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20 anos

SURTO

Mais uma edição 
com casa cheia

COLUNA DO 
CIDO BARBOSA 02

Câmara rejeita 
pedido de cassação 
contra Ademário e 
munícipe protocola 
mais um 

Suman limita e 
passagem fica 
em R$ 3,90

Dengue assusta
Não dá para descuidar da prevenção. Nesta semana, Acontece apurou junto às secretarias da Saúde de cinco 
cidades da região e os números preocupam. Sintomas vão de dor de cabeça a fortes dores e podem levar à morte. 
Lembre como prevenir. 03

Mega-sena tem 
prêmio recorde 
neste sábado

PUBLICIDADE

FEIJUCA DOS AMIGOS

SUBIU MENOS

A coluna social registra momentos inesquecíveis do 
cotidiano na região. Em destaque, a grande atração 
do Baile Oficial de ‘Guarujá- A Pérola do Atlântico’: 
César Menotti e Fabiano (foto). A cidade comemora 
85 anos de emancipação e a Prefeitura já prepara 
extensa programação para comemorar. 04 e 05

Licitação do 
ônibus renasce 
como uma Fênix

A Feijuca dos Amigos by 
Jaque Barbosa, aconteceu 
no último domingo no Es-
paço Acontece com muito 
alto astral e comida boa. 07

Já está na catraca o novo 
preço da passagem do ônibus 
no Guarujá. No começo da 
semana houve o anúncio que 
iria para R$ 4.30, mas Suman 
limitou o aumento. 02
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Orçamento 2020 
deve diminuir 
em Guarujá

Nilton Fukuda/Estadão
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coluna do 

Cido Barbosa
cidobarbosa@uol.com.br

Novo pedido
No mesmo dia, o mesmo munícipe protocolou nova de-

núncia com pedido de cassação contra o prefeito. Desta vez 
o autor alega descumprimento do orçamento municipal de 
2018 e de emendas impositivas aprovadas pelos vereadores. 
A denúncia argumenta que houve improbidade administrati-
va, incorrendo no crime de desvio de verbas.

Orçamento cai
A Câmara de Guarujá realizou audiência pública com téc-

nicos da Prefeitura para apresentação e discussão do Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício 
de 2.020. Uma nova audiência será realizada nesta sexta-feira 
(10), às 15h.

De acordo com o Executivo, a projeção é que haja leve 
redução, de -0,98%, nas receitas arrecadadas, comparado ao 
exercício deste ano. Dos atuais R$ 1.499.015.000,00 o valor 
deve � car em R$ 1.484.285.000,00. As principais fontes de ar-
recadação continuarão sendo o IPTU (R$ 430,5 milhões), ISS 
(R$ 152, 6 milhões), ICMS (R$ 154,3 milhões) e Fundeb (R$ 
150,3 milhões).

Prioridades
Projeções da Prefeitura:, Educação (R$ 406,3 milhões), 

Saúde (R$ 252, 5 milhões), Finanças (R$ 187,3 milhões) e 
Operações Urbanas (R$ 120,4 milhões).

Essas audiências também servem para vereadores avalia-
rem a destinação das emendas impositivas. Cada vereador 
pode destinar o equivalente a 0,05% do orçamento líquido do 
Município, para obras ou compras de equipamentos, desde 
que 50% desse valor seja para a área da saúde.

Cumprida a etapa de audiências, o projeto vai para análise 
do plenário. Se aprovado, o próximo passo será a análise da 
Lei Orçamentária Anual (LOA), de modo a garantir a conclu-
são do ciclo orçamentário local.

Recorde da Mega-Sena 
Neste sábado (11), a Mega-Sena, que está acumulada pela 

14ª vez consecutiva, sorteia o prêmio  de R$ 275 milhões, no 
que deve ser o maior prêmio já pago na modalidade, consi-
derando-se apenas os concursos regulares (sem Mega da Vi-
rada) e o 3º maior prêmio da história das Loterias CAIXA. 
Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o 
valor na Poupança, receberá mais de R$ 1 milhão em rendi-
mentos mensais. 

O sorteio deste sábado será realizado a partir das 20h (ho-
rário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no 
Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Já está valendo o novo va-
lor da tarifa para o transporte 
público municipal de Guarujá. 
No início da semana chegou a 
ser anunciado os valores de R$ 
4.30 em dinheiro e R$ 4,20 no 
cartão da City, mas o prefeito 
Válter Suman (PSB) determi-
nou a redução do aumento, � -
xando a tarifa em R$ 3,90, em 
valor único.

Atualmente mais de 2 milhões 
de passageiros são pagantes.

Gratuidade
Mais de 675 mil pessoas 

(cerca de 30% do total), não 
pagam passagem, maior parte 
são idosos e pessoas com de� -
ciência. 

Outras 138 mil pessoas (6% 
de passageiros), que represen-

Suman reduz aumento 
da tarifa em Guarujá

tam 138 mil pessoas tem a passa-
gem subsidiada pela Prefeitura. 

Subsídio
Para fazer ‘fechar a conta’, 

Suman se reuniu na manhã 
desta quinta-feira (9) com 
membros de seu conselho ges-
tor e várias secretarias da Pre-
feitura.  

Para a empresa o valor de 
remuneração continuará sen-
do de R$ 3,69 - e o subsídio, 
que custeia as gratuidades e 
descontos na passagem, tam-
bém não será alterado.

“Vamos readequar nosso 
orçamento para proporcionar 
a nossa população uma tari-
fa com valor mais baixo. Será 
uma das menores da Baixada, 

sem prejuízo de serviços essen-
ciais, que continuarão sendo 
priorizados pela Administra-
ção”, Válter Suman.

Desde 2014
O valor atual, de R$ 3,20, 

está em vigor desde 2014. Em 
dezembro de 2016, ele chegou 
a ser majorado para R$ 3,70. 
Entretanto, ao assumir a atual 
gestão, em  2017, o prefeito 
Válter Suman determinou a 
revogação do reajuste, pois o 
contrato estava irregular, e o 
valor foi � cando ainda mais 
defasado.

Câmara
O anúncio do aumento de-

sagradou a população com re-
percussão, inclusive, na Câma-
ra dos vereadores que, desde o 
início da semana, pressiona-
vam pela redução do aumento. 
“Foi uma medida sensata do 
prefeito que mais uma vez de-
monstrou apreço pelo diálogo 
e compromisso com os traba-
lhadores”, disse o presidente 
Edilson Dias.

Cartão City
Os cartões Vale Transporte 

com créditos remanescentes 
debitarão a tarifa de R$ 3.20, 
válidos por 30 dias (até dia 8 de 
junho).

A empresa justi� ca que o 
reajuste é necessário ‘pois, nos 
últimos anos houve aumento 
de preços nos combustíveis, 
salários e demais insumos.

Câmara rejeita pedido
contra Ademário

Por 13 votos a 2 os vereadores da Câmara de Cubatão re-
jeitaram o pedido de cassação contra o prefeito Ademário 
Oliveira (PSDB). A votação aconteceu na sessão da última 
terça (07), conforme noticiou acontecedigital. Apenas os ve-
readores Toninho Vieira (PSDB) e Rafael Tucla (PT) votaram 
a favor da abertura do processo de impeachment. O pedido 
chegou ao Plenário depois de passar pela assessoria jurídica 
da Casa e comissão de Justiça e Redação.

O pedido proposto pelo advogado Cícero João da Silva Jú-
nior, se baseava na cobrança de Taxa de Iluminação, ‘sem as 
devidas contrapartidas ao Município’.

Sétimo dia
A missa de sé� mo dia da senhora Maria do 
Carmo da Silva (mãe do Cido Barbosa, Jaque 
Barbosa e Maria Socorro), será na próxima 
terça-feira, 14 de maio, as 19 horas na 
Paróquia São Francisco de Assis.
‘Nossos sinceros agradecimentos aos amigos 
que confortaram nossos corações, nestes dias 
de dor e saudade’ 

TRANSPORTE

 Valor único da passagem a partir desta sexta-feira é de R$ 3,90

Em Cubatão, a licitação 
para escolha da nova empre-
sa demorou mais que o pre-
visto, porém agora está � uin-
do. Também nesta quinta, o 

Certame segue em Cubatão
certame avançou com uma 
empresa habilitada e, aberto 
o prazo para impugnações, 
se não houver nenhum im-
previsto, a empresa Fênix, 

que já presta serviço de 
transporte escolar na ci-
dade, deve ser anunciada 
vencedora do certame ain-
da neste mês.
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Alerta

Saiba mais sobre a prevenção 
contra o mosquito

96 casos de dengue 
confi rmados na região

acontecedigital.com.br

96 casos de dengue 

De acordo com as se-
cretarias da Saúde de 
Cubatão, Guarujá, San-
tos, São Vicente e Praia 
Grande, há 96 casos de 
dengue, dois de Zika 
Vírus e três de Chikun-
gunya, con� rmados na 
região. A apuração fei-
ta nesta quinta (09), por 
Acontece revela que San-
tos tem 42 casos con� r-
mados de dengue, sendo 
a cidade mais afetada. 
Guarujá lidera com130 
de suspeitas de dengue. 

No entanto, a cidade 
de São Vicente é quem 
corre o maior risco de 

um surto das doenças. 
Isso porque devido ao 
Levantamento Rápido 
de Índices de Infestação 
pelo Aedes aegypti (LI-
RAa), a cidade apresenta 
um índice de 6,5%, mui-
to acima  de 4%, número 
mínimo para entrar na 
categoria de risco do Mi-
nistério da Saúde. 

Nesse mesmo índice 
Cubatão apresenta 1,9%, 
Guarujá 1,4%, Praia 
Grande 0,5% e Santos 3%. 
Entre 1% e 3,9% a cidade 
� ca no estado de alerta e 
abaixo de 1% o índice é 
considerado satisfatório.

Conheça os sintomas

Casos de dengue tem 
aumento de mais de 

300% no país
De acordo com os 

dados do Ministério 
da Saúde, o problema 
é a nível nacional. Em 
2019, até abril, foram 
registrados 451.685 
casos prováveis de 
dengue no país, au-
mento de 339,9% em 
relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, 
quando foram regis-
trados 102.681 casos. 
O número de óbitos 
pela doença também 
teve aumento, de 
186,3%, passando de 

66 para 123 mortes.
Em relação à zika, 

foram registrados 
3.085 casos. Em 2018, 
no mesmo período, 
foram registrados 
3.001 casos prováveis. 
Também foram regis-
trados 24.120 casos 
de chikungunya no 
país. Em 2018, foram 
37.874 casos – uma 
redução de 36,3%. 
Em 2019, não foram 
con� rmados óbitos 
por Zika ou chikun-
gunya.

Guarujá
Dengue: 15 confi rmados e 130 suspeitos
Chikungunya: Nenhum confi rmado e 02 suspeitos
Zika: 01 confi rmado e 01 suspeito

Santos
Dengue: 42 confi rmados
Chikungunya: 03 confi rmados
Zika: 01 confi rmado

Cubatão
Dengue: 04 confi rmados e 27 suspeitos
Chikungunya: Nenhum confi rmado e 08 suspeitos
Zika: Nenhum confi rmado e 01 suspeito

Praia Grande
Dengue: 30 confi rmados e 15 suspeitos
Chikungunya: Nenhum confi rmado ou suspeito
Zika: Nenhum confi rmado ou suspeito

São Vicente
Dengue: 05 confi rmados
Chikungunya: Nenhum confi rmado ou suspeito
Zika: Nenhum confi rmado ou suspeito
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por jaque barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

         13 97414-8664         13 97414-8664

Parabéns

Bruna Ferreira,Confeiteira

Elsa Silva, Funenaria

São Lazaro

Izildo Ferreira,Jornalista

No mês de abril, a Clínica Efi caz promoveu sorteio 
de Páscoa para seus pacientes. Para participar era 

necessário preencher um cupom na própria clínica e 
torcer para receber uma ligação. A ganhadora , Arline 
Visgueira, na foto com a mãe Maria Visgueira, foi até 

a clinica receber sua deliciosa recompensa.
A Clínica Efi caz (Av. Henry Borden, 400) frequente-
mente promove tais brincadeiras entre seu pacien-

tes. Sempre celebrando o que a de mais importante, 
o amor e o carinho.

Info 33790225 | whats 9966-2507

O papel da mulher na sociedade está sob os holofotes desta 
semana da Campanha de Popularização do Teatro. As peças 
‘Malditas’ e ‘Lágrimas de Laura’ serão encenadas respectiva-
mente nos dias 11 e 12 deste mês, às 20 horas, com ingressos 
a R$ 5,00 no Teatro do Kaos (Largo do Sapo, Cubatão).

Neste sábado (11), a partir das 19 horas, será realizada a 20º Grande Festa 
Cigana, que marca o início das comemorações do Dia Nacional do Cigano (ce-
lebrado em 24 de maio). A festa será realizada na Escola Dirce Valério Gra-
cia (Av. Dom Pedro I, 340 - Tejereba) e contará com shows de danças ciganas, 
dança do ventre, cartomancia e exposição de artigos da cultura cigana.

Teatro do Kaos20º Grande Festa Cigana

Save thedate

Guarujá vai celebrar seu aniversário de 85 anos de emancipação 
político-administrativa em grande estilo. Este ano o Baile Ofi cial 

da Cidade vem como o tema “Guarujá – A Pérola do Atlântico” 
e será animado pela dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. A 
festa acontece no dia 22 de junho a partir das 20 horas, no Casa 

Grande Hotel (Avenida Miguel Estéfno, 1001 – Enseada).
Os convites podem ser adquiridos por meio do telefone (13) 

3386-8820 e (13) 98849-1906 e na sede do Fundo Social 
(Rua Cavalheiro Nami Jafet, 549 – Centro)

Baile do Guarujá terá show 
de César Menotti e Fabiano
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Parabéns

Leonardo Casimiro

Moita Show, 
Radialista

Thais Fonseca, 

Embelezamento 

do olhar

Em grande estilo, a volta 
do Baile Flash Back fi cou 
marcada pelo sucesso 
da festa com casa cheia. 
A nova parceria, Tião e 
By Sidney Balada (na 
foto) promete arreben-
tar. A festa aconteceu no 
EC Casqueiro

O Festival da Pizza organizado pela Loja Maçônica Aliança Frater-
na, aconteceu na Acic, com muita diversão. O evento foi sucesso de 
público e organização. Parabéns a equipe e ao presidente da Aliança 
Fraterna, Sérgio Balula. Em breve a tradicional Festa da Tainha! 

A despachante 
Cristina Gomes 

era só sorrisos em 
festa que celebrou 
seu aniversário no 
Espaço Acontece 

na última semana. 
Entre amigos e 

familiares, os para-
béns foram esten-
didos à sogra, Edna 
Souza. Abaixo, as 
aniversariantes 
com Amaro Go-

mes, fi lho e esposo

Não faltou alegria e diversão para comemorar o aniversário do Arthur. Os pais 
Rafael e Marina da Eskimó Sorveteria, receberam os amigos com muito carinho 

em buff et em Santos. Na foto, parte da família rodeando o pequeno príncipe

Feliz dia a todas 
as clientes mamães
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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 - piscina 
- garagem p/ três 
veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

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: FRANCISCO VALDEMAR PEREIRA DE ARAÚJO e RAFAELA MARIA DO NASCIMENTO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 575810063 - SSP/SP, CPF n.º 60372031307, com 
26 anos de idade, natural de VIÇOSA DO CEARÁ - CE (VIÇOSA DO CEARÁ  Livro nº 007, fl s. nº 16, Termo nº 5373), 
nascido no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e dois (29/10/1992), residente na RUA Beira 
Mar, 641, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de EDMILSON ALVES DE ARAUJO, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 10 anos e de MARIA FRANCISCA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 57 
anos de idade, residente em VIÇOSA DO CEARÁ - CE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administrati va, RG n.º 484154321 - SSP/SP, CPF n.º 42295231817, com 26 anos de idade, natural de 
ALIANÇA - PE (Aliança  Livro nº 23, fl s. nº 111, Termo nº 27204), nascida no dia trinta e um de julho de mil no-
vecentos e noventa e dois (31/07/1992), residente na RUA Arquiteto Djalma Fontes de Souza, 827, Jardim Real, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, encanador, com 
58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANGELITA MARTINS DO NASCIMENTO, de nacionalidade bra-
sileira, cozinheira, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: CLODOALDO RAMOS DA SILVA e CLÁUDIA MARIA FRANÇA MARIA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, coordenador de obras, RG n.º 298460257 - SSP/SP, CPF n.º 26672239855, com 41 anos de idade, 
natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 21º Subdistrito - Saúde  Livro nº 9, fl s. nº 132, Termo nº 9246), nascido no dia 
trinta e um de julho de mil novecentos e setenta e sete (31/07/1977), residente na Rua Julieta de Azevedo Bonavides, 
160, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOÃO ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 33 
anos e de MARLI BARBOSA RAMOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 39 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, conferente, RG n.º 430054051 - SSP/SP, CPF n.º 35316645812, com 33 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de março de mil novecentos e oitenta e seis (10/03/1986), residente 
na Rua Julieta de Azevedo Bonavides, 160, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO MARIA NETO, 
falecido há 25 anos e de ANA MARIA FRANÇA, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de 
Ricardo Borges conforme sentença datada de 24/11/2017 proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara do Foro de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº100071027.2017.8.26.0157. 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, 23 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: UILLIS HENRIQUE DE SOUZA SILVA e TAMIRES DA SILVA DE ARRUDA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, RG n.º 38556202 - SSP/SP, CPF n.º 377805398/14, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 182, fl s. nº 157, Termo nº 54689), nascido no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e sete (26/02/1997), residente na Rua 17, 128, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de ARENILTON PEREIRA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SILVIA APARECIDA DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, atendente de telemarketi ng, RG n.º 572212513 - SSP/SP, CPF n.º 476094698/58, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 186, fl s. nº 234, Termo nº 56358), nascida no dia 
vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (28/01/1998), residente na Rua 17, 128, Cota 200, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ HILDO LIMA DE ARRUDA, falecido há 21 anos e de ROZILDA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, diarista, com 47 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, 25 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: JOSÉ JONATAN DA SILVA e CAROLINA SANTOS BRITO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de faturamento, RG n.º 45818524 - SSP/SP, CPF n.º 43340533865, com 24 anos de idade, natural 
de SURUBIM - PE (Recife-PE-9ºDistrito  Livro nº 46, fl s. nº 87, Termo nº 45865), nascido no dia dezoito de março 
de mil novecentos e noventa e cinco (18/03/1995), residente na Rua Antonio Rodrigues, 73, Vila Natal, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vereador, com 50 anos de idade, re-
sidente em São Luis - MA e de RIVONEIDE ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, inspetora, com 47 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 
459176687 - SSP/SP, CPF n.º 43093292840, com 24 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá  Livro nº 66, 
fl s. nº 91, Termo nº 45417), nascida no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (06/02/1995), 
residente na Rua Antonio Rodrigues, 73, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ADAIL CAJUEIRO DE BRITO, 
de nacionalidade brasileira, falecido há 1 ano e de MARIA CLEMILDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 47 anos de idade, residente em GUARUJÁ - 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, 25 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: WELINGTON ATAIDE DOS SANTOS e MILENA RAQUEL BEZERRA IRMÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de loja, RG n.º 457844693 - SSP/SP, CPF n.º 47089045846, com 22 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascido no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (12/01/1997), residente na 
Rua dos Cravos, 156, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JUCELINO OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, cozinheiro, com 40 anos de idade, residente em IRAJUBA - BA e de MARILENE APARECIDA DE ATAIDE, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 558918189 - SSP/SP, CPF n.º 47415841867, com 19 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia quatro de abril de dois mil (04/04/2000), residente na Rua Caminho Santa Rita de Cássia, 
41, A, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de VALDECIR SILVINO IRMÃO, de nacionalidade brasileira, pintor 
industrial, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VERÔNICA MARIA BEZERRA IRMÃO, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 40 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, 25 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: CAIO VINÍCIUS OLIVEIRA DE CARVALHO e AMANDA MACEDO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, padeiro, RG n.º 457676097 - SSP/SP, CPF n.º 45065024855, com 21 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 184, fl s. nº 51, Termo nº 55379), nascido no dia trinta e um de agosto 
de mil novecentos e noventa e sete (31/08/1997), residente na RUA Caminho Paraíba, 1713, Vila Esperança, Cuba-
tão - SP, fi lho de EDMILSON VIEIRA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, soldador, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROSANA MOREIRA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, garçonete, RG n.º 
486102075 - SSP/SP, CPF n.º 39319359814, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte 
e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (22/12/1989), residente na RUA Caminho Paraíba, 1713, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de GILBERTO GUILHERMINO DOS SANTOS, desaparecido há 29 anos e de EVA 
MARIA DE MACEDO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Divorciada de Evandro Silva Lopes de Almeida, conforme escritura pública lavrada aos 01/02/2017, 
pelo 2ºTabelião de Notas de Cubatão-SP, no Livro nº164, fl s.364/367. 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, 25 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: LUIZ FERNANDO RAMOS DE SOUZA SILVA e ALINE BAHIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, RG n.º 493820188 - SSP/SP, CPF n.º 38282477842, com 24 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 167, fl s. nº 295, Termo nº 48857), nascido no dia dezenove de outubro de mil novecentos 
e noventa e quatro (19/10/1994), residente na RUA das Rosas, 759, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
JOSÉ RONALDO SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 45 anos de idade, residente em BRASÍLIA - DF e de 
MARIA LUCINEIDE RAMOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 49 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 460142574 - SSP/
SP, CPF n.º 40146524837, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 132, fl s. nº 203, Termo 
nº 34835), nascida no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (08/01/1989), residente na RUA João 
Carlos Campos, 88, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de WILSON ANTONIO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANGELA BAHIA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 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: ADEMIR JOSÉ ZANFOLIN JUNIOR e ANA PAULA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico em segurança do trabalho, RG n.º 44656123X - SSP/SP, CPF n.º 39783291823, com 29 anos de idade, 
natural de SANTO ANASTÁCIO - SP (Santo Anastácio-SP  Livro nº 64, fl s. nº 53, Termo nº 7519), nascido no dia dez de 
outubro de mil novecentos e oitenta e nove (10/10/1989), residente na Rua Santos, 325, apto.4, Jardim São Francisco, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ADEMIR JOSÉ ZANFOLIN, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de 
idade, residente em SANTO ANASTÁCIO - SP e de SELMA DE OLIVEIRA ZANFOLIN, de nacionalidade brasileira, arte-
sã, com 53 anos de idade, residente em SANTO ANASTÁCIO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, pedagoga, RG n.º 339764387 - SSP/SP, CPF n.º 32579546898, com 35 anos de idade, natural de PRESIDENTE 
EPITÁCIO - SP (Presidente Epitácio-SP  Livro nº 33, fl s. nº 158, Termo nº 10020), nascida no dia dez de março de mil 
novecentos e oitenta e quatro (10/03/1984), residente na Rua Santos, 325, apto.4, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de GOTAL JOSÉ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 80 anos de idade, residente 
em SANTO ANASTÁCIO - SP e de JOVINA PAULA DE JESUS SOUZA, de nacionalidade brasileira, falecida há 34 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, 27 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: LUCIANO CARLOS DUTRA e RAFAELA PEREIRA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, montador de andaime, RG n.º 424266398 - SSP/SP, CPF n.º 30240968840, com 37 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 86, fl s. nº 302, Termo nº 16628), nascido no dia dez de março de mil novecentos e 
oitenta e dois (10/03/1982), residente na RUA Caminho São Genário, 2488, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lho de MARIA DA PENHA DUTRA, falecida há 15 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de limpeza, RG n.º 523781015 - SSP/SP, CPF n.º 41029523819, com 28 anos de idade, natural de RECIFE - PE 
(Recife-PE-9ºDistrito  Livro nº 22, fl s. nº 225, Termo nº 26600), nascida no dia oito de abril de mil novecentos e 
noventa e um (08/04/1991), residente na RUA Caminho São Genário, 2488, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de ANTONIO MANUEL DE LIMA, desaparecido há 28 anos e de MAGARIDA JOSEFA PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, agricultora, com 47 anos de idade, residente em BOM JARDIM - PE. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 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: DIEGO GOUVEA DOS SANTOS SILVA e NATHALYA DOS REIS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, líder de manutenção, RG n.º 48562078 - SSP/SP, CPF n.º 40911424865, com 27 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de agosto de mil novecentos e noventa e um (08/08/1991), 
residente na Rua 1º de Maio, 276, apto.13, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de LUIZ GOUVEA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de 
CLEONICE DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de classe, RG n.º 48095184 - 
SSP/SP, CPF n.º 33399375832, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
157, fl s. nº 232, Termo nº 95439), nascida no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(24/12/1991), residente na Rua 1º de Maio, 276, apto.13, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de JAIRO 
DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há mais de 20 anos e de SELMA DOS REIS SILVA, de 
nacionalidade brasileira, supervisora de costura, 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, 27 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: ALEX SANDRO SEVERINO CARDOSO e DAYANE SILVA CARDOSO DE OLIVEIRA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 45055062 - SSP/SP, CPF n.º 
38287264880, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e nove (05/01/1989), residente na Rua 4, 46, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
SEVERINO ALFREDO CARDOSO, feirante, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA DA 
SILVA CARDOSO, do lar, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Jéssica Silva Seabra 
conforme escritura pública lavrada no 1ºTabelião de Notas de Cubatão-SP, no livro nº190, fl s.031/032 aos 
15/04/2013.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 353972630 
- SSP/SP, CPF n.º 42168668833, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de 
janeiro de mil novecentos e noventa e três (05/01/1993), residente na Rua Hebert José de Souza, 87, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de GIVANILDO CARDOSO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasi-
leiraa, segurança, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NELI ERMÍNIA SILVA DE OLIVEIRA, 
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, 30 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: 
THIAGO DONADIO PEREIRA DA SILVA e ANA PAULA SANTOS GONÇALVES FORTUNATO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, confeiteiro, RG n.º 489079611 - SSP/SP, CPF n.º 44131812800, com 26 anos de idade, na-
tural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 205, fl s. nº 77, Termo nº 147898), nascido no dia seis de janeiro de 
mil novecentos e noventa e três (06/01/1993), residente na Avenida Marti m Francisco, 295, apt. 11, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lho de ROBERTO CARLOS PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos de ida-
de, residente em SANTOS - SP e de CLAUDIA REGINA DONADIO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, técnica 
de enfermagem, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de caixa, RG n.º 567596199 - SSP/SP, CPF n.º 46027280816, com 21 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 184, fl s. nº 86, Termo nº 55414), nascida no dia três de setembro de mil novecentos 
e noventa e sete (03/09/1997), residente na Avenida Marti m Francisco, 295, apt. 11, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
fi lha de CARLOS EDUARDO DE SOUZA FORTUNATO, de nacionalidade brasileira, técnico de enfermagem, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ANGELA MARIA SANTOS GONÇALVES FORTUNATO, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 38 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, 02 de maio 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: LUIZ ROSA DE OLIVEIRA e FLAUZINA ROSA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecânico de manutenção, RG n.º 143229746 - SSP/SP, CPF n.º 19626282991, com 69 anos de idade, natu-
ral de SÃO JOAQUIM - SC (Bom Reti ro-SC  Livro nº 19, fl s. nº 46, Termo nº 3937), nascido no dia quinze de setembro 
de mil novecentos e quarenta e nove (15/09/1949), residente na Rua José Quirino Dantas, 259, Jardim Nova Repú-
blica, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ALIPIO ROSA DE OLIVEIRA, desaparecido há 70 anos e de MARIA DO CARMO 
PEREIRA, falecida há mais de 20 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, auxiliar de limpeza, 
RG n.º 9918851X - SSP/SP, CPF n.º 12144634874, com 75 anos de idade, natural de ALPERCATA - MG, nascida no 
dia vinte de outubro de mil novecentos e quarenta e três (20/10/1943), residente na Rua José Quirino Dantas, 259, 
Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de PEDRO RODRIGUES SOBRINHO, falecido há 70 anos e de 
CUSTODIA ROSA DE JESUS, falecida há 30 anos. Viúva de Mario Ferreira Mendes conforme termo lavrado às fl s.170, 
do livro C-51, termo nº33607 do Cartório de 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, 03 de maio 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: IGOR SILVA NASCIMENTO e MARCELLE VARELA DE ARAUJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecânico, RG n.º 34155240 - SSP/SP, CPF n.º 38541371840, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 131, fl s. nº 32, Termo nº 79506), nascido no dia vinte e um de maio de mil novecentos 
e oitenta e nove (21/05/1989), residente na Avenida Nove de Abril, 3100, apt.16, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: igor.
silva.16@hotmail.com, fi lho de LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, 
com 54 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de CELIA DA SILVA NASCIMENTO, de nacionalidade brasi-
leira, auxiliar de serviços gerais, com 58 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 441675311 - SSP/SP, CPF n.º 33273325844, com 
33 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia oito de abril de mil novecentos e oitenta e seis (08/04/1986), 
residente na Avenida Nove de Abril, 3100, apt.16, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: marcellevarela@hotmail.com, 
fi lha de JOSÉ MEDEIROS DE ARAUJO, falecido há 30 anos e de FRANCISCA VARELA DE ARAUJO, falecida há 4 anos. 
Divorciada de Weverton Aragão da Silva, conforme sentença datada de 27/09/2018, proferida pelo Juiz de Direiro da 
2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1000143-59.2018.8.26.0157. 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, 03 de maio 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: KLEBER DA SILVA SANTOS e CIBELE RAMOS DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, instrutor, RG n.º 475949961 - SSP/SP, CPF n.º 41358459835, com 25 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 158, fl s. nº 395, Termo nº 45375), nascido no dia primeiro de junho de mil 
novecentos e noventa e três (01/06/1993), residente na Rua Quinze de Novembro, 461, Vila Nova, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, empresário, com 52 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ZUELIDE BESERRA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
professora, RG n.º 430276680 - SSP/SP, CPF n.º 44658711800, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 171, fl s. nº 213, Termo nº 50367), nascida no dia dezoito de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco (18/06/1995), residente na Rua das Palmas, 168, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
CLAUDIO ANDRE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARCIA RAMOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, balconista, com 40 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. 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, 03 de maio 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 Brasilei-
ro: BRUNO SANTANA RAMOS e DAIANE DOS SANTOS RODRIGUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, Supervisor operacional, RG n.º 42466506 - SSP/SP, CPF n.º 45171975817, com 23 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 182, fl s. nº 265, Termo nº 54797), nascido no dia quatro de março de mil 
novecentos e noventa e seis (04/03/1996), residente na Rua Francisco Barbosa, 476, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, 
E-mail: bruno_sramos2012@hotmail.com, fi lho de ELIS VARGAS RAMOS JUNIOR, falecido há 02 anos e de MARIA 
JOSÉ SANTANA, de nacionalidade brasileira, secretária clínica, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 549827158 - SSP/SP, CPF n.º 
45790993893, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 173, fl s. nº 243, Termo nº 51193), 
nascida no dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (11/11/1995), residente na Rua Onze, 60, Cota 
200, Cubatão - SP, E-mail: daiane_rodrigues1995@hotmail.c, fi lha de JOSÉ DANTAS RODRIGUES, de nacionalidade 
brasileira, borracheiro, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DOS SANTOS RODRIGUES, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de maio 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 JUSTO DOS SANTOS e SANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
viúvo, aposentado, RG n.º 6576431 - SSP/SP, CPF n.º 27221476888, com 69 anos de idade, natural de PARATI - RJ, nas-
cido no dia quatorze de maio de mil novecentos e quarenta e nove (14/05/1949), residente na Rua Manoel Antonio da 
Silva, 65, bloco 5, apto.12, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de MANOEL ALMEIDA DOS SANTOS, falecido 
há 64 anos e de ZULMIRA MARIA DOS SANTOS, falecida há 25 anosViúvo de Alberti na da Penha dos Santos conforme 
termo lavrado às fl s.294, do livro C-57 sob nº18079 em Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, vendedora autônoma, RG n.º 155355661 - SSP/SP, CPF n.º 04735322809, com 58 anos de idade, natural de 
NOVA IGUAÇU - RJ, nascida no dia dezenove de novembro de mil novecentos e sessenta (19/11/1960), residente na 
Rua Manoel Mathias de Souza, 20D, apto.54D, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de GILDO DOS 
SANTOS, falecido há 32 anos e de MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS, do lar, com 86 anos de idade, residente em GUA-
RUJÁ - SP. Divorciada de Francisco Ferreira Lima conforme sentença datada de 22/09/2014 proferida pelo Juiz de Direi-
to da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0002427-96.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de maio 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: 
CARLOS EDUARDO ITO RODOLFO e ROSANE APARECIDA TRINDADE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, construtor, RG n.º 11111787 - SSP/SP, CPF n.º 09773127800, com 48 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascido no dia dois de março de mil novecentos e setenta e um (02/03/1971), residente na Rua Antônio Augusto Bastos, 
34, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de REGINALDO RODOLFO, falecido há 28 anos e de KAZUKO 
ITO RODOLFO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em SERRA NEGRA - SPDivor-
ciado de Elaine Bati sta Garcia, conforme sentença datada de 10/12/2012, proferida pelo Juiz de Direito Substi tuto na 
1ªVara da Família e Sucessões de Santos-SP, nos autos de nº2677/12.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, inspetora de alunos, RG n.º 151720952 - SSP/SP, CPF n.º 08048391821, com 55 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP, nascida no dia dez de abril de mil novecentos e sessenta e quatro (10/04/1964), residente na Rua Antônio 
Augusto Bastos, 34, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ RIBAMAR TRINDADE, falecido há 
9 anos e de MARIA ARAUJO TRINDADE, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Divorciada de Carlos Alberto Bernardes de Oliveira, conforme sentença datada de 26/10/93, proferida pelo 
Juizo de Direito da 3ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº473/92. 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 maio 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: MATEUS REIS GOMES e LIZANDRA GONÇALVES DA COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrati vo, RG n.º 468476945 - SSP/SP, CPF n.º 40291428851, com 22 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e sete (24/03/1997), residente 
na Rua Caminho São Leopoldo, 491, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de CARLOS DOS SANTOS GO-
MES, de nacionalidade brasileira, chefe de pintura, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GLÓRIA 
REIS GOMES, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 469579146 - SSP/SP, CPF n.º 45243052892, 
com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 206, fl s. nº 248, Termo nº 124504), 
nascida no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (24/02/1997), residente na Rua 7 de 
Setembro, 439, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de VANTUIL DA COSTA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA GONÇALVES DA COSTA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 57 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, 04 de maio 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: 
WAGNER VIEIRA DO VALE e PRISCILLA CANDIDO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, soldador, RG n.º 276610386 - SSP/SP, CPF n.º 27710096840, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cido no dia três de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (03/02/1979), residente na RUA do Alojamento, 23, 
Fabril, Cubatão - SP, E-mail: wagner.vale@hotmail.com, fi lho de PERICLES ROCHA DO VALE, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de REDILVA VIEIRA DO VALE, falecida há 10 anos, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assessora, RG n.º 29536982 - SSP/
SP, CPF n.º 28812132863, com 40 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 100, fl s. nº 168, 
Termo nº 85423), nascida no dia primeiro de agosto de mil novecentos e setenta e oito (01/08/1978), residente na RUA 
do Alojamento, 23, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: santoscyla@hotmail.com, fi lha de DURVAL MARTINS DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de ARLETE CANDIDO, 
falecida há 06 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, 04 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: GENILSON DA SILVA e SANDRA DE JESUS PEREIRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, viúvo, construtor, RG n.º 278796606 - SSP/SP, CPF n.º 25602117857, com 43 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e setenta e seis 
(25/03/1976), residente na Rua Amaral Neto, Caminho Santa Rosa, 161, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO, desaparecido há 43 anosViúvo de Joelma dos Santos 
Silva conforme termo lavrado às fl s.367 do livro C-60 sob nº19346 do Cartório de Cubatão-SP.. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 221146751 - SSP/SP, CPF n.º 12124551850, 
com 48 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e um (15/02/1971), residente na Rua Amaral Neto, Caminho Santa Rosa, 161, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de SIDNEY GUIMARÃES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA PEREIRA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 65 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 maio 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: LEONARDO SANTOS LARANJEIRA e KAROLINA ANTONIA OLIVEIRA DE SOU-
SA. Sendo o pretendente, solteiro, tosador, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido 
no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (23/08/1995), residente na Rua 
Caminho do Guaramar, 199, apt.02, bloco A-9, Vila Antárti ca, PRAIA GRANDE - SP, fi lho de CLO-
DOALDO REIS LARANJEIRA e de MARIA AUGUSTA LINO DOS SANTOS . Sendo a pretendente, soltei-
ra, estudante, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de junho de mil 
novecentos e noventa e nove (02/06/1999), residente na Rua Luiz Lamberti , 970, Vila Costa Muniz, 
Cubatão - SP, fi lha de ANANIAS FERNANDES DE SOUSA e de ANA MARTA DE OLIVEIRA. 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, 07 de maio 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: ISAAC DE SOUZA OLIVEIRA e ELIZANGELA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador de loja, RG n.º 496329753 - SSP/SP, CPF n.º 42287495851, com 26 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e três (06/04/1993), residente na Rua Paraí-
ba, 530, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: isac.isac06@hotmail.com, fi lho de ADEMIR LUIS DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, mecânico, com 50 anos de idade, residente em IPATINGA - MG e de HELENA DE SOUZA OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Marina Karolina 
Lima Santos, conforme sentença datada de 15/04/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara do Foro de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº1000893-32.2016.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de loja, RG n.º 529891591 - SSP/SP, CPF n.º 42025314850, com 26 anos de idade, natural de GIRAU DO 
PONCIANO - AL (Girau do Ponciano-AL  Livro nº 15, fl s. nº 217, Termo nº 18570), nascida no dia quatorze de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois (14/08/1992), residente na Rua Paraíba, 530, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: 
elizangela.92@hotmail.com, fi lha de MANUEL FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 60 
anos de idade, residente em CRISTINO CASTRO - PI e de MARIA DE LOURDES DA SILVA, 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, 07 de maio 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: JACKSON BARBOSA COSTA PONCIANO e ÉRIKA FRANCYS SANTOS TEIXEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 37303796X - SSP/SP, CPF n.º 33602612830, com 32 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 230, fl s. nº 22, Termo nº 71415), nascido no 
dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta e seis (28/06/1986), residente na RUA 14, 75, Cota 200, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ADILSON ANGELO PONCIANO, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 59 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA LUCIA BARBOSA COSTA, de nacionalidade brasileira, diarista, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estagiária, RG n.º 42868236 - SSP/SP, CPF n.º 40026062879, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 161, fl s. nº 192, Termo nº 46366), nascida no dia trinta de outubro de mil novecentos e 
noventa e três (30/10/1993), residente na RUA Adelino Francisco, 80, Bloco 7, Casa 01, Parque São Luís, Cuba-
tão - SP, E-mail: erika.francys@outlook.com, fi lha de FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, 
supervisor, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSILENE DE JESUS SANTOS TEIXEIRA, de 
nacionalidade brasileira, comerciante, 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 maio 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: THIAGO SOUZA DOS SANTOS e ARIANE MARINHO FERREIRA. Sendo a pretendente, nascida no dia 
dezoito de março de mil novecentos e noventa e três (18/03/1993). 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, 20 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 JOSÉ ARTUR DOS SANTOS e DINÉLIA SOUZA SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira. 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.
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Feijuca dos Amigos
Cris, Danilo e Cida foram os aniversariantes do mês da Feijuca dos Amigos by Jaque 
Barbosa. Mais uma edição com energia lá no alto, casa cheia e muita música. A comi-
da conti nua por conta do buff et que faz a melhor feijuca da Baixada, Buff et M&M e a 
próxima vai ser dia 09. Anota aí! os convites já estão a venda!

ESSA EDIÇÃO CONTOU 
COM O APOIO:
• Cebolinha Brinquedos
• Posto Ipiranga da R São Paulo
• FB Brado
• Rejuvenesce Spa & Beleza
• Ofi cina Nova Cubatão
• Doçuras de Vó Brigadeiro
• Quality Car Lava rápido
• Daniela Souza Coiff eur
• Espaço Forró Danado de Bom



08 10 de maio de 2019 acontecedigital.com.br

Desenvolvimento

85 famílias da Vila São 
José iniciam, nesta sexta 
(10), mais um passo para 
ter em mãos a escritura de 
seus imóveis. A Secretaria 
de Habitação de Cubatão 
promove mutirão para a 
entrega da escritura de� ni-
tiva das escrituras das 09h 
às 16 horas, na sede da So-
ciedade de Melhoramentos 
do bairro (Avenida Ban-
deirantes s/nº).

 Os o� ciais do 2º Car-
tório de Notas de Cubatão 
também estarão presentes 
no mutirão para convalidar 
“na hora” toda a documen-
tação necessária, inclusive 
com reconhecimento de 
� rma (assinatura), de for-
ma totalmente gratuita.

CONVOCAÇÃO
As famílias, convocadas 

antecipadamente pela se-
cretaria de Habitação por 
meio de ofício entregue na 
semana passada, devem 
comparecer à Sociedade 
de Melhoramentos da Vila 
São José com toda a docu-
mentação solicitada (veja 
no acontecedigital.com.
br). Até o momento já fo-
ram emitidas escrituras de-
� nitivas para cerca de 100 

Cubatão entrega 
escrituras da 
Vila São José

Zeladoria urbana em 
Vicente de Carvalho

imóveis da Vila São José. 
A secretária de Habi-

tação, Andréa Castro, res-
salta: “Importante destacar 
que mesmo aqueles que 
venderam ou compraram 
o imóvel e os que não pos-
suem toda a documenta-
ção solicitada devem com-
parecer com o que tiverem 
em mãos como forma de 
garantir a escritura de� -
nitiva da casa da família. 
Todos os casos serão ana-
lisados”.

SEGUNDA ETAPA
De acordo com a Pre-

feitura, o Serviço de Pa-
trimônio da União (SPU) 
exige que a primeira etapa 
da Regularização seja con-
cluída para que inicie o 
próximo passo.

 Con� ra a lista de docu-
mentos e convocados

A Prefeitura de Guaru-
já realiza diariamente uma 
série de serviços de zela-
doria em todos os bairros 
do Município e, desde o 
último mês, serviços es-

senciais como carpinação, 
roçada, varrição e limpeza 
de bocas de lobo foram in-
tensi� cados na região de 
Vicente de Carvalho. 

Em abril, a ação per-

correu os bairros Jardim 
Progresso, Vila Áurea, 
Parque Estuário, Jardim 
Boa Esperança e Jardim 
Conceiçãozinha. Na últi-
ma semana, a Seurb reali-

zou manutenções em vias 
do Pae Cará, Vila Alice e 
Jardim Santense.

Para retirar a vegetação 
dos logradouros públicos 
e vias dos bairros, as equi-
pes executaram os serviços 
de roçada e carpinação, 
contemplando também 
as praças. Além de deixar 
mais bonito e limpo, obje-
tivo é evitar a proliferação 
de vetores de doenças.

As bocas de lobo dos 
bairros foram amplamen-
te limpas, resultando na 
desobstrução da rede de 
drenagem subterrânea. A 
estratégia é fundamental 
para a vazão de água em 
período chuvoso e preven-
ção de pontos de alaga-
mentos e enchentes.

Está sendo � nalizada a construção do Parque Tec-
nológico de Santos, com previsão de término até o � m 
de outubro deste ano. No local, vão operar empresas in-
cubadas, pós-incubadas e laboratórios e o investimento 
de R$ 11,9 milhões para � nalização da obra está a car-
go da empresa Ecoporto.

Segundo o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o 
objetivo da Prefeitura é equipar o parque tecnológico 
após o � m da obra, de modo que ele esteja funcionando 
já em 2020. O deputado Kenny prometeu apresentar 
emenda na Alesp, destinando R$ 470 mil para equipar 
áreas como o auditório e os escritórios de coworking.


