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Olhares 
de Cubatão

Essa página é um 
muito obrigado a 
todos que partici-
param da promo-
ção que realizamos 
em nossa página do 
Facebook para es-
colher uma foto de 
capa especial e ho-
menagear a Cidade 
que celebra 70 anos 
de emancipação 
político-adminis-
trativa.

São olhares de 
leitores que nos tra-
zem outros meios 
de olhar para Cuba-
tão, lembrando das 
paisagens que exis-
tem e nos rea� r-
mando de que tam-
bém é nosso dever 
cuidar da Cidade, 
da natureza que a 
cerca e a torna um 
lugar ímpar e fazer 
dela um lugar me-
lhor para se viver.

Aprove it amos 
para renovar neste 
9 de abril, o nosso 
compromisso com 
a Cidade, com a no-
tícia e com a nossa 
missão de informar 
o leitor sobre as 
coisas que aconte-
cem no cotidiano 
cubatense sempre 
com verdade, ido-
neidade e credibili-
dade de quem está 
há duas décadas 
levando notícias de 
Cubatão para toda 
a Baixada Santista. 

Felipe Lessa

Aderbau GamaNando Ferry

Gabriel Felipe

Renato AtalaiaEdson Soares de Souza

Marcus Cabaleiro Alex Laire

Marcel Nobrega
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por 

Cido Barbosa
cidobarbosa@uol.com.br

Depois de três anos Cubatão voltou a ter o des� le o� cial. A ini-
ciativa tem uma expressiva relevância histórica e cultural, pois des-
� lar na avenida Nove de Abril faz parte do imaginário de gerações. 

Cabe elogiar a administração municipal por retomar o que ja-
mais deveria ter sido suspenso. Também merece crédito a elegância 
dos professores municipais que, embora em ‘pé de guerra’ com a ad-
ministração, tiveram o discernimento de não aproveitar o momento 
para se manifestar, o que comprometeria o brilho do evento.

E nesta edição comemorativa o Jornal faz uma leitura sob o 
olhar da população diante da Cidade e o complexo momento que 
vivemos. A começar pela nossa capa, com a foto escolhida pelo pú-
blico, numa campanha que revelou Cubatão sob as lentes de quem 
vive seu cotidiano. A página ao lado (2) nos orgulha, ao revelar a 

A gente tem autoestima
sensibilidade expressa nas imagens, inclusive de renomados fotógra-
fos cubatenses.

Por muito tempo se falou em resgate da autoestima; ouço isso des-
de menino. Porém amadurecemos e a comunidade percebeu que este 
resgate só se sustentará quando emergir  da própria comunidade.

E assim assistimos a várias iniciativas populares celebrando a 
data em vários cantos da cidade, algumas retratadas nesta edição 
(incluindo a Feijuca dos Amigos que celebrou a data no salão de 
eventos do Jornal Acontece).

Desde que nasceu, há 20 anos, o Acontece tem a honra de oferecer 
um brinde, através de edição comemorativa. E nesta, de maneira 
peculiar, se unir aos milhares de munícipes que renovam suas espe-
ranças e votos de amor pela cidade.
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“A história da educa-
ção infantil da Cidade 
estava ofuscada”, conta a 
educadora Sonia Onuki 
ao falar sobre sua pesqui-
sa de mestrado onde rela-
ta sobre o surgimento da 
primeira instituição des-
tinado ao publico infan-
til, o Parque Infantil do 
Jardim Casqueiro e Vila 
Bandeirantes.

A pesquisa começou 
com a busca de docu-
mentos que retratavam 
o cenário da educação 
infantil à época. Sonia 
conta que ao iniciar a 
investigação se deparou 
com uma informação 
que despertou sua curio-
sidade. “Li uma matéria 
publicada no Jornal A 
Tribuna no ano de 2005, 
informando que a Escola 
de Educação Infantil Al-
merinda completaria 49 
anos de fundação naque-
le ano. Mas eu sabia que 
a Unidade Municipal de 
Educação Prof.ª Almerin-
da Monteiro de Carvalho 
(nome atual) havia sido 
inaugurada em 8 de de-
zembro em 1966, confor-
me o convite disponível 

O primeiro Parque Infantil  de Cubatão
A história da primeira escola de 
ensino infantil de Cubatão

A educadora Sonia Onuki conta a sua descoberta 
em entrevista na redação do Acontece.

no mural da própria es-
cola. Analisando as duas 
informações foi possível 
detectar o lapso de uma 
década que a reportagem 
citava, e assim aprofundei 
os estudos para descobrir 
o que havia acontecido 
no decênio anterior à 
inauguração”, comentou.

Foi então que veio a 
descoberta: Em 09 de 
abril de 1956, com o 
nome de Parque Infan-
til do Jardim Casqueiro 
e Vila Bandeirante foi 
inaugurado o primeiro 
Parque Infantil de Cuba-
tão. “Foi em uma repor-
tagem do blog Novo Mi-
lênio, com o depoimento 
da professora Maria do 
Rosário, que veio à tona a 
data da primeira institui-
ção pública de educação 
infantil de Cubatão”, con-
ta Sonia Onuki. “A pro-
fessora apresenta riqueza 
de detalhes em seu depoi-
mento. O parque infantil 
iniciou em um galpão de 
madeira, construído ao 
lado, onde hoje está situa-
do a UME Pernambuco. 
Havia mais dois galpões 
no local, sendo um deles 

a sede da Sociedade de 
Melhoramentos do Cas-
queiro e o outro o Esporte 
Clube Jardim Casqueiro”.

O Parque Infantil do 
Casqueiro tinha uma 
peculiaridade que cha-
mou muito a atenção 
da educadora. Diferen-
te dos parques da época, 
que acolhiam as crian-
ças para recreação e com 
um curriculum escolar 

mais solto, o do Jardim 
Casqueiro já apresentava 
um ensino estruturado e 
voltado para a alfabeti-
zação e ensino das crian-
ças. “Com o decorrer da 
pesquisa pude encontrar 
com ex-alunos do par-
que como Tico Barbosa 
e Marilda Canelas e com 
a professora Neide Pinho, 
desta forma tive acesso a 
alguns documentos que 
corroboraram com esse 
argumento. Os alunos 
tinham aulas de higie-
ne pessoal, coordenação 
motora e outros aspectos 
pedagógicos que ainda 
hoje são abordados no 
ensino infantil, também 
foi possível coletar algu-
mas canções do período”, 
comentou Sonia. 

De Parque Infantil 
à Escola de 
Educação Infantil
Conforme apontam os 

documentos e registros, o 
Parque Infantil do Jardim 
Casqueiro e Vila Bandei-
rantes deixou o seu lugar 
e foi transferido para o 
prédio construído para 
esta � nalidade situado na 

Rua Martim Afon-
so, 191, mudando o 
nome para Parque 
Infantil Professora 
Almerinda Monteiro 
de Carvalho e poste-
riormente nominada 
de Escola Municipal 
de Educação Infan-
til Prof.ª Almerinda 
Monteiro de Carva-
lho. A transferência 
aconteceu dez anos 
depois do inicio das 
atividades em 1956. 

Durante uma dé-
cada, ele foi o único 
parque infantil mu-
nicipal da Cidade. “A 
expansão da rede de 
ensino infantil pú-
blica se deu na déca-
da de 60, logo após a 
transferência do Par-
que Infantil do Jar-
dim Casqueiro e Vila 
Bandeirantes para o 
seu local atual”.

A escolha do 
Jardim Casqueiro 
para a instalação da 
primeira escola in-
fantil, segundo as 
fontes pesquisadas, 
ocorreu por causa 
da concentração de 
moradores. “Se pe-
garmos um mapa 
da época, vamos 
ver que o Casquei-
ro era o bairro com 
o maior número de 
habitantes no perío-
do, lá se instalaram 
muitas famílias que 
trabalhavam tanto 
na indústria como 
no porto de Santos. 
Onde hoje é a Vila 
Nova, por exemplo, 
havia poucos habi-
tantes, era uma área 
rural com muitos 
bananais”, � nalizou 
Sonia Onuki.

“A unidade já 
apresentava 
um currículo 
diferenciado 

das demais 
escolas infan-
tis da época”

Sonia Onuki, 
educadora
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resgateO primeiro Parque Infantil  de Cubatão

O primeiro Parque Infantil de Cubatão funcionava onde atualmente está a UME Pernambuco. 
Foto de 1950 

Diploma do Parque Infantil do Jardim Casqueiro, de 
1962, encontrado pela educadora durante a pesquisa

Festa Junina do Parque 
Infantil e no detalhe, Tico 
Barbosa e Marilda Canelas, 
colaboradores da pesquisa 
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resgateO primeiro Parque Infantil  de Cubatão

O primeiro Parque Infantil de Cubatão funcionava onde atualmente está a UME Pernambuco. 
Foto de 1950 

Diploma do Parque Infantil do Jardim Casqueiro, de 
1962, encontrado pela educadora durante a pesquisa

Festa Junina do Parque 
Infantil e no detalhe, Tico 
Barbosa e Marilda Canelas, 
colaboradores da pesquisa 
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essa etapa, serão insta-
lados e o equipamento 
inaugurado. 

De acordo com o 
planejamento apresen-
tado em fevereiro deste 
ano, a previsão é que os 
atendimentos na unida-
de comecem em agosto, 
se não houver nenhum 
contratempo ou imbró-
glio jurídico.

Saúde60% dos leitos 
para o SUS

“FSFX rea-
briu e ad-
ministra o 

Hospital Mu-
nicipal desde 
dezembro de 

2017”

Cidade terá 
Centro de Alta 
Complexidade

O Centro de Trata-
mento de Alta Com-
plexidade do Hospital 
de Cubatão “Dr. Luiz 
Camargo da Fonseca e 
Silva” começa a ganhar 
forma e quem passa na 
frente do antigo teatro 
já consegue visualizar 
a nova cara do prédio, 
que será gerenciado pela 
Fundação São Francisco 
Xavier.

Os letreiros já foram 
colocados, a faixada re-
formada e o lado interno 
totalmente preparado 
para receber os equipa-
mentos de hemodiálise, 
tratamento de câncer e 
câmara hiperbárica. 

De acordo com a Pre-
feitura, o processo para a 
compra dos equipamen-
tos está em fase de licita-
ção e, assim que vencida 

CENTRO DE 
ESPECIALIDADES 

MÉDICAS
Cedido à área 
da saúde em 
2018, o pré-
dio do an� go 
teatro mu-
nicipal 
receberá 
pacien-
tes que 
precisam de 
tratamento renal 
(hemodiálise), pa-
cientes com câncer 
(quimioterapia e 
radioterapia) e que 
necessitam de trata-
mentos específi cos 
de alta pressão (câ-
mara hiperbárica).

Fachada modifi cada e reforma completa da parte interna do 
prédio estão nos ajustes fi nais para receber os equipamentos

Cedido à área 
da saúde em 
2018, o pré-
dio do an� go 
teatro mu-

de 

Marcel Nobrega
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Câmara Municipal, Fábio Alves 
Moreira, o Roxinho, pelo em-
penho e pelo apoio ao prefeito 
Ademário Oliveira para trans-
formar o sonho em realidade. 
“Foram muitas idas e vindas ao 
Ministério das Cidades, em Bra-
sília, e conseguimos recuperar os 
recursos para este projeto que já 
estavam praticamente perdidos”.

Roxinho, por sua vez, ressal-
tou o empenho do governo des-
de a recuperação dos recursos 
à regulamentação fundiária do 
bairro. 

O superintendente regional 
da Caixa Econômica Federal, 
Sidney Soares, rea� rmou a par-
ceria da instituição com a Prefei-
tura. Finalizando, o padre Eniro-
que Ballerini abençoou o inicio 
dos trabalhos desejando prospe-
ridade às obras e ao bairro.

Vila Esperança800 moradias estão previstas 
até a conclusão do projeto

Começam 
as obras

“Hoje iniciamos a maior obra 
de urbanização do Brasil”, a� r-
mou o prefeito Ademário Oli-
veira durante a solenidade que 
deu o pontapé inicial das obras 
de reurbanização da Vila Espe-
rança, que aconteceu no último 
dia 30.

A primeira fase da reurbani-
zação vai construir 800 mora-
dias, além de melhorias nas vias 
e alguns equipamentos públicos. 
Na primeira parte da atual fase, 
80 moradias serão construídas 
e a partir daí, conforme crono-
grama apresentado em 2018 aos 
moradores do bairro, as mora-
dias serão construídas.

Durante o ato solene, a secre-
tária de Habitação, Andrea Cas-
tro, confessou estar “vivendo um 
sonho” com o início das obras 
e homenageou o presidente da 

Considerada a maior comunidade carente da 
Região, bairro passará por transformações 
nos próximos anos. Primeira fase entregará 
80 apartamentos e obras de infraestrutura

Na primeira fase do projeto serão realizadas 
obras de infraestrutura, com previsão de dois anos 
- que incluem a construção  80 apartamentos. Na 
segunda fase estão previstos mais 720 apartamen-
tos. O custo total do projeto é de R$ 130 milhões.

Após a solenidade de abertura e da visita do 
prefeito ao canteiro das obras, a festa na Vila Es-
perança conti nuou com recreação infanti l, shows 
musicais, ati vidades sociais, culturais e esporti vas 
e campanhas de saúde.

O projeto - Custo total: R$130 milhões
PRIMEIRA FASE: Obras de Infraestrutura
 - Aterro de áreas sujeitas a alagamento
- Rede de água e esgoto
- Iluminação pública
- Abertura de praças; ruas e ciclovias
- 80 apartamentos divididos em 5 blocos;
- Duas escolas 
- Área de práti ca desporti va e playground
SEGUNDA FASE
- Mais 720 apartamentos

Marcus Cabaleiro

Obra começou com a preparação do terreno que vai abrigar os prédios 
com os primeiros apartamentos
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lenda viva3º
maior historiador cubatense da 
atualidade prepara o terceiro livro e 
estreia coluna no acontecedigital, dia 25

Arlindo estreia 
Causos e Personagens 
no Acontece

Testemunha viva da 
história pós-emancipa-
ção, o memorialista Ar-
lindo Ferreira registra 
os bastidores do cotidia-
no da cidade nas últi-
mas décadas. O trabalho 
agora ganha versão em Noite de autógrafos da segunda edição dos ´Causos’ dentro das 

comemorações do aniversário da Cidade, no ano passado.

No programa de estreia que vai ao ar no próximo dia 25, 
Arlindo conversa com a presidente do Clube Soroptimist Cubatão, Erenita 
Barbosa e a jornalista Jaque Barbosa

vídeo, no próximo dia 
25, com a estreia da co-
luna ‘Causos e Persona-
gens’, no acontecedigi-
tal. Os personagens das 
ultimas edições do livro 
(incluindo a terceira que 
já começa a ser escrita) 

vão revelar os bastido-
res da história da cida-
de num bate papo com 
Arlindo, na estúdio do 
Jornal. Todo o conteúdo 
produzido � cará dispo-
nível no acontecedigi-
tal.com.br.

9 de abril
O primeiro livro foi 

lançado em 03 de abril 
de 2009, dentro das co-
memorações do aniversá-
rio de 60 anos da cidade, 
quando Arlindo reuniu 
os 240 primeiros Causos 
publicados no Acontece, 
à época. Novos Causos 
foram escritos e a noite 
de autógrafos do segundo 
livro foi em 9 de abril do 
ano passado. As edições 
contaram com o patrocí-
nio da Terracom. 

Neste ano, durante o 
mês de aniversário da 

cidade, quando estreia 
nova coluna no aconte-
cedigital, Arlindo come-
ça a escrever a terceira 
edição dos Causos. 

Patrono
Referência histórica 

na cidade, Arlindo viu 
o Jornal nascer há vinte 
anos e foi um dos prin-
cipais incentivadores do 
projeto. Nas últimas dé-
cadas se tornou a princi-
pal fonte de jornalistas e 
veículos de comunicação 
quando o assunto é his-
tória da cidade. 
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cívico-militar24 atrações passaram pela 
Avenida no último domingo (07)

Cubatão volta 
a ter desfi le no 
Nove de Abril

Bandas e fanfarras da Cidade marcaram presença e deram o tom da 
música durante o Desfi le Cívico-Militar. Bandas de outras cidades tam-
bém participaram do desfi le.

Foram cerca de duas 
mil pessoas des� lando pela 
Avenida Nove de Abril na 
manhã do último domingo 
(07), durante o Des� le Cívi-
co Militar em homenagem 
aos 70 anos de emancipação 
político administrativa da 
Cidade.

Escolas municipais e es-
taduais, bandas e fanfarras, 
pelotões militares e entida-

des comunitárias caminha-
ram pela avenida sob olha-
res atentos de autoridades e 
cubatenses que acompanha-
ram as agremiações.

A cerimônia começou 
com o hasteamento das 
bandeiras do Brasil, de São 
Paulo e Cubatão e a execu-
ção dos hinos. Logo após 
um des� le de cores, rostos e 
sons passaram pela Avenida.

O momento de maior 
emoção ocorreu quando um 
grupo de alunos e da Escola 
Realce Dance homenageou 
a professora Alessandra Pa-
lucci, que enfrenta sérios 
problemas de saúde. "Força, 
Alê. Te amamos. Estamos 
com você" era a frase da fai-
xa do grupo. A demonstra-
ção de solidariedade rece-
beu aplausos do público.

Desfi laram na Avenida
Banda de Percussão Especial de São Vicente, Es-
cola e Faculdade Fortec, Creche Mãe Maria, Fan-
fabec, EE Júlio Conceição, UME Zenon Cleantes 
de Moura, UME Rui Barbosa, UME Ulysses Gui-
marães, UME Padre Manoel da Nóbrega, Grupo 
Zabelê, Centro de Convivência da Terceira Idade, 
Banda da Reserva Militar, Centro de Aprendiza-
gem Metódica e Prática (Camp), Grupo de Es-
coteiros do Mar Albatroz, Grupo de Escoteiros 
Falcão Negro, Banda Marcial Infantil de Cubatão, 
Clube de Desbravadores, Clube ade Aventureiros, 
Motociclistas de Cubatão e Região, Banda da Polí-
cia Militar, 4ª Companhia da Polícia Militar, Sexto 
Grupamento de Bombeiros, Banda Marcial Muni-
cipal de Cubatão e Corpo Coreográfi co.

Fotos: Tiego Barbosa
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no acontece6º Ediçãos

Os amigos Aderbau e a Chris comemoraram seus aniversários na 
Feijuca dos amigos, na foto com os irmãos Jaque e Cido Barbosa

Parabéns da Feijuca
O Aderbau e a Chris so-
praram as velinhas. E 
todo mundo bateu pal-
mas para eles e para 
Cubatão que comemo-
ra 70 anos. O domingo 
foi dia de comemora-
ção no Salão de Festas 
do Jornal Acontece 
com mais uma edição 
da Feijuca dos Amigos, 
esta, comemorativa ao 
aniversário da Cidade.
Foi neste clima que a 
jornalista Jaque Barbo-
sa recebeu os amigos 
que se divertiram ao 
som do MPB de 
Felipão Santos e o pa-
gode do grupo Samba 
Guetto, além da fei-
joada que já se tornou 
tradicional na Cidade.
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mais festa

Celebrando o aniversá-
rio de Cubatão, o Mangue 
Steak & Pub promoveu 
neste último domingo 
um evento voltado para 
os amantes do bom chur-
rasco: o Cubatexas.

O evento acontece 
trimestralmente e apre-
senta ao público diversas 
formas de se apreciar um 
bom churrasco: Costela 
fogo de chão; PitSmoker 
Defumados, baby back 

Cubatexas no Mangue
ribs; Parrilla Steaks; Va-
ral de Aves, frutas e le-
gumes e Leitão no rolete 
ou porco espalmado fo-
ram as escolhidas da vez 
para celebrar os 70 anos 
de Cubatão com carne de 
qualidade e muito bem 
preparadas.

Para acompanhar, os já 
tradicionais chopps arte-
sanais exclusivos do Man-
gue Steak & Pub, prepa-
rados especialmente para 

harmonizar com as car-
nes e acompanhamentos 
que são oferecidos du-
rante o Cubatexas.

Quer saber mais so-
bre o Cubatexas e o 
Mangue Steak & Pub? 
Dá uma passada lá. Fica 
na Praça Januário Este-
vam Lara Dante 216, na 
Vila Nova. E quer uma 
dica? Toda terça é dia de 
chopp em dobro. Passa 
lá para conferir.

Realizado no último � nal de semana, a oitava edição do Tor-
neio de Tranca do Cici movimentou a Rua 1º de maio, na Vila 
Nova. Com casa cheia nos dois dias de competição, o público 
acompanhou as disputas das 32 duplas para levantar o caneco.

A dupla formada por Beto e Binha, do Bolsão 08, faturou o 
torneio e levou o prêmio de R$ 1000,00 para casa. Em segundo 
lugar � cou a dupla Tinho e Dominguinhos, do Jardim Costa e 
Silva, que levaram R$ 500. Em terceiro, faturando o prêmio de 
R$ 250 � cou a dupla Gielson e Batista, da Vila Nova e em quarto 
lugar � cou a dupla Assis e Marcão (Vila Natal e Guarujá) que 
colocou no bolso o prêmio de R$ 125,00.

Além do Cici, precursor do torneio, o evento é uma realiza-
ção da Torcida do Bem, Amigos de Jogos de Salão e ACEITES 
(Amigos da Cultura, dos Esportes, da Integração, do Trabalho, 
Educação e Saúde).

Solidariedade
Além da disputa e da confraternização que rola na Kitanda 

Sol Nascente – Bar do Cici, o Torneio de Tranca também é uma 
oportunidade de ajudar o próximo.

Junto com as inscrições, foram arrecadados 650 quilos de ali-
mentados que serão doados a entidades assistenciais da Cidade.

Fotos: Aderbau Gama

Torneio de tranca do Cici
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Matriz também 
comemora

Celebrando os 70 anos de eman-
cipação político-administrativa, 
a Prefeitura de Cubatão preparou 
extensa programação. As comemo-
rações começaram no último dia 
04 com um passeio no Parque Eco-
lógico Cotia-Pará.

No último domingo (07), acon-
teceu o esperado Des� le Cívico de 
Cubatão, já tradicional nas come-

Dia 09 de abril, às 12h
Missa de Ação de Graças pelo Aniversário da Cidade, na Igreja Nossa 
Senhora da Lapa (Av. 9 de Abril, 1947 – Centro)

Além do ani-
versário de 

emancipação de 
Cubatão, no 9 de 

abril comemo-
ramos também 

o aniversário da 
Igreja Matriz 

Nossa Senhora 
da Lapa. Neste 
ano, em que a 

cidade chega aos 
seus 70 anos, a 

Igreja completa 
82 anos de sua 

fundação.

Dia 19 de abril, às 19h 
50ª Encenação da Paixão e Cristo, no CSU Parque do Trabalhador. 
Entrada: R. Salgado Filho, 249

morações do aniversário da Cidade 
e que foi deixado de lado nos últi-
mos dois anos.

Um dos pontos altos das celebra-
ções do 09 de abril é o show do can-
tor sertanejo Eduardo Costa, que 
será realizado no Kartodromo, de 
graça. Con� ra abaixo a programa-
ção completa do aniversário de 70 
anos de Cubatão.

anos da fundação da Matriz 
Nossa Senhora da Lapa82
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70 anos
Programação até o fi nal do mês

Dia 24 de abril, 
às 15h30

70 anos de 
Comunidade Soliadária 
com apresentação do 
Coral Canto Mágico, 
no Parque Anilinas, 
vão cultural do 
Centro Multimídia 
(Av. Nove de Abril, 
s/nº - Centro)

Dia 09 de abril
9h | Ecocaminhada Caminhos do Mar
Concentração e saída: Centro de Visitantes
(próximo à portaria da Ref. Presidente Bernardes)

14h | Show Especial, de 70 anos, Eduardo Costa,
no Kartódromo Municipal

19h | Sessão Solene de 70 anos de Emancipação 
Político-Administrativa, na Câmara Municipal de 
Cubatão (Praça dos Emancipadores - Centro)

Dia 12 de abril
8h |Cerimônia de 
Compromisso à 
Bandeira, no Bloco 
Cultural (Praça dos 
Emancipadores - Centro)

15h | Circuito Sesc 
de Artes, na Praça 
Independência do Jd. 
Casqueiro

Dia 14 de abril
10h | Torneio de Xadrez, 
no Sesi Cubatão 
(Jd. Casqueiro)

Dia 16 de abril 
10h | Lançamento do 
Programa "Vigilância 
Amiga", no Gabinete 
do Prefeito (Praça dos
Emancipadores - Centro)

Dia 23 de abril
9h | Fábrica Aberta 
Cide/Ciesp, na Unipar 
Carbocloro (Rod. Cônego
Domênico Rangoni, s/nº)

Dia 25 de abril 
10h | Lançamento da
"Galeria dos Ex-Prefeitos 
de Cubatão", no Saguão 
do Paço Municipal 

Dia 27 de abril 
10h | Juntos pela Vida 
Mutirão da Saúde, no
Parque Anilinas (Av. 
Nove de Abril - Centro)

Dia 28 de abril
8h | Meia Maratona 
Estrada Velha 2019
Saída: Kartódromo 
Municipal
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Eles também sopram
as velinhas no dia 09

Elisa Maria 
Vila Esperança Pedro Miguel Perez 

Vila Nova Miguel Meireles 
Vila Nova

Suellen Cristi na
Vila Natal

Maria Pires
Vila Nova

Kokinho Guerreiro
Vila NovaMaria Aparecida

Siti o Novo Sonia Rodrigues
Bolsão 9

Theodora Costa Bolsão 9 Izabelly AbreuVila São José

Néia Melo Vila Esperança

Tania InteraminenseVila Natal

Dalva MachadoJardim Casqueiro

Thayna Kett y de Jesus Jardim Casqueiro
Marcia RosaJardim Casqueiro
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MARINALDO ALVES DE LIMA JUNIOR e PRISCYLLA DA SILVA SOUZA LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 345093458 - SSP/SP, CPF n.º 32822181845, com 33 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 112, fl s. nº 83, Termo nº 26756), nascido no dia quatorze 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (14/12/1985), residente na RUA Almirante Tamandaré, 90, 
Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: marinaldo.junior@bol.com.br, fi lho de MARINALDO ALVES DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCISCA SANTOS 
DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Priscylla da Silva Souza Lima, através de Escritura Pública lavrada em 20 de março de 2018 pelo 2ºTabelião de 
Notas de Cubatão-SP, no livro nº172, fl s.085/088. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
analista de backoffi  ce júnior, RG n.º 338778214 - SSP/SP, CPF n.º 27492843844, com 38 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta (17/04/1980), residente na RUA Almi-
rante Tamandaré, 90, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: priscylla.souza@yahoo.com.br, fi lha de JOSE SOUZA 
PIRES, falecido há 25 anos e de ELIVODI DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 67 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Marinaldo Alves de Lima Junior, através de Escritura Pública 
lavrada em 20 de março de 2018 pelo 2ºTabelião de Notas de Cubatão-SP, no livro nº172, fl s.085/088. 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, 26 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 Bra-
sileiro: WELLINGTON DA SILVA MOREIRA e VANESSA DOS AFLITOS NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, maquinista, RG n.º 338773812 - SSP/SP, CPF n.º 31444699806, com 36 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 92, fl s. nº 10, Termo nº 18724), nascido no dia primeiro de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e dois (01/12/1982), residente na Avenida Cruzeiro do Sul, 665, Vila Nova, Cubatão - SP, 
E-mail: wellfender@hotmail.com, fi lho de JOSÉ RAMALHO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
69 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLI DA SILVA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
estudante, RG n.º 272328790 - SSP/SP, CPF n.º 27641885870, com 40 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, 
nascida no dia três de maio de mil novecentos e setenta e oito (03/05/1978), residente na Avenida Cruzeiro do Sul, 
665, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: vanessa.nascimento25@hotmai.co, fi lha de VALMIR DIAS NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, eletricista, com 61 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de ALAIDE APARECIDA 
DOS AFLITOS NASCIMENTO, falecida há 1 ano. Divorciada de Mauricio Felix Cabral, conforme sentença datada de 
15/02/2013, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões da Comarca de Praia Grande-SP, nos 
autos de nº0001551-88.2013.8.26.0477, Ordem nº119/2013.  Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: JOÃO BATISTA VALENTE e JOELMA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, aposentado, RG n.º 13887322 - SSP/SP, CPF n.º 03818056897, com 58 anos de idade, natural de CAMBIRA 
- PR, nascido no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e sessenta (24/06/1960), residente na Rua Marina 
Lourenço de Oliveira, 93, bloco A, apt.21, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: joao2014.valente@gmail.
com, fi lho de JOSÉ LINO VALENTE, falecido há 5 anos e de MAGDALENA MARIA LAURIANA VALENTE, falecida há 2 
anosDivorciado de Eliene Ferreira dos Reis, conforme sentença datada de 01/10/2008, proferida pelo Juiz de Direito 
da 3ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº762/06.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, do lar, RG n.º 270339395 - SSP/SP, CPF n.º 25721647876, com 43 anos de idade, natural de CUMARU 
- PE (Vertente do Lério-PE  Livro nº 14, fl s. nº 118, Termo nº 12144), nascida no dia doze de maio de mil novecentos 
e setenta e cinco (12/05/1975), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 93, bloco A, apt.21, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de NAELSON FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, 
com 72 anos de idade, residente em RECIFE - PE e de MARIA HELENA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei.  Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: EDVALDO CESÁRIO DOS SANTOS e GRACIETE FERNANDES DE ALMEIDA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 225468049 - SSP/SP, CPF n.º 09799003873, com 47 
anos de idade, natural de RECIFE - PE (Cavaleiro-3ºDistrito de Jaboatão-PE  Livro nº 38, fl s. nº 147, Termo nº 
50196), nascido no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e setenta e um (23/12/1971), residente 
na Rua Santa Terezinha, 534, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JUDITE CESÁRIA DOS SANTOS, 
do lar, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 295304881 - SSP/SP, CPF n.º 29966947833, com 38 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de junho de mil novecentos e oitenta (07/06/1980), re-
sidente na Rua Santa Terezinha, 534, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de GENIVAL FERNANDES 
DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, falecido há 12 anos e de MARIA ANIZIA FERNANDES DE ALMEIDA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 68 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, 29 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: EDILSON PEREIRA MACÊDO e RAQUEL MUNIZ DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 23218116 - SSP/SP, CPF n.º 12609519877, com 49 anos de idade, natural de 
ITAETÉ - BA (Itaeté-BA  Livro nº 15, fl s. nº 186, Termo nº 9145), nascido no dia três de maio de mil novecentos 
e sessenta e nove (03/05/1969), residente na RUA João Maria Catarino, 05, fundos, Ilha Caraguatá, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lho de PEDRO TEODORO MACÊDO, falecido há 25 anos e de ALMIRA PEREIRA, falecida há 03 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 28743803X - SSP/SP, CPF 
n.º 19946381842, com 44 anos de idade, natural de SENTO SÉ - BA (Sento Sé-BA  Livro nº 11, fl s. nº 464, Termo 
nº 906), nascida no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (31/10/1974), residente 
na RUA João Maria Catarino, 05, fundos, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de BARTOLOMEU DA 
SILVA, falecido há 14 anos e de BELMIRA MUNIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 77 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 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 Brasi-
leiro: FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS e MIRALVA DE ARAÚJO SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, ajudante geral, RG n.º 397057350 - SSP/SP, CPF n.º 60273348515, com 52 anos de idade, natural 
de JITAÚNA - BA, nascido no dia três de dezembro de mil novecentos e sessenta e seis (03/12/1966), residente na 
Rua Z, 10, Vila Caíque, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de DARIO BISPO DOS SANTOS, falecido há 39 anos e de ALICE 
ALMEIDA DOS SANTOS, falecida há 20 anosDivorciado de Jocélia Alves dos Santos, conforme mandado extraído dos 
autos de nº157.01.2007.008893-0 da Comarca de Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 577415888 - SSP/SP, CPF n.º 37142625805, com 40 anos de idade, natural de 
TEOFILÂNDIA - BA (Teofi lândia-BA  Livro nº 7, fl s. nº 131, Termo nº 16923), nascida no dia vinte e um de outubro de 
mil novecentos e setenta e oito (21/10/1978), residente na Rua Z, 10, Vila Caíque, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha 
de GEDEÃO JOSÉ DA SILVA, falecido há 2 anos e de ANA MARIA DE ARAÚJO, falecida há 35 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, 29 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 Brasi-
leiro: BRUNO BARBOSA RODRIGUES e ANDRESSA DA SILVA MONTENEGRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 427289415 - SSP/SP, CPF n.º 45682394860, com 22 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 177, fl s. nº 71, Termo nº 52613), nascido no dia vinte e nove de junho de mil nove-
centos e noventa e seis (29/06/1996), residente na RUA Vicente Latrova, 25, Bl.B apt.44, Bolsão 07, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de JURANDIR GOMES RODRIGUES, operador, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ROSINEIA GOMES BARBOSA, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 55185330X - SSP/SP, CPF n.º 47082121865, com 20 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 191, fl s. nº 40, Termo nº 58154), nascida no dia quinze de setembro de 
mil novecentos e noventa e oito (15/09/1998), residente na RUA Lourenço Bati sta de Araujo, 350, Bolsão 8, Cuba-
tão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ELIEZER MONTENEGRO, vendedor, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de EVA LUCIA DA SILVA MONTENEGRO, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de abril 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 Brasi-
leiro: ISMAEL DA SILVA ALVES e MIRIÃ EMMELY SIQUEIRA ARAÚJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, estudante, RG n.º 566916046 - SSP/SP, CPF n.º 50527027871, com 17 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia vinte e cinco de maio de dois mil e um (25/05/2001), residente na Rua Caminho dos Pilões, 6, 
Pilões, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de EDMÁRIO LUÍS ALVES, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 42 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de EDICLEIDE DA SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 35 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 
580206191 - SSP/SP, CPF n.º 48947819808, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e 
quatro de janeiro de dois mil (24/01/2000), residente na Rua dos Cravos, 388, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de ROBERTO FRANCISCO DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARLI SIQUEIRA DE SANTANA ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 42 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSÉ JOÃO DANTAS e MARIA APARECIDA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, eletricista autônomo, RG n.º 200584030 - SSP/SP, CPF n.º 09252942840, 
com 52 anos de idade, natural de PETROLÂNDIA - PE (Petrolandia-PE  Livro nº 27, fl s. nº 291, Termo nº 
16394), nascido no dia vinte e sete de março de mil novecentos e sessenta e sete (27/03/1967), resi-
dente na Rua Caminho dos Pilões, 173, Pilões, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOÃO MANOEL DAN-
TAS, falecido há 49 anos e de MARIA CREUZA DANTAS, aposentada, com 78 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 234626690 
- SSP/SP, CPF n.º 12136946803, com 51 anos de idade, natural de OURINHOS - SP (Ourinhos-SP  Livro 
nº 44, fl s. nº 277, Termo nº 39993), nascida no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e sessenta 
e sete (18/12/1967), residente na Rua Caminho dos Pilões, 173, Pilões, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de PAULO NEVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 14 anos e de TEREZINHA 
DOMINGOS DE JESUS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 17 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, 01 de abril 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: ALEXANDRE FERREIRA MILITÃO e SAMARA CHRISTINA LAGE AMBIRES. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, professor, RG n.º 19479168 - SSP/SP, CPF n.º 13383322874, com 
49 anos de idade, natural de BELO HORIZONTE - MG (1º subdistrito  Livro nº 456, fl s. nº 185, Termo nº 
225419), nascido no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e sessenta e nove (25/07/1969), resi-
dente na RUA João Pessoa, 585, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: Af.militão@hotmail.com, fi lho de ROMER 
IVO MILITÃO, falecido há 10 anos e de CLEUZA FERREIRA MILITÃO, aposentada, com 67 anos de idade, 
residente em ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, 
professora, RG n.º 192966170 - SSP/SP, CPF n.º 08498674875, com 52 anos de idade, natural de SANTOS - 
SP, nascida no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e sessenta e seis (27/10/1966), residente na 
RUA João Pessoa, 585, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: Samanbires@gmail.com, fi lha de JOSÉ DO CARMO 
VIEIRA, falecido há 30 anos e de ADILA LAGE VIEIRA, falecida há 7 anos. Viúva de Edson Carlos Ambires, 
falecido aos 11/07/2009, conforme termo lavrado às fl s:44-v, do livro C-296, so o n º177.055, em São 
Paulo-SP, 2º Subdistrito Liberdade.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de abril de 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: DIÊGO DO NASCIMENTO FALCÃO e EDNA GOMES MOURA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, assistente de expedição, RG n.º 36465659 - SSP/SP, CPF n.º 36035094805, com 
30 anos de idade, natural de ARACRUZ - ES (Aracruz-ES  Livro nº 16, fl s. nº 321, Termo nº 3229), nascido no dia 
vinte e cinco de julho de mil novecentos e oitenta e oito (25/07/1988), residente na RUA Caminho dos Pilões, 
180, Pilões, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MAURILIO GON FALCÃO, de nacionalidade brasileira, motorista, 
com 52 anos de idade, residente em ARACRUZ - ES e de JACILENE DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, balconista, RG n.º 363517005 - SSP/SP, CPF n.º 23426437805, com 26 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão - SP  Livro nº 152, fl s. nº 291, Termo nº 42883), nascida no dia onze de maio de mil 
novecentos e noventa e dois (11/05/1992), residente na RUA Caminho dos Pilões, 180, Pilões, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de EDINALDO MOURA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, moleiro, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de DELMA JOSEFA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: PAULO HENRIQUE DA SILVA e PATRICIA LOPES DE CARVALHO. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, ajudante, RG n.º 478021525 - SSP/SP, CPF n.º 36434813813, com 28 anos de idade, natural de 
FRANCISCO MORATO - SP (Francisco Morato  Livro nº 28, fl s. nº 296, Termo nº 17752), nascido no dia três de março 
de mil novecentos e noventa e um (03/03/1991), residente na RUA Padre Bartolomeu de Gusmão, 202, Jardim 
Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MANOEL ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 
15 anos e de MARIA NAZARÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 12 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora de idosos, RG n.º 276607958 - SSP/SP, CPF n.º 27378341800, com 41 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 57, fl s. nº 174, Termo nº 4958), nascida no dia quatro 
de março de mil novecentos e setenta e oito (04/03/1978), residente na RUA Padre Bartolomeu de Gusmão, 202, 
Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ITAMAR TADEU DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 39 anos e de ELIANE LOPES DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 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, 30 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 Bra-
sileiro: ROBSON SILVA SÁ e RENATA FERNANDES MARCOLINO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 43005581X - SSP/SP, CPF n.º 33638392864, com 34 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (17/10/1984), residente na Rua 
Caminho dos Pilões, 997, Pilões, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ARLINDO FERNANDES DE SÁ, de nacionalidade 
brasileira, pintor jati sta, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA GOMES DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de enfermagem, RG n.º 330858543 - SSP/SP, CPF n.º 30144587831, 
com 38 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oiten-
ta e um (02/02/1981), residente na Rua Caminho dos Pilões, 997, Pilões, Cubatão - SP, E-mail: renatafm.bless@
gmail.com, fi lha de LORISVALDO MARCOLINO, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de NORMACI FERNANDES MARCOLINO, falecida há 10 anos. Divorciada de Helenilton Pedro da Silva conforme 
sentença datada de 26/05/2011 proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de 
nº157.01.2010.005578-0/000000-000   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, 26 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: ZALAN TELES ROQUE e MARIA ROSANA MACHADO. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 485638307 - SSP/SP, CPF n.º 41617321800, com 29 anos de idade, 
natural de PERUÍBE - SP (Peruíbe  Livro nº 8, fl s. nº 266, Termo nº 9157), nascido no dia vinte e cinco 
de fevereiro de mil novecentos e noventa (25/02/1990), residente na Rua Caminho São Lázaro, 40, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de CARLOS ROBERTO ROQUE, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA MARGARIDA TELES ROQUE, de na-
cionalidade brasileira, domésti ca, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, cozinheira, RG n.º 456247701 - SSP/SP, CPF n.º 29389273803, com 
39 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia três de junho de mil novecentos e setenta 
e nove (03/06/1979), residente na Rua Caminho São Lázaro, 40, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de FRANCISCO MACHADO BERNARDO, falecido há mais de 10 anos e de MARIA JOSEFINA DE 
SANTANA, falecida há mais de 10 anos. Divorciada de Carlos Mauricio Pinheiro dos Santos conforme sen-
tença datada de 31/10/2013 proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos 
de nº3004238-74.2013.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de abril 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: MARCOS VIDAL PEREIRA e DAIANA VASCONCELOS PEREIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 226814683 - SSP/SP, CPF n.º 
10019374810, com 48 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de março de 
mil novecentos e setenta e um (18/03/1971), residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 31, casa 
3, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de JOSÉ VIDAL PEREIRA, falecido há 12 anos e de MARIA 
FRANCISCA PEREIRA, falecida há 3 anosDivorciado de Edna Maria Campos conforme sentença da-
tada de 05/10/2015 proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº0001591-89.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 441677368 - SSP/SP, CPF n.º 30676791808, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e um (07/08/1981), residente na Avenida 
Nossa Senhora da Lapa, 31, casa 3, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de JOÃO HONORATO 
PEREIRA, de nacionalidade brasileira, falecido há mais de 10 anos e de IRACEMA LUZIA PEREIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 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, 26 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: GERSON DE SOUZA DANTAS e LIDIANE NASCIMENTO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor técnico, RG n.º 18996983 - SSP/SP, CPF n.º 08458304813, com 
52 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Recife - 3º Distrito - PE  Livro nº 135, fl s. nº 136, Termo nº 113892), 
nascido no dia quatro de novembro de mil novecentos e sessenta e seis (04/11/1966), residente na RUA 
Santa Filomena, 91, Síti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: gerdant@uol.com.br, fi lho de ANTONIO 
GERSON DE SOUZA DANTAS, falecido há 2 anos e de LINDALVA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 79 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 42424282 - SSP/SP, CPF n.º 36473507884, com 31 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão - SP  Livro nº 126, fl s. nº 75, Termo nº 32320), nascida no dia quatorze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (14/02/1988), residente na RUA Santa Filomena, 91, Síti o Novo, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de HILDEBRANDO SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, pintor, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCISCA NASCIMENTO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de abril 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 Bra-
sileiro: MATHEUS DOS SANTOS SILVA e ELLEN DO NASCIMENTO SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, RG n.º 390043734 - SSP/SP, CPF n.º 425216018/96, com 22 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 179, fl s. nº 365, Termo nº 53703), nascido no dia primeiro de janeiro 
de mil novecentos e noventa e sete (01/01/1997), residente na AVENIDA Principal, 240, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, E-mail: matheussantos1708@outlook.com, fi lho de JONAS COSTA SILVA, de nacionalidade brasileira, comercian-
te, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IVANILDES VIANA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, cabeleireira, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, controladora de acesso, RG n.º 502271292 - SSP/SP, CPF n.º 451461788/10, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 183, fl s. nº 365, Termo nº 55295), nascida no dia dezessete 
de agosto de mil novecentos e noventa e sete (17/08/1997), residente na AVENIDA Principal, 1491, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: ellen97nascimento@gmail.com, fi lha de EDMILSON SIMÕES DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, comerciante, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELENALVA DO NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, comerciante, com 53 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, 26 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 Bra-
sileiro: RAFAEL OLIVEIRA PEDRO DA SILVA e VIVIAN DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 34153265 - SSP/SP, CPF n.º 37401279886, com 33 anos de idade, natural de SÃO 
VICENTE - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 207, fl s. nº 113, Termo nº 124831), nascido no dia cinco de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e seis (05/02/1986), residente na RUA José Ramos Braga, 51, Vila São José, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de ROBERTO PEDRO DA SILVA, falecido há 11 anos e de MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA DA SILVA, 
diarista, com 59 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.º 342491325 - SSP/SP, CPF n.º 30649172850, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão), nascida no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta (10/07/1980), residente na RUA José Ramos Bra-
ga, 51, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: Vivian-Silva2015@bol.com.br, fi lha de JOSÉ PAIXÃO VIEIRA DE OLIVEIRA, 
aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA TERTULINA DA SILVA OLIVEIRA, do lar, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de: Clayton Célio da Silva Araujo, conforme sentença 
datada de 29/04/2016 proferida pelo Juizo de Direito da 2º Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0005439-
84.2015.8.26.0157.  Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: CARLOS CHAVES MO-
REIRA e MARIA APARECIDA DE MACEDO. Sendo o pretendente, fi lho de 
ATAIDE CHAVES MOREIRA, falecido há 25 anos e de MARIA DO CARMO 
DA SILVA.. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 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: MARCOS JOSÉ ARTHUR DOS SANTOS e DINÉLIA SOUZA SANTANA. Sendo o pretendente, 
solteiro, eletricista, RG n.º 29408355 - SSP/SP, CPF n.º 27769552869, com 39 anos de idade, nascido no 
dia cinco de junho de mil novecentos e setenta e nove (05/06/1979), residente na Rua do Alojamento, 13, 
fundos, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de ESMERALDO ARTHUR DOS SANTOS, falecido há 2 anos 
e de DIONE BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 0941132463 
- SSP/BA, CPF n.º 00111412552, com 43 anos de idade, natural de RAFAEL JAMBEIRO - BA, nascida no dia 
trinta de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (30/11/1975), residente na Rua do Alojamento, 
13, fundos, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de JOSÉ SANTANA FILHO, falecido há 18 anos e de ZILDA 
SANTANA SOUZA, do lar, com 80 anos de idade, residente em RAFAEL JAMBEIRO - BA. 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, 30 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: SIDNEI NOZAWA e SIMONE YONEDA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, micro empresário, RG n.º 36961508 - SSP/SP, CPF n.º 30571361846, com 40 
anos de idade, natural de Marti nopolis - SP, nascido no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos 
e setenta e oito (24/05/1978), residente na Rua Carlos Gomes, 462, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de OSVALDO MITSUO NOZAWA, eletricista de autos, com 74 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de TEREZINHA CONTE NOZAWA, aposentada, com 70 anos de idade, residente em 
Botaguassu - MSDivorciado de Gislayne Gorre Soares conforme Escritura Pública lavrada no Cartório 
de Bataguassu-MS, às fl s.87 do livro nº40 aos 29/07/2009. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, micro empresária, RG n.º 63746487 - SSP/PR, CPF n.º 06045805925, com 41 
anos de idade, natural de CASCAVEL - PR, nascida no dia trinta de novembro de mil novecentos e 
setenta e sete (30/11/1977), residente na Rua Carlos Gomes, 462, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO ROBERTO YONEDA, aposentado, com 71 anos de idade, residente em 
UMUARAMA - PR e de TEREZA VASCONCELOS YONEDA, aposentada, com 67 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP. Divorciada de Marco Aurelio Hidaka Soares conforme sentença datada de 
07/12/2018 proferida pelo Julz de Direito da 4ªVara da Comarca de 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, 03 de abril 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: CESAR AUGUSTO GAIA MARTINS e TATIANE ALVES FARIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, administrador, RG n.º 283633542 - SSP/SP, CPF n.º 30277134854, com 37 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 173, fl s. nº 50, Termo nº 37487), nascido no dia 
primeiro de julho de mil novecentos e oitenta e um (01/07/1981), residente na RUA Primeiro de Maio, 470, 
Apto: 46, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: Cesar.novogmail@gmail.com, fi lho de JOAQUIM MARTINS, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de REGINA SELMA GAIA 
MARTINS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fotógrafa, RG n.º 341547724 - SSP/SP, CPF n.º 30587939877, 
com 38 anos de idade, natural de SANTANA DO IPANEMA - AL (Santana do Ipanema-AL  Livro nº 15, fl s. nº 48, 
Termo nº 15041), nascida no dia doze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (12/02/1981), residente 
na RUA Primeiro de Maio, 470, Apto: 46, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: tatyfariasfotografa@gmail.com, fi lha 
de HUNALDO DA COSTA FARIAS, de nacionalidade brasileira, falecido há16 anos e de SONIA ALVES FARIAS, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 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, 03 de abril 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 Brasi-
leiro: RAFAEL CELESTINO FERREIRA DA SILVA e THAYNNÁ DE ARAUJO ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 41854655 - SSP/SP, CPF n.º 44157948823, com 24 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 288, fl s. nº 255, Termo nº 106527), nascido no dia vinte e nove de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro (29/04/1994), residente na Rua Belarmino Amaral, 374, Jardim São Francis-
co, Cubatão - SP, E-mail: rafi nha_mdi@hotmail.com, fi lho de REGINALDO CELESTINO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, ambulante, com 51 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de SILENE MARIA FERREIRA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, faxineira, com 47 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, frenti sta, RG n.º 419969950 - SSP/SP, CPF n.º 42317469829, com 24 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 187, fl s. nº 106, Termo nº 112889), nascida no dia 
vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (28/01/1995), residente na Rua Belarmino Amaral, 
374, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: thaynna.alves@outlook.com, fi lha de AMERICO ALVES NETO, de 
nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 49 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de PATRÍCIA DE ARAUJO 
ALVES, de nacionalidade brasileira, servente, com 46 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 Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de abril 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: FÁBIO FERNANDO DOS SANTOS e FRANCICLEIDE NUNES DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, técnico de materiais, RG n.º 356351026 - SSP/SP, CPF n.º 21813486859, com 
38 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (vicente de carvalho  Livro nº 40, fl s. nº 160, Termo nº 16931), 
nascido no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta (26/06/1980), residente na Rua Vereador 
Doutor Josafá Balbino dos Santos, 300, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ FERNANDO NOBRE 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA LENIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 509395521 - SSP/
SP, CPF n.º 01039605460, com 38 anos de idade, natural de TOUROS - RN (Touros-RN  Livro nº 18, fl s. nº 
69, Termo nº 5533), nascida no dia sete de abril de mil novecentos e oitenta (07/04/1980), residente na 
Rua Vereador Doutor Josafá Balbino dos Santos, 300, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MIGUEL 
BARBOSA DA SILVA, aposentado, com 63 anos de idade, residente em NATAL - RN e de MARIA HELENA 
NUNES DA SILVA, aposentada, com 58 anos de idade, residente em NATAL - RN. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de abril de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: FRANCISCO BEZERRA GOIS e ALEXSANDRA CAMILO CABRAL. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciado, aposentado, RG n.º 8280621 - SSP/SP, CPF n.º 65242971800, com 64 anos de idade, natural de 
SERTÂNIA - PE, nascido no dia dois de novembro de mil novecentos e cinquenta e quatro (02/11/1954), residen-
te na AVENIDA Henry Borden, 681, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, E-mail: goes4411@hotmail.com, fi lho de JOÃO 
FRANCISCO DE GOIS, falecido há 5 anos e de MARIA DA DÔRES BEZERRA DE GOIS, falecida há 10 anosDivorciado 
de Lusinete Medeiros, conforme sentença datada aos 28/07/2017, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do 
Foro da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1002959-82.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 54209203 - SSP/SP, CPF n.º 03285028475, com 38 anos de idade, natural 
de RECIFE - PE (Recife - PE - 13º Distrito de Casa Amarela  Livro nº 55, fl s. nº 115, Termo nº 64118), nascida no dia 
nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (09/02/1981), residente na AVENIDA Henry Borden, 681, Vila 
Santa Rosa, Cubatão - SP, E-mail: alexsandra3006@hotmail.com, fi lha de MARCOS ANTONIO RAMOS CABRAL, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em OLÍMPIA - SP e de TEREZINHA CAMILO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em OLÍMPIA - 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, 05 de abril 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: REGINALDO BORGES DA SILVA e MARIZA MACHADO PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, mecânico de manutenção, RG n.º 290549481 - SSP/SP, CPF n.º 49706179372, com 47 anos 
de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI, nascido no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e setenta e dois 
(26/01/1972), residente na Rua Olívia de Jesus Peralta, 81, apt.24, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: atendi-
mentorbsportes@gmail.com, fi lho de JOSÉ BORGES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 89 anos 
de idade, residente em CAMPO MAIOR - PI e de DELZUITA GONZAGA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 72 anos de idade, residente em CAMPO MAIOR - PIDivorciado de Mariza Machado Pereira, conforme 
sentença datada de 12/12/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº1005243-29.2017.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de limpeza, 
RG n.º 284857130 - SSP/SP, CPF n.º 16957602800, com 45 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI, nascida 
no dia treze de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (13/02/1974), residente na Rua Olívia de Jesus 
Peralta, 81, apt.24, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de RAIMUNDO NONATO PEREIRA, falecido há 5 
anos e de CREUZA DE OLIVEIRA MACHADO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Divorciada de Reginaldo Borges da Silva, conforme sentença datada de 12/12/2017, proferida pelo 
Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1005243-29.2017.8.26.0157. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

 Cubatão, 04 de abril de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Parabéns Cubatão e a todos os cubatenses
que fazem a história dessa Cidade acontecer



16 09 de abril de 2019 acontecedigital.com.br

CubatãoTemos orgulho de trabalhar 
todos os dias por uma melhor


