 
jurídica e outros projetos den-
tro da agenda apresentada ao 
País durante as eleições. 

Acontece
Vai haver uma exigência de 

per� l para ser candidato a ve-
reador pelo PSL de Cubatão, ou 
o Partido pode sucumbir ao cri-
tério de trazer qualquer um que 
tenha voto, como sempre acaba 
acontecendo na política?

Takashi
De jeito nenhum! Seremos 

coerentes com o que pregamos. 
Um partido de direita não pode 
abrigar candidatos de estrema 
esquerda, por exemplo: pode 
ter uma enxurrada de votos, 
não terá legenda.

Outra regra: não terá legen-
da para quem tem ou já teve 
mandato, nossa proposta é de 
renovação: nova política. Em 
2021 ocuparão as cadeiras  do 
PSL, na Câmara, cubatenses 
que nunca tiveram mandato, 

gente nova e comprometida 
com a proposta ideológica do 
Partido, além de ter capacida-
de para desenvolver esta nova 
agenda política.

Portanto, para ser pré-can-
didato pelo Partido é preciso 
antes fazer o curso político que 
será ministrado na sede.

Acontece
Haverá intensa programação 

na sede. De onde virão os  re-
cursos?

Takashi
Quem banca um projeto 

político de um partido são 
os � liados em conformidade 
com a proposta. 

Inclusive os cursos que 
serão ministrados serão pa-
gos. A� nal estamos mudan-
do a política do País. 

Assim como Bolsonaro 
foi eleito sem a gastança te-
mos que tocar o nosso pro-
jeto de forma independente, 
com compromisso apenas 
com aqueles que querem 
mudar o Brasil e a cidade. O 
diretório estadual do PSL re-
jeitou toda a verba do fundo 
partidário e o senador Ma-
jor Olímpio foi eleito com  
a campanha mais barata da 
história do senado federal. 
Esta é a premissa!

Acontece
O PSL terá candidato a 

prefeito em 2020?

Takashi
O PSL será protagonista 

no Executivo e no Legisla-
tivo. Disso nós não vamos 
abrir mão. Quanto a atual 
gestão cabe avaliar somente 
na convenção pré eleitoral 
de 2020.

Aderbau Gama

‘As cadeiras 
de vereador do 
PSL serão ocu-
padas por gente 

com ideias 
novas e que 

nunca tiveram 
mandato’
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comunidade

Bispo na Vila São José

Homenagem na Câmara

O bispo diocesano dom 
Tarcisio Scaramussa e o 
bispo emérito Dom Jacyr 
Braido celebram missas na 
próxima segunda dia 18 e 
terça, 19 na Capela São 
José, em Cubatão. A visita 
ilustre encerra a progra-
mação da Festa de  que co-
meçou com a novena dia 
10, sob o tema ‘Com São 
José aprendemos a escutar 
e con� ar em Deus’.

Antes das missas com 
os bispos acontece o en-

Já retornaram às suas 
casas em Cosmópolis 
(interior de São Paulo) 
os trabalhadores que caí-
ram no golpe do emprego 
falso, por um esteliona-
tário da região de Paulí-
nea, que dizia representar 
uma empresa denomina-
da Quality Serviços, que 
tocaria uma parada na 
Alemoa. ‘Sem eira e nem 
beira’, eles foram socorri-
dos por pessoas ligadas às 
secretarias de Indústria e 
Comercio e Serviço So-
cial de Cubatão, que se 
cotizaram para dar ali-
mentação e mandá-los de 
volta, através de doação 
da empresa São Bento. 

Trabalhadores de 
Cubatão também foram 
alvo, mas não tiveram 
prejuízo. O PAT detectou 
o golpe e fez um boletim 
de ocorrência. Ligeiro, o 
estelionatário fugiu do 
� agrante e não foi preso 
e o caso deve seguir para 
investigação no interior.

No PAT
Em nome da ‘Qualit’ 

o estelionatário também 
recrutou trabalhadores 

no PAT de Cubatão. Mas 
a conversa logo azedou 
porque não foi respeita-
da a proporcionalidade 
de contratar pelo menos 
70% da mão de obra local 
já que a ‘empresa’ trouxe 
140 trabalhadores de fora, 
para ‘150 vagas’. Com o 
foco de garantir o maior 
número de vagas para os 
trabalhadores da cidade, 
o PAT e a Comissão de 
Emprego acabaram de-
tectando que, na realida-
de se tratava de um golpe. 
O CNPJ apresentado da 
tal empresa ‘Quality’ era 
falso.

Golpe chegou 
na Lisboa
Bom de papo e com 

documentos falsos o es-
telionatário trouxe os tra-
balhadores num ônibus 
fretado e deu chapéu na 
transportadora (a repor-
tagem não identi� cou o 
nome da até o fechamen-
to desta edição). 

Chegou à noite no Ho-
tel Lisboa dizendo que 
era da empresa Quality 
e hospedou 140 pessoas 
com direito a janta e café 
da manhã: só no outro 
dia de manhã, na hora de 
emitir a fatura, a Lisboa 
constatou o golpe. Foi re-
gistrado o B.O, mas � cou 
o prejuízo.

De Cubatão
Com relação aos 20 

trabalhadores de Cuba-
tão, após a divulgação 
das vagas pelo PAT , a 
empresa Quality enviou 
cópias dos documentos 
desses trabalhadores a 
uma empresa de Recur-
sos Humanos de Praia 
Grande, porém não efeti-
vou a contratação. Sendo 
assim, o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
extinguiu esse processo 
de contratação.

FÉ

MULHER 

cerramento da novena se-
guida de adoração na se-
gunda as 18h. Já na terça, 
ante da missa com o bispo 
tem a tradicional procis-
são de São José, as 18h. 

Durante o evento a  
Barraca da Comunidade 
estará servindo os � éis 
e arrecadando recursos  
para a construção da nova 
igreja.

A capela � ca na Rua 
Santo Antônio de Pádua, 
18 na Vila São José

‘Desesperados por emprego’
são largados em Cubatão
Trabalhadores de Cosmópolis que caíram no golpe 
depositaram dinheiro para cobrir custos com transporte e 
alimentação e foram deixados na cidade, ‘sem eira nem beira’.

O sonho do emprego se transformou em pesadelo, loroteiro enganou 
até o PAT.

Desempregados foram hospedados na Lisboa, com direito a refeição 
completa: a conta fi cou pendurada

160 
homens 

foram 
enganados, 
140 vieram 
do interior

A solenidade do Dia In-
ternacional da Mulher da 
Câmara homenageou oito 
mulheres, nos mais varia-
dos setores de atuação da 
sociedade, por indicação 
das bancadas dos partidos 
com representatividade na 
Casa:

O vereador Tucla apre-
sentou a oradora ofi cial 
da cerimônia, empresária 
Gisele Cristine de Oliveira 
Silva, como o exemplo da 
mulher “que luta e resiste”.

Aderbau Gama

A solenidade, presidi-
da pela vereadora Erika 
Verçosa, contou com a 
presidente do Clube So-
roptimista Erenita Maria 
Barbosa; do Conselho Mu-
nicipal da Condição Fe-
minina, Cristina Oliveira; 
Roberto Farias do Grupo 
Artísticos e do secretário 
de Turísmo Toninho Ribei-
ro, representando o prefei-
to. O Coral Raízes da Ser-
ra e o cantor Jonis Ferreira 
abrilhantaram o evento.

Homenageadas: Eunice Santana dos Santos (PSDB), Katia ‘Tudo de Bom’ (PPS), Creusa Marques Hipó-
lito (PSB), Gislaine Dimas Santana Mariano (PT), Norma Gonzaga da Costa (SD), secretária de Saúde 
Andrea Pinheiro (MDB), Carmem Farias da Silva (PDT) e Euridice Maria da Silva Oliveira (PRB). 
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Parabéns

Jornalista 
Julio Cesar Chaves

Paulo Cezar Lucas

Murilo Lima Pontes

Roberta Cristina, KNN Idiomas

A família Ipiranga da 
Rua São Paulo, está em 
festa. Essa semana, o 
chefe e amigo Anderson 
comemorou mais um 
aniversário. Não poderia 
faltar o churrasco no deck 
mais animado  da Cidade. 
Anderson, nós do Acon-
tece te desejamos vida 
longa, saúde e muita paz.

O Projeto Maria Mulheres, junto com o Grupo de Oração ‘Assim como Maria’, realizou no dia 10 o ‘Dia das Bellas Marias’, no Bolsão 9. 
Na ocasião houve corte, manicure, massagem, orações individuais e etc. Além dos mimos, o evento contou com atendimentos 
jurídicos e psicológicos. Parabéns Mulheres de Deus!
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Parabéns

Allan Mathias

Flavia Sena,
Espaço das Delicias

Cristina Alves

Janaina Lira
Transbordando beleza, mãe e fi lha 

posam para as lentes do Acontece. A 
pequena Ana Julia completa mais um 

aninho e a mãe coruja, Adeli é só alegria

Lindos e unidos, os priminhos Giovanna e Júlio César, 
eram só alegria no aniversário do primo Heitor, que 
completou três anos de muito amor. 
Parabéns família!

Merecidamente, a 
cabeleireira Katia Tudo 
de Bom recebeu ho-
menagem da Câmara 
de Cubatão, em ses-
são solene alusiva ao 
Dia da Mulher. Katia 
realiza trabalho social 
forte em prol das mul-
heres que sofrem com 
câncer, através de cor-
tes de cabelo que são 
entregues ao Instituto 
Neo Mama

Está chegando a esperada 1001 
noites, festa árabe na Acic.
O convite custa R$ 80,00 e dá 
direito a buff et completo, com 
várias delicias da culinária árabe. 
As bebidas são a parte.
Na programação, diversas apre-
sentações de dança, maquiagem, 
artesanato etc. Mais info 99749-
5982.

O tradicional sarau em homenagem 
às mulheres organizado pelo grupo 
Soroptimista Cubatão terá música 
ao vivo, cultura e poesia. 
As entradas custarão R$ 20, que 
será investido em projetos voltados 
às mulheres e meninas cubatenses. 
O evento acontecerá no Rotary 
Cubatão (Rua XV de novembro, 90 - 
Vila Nova), às 19h30.

05/0426/03

Save thedate
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(13) 99185-6069   98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Imóvel comercial na Av. Nove 

de Abril, Centro, 1º andar.  
130,50 m2

• Salão comercial no Centro

• Salão Comercial na Av. Nações 
Unidas

• Apartamento no Casqueiro

• Sobrepostas no Vale Verde

• Galpão no Centro

VENDE
• Lindo sala living 

na Ilha Porchat

• Apartamento 
02 quartos, na 
Vila Nova R$ 
180.000,00

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - pisci-
na - garagem p/ 
três veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Edital de Convocação para 
Assembleia de Fundação

ASSOCIAÇÃO CUBATENSE 
DE ESPORTES RADICAIS

Convido as pessoas inte-
ressadas para a Assembleia 
de Fundação da Associação 
Cubatense de Esportes Ra-
dicais - a comparecerem no 
dia 24 de março de 2019, 

domingo, às 17 horas, à rua 
Mercedes Cunha Evangelis-
ta, nº 58, no Jardim Costa 
e Silva, cidade de Cubatão, 
para parti ciparem da mes-
ma, na qualidade de sócio 
fundador, ocasião em que 
será discuti do e votado o 
projeto de estatuto social 
e eleitos os membros do 

Conselho de Administração, 
do Conselho Fiscal e da 

Diretoria.

Cubatão,15  março 
de 2019.

Pela Comissão 
Organizadora

Alisson José da Silva

AROLDO PEREIRA

Pintura, jardinagem e limpeza geral

13 9 8869.9112

Missa de sétimo dia 
de Rita de Cássia 
Moreira da Silva, 
será no sábado, 16 
de março, na Paró-

quia São Francisco de 
Assis as 11 horas. 
O esposo Tinho, 

convida os amigos e 
familiares para esta 

homenagem

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 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: SANDRO NASCIMENTO MACIEL e ELAINE 
CRISTINA SILVA RIBEIRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, operador de máquinas, RG n.º 141096524 - SSP/PR, CPF n.º 35007535826, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (11/01/1984), residente na Rua Armando Marques 
Lourenço, 11, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de EURIPEDES FERREIRA 
MACIEL, de nacionalidade brasileira, encarregado civil, com 60 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARINALVA NASCIMENTO MACIEL, de nacionalidade 
brasileira, cuidadora, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Nadir Silva Santos, conforme Escritura Pública lavrada aos 06/04/2018, pelo 
2ºTabelionato de Notas de Cascavel-PR, no Livro 197-E, folhas.054/055.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 460171100 
- SSP/SP, CPF n.º 38562908851, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia dezenove de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (19/08/1988), re-
sidente na Rua Armando Marques Lourenço, 11, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, agente de 
trânsito, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELZA LUCIA DA SILVA 
RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Divorciada de Adriano Komoro, conforme Escritura Pública lavrada aos 
22/05/2017, pelo 2ºTabelião de Notas de Cubatão-SP, no Livro 166, folhas 296/299. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: FABIO VENTURA DA SILVA e TAYANA AMORIM DA 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 
441672097 - Detran/SP, CPF n.º 22769396803, com 34 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão  Livro nº 101, fl s. nº 060, Termo nº 22356), nascido no dia sete de 
abril de mil novecentos e oitenta e quatro (07/04/1984), residente na RUA Vereador 
José Marcondes, 48, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de CICERO VENTURA 
DA SILVA, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELVIRA 
BALBINA DE BRITO SILVA, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de saúde bucal, RG 
n.º 466685154 - SSP/SP, CPF n.º 37614653866, com 28 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão  Livro nº 140, fl s. nº 18, Termo nº 37834), nascida no dia dezesseis 
de março de mil novecentos e noventa (16/03/1990), residente na RUA Vereador José 
Marcondes, 48, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MANOEL VIEIRA DA SIL-
VA, técnico esporti vo, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de PATRICIA 
DOS SANTOS AMORIM, auxiliar de serviços gerais, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: RHAONY CILAS GOMES e LILIAN DA SILVA 
BATISTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG 
n.º 46701857 - SSP/SP, CPF n.º 37638018800, com 29 anos de idade, natural de 
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR (Quatro Barras-PR  Livro nº 16, fl s. nº 22, Termo nº 
3451), nascido no dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa (07/01/1990), 
residente na Rua Ailton Alves Pereira, 27, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: 
rhaonycilas@gmail.com, fi lho de JOSÉ ROBERTO GOMES, de nacionalidade brasi-
leira, caminhoneiro, com 57 anos de idade, residente em QUATRO BARRAS - PR 
e de ROSINEI FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, diarista, RG n.º 441172179 - SSP/SP, CPF n.º 34191770896, 
com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (18/02/1985), residente na Rua Ailton Alves 
Pereira, 27, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: lilianvilasoco@gmail.com, fi lha de 
JOSÉ BATISTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOSEFA TERTULINA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Paulo Roberto Alvarenga da Silva, conforme sentença datada de 29/01/2019, 
proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos 
de nº1002067-42.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publi-
cado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: MANOEL DAMIÃO NUNES DE LIMA e 
ROSEANE DE REZENDE SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, pedreiro, RG n.º 5619543 - SSP/PE, CPF n.º 02770999435, com 41 anos 
de idade, natural de FLORES - PE (Custódia-PE  Livro nº 7, fl s. nº 83, Termo nº 
7223), nascido no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e setenta e sete 
(22/11/1977), residente na Avenida Principal, Caminho Pedro Antônio, 1005, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA, de nacionalidade 
brasileira, agricultor, com 74 anos de idade, residente em FLORES - PE e de MA-
RIA DAS MERCÊS NUNES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 73 
anos de idade, residente em FLORES - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, agricultora, RG n.º 580156400 - SSP/SP, CPF n.º 05424408494, 
com 37 anos de idade, natural de FLORES - PE (Flores-PE  Livro nº 60, fl s. nº 289, 
Termo nº 8556), nascida no dia três de março de mil novecentos e oitenta e um 
(03/03/1981), residente na Avenida Principal, Caminho Pedro Antônio, 1005, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ELIAS JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
agricultor, com 61 anos de idade, residente em FLORES - PE e de MARIA JOSÉ DE 
REZENDE SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 60 anos de idade, re-
sidente em FLORES - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 02 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: GILIARD JOSÉ BATISTA e ARYANE SANTOS 
MOLINA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de 
máquinas, RG n.º 42237465 - SSP/SP, CPF n.º 32341898890, com 35 anos de idade, 
natural de ESCADA - PE (Escada -PE  Livro nº 8, fl s. nº 191, Termo nº 7451), nascido 
no dia três de julho de mil novecentos e oitenta e três (03/07/1983), residente na 
Rua Estados Unidos, 143, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MA-
NOEL ROMÃO BATISTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de 
idade, residente em SANTOS - SP e de JUDITE FRANCISCA SILVA BATISTA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 448241080 - SSP/
SP, CPF n.º 37910883862, com 30 anos de idade, natural de SANTO ANDRÉ - SP 
(Santo André - 2º Subdistrito  Livro nº 66, fl s. nº 117, Termo nº 48231), nascida 
no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (20/12/1988), resi-
dente na Rua Estados Unidos, 143, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de ROBINSON PEREIRA MOLINA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, 
com 50 anos de idade, residente em SANTO ANDRÉ - SP e de ELISETE DOS SANTOS 
ALEXANDRE MOLINA, 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 Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 06 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALEXSANDER ARQUIRUZAL DE BRITO 
e FIAMA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PRADO. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, treinador de equipe, RG n.º 371540409 - SSP/SP, CPF n.º 
46079116820, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 176, fl s. nº 159, Termo nº 52303), nascido no dia dezoito de maio de mil nove-
centos e noventa e seis (18/05/1996), residente na Avenida Cruzeiro do Sul, 535, 
Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: sanderbrito172@gmail.com, fi lho de ALEX SANDRO 
DE PAULA BRITO, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 43 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JANAINA SOARES DE ARQUIRUZAL, de naciona-
lidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 41 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 429160835 - SSP/SP, CPF n.º 48253667833, com 23 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 174, fl s. nº 372, Termo nº 51720), nascida no dia 
quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (14/02/1996), residente 
na Avenida Principal, 423, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LUIZ 
ANTONIO DO PRADO, falecido há 7 meses e de MARIA BENEDITA CONCEIÇÃO DE 
OLIVEIRA PRADO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: WILLIAN FERREIRA DA SILVA e GA-
BRIELLE DE LIMA ROCHA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, di-
vorciado, analista de ti , RG n.º 443988390 - SSP/SP, CPF n.º 21822260876, com 
36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de agosto 
de mil novecentos e oitenta e dois (19/08/1982), residente na AVENIDA Beira 
Mar, 1659, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: willianferreira1982@gmail.com, 
fi lho de JOÃO LEITE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZENILDE DE JESUS FERREIRA DA 
SILVA, falecida há 04 anosDivorciado de Alexsandra Ferreira de Lima, confor-
me sentença datada aos 15/04/2014, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0003431-71.2014.8.26.0157. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista de RH, RG n.º 
486212099 - SSP/SP, CPF n.º 39221445860, com 26 anos de idade, natural de 
SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 201, fl s. nº 269, Termo nº 145903), 
nascida no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e dois (30/04/1992), 
residente na AVENIDA Beira Mar, 1659, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: ga-
brielle.lrocha@gmail.com, fi lha de EDIRALDO SANTANA DA ROCHA, de nacio-
nalidade brasileira, motorista, com 55 anos de idade, residente em SANTOS - SP 
e de MARIA CORREIA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos 
de idade, residente em SANTOS - SP. e alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ERICK FABRICIO FERREIRA DA SILVA e ÂNDREA 
NUNES PRIMO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, técni-
co em manutenção, RG n.º 44663867 - SSP/SP, CPF n.º 33633791884, com 34 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dezenove de outubro de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (19/10/1984), residente na Rua Padre Primo Maria Vieira, 179, 
Jardim São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: erickff s@gmail.com, fi lho de ANTONIO 
FRANCISCO DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos 
de idade, residente em SANTOS - SP e de ROSANGELA CASSIA FERREIRA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, professora, com 71 anos de idade, residente em SAN-
TOS - SPDivorciado de Erika Cristi na de Oliveira Vieira, conforme sentença datada de 
26/03/2018, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões de São 
Vicente-SP, nos autos de nº1014069-06.2017.8.26.0590. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, técnica em planejamento, RG n.º 33433844 - SSP/
SP, CPF n.º 39927093888, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
-SP  Livro nº 145, fl s. nº 240, Termo nº 40046), nascida no dia sete de março de mil 
novecentos e noventa e um (07/03/1991), residente na Rua Padre Primo Maria Viei-
ra, 179, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: deianpri@hotmail.com, fi lha de 
FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, técnico em mecâni-
ca, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LOURDES FERREIRA NU-
NES PRIMO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA e CRISLAINE GOMES 
LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico em elevado-
res, RG n.º 45998279 - SSP/SP, CPF n.º 37599644865, com 30 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 128, fl s. nº 97, Termo nº 77842), nascido 
no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (17/02/1989), resi-
dente na RUA Doutor Bati sta Pereira, 103, apto: 17, Macuco, SANTOS - SP, E-mail: rafael-
pereira8990@gmail.com, fi lho de IONE BATISTA DE OLIVEIRA, taxista, com 60 anos de 
idade, residente em SANTOS - SP e de MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, faleci-
da há 13 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
caixa, RG n.º 36393310 - SSP/SP, CPF n.º 43369624800, com 23 anos de idade, natural 
de CAPIVARI - SP (Capivari  Livro nº 22, fl s. nº 264, Termo nº 17875), nascida no dia sete 
de julho de mil novecentos e noventa e cinco (07/07/1995), residente na RUA Fran-
cisco Cunha, 295, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, E-mail: crizinhaa@hotmail.com, 
fi lha de CRISTIANO DOS SANTOS LIMA, motorista, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MÁRCIA ALVES GOMES LIMA, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALISSON LIMA BISPO e GÉSSICA ARAUJO 
FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de 
processo, RG n.º 424232261 - SSP/SP, CPF n.º 45026608841, com 23 anos de idade, 
natural de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL (Cubatão-SP  Livro nº 178, fl s. nº 351, 
Termo nº 53291), nascido no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noven-
ta e seis (31/01/1996), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 63, Bolsão 9, 
Cubatão - SP, E-mail: alissonlb96@gmail.com, fi lho de MANOEL JOSÉ BISPO, de na-
cionalidade brasileira, mecânico, com 55 anos de idade, residente em SÃO VICENTE 
- SP e de MARILENE LIMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 41 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 531773759 - SSP/SP, CPF n.º 43769176804, com 20 
anos de idade, natural de MIGUEL CALMON - BA (Miguel Calmon-BA  Livro nº 73, 
fl s. nº 259, Termo nº 17.625), nascida no dia quatorze de março de mil novecentos 
e noventa e oito (14/03/1998), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 63, 
Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: gessica.arauujo@gmail.com, fi lha de DOMINGOS 
RODRIGUES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 42 anos de idade, 
residente em SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA e de GIVALDA ARAUJO FERREIRA, de 
nacionalidade brasileira, lavradora, com 41 anos de idade, residente em RIBEIRÃO 
PRETO - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUCAS DONIZETI RODRIGUES e BEA-
TRIZ SANTOS SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
manobrador, RG n.º 495753828 - SSP/SP, CPF n.º 42310090824, com 24 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 167, fl s. nº 224, Termo nº 
48786), nascido no dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(05/10/1994), residente na RUA Marechal Deodoro, 308, Vila Elizabeth, Cuba-
tão - SP, E-mail: n/c, fi lho de LÚCIO DONIZETI RODRIGUES, diretor de esporte, 
com 50 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de FABIANA LANA 
MELO, operadora de caixa, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de labota-
rório, RG n.º 49609333 - SSP/SP, CPF n.º 41058060848, com 24 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 182, fl s. nº 298, Termo 
nº 110290), nascida no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa e 
quatro (22/07/1994), residente na RUA Marechal Deodoro, 308, Vila Elizabeth, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de EVELTO GOMES DE SOUZA, eletricista, com 42 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de ADRIANA DE SOUZA SANTOS, 
babá, com 42 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: MARCELONEYD OLIVEIRA SANTOS e ANDRÉIA RODRI-
GUES OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, 
RG n.º 22919196 - SSP/SP, CPF n.º 17425686880, com 46 anos de idade, natural de SÃO 
PAULO - SP (Coaraci-BA  Livro nº 26, fl s. nº 119, Termo nº 22953), nascido no dia seis 
de abril de mil novecentos e setenta e dois (06/04/1972), residente na AVENIDA Nossa 
Senhora da Lapa, 970, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MANOEL ALVES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em 
PRAIA GRANDE - SP e de VERA LÚCIA OLIVEIRA SANTOS, do lar, com 76 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, técnica de segurança do trabalho, RG n.º 35733312 - SSP/SP, CPF n.º 32204128821, 
com 35 anos de idade, natural de TUCURUÍ - PA (Tucuruí-PA  Livro nº 55, fl s. nº 143, Ter-
mo nº 16367), nascida no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e três 
(16/12/1983), residente na AVENIDA Nossa Senhora da Lapa, 970, Vila Nova, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lha de LUIZ FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA, aposentado, com 73 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA, falecida há 
03 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALLYSON TELES DE MENESES GUERRA e 
BRUNA FERREIRA BARRETO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, balanceiro, RG n.º 43626259 - SSP/SP, CPF n.º 41808678850, com 25 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 279, fl s. nº 272, 
Termo nº 101213), nascido no dia oito de abril de mil novecentos e noventa e três 
(08/04/1993), residente na RUA 15 de Novembro, 877, Ap.11, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lho de EDSON FERREIRA GUERRA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
do, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADALGISA TELES DE 
MENESES GUERRA, de nacionalidade brasileira, inspetora de alunos, com 54 anos 
de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnico de 
enfermagem, RG n.º 36808016X - SSP/SP, CPF n.º 43740974818, com 23 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de março de mil novecentos e 
noventa e cinco (20/03/1995), residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 500, Bloco 
5, Ap.62, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lha de EDSON BARRETO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
SONIA MARIA FERREIRA BARRETO, 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 Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: OSVALDO TEIXEIRA DE LIMA e SUSANA DE JESUS DE 
ANDRADE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, 
RG n.º 32766370 - SSP/SP, CPF n.º 40396924115, com 51 anos de idade, natural de 
ITAGUAJÉ - PR, nascido no dia quatorze de abril de mil novecentos e sessenta e sete 
(14/04/1967), residente na RUA das Rosas, 279, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: os-
valdolima1467@gmail.com, fi lho de MANOEL TEIXEIRA DE LIMA, falecido há 25 anos 
e de ALEXANDRINA JULIA DE LIMA, falecida há 25 anosDivorciado de Monica Souto 
da Silva, conforme sentença datada de 17/12/2012, proferida pela Juíza de Direito da 
3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0008104-15.2011.8.26.0157. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 244015673 
- SSP/SP, CPF n.º 26742859822, com 48 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia oito de agosto de mil novecentos e setenta (08/08/1970), residente na 
RUA Ernande Xavier de Souza, 879, Parque das Bandeiras, SÃO VICENTE - SP, E-mail: 
sana-pati @hotmail.com, fi lha de ANTONIO GOMES DE ANDRADE, falecido há 10 anos 
e de MARIA DALVA DE JESUS DE ANDRADE, falecida há 10 anos. Divorciada de Gelson 
Francisco da Silva, através de Escritura Pública lavrada em 14/07/2014 pelo 2ºTabe-
lião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de São Vicente-SP, no livro nº1010, 
pgs.224/226. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

 Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: GREGORY DE SOUZA GONÇALVES e AMANDA 
OLIVEIRA DA SILVA APOLÔNIO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico em química, RG n.º 34249471 - SSP/SP, CPF n.º 37000994878, com 
30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de junho de 
mil novecentos e oitenta e oito (25/06/1988), residente na RUA Adelino Francisco, 
80, Bloco 6, casa 2, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: gregory.12@hotmail.com, 
fi lho de CARLOS GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, torneiro mecânico, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CARMELITA DE SOUZA GONÇAL-
VES, de nacionalidade brasileira, técnica em publicidade, com 58 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, técnica em enfermagem, RG n.º 42176255X - SSP/SP, CPF n.º 31751696863, com 
33 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia primeiro de novembro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (01/11/1985), residente na RUA Adelino Francisco, 
80, Bloco 6, casa 2, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: amandaoliveirasa85@
gmail.com, fi lha de AILTON DA SILVA APOLÔNIO, de nacionalidade brasileira, mo-
torista, com 48 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de ROSANIA OLIVEIRA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 51 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: VINÍCIUS GOMES DOS SANTOS e 
JANAINA DA SILVA LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, estoquista, RG n.º 44409122 - SSP/SP, CPF n.º 36632925847, com 30 
anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia quinze de março 
de mil novecentos e oitenta e oito (15/03/1988), residente na RUA Maestro 
Villa Lobos, 398, Jockey Clube, SÃO VICENTE - SP, fi lho de MANOEL GOMES 
DOS SANTOS, residente em SÃO VICENTE - SP e de EMILIE DOS SANTOS PEREI-
RA, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente de educação, RG n.º 475510392 - SSP/SP, CPF n.º 
23283380899, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
vinte e um de maio de mil novecentos e noventa e um (21/05/1991), residente 
na RUA José Delfi m Louro, 194, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL FER-
NANDES DE LIMA, residente em Cubatão - SP e de FILOMENA MARTA DA SILVA 
LIMA, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Missa de sétimo dia
OPORTUNIDADE
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O rei chegou ... “Viva o rei”
O chão ainda esta-

va coberto de confete 
e serpentina naquela 
quinta de ressaca, en-
tre as cinzas e a apo-
teose.

Chegou balançan-
do, de cetro e coroa 
e saudando anjos, ar-
canjos e querubins.

Quem o avistou foi 
o Waldemar Esteves 

da Cunha, outrora cha-
mado de primeiro e único, 
logo atrás veio o mestre 
Drausio da Cruz.

Waldemar com aquele 
seu sorriso introspectivo, 
agradeceu a sua chegada 
e foi logo exigindo os seus 
paramentos reais.

Mas o Cabo Brilhantina 
falou mais alto lembrando 
que ele foi Rei na maior 

capital.
Então o Rei respon-

deu:
- Que emoção, ser 

recebido pelas maiores 
patentes dessa minha es-
trada no samba.

O rei que eu saudei 
por quase quarenta anos, 
e o grande mestre do 
Samba Santista, que aliás 
deu nome á passarela 

Izildo dos Santos, ass. 
de imprensa da LICESS

que me consagrou.
Por muito tempo eu os 

saudei na passarela, e os 
admirei por tamanha ele-
gância.

Batalhei para um dia 
chegar a minha vez, tentei 
por oito anos.

Sabia que meu livro 
estava chegando ao � m, 
mas combinei que só o 
terminaria quando rei-

OPINIÃO

nasse sobre o povo da mi-
nha terra, entre escolas e 
bandas, da Ponta da Praia 
a Última ponte.

Vocês reinaram du-
rante a vida, mas um dia 
passaram a coroa, eu já 
não, apesar de um reina-
do efêmero morri Rei e 
agora eu sou uma estrela.

Sérgio Cipó !!!!!!
O nosso eterno Rei .....

UNIPAR CARBOCLORO

ANIVERSÁRIO DE CUBATÃO

CCC recebe treinamento
sobre Liderança e Trabalho

9 de abril vai ter caminhada 
na Serra do Mar

Curso foi organizado pela Unipar Carbocloro e o conteúdo buscou elaborar
objetivos e metas para projetos

Membros do Conselho 
Comunitário Consultivo 
(CCC) da Unipar Carbo-
cloro em Cubatão partici-
param, durante o mês de 
fevereiro, de curso sobre 
Liderança, Comunica-

ção, Trabalho em Equipe 
e Como Engajar pessoas. 
Participaram 20 pro� s-
sionais, que receberam 
conteúdo teórico visando 
elaborar objetivos e metas 
para projetos, exercitando 

por meio do estabeleci-
mento de metas para o 
próprio CCC em 2019.

Conduzido por um 
pro� ssional do SESI-SP, 
o treinamento faz par-
te de uma sequência de 

ações para aprimoramen-
to contínuo dos membros 
do CCC, que foi o pri-
meiro do país, ainda em 
2018, a passar por uma 
capacitação do tipo. O 
treinamento ocorreu na 
Associação Desportiva da 
Unipar Carbocloro, com 
oito horas de duração.

“O objetivo do curso é 
fazer com que os pro� s-
sionais e líderes comuni-
tários atuem de maneira 
mais colaborativa e mo-
tivadora com as equipes 
em que trabalham, trans-
mitindo suas mensagens 
de forma clara e tornan-
do os processos e proje-
tos mais e� cientes”, rela-
ta Sylvia Tabarin Vieira, 
gerente de Comunicação 
Corporativa da Unipar e 
coordenadora da comis-
são de Diálogo com a Co-
munidade da Associação 
Brasileira da Indústria 
Química.

Acontece neste 
sábado no Parque 
São Luiz mais uma 
etapa do Circuito 

Open Sesi.

O evento é gratuito 
 e aberto ao público.

Cubatão realizará a Eco 
Caminhada na Serra do Mar, 
no próximo feriado de 9 de 
abril, uma terça-feira, ani-
versário da cidade. A cami-
nhada começa às 9h, a partir 
do Cruzeiro Quinhentista, 
com acesso pela Avenida 
Nove de Abril. Os organi-
zadores orientam os parti-
cipantes a vestirem roupas 
confortáveis, de preferência 
jeans e tênis, além de levar 
protetor solar, repelente e 
lanche (não há lanchonete 
no percurso).

Inscrições
Limitadas a 200 pessoas, 

as inscrições  podem ser fei-
tas de 19 a 21 deste mês, das 
9 às 12h e das 14 às 16h30 no 
Posto de Informações Turís-

Evento limitado para 200 pessoas faz parte das comemorações do  aniversário da Cidade  

ticas, no parque Novo Anili-
nas. É de graça, basta apre-
sentar cédula de identidade 
e doar um quilo de alimento 
não perecível para doação às 
famílias cadastradas no FSS.

É lindo
O passeio na Serra faz par-

te da história dos cubatenses. 
O percurso pelo Caminho 
do Mar oferece vista privile-
giada da Baixada Santista e a 
oportunidade de vivenciar a 
natureza em um passeio pela 
Mata Atlântica 

Vale à pena conhecer par-
te da trajetória de Cubatão 
percorrendo locais históricos  
e apreciando os monumentos 
inaugurados pelo então pre-
sidente da república Washin-
gton Luiz, em 1922.
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Aconteceu no último domingo, 10, a quarta edição da Feijuca 
dos Amigos com aquela feijoada de responsa do Buff et M&M e o 
pagodinho top do Samba Guetto. Nessa edição, a novidade foi o 
solo de Felipão Santos, que trouxe mpb de qualidade na abertura 
da casa. A próxima será dia 07 de abril com direito a bolo de para-
béns para nossa amada Cubatão, que completa 70 anos em abril.

APOIO
• Ofi cina Nova Cubatão
• Espaço Danado de Bom
• Rejuvenesce Spa & Beleza
• Cebolinha Brinquedos
• Doçuras de Vó Brigadeiros


