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20 anos

Rafael Sodré

Estreia
envolvente

A Cia de Dança encantou o público 
com a sua performance no Domin-
gão do Faustão no último domingo 
(19) e segue firme na disputa pelo 
prêmio de R$ 100 mil    04

Nilton Fukuda/Estadão
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CASQUEIRO

Nova obra vai 
corrigir viaduto 

O prefeito Ademário 
esteve na Artesp acompa-
nhado do superintendente 
da CMT Je� erson Cansou 
e avançou nas tratativas 
para o repasse à Ecovias, 
do Complexo viário do 
Jardim Casqueiro, que in-
clui o viaduto Rubens Pai-
va e os acessos ao Centro, 
Vila dos Pescadores e Via 
Anchieta, atualmente sob a 
jurisdição do DER.

‘Erros de projeto’
Depois da assinatura do 

aditamento do contrato en-
tre Estado e a Ecovias, se-
rão iniciadas as obras para 
readequação do sistema 
viário, que inclui a constru-
ção dos acessos à Anchieta 
e a alça de acesso ao viadu-
to, além do remanejamento 
de uma adutora da Sabesp, 
entre outras demandas.

  Enquanto tramita o 
processo de transferência 
para a Ecovias, a Prefei-
tura trabalha junto à Ce-
tesb para obtenção das 
licenças ambientais que 
permitirão que as obras 
de adequação do viaduto 
ao projeto original sejam 
iniciadas, pela Ecovias. 

A expectativa do gover-
no é que a Ecovias assuma 
em agosto e as obras sejam 
realizadas ainda neste ano. 

Cronograma
DER, em parceria com 

a Ecovias, obteve autori-
zação da Artesp para a ela-
boração de todo o projeto, 
que inclui a realização de 
quatro obras, além da ma-
nutenção do pavimento e 
do entorno das vias. A � -
nalização dos projetos exe-
cutivos aconteceu em abril. 

Alvo de indignação, os ‘erros de projeto’ do 
Complexo do viaduto Rubens Paiva podem 

ser corrigidos ainda neste ano

Neste momento, o 
processo está na fase de 
aprovação do reequilíbrio 
econômico-� nanceiro do 
contrato entre a Ecovias e 
Artesp. "Em conversas com 
o órgão, apuramos que o 
processo para a aprovação 
do reequilíbrio econômi-
co está aguardando o pa-
recer da Procuradoria da 
Artesp. A previsão feita e 
que está no cronograma é 
que ele seja aprovado até o 
� nal do mês de maio", co-
mentou o superintendente 
Je� erson Cansou.

Assim que aprovada a 
proposta de reequilíbrio 
econômico por parte da 
Artesp, a Ecovias estará li-
berada para realizar toda a 
manutenção viária do com-
plexo, incluindo a recupe-
ração do pavimento nas 
vias de acesso ao viaduto. 

Pauta constante do Acontece, 
população reclama do viaduto 

desde a inauguração

PROJETO HABITACIONAL NO CASTRO
As duas torres do Edifício Castro no Centro de 

Cubatão serão recuperadas para abrigar 300 famí-
lias: metade deve ser destinada a servidores muni-
cipais e a outra parte para contemplar famílias que 
pagam aluguel na cidade. 

Ademário explicou os detalhes a Acontece duran-
te reunião dos comerciantes na Acic.

CAOS NO SAI
Na última terça duas carretas bateram no Km 54 

da Imigrantes, por horas o trajeto sentido capital foi 
feito somente pela pista norte da Anchieta causando 
grande congestionado do km 60 ao km 40, lentidão 
na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido ca-
pital do km 268 ao km 270 e em todo o trecho da 
Interligação Baixada. A colisão ocorreu na altura de 
Cubatão e um dos veículos transportava combustível.

OPORTUNIDADE PARA ESTUDANTES
Vai até 25 de maio a Expo CIEE, maior feira de 

estudantes da América Latina, com 9 mil vagas, sen-
do 7 mil para estágio e 2 mil em aprendizagem. As 
vagas são destinadas à região metropolitana, baixa-
da e interior. O evento acontece no Parque Ibirapue-
ra em São Paulo. As inscrições podem ser feitas em: 
http://www.expociee.com.br/.

Ed. 873 - 05.maio.2016 Ed. 873 - 05.maio.2016

Ed. 919 - 19.maio.2017

Ed. 995 - 23.novembro.2018

Ed. 998 - 14.dezembro.2018 Ed. 995 - 23.novembro.2018

Notícias de maior 
repercussão no 

acontecedigital.com.br 
durante a semana
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Para o Dia da Indústria, a mensagem se 
resume em apenas uma palavra: integração

Câmara de Comércio França-Brasil visita 
o Condomínio Industrial de Cubatão

Indústria

Diante dos desa� os 
da economia e em meio 
às ações que o Brasil vem 
propondo para a reto-
mada do crescimento, a 
sinergia é o combustível 
fundamental para a bus-
ca de soluções comparti-
lhadas.

Cubatão desfruta de 

atributos ideais para 
atração de novos investi-
mentos, principalmente 
os relacionados à indús-
tria de transformação. A 
parceria entre Condo-
mínio Industrial e poder 
público para divulgar o 
potencial do Polo tem 
tornado o município re-

conhecido por diversos 
públicos no País e no 
mundo, seja pela pro-
dução de matéria-prima 
de alta qualidade, mão 
de obra quali� cada e vo-
cacionada à indústria, 
infraestrutura logística 
completa, entre muitos 
outros motivos. Todo 

esse esforço tem como 
objetivo contribuir com 
o aumento da emprega-
bilidade e fomento ao 
comércio local. 

Cubatão esbanja atri-
butos ideais para atração 
de novos investimentos, 
principalmente os de 
indústria de transfor-

mação. A parceria entre 
Condomínio Industrial 
e poder público para di-
vulgar o potencial do 
Polo tem tornado o mu-
nicípio reconhecido por 
diversos públicos no País 
e no mundo, seja pela sua 
produção de matéria-
-prima de alta qualidade, 

mão de obra quali� cada e 
vocacionada à indústria, 
infraestrutura logística 
completa, entre outros 
muitos motivos. Todo 
o esforço é para auxiliar 
um resultado futuro de 
mais empregos e fomen-
to ao comércio local. 

O diálogo permanen-
te com a comunidade dá 
voz à população e rea� r-
ma o compromisso da 
indústria com o desen-
volvimento sustentável 
e, consequentemente, de 
toda região.

Nesta data, o impor-
tante é estarmos unidos, 
pois juntos sempre sere-
mos mais fortes.

Diretoria
 Executiva do Cide

O Centro de Integra-
ção e Desenvolvimento 
(Cide) e a Prefeitura de 
Cubatão receberam nesta 
terça-feira (21), no Cide/
Ciesp Cubatão, uma co-
mitiva de representantes 
de empresas associadas 
à Câmara de Comércio 
França-Brasil, liderada 
pela diretora executiva 
Sueli Lartigue, para co-
nhecer o Polo Industrial 
e o programa Cubatão 
– A Fábrica de Oportu-
nidades. O encontro foi 
mediado pelo gerente 
executivo Valmir Ramos 
Ruiz e também contou 
com a participação dos 
secretários de Finanças 
Genaldo Santos, de Em-
prego e Desenvolvimento 
Sustentável Marcos Es-
pírito Santo, e do diretor 
de Receita, Luiz Alberto 
Maia da Silva.

Fábrica de 
Oportunidades 

O principal objetivo 
da visita foi apresentar 
o programa na íntegra, 
evidenciando as princi-
pais vantagens para que 
indústrias de transforma-
ção se instalem na cidade: 

matéria-prima de quali-
dade por grandes empre-
sas; apoio estratégico do 
Cide/Ciesp Cubatão; ma-
lha abundante de energia 
e água; malha logística 
completa; universidades 
e escolas técnicas voca-
cionadas para a indústria; 
proximidade com o porto 
de Santos e a capital de 
São Paulo; investimentos 
de recuperação ambien-
tal; entre outros.

“Como maior polo in-
dustrial da América Lati-
na de indústria de base, 
Cubatão tem estrutura 
ideal para receber indús-
trias de transformação. 
Com o apoio da Prefei-
tura, poderemos incen-
tivar o setor. Isso atrai 
mais empresas, gera mais 
empregos e fortalece o 
comércio”. disse Valmir 
Ruiz, que também desta-

cou recentes conquistas 
do município por meio 
da integração entre in-
dústria e poder público, 
como a reabertura do 
Hospital de Cubatão, ad-
ministrado pela Funda-
ção São Francisco Xavier, 
da Usiminas, e a Faculda-
de de Medicina – Univer-
sidade São Judas Tadeu.

“A Câmara existe há 
119 anos e somos a pri-
meira bilateral, com se-
des em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais 
e Paraná. Realizamos es-
ses eventos para mostrar 
oportunidades em cada 
região que visitamos”, de-
clarou Sueli Lartigue.

A mão de obra local 
também foi enfatizada 
“Cubatão possui mão 
de obra quali� cada, em 
constante processo de 
melhorias”, declarou Es-

pírito Santo. “Cubatão 
está próxima de univer-
sidades e escolas técnicas 
que formam pro� ssionais 
para atuar na indústria”, 
citou Ruiz.

Nos últimos meses, 
o programa Fábrica de 
Oportunidades foi leva-

do pelo Cide às principais 
câmaras de comércio do 
mundo no Brasil, como 
as da França, China, Es-
panha, Japão, Rússia, en-
tre outras.

Incentivo fi scal 
O secretário de Finan-

ças Genaldo Santos refor-
çou a parceria. “Temos 
um projeto de incentivo 
� scal para atrair o setor 
e estamos à disposição. A 
chegada de novas empre-
sas também bene� ciam a 
população e o comércio 
local.

Cubatão tem 
estrutura ideal 

para receber 
indústrias de 

transformação. 
Com o apoio 

da Prefeitura, 
poderemos 

incentivar o setor

Valdir Ruiz, gerente 
executivo do Ciesp
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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

Após uma estreia brilhante da Cia de Dança de Cuba-
tão, na Dança de Grupo no Faustão, a equipe segue 
em quarto lugar, do grupo B. 
Para a próxima fase, no dia 02 de junho, o time retor-
na ao palco para um desafi o proposto pela produção 
do programa. 
A Cia de Dança de Cubatão estreou com uma pegada 
sexy ao som de Christina Aguilera e não decepcio-
nou no palco do Domingão do Faustão. Recebendo 
uma pontuação de 9.3 da plateia e 9.9 do público de 
casa, os bailarinos agradeceram o apoio através das 
redes sociais.  Porém, para continuar na competição 
em busca do prêmio fi nal de R$100 mil, ainda são 
necessários os votos do público.
Estamos na torcida!

Vamos continuar votando

Para votar é preciso se cadastrar 
anteriormente, basta acessar o site 
www.gshow.com/faustao e cadas-
trar seu e-mail. Há um espaço no 

topo, lado direito da página ao cli-
car em “entrar”. No dia da apresen-
tação, retorne o site do programa 
e dê nota para a Cia de Dança de 
Cubatão durante o tempo em que 
os bailarinos estiverem no palco. 

Em grande estilo, o Espaço Daniela Souza abriu 
as portas em novo endereço. O salão de beleza 
agora atende na Rua Antonio Augusto Barros, 245 
no Parque Fernando Jorge.
A inauguração, que recebeu amigos e clientes du-
rante o sábado (11) todo, foi em clima de confra-
ternização e muitos mimos. Além de massagem, 
maquiagem, brindes e coquetel para os convida-
dos, a equipe da Corpo Belo, esteve presente com 
o spa dos pés.
O espaço foi pensado com o objetivo de oferecer 
mais conforto e comodidade para os inúmeros 
clientes que acompanham a trajetória de Daniela 
Souza há mais de 10 anos. A coluna deseja muito 
mais sucesso nesta nova etapa.
Info 3372-7240

Espaço Daniela Souza
Espaço Daniela Souza agora aten-
de na Rua Antonio Augusto Barros, 

245 no Parque Fernando Jorge.
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Parabéns

Vanuzia Mattos,Representante da Up Brasil

Tainara Nascimento

Gilson Miguel,Jornalista

Ana Celia Santana

Agente de saúde

Clayton Ribeiro,Copiadora Novo Milênio

Pauli Oliveira,Pauli Calçados

Henrique Marcelo,

Servidor municipal

Obrigado Elerildo
A dona Marli das Graças 
Lopes, procurou a reda-
ção do Jornal Acontece 
para expor e principal-

mente agradecer um 
funcionario do SAMU. 

No relato, Marcu Aurelio 
Lopes estava com a mãe 
no ponto de ônibus, em 

frente a Estação das 
Artes, quando começou 
a passar mal. Em vista 

da situação, o motorista 
de ambulância, Eleniro 
Pastor dos Santos, que 

estava no PS, se dispôs a 
carregar Marcu nos bra-

ços até a emergência.
Um gesto extretamente 
humano que signifi cou 
muito para a família, 
que agradece tanto a 
Eleniro quanto a toda 

equipe do SAMU 
supervisionada pela 

Vilda Rodrigues.

No último fi m de semana (17), aconteceu o Festival do 
Palmito, no Kalabalis, no Casqueiro. 
Com um cardápio recheado de delícias incrementadas 
com palmito e música ao vivo, com Monna- piano & voz, 
o evento foi um grande sucesso! O evento agora é mensal 
e o próximo será dia 21 de junho; a organização já está 
aceitando reservas. 
Em setembro, a festa acontece em Bertioga.

Antonio Domingos,Comerciante

Janaina Lima, 

Professora

Natalia Maciel

Neste sábado (18), os membros do núcleo MBL 
Cubatão se reuniram em favor da nova Refor-

ma da Previdência, na Praça Princesa Isabel no 
centro de Cubatão. O ato contou com a presença 
dos líderes e coordenadores que trabalharam na 

distribuição de panfl etos, ajudando os 
munícipes a esclarecer suas principais dúvidas.

“Fomos às ruas para defender o que realmente o 
governo e o país necessitam nesse exato momen-

to. Trabalhamos para esclarecer as dúvidas da 
população, levar o conhecimento e entrar num 
consenso com os que pensam diferente”, disse 

Arley, coordenador do movimento na Cidade.

10,00) e a verba será revertida para a Casa da Esperança de Cuba-
tão e para os projetos sociais do Rotary. A animação fi ca por conta 
de Felipão Santos e Banda, com muito anos 70,80,90 e atual.  Os 
convites podem ser adquiridos nos pontos: Chaveiro Balula (Rua 
Manoel Jorge, 155); Chaveiro Universal Balula (Av. Joaquim Mi-
guel Couto, 726); Maison Khalil (Av. Martins Fontes, 328  - Cuba-
tão); Jornal Acontece com Jaque Barbosa (Rua Guaruja, 13 – whats 
97414-8664); e colaboradores: 97407-1121 / 97402-7917.

Os ingressos para a 7ª edição da Festa à Fantasia do Rotary Club 
Cubatão, estão a todo vapor. O evento, que acontece no dia 15 de 
junho, às 20h, já se tornou referência na cidade pela organização im-
pecável. A festa será na sede do Rotary Club de Cubatão (Rua 15 de 
Novembro, 90 - Vila Nova), e contará com premiação para as melho-
res fantasias nas categorias de luxo, originalidade e infantil.
O passaporte para a diversão custa R$ 30,00 em preço promocio-
nal que vale até 30 de maio (mesas com quatro lugares custam R$ 

Corre que ainda da tempo

Parte da verba é re-
vertida para entidades 

sociais, Desta vez foi 
para o Soroptimist.

Ao centro, Silvio Soa-
res com o apoiador 
Marcos Peralta na 
entrega de brindes 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172 editais de casamento
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: THIAGO HENRIQUE PAZ DA SILVA e LUCIANA BUQUIM DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, recepcionista, RG n.º 30975477 - SSP/SP, CPF n.º 33461606880, com 29 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e nove (11/05/1989), 
residente na RUA Raul Picado, 56, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO AURELIANO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, funcionário público, residente em Cubatão - SP e de GILVANETE DE MIRANDA PAZ 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, assistente de importação, RG n.º 448071927 - SSP/SP, CPF n.º 35505573886, com 
29 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município de Guarujá)), nascida no 
dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e nove (10/07/1989), residente na RUA Carlos Gomes, 297, apto 
31, Parque São Vicente, SÃO VICENTE - SP, fi lha de COSME DAMIÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira e de 
MARIA DO CARMO BUQUIM DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, residente em SÃO VICENTE 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: FLAVIO JOSÉ DA SILVA e JOSIANE DA COSTA SENA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, lider de turno, RG n.º 431288070 - SSP/SP, CPF n.º 34376082821, com 32 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 119, fl s. nº 243, Termo nº 29702), nascido no dia vinte e um de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e seis (21/12/1986), residente na Rua Caminho Santa Rosa, 1231, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de DJALMA JOSÉ DA SILVA, falecido há 24 anos e de ANTONIA JOSEFA RAMALHO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 433643912 - SSP/SP, CPF n.º 37301830874, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 166, fl s. nº 216, Termo nº 48380), nascida 
no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (18/08/1994), residente na Rua Roney Gochi, 250, 
bloco L, casa 12, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: josy_sena18@hotmail.com, fi lha de HERMENEGILDO SENA, 
falecido há 14 anos e de MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SENA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MARCELO MARQUES DA SILVA e MARCELA JEANNE DE SANTANA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar de loja, RG n.º 482547698 - SSP/SP, CPF n.º 35499317860, com 33 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 108, fl s. nº 159, Termo nº 25240), nascido no dia vinte e 
dois de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (22/05/1985), residente na AVENIDA Principal, Caminho do 
Mãozinha, s/nº, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de FRANCISCO ROQUE DA SILVA, falecido há 7 
anos e de MARIA DE LOURDES GOMES MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 397057490 - SSP/SP, CPF n.º 35886092889, com 37 anos de idade, natural de NOSSA SENHORA DAS 
DORES - SE (Nossa Senhora das Dores-SE (2ºO� cio)  Livro nº 72, fl s. nº 189, Termo nº 5518), nascida no dia vinte 
e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (23/02/1982), residente na AVENIDA Principal, Caminho 
do Mãozinha, s/nº, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ACASSIA MARIA DE SANTANA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: LEANDRO FERREIRA SALEMA DA SILVA e LUANA MARIA DE LIMA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, operador de gate, RG n.º 36465850 - SSP/SP, CPF n.º 42770119850, com 24 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa e quatro 
(27/07/1994), residente na Rua 17, 75, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de MILTON SALEMA DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LAIDE COSTA FERREIRA, de 
nacionalidade brasileira, domés� ca, com 45 anos de idade, residente em GOVERNADOR VALADARES - MG . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 398132513 - SSP/SP, CPF n.º 45054900845, com 
23 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE (Bom Jardim-PE  Livro nº 14, fl s. nº 23, Termo nº 16841), nascida 
no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (22/02/1996), residente na Rua 17, 75, Cota 
200, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FELIPE DA SILVA, falecido há 6 anos e de LUCINEA MARIA DE LIMA, domés� ca, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MARIO MORAES e MARIA DE FÁTIMA ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, es� vador aposentado, RG n.º 92040214 - SSP/SP, CPF n.º 80024637815, com 61 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e cinquenta e sete (28/11/1957), 
residente na Rua Chile, 151, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MARIA MORAES, falecida há 20 
anosDivorciado de Francisca Firmino de Oliveira conforme sentença datada de 26/02/2014 proferida pelo Juiz de 
Direito da 4ªVara do Foro da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de proc.nº0002211-72.2013.8.26.0157. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 242688792 - SSP/SP, CPF n.º 13398942890, 
com 45 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de julho de mil novecentos e setenta e 
três (15/07/1973), residente na Rua Chile, 151, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO 
VALÉRIO ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 86 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA JOSÉ SERAFIM DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 10 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ELIEZER ASSUNÇÃO CARLOS e MARILEY DOS SANTOS 
LEMOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de enfermagem - SSP/SP, com 56 anos de idade, natural de ARUJÁ - SP, nascido no dia onze de 
março de mil novecentos e sessenta e três (11/03/1963), residente na RUA João Veiga, 116, Bloco 03, casa 11, Parque São Luiz, Cubatão - SP, fi lho de CLAUDIONOR ANTONIO 
CARLOS e de ADRIANA HONORINA ASSUNÇÃO CARLOS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, empresária - SSP/SP, com 46 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP, nascida no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e setenta e três (14/02/1973), residente na RUA Maria Barbosa Chaves, 878, Vila Sônia, PRAIA GRANDE - SP, fi lha 
de CELINO JOSÉ DOS SANTOS e de JOANA DARC DOS SANTOS. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local

Cubatão, 10 de maio de 2019
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DAR-
LAN MÁRCIO DA SILVA e ROSELI DE FÁTIMA PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, 
RG n.º 282734065 - SSP/SP, CPF n.º 98707884400, com 43 anos de idade, natural de QUIPAPÁ - PE, nascido no dia vinte e seis 
de março de mil novecentos e setenta e seis (26/03/1976), residente na RUA Caminho da Benção, 102, Sí� o Novo, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lho de BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 13 anosDivorciado de Edleuza Maria de Lima, nos autos 
de NPU: 0000201-13.2018.8.17.3170, nos citados autos, em 04/07/2018, o magistrado prolatou a sentença que pôs fi m ao 
vínculo conjugal, transitado em julgado em 21/08/2018, proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Quipapá-PE.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 28300910X - SSP/SP, CPF n.º 41843858851, com 44 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (18/02/1975), 
residente na RUA Caminho da Benção, 102, Sí� o Novo, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOÃO LOURENÇO PEREIRA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUIZA GOMES PEREIRA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Divorciada de Durvalino Dias, con-
forme sentença datada de 16/04/2007, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de 
nº568/2005.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.  

Cubatão, 10 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: NICHOLAS MAX DA SILVA e SCARLETT PEREIRA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico em química, RG n.º 42823725 - SSP/SP, CPF n.º 43803496837, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (23/02/1994), residente na RUA Darci Moreira César, 325, Bloco 31, Ap.34, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, 
E-mail: nkfeemdeus@gmail.com, fi lho de NILTON DA SILVA, de nacionalidade brasileira, torneiro mecânico, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de AURENI ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, enfermeira, RG n.º 501063730 - SSP/SP, CPF n.º 41453054855, com 23 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (03/08/1995), 
residente na RUA José de Castro, 267, Jd.Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: scarle� 20@outlook.com, fi lha 
de SAMUEL PEREIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, administrador, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA SALETE PEREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: BRAZ LOPES FURTADO e MARIA VILMA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ja� sta, RG n.º 254159904 - SSP/SP, CPF n.º 02283436745, com 47 anos de idade, natural 
de MUNIZ FREIRE - ES (MUNIZ FREIRE  Livro nº 16, fl s. nº 168, Termo nº 11296), nascido no dia nove de junho 
de mil novecentos e setenta e um (09/06/1971), residente na RUA Travessa São Jorge, 151, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOAQUIM JOSÉ FURTADO, falecido há 40 anos e de NAIR IZABEL FURTADO, 
falecida há 06 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 599787995 - 
SSP/SP, CPF n.º 34464840353, com 53 anos de idade, natural de BACABAL - MA (Bacabal  Livro nº 005, fl s. 
nº 149, Termo nº 5724), nascida no dia quinze de abril de mil novecentos e sessenta e seis (15/04/1966), 
residente na RUA Travessa São Jorge, 151, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MARIA DE NAZA-
RÉ SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 81 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a 
e publicado pela Imprensa Local.   

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JUNIOR DE JESUS SOUZA e LETÍCIA LOURENÇO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 450549975 - SSP/SP, CPF n.º 34520548888, com 34 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão-SP  Livro nº 107, fl s. nº 221, Termo nº 24904), nascido no dia quatro de abril de mil novecentos 
e oitenta e cinco (04/04/1985), residente na Rua Moacir Tarabam, 98, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: ju-
niaorsa2009@gmail.com, fi lho de FRANCISCO DE JESUS SOUZA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 65 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ANTONIA DE JESUS DA CRUZ, falecida há 34 anos . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 428311490 - SSP/SP, CPF n.º 44922619828, com 
25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 162, fl s. nº 229, Termo nº 46801), nascida no dia 
vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e três (27/12/1993), residente na Rua Moacir Tarabam, 
98, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: lele_gudi@hotmail.com, fi lha de ARNALDO LOURENÇO JUNIOR, falecido 
há 22 anos e de SANDRA REGINA STOCO LOURENÇO, de nacionalidade 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 presen-
te para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.  

Cubatão, 11 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.9

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: EDIELSON DE OLIVEIRA GUEDES e LARISSA CANDIDO SANTANA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, ofi cial de manutenção, RG n.º 428815637 - SSP/SP, CPF n.º 43329078847, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 167, fl s. nº 215, Termo nº 48777), nascido no dia 
cinco de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (05/10/1994), residente na RUA Caminho São Joaquim, 
39, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ BATISTA GUEDES, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 48 anos de idade, residente em Bonança - PE e de GILVANETE MARTINS DE OLIVEIRA GUEDES, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de enfermagem, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 507520956 - SSP/SP, CPF n.º 46053097802, com 
21 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 185, fl s. nº 243, Termo nº 55969), nascida no dia 
dois de novembro de mil novecentos e noventa e sete (02/11/1997), residente na RUA Caminho São Joaquim, 
39, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de CARLITO DOS SANTOS SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de OLINDA DE FATIMA CANDIDO, de 
nacionalidade brasileira, falecida há 01 ano. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: MICHEL BISPO GONÇALVES e JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 33434081 - SSP/SP, CPF n.º 33136729811, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão - SP  Livro nº 103, fl s. nº 350, Termo nº 23442), nascido no dia dezessete de agosto de mil novecentos e 
oitenta e quatro (17/08/1984), residente na RUA Agos� nho Lourenço Vilete, 72, Jd.Nova República, Cubatão - SP, 
E-mail: transmjr@gmail.com, fi lho de JESUS GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de WILMA APARECIDA BISPO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
RG n.º 34508934 - SSP/SP, CPF n.º 34491381895, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão - SP  Livro 
nº 114, fl s. nº 118, Termo nº 27587), nascida no dia oito de abril de mil novecentos e oitenta e seis (08/04/1986), 
residente na RUA Agos� nho Lourenço Vilete, 72, Jd.Nova República, Cubatão - SP, E-mail: rymodas@gmail.com, fi lha 
de JOSÉ GEOVÁ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ANGELA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 13 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: DANIEL JOSÉ MARQUES DA SILVA e JOSEFA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, aposentado, RG n.º 55692291 - SSP/SP, CPF n.º 47705566400, com 52 anos de idade, natural de 
MARAIAL - PE (Belém de Maria-PE  Livro nº 16, fl s. nº 171, Termo nº 27993), nascido no dia doze de dezembro de 
mil novecentos e sessenta e seis (12/12/1966), residente na Rua 04, 60, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de JOSÉ MARQUES DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em 
CATENDE - PE e de CÍCERA MARIA MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 anos de 
idade, residente em CATENDE - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, RG n.º 
556146888 - SSP/SP, CPF n.º 10824450884, com 52 anos de idade, natural de BELÉM DE MARIA - PE (Belém de 
Maria-PE  Livro nº 19, fl s. nº 63, Termo nº 840), nascida no dia sete de outubro de mil novecentos e sessenta e seis 
(07/10/1966), residente na Rua 04, 60, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO CARLOS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente em CATENDE - PE e de MARIA DE LOURDES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 86 anos de idade, residente em CATENDE - PE. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 13 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SANTOS e ADENISE BRITO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 34154920 - SSP/SP, CPF n.º 32865840883, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (13/01/1984), residente na Rua Padre Primo Maria Vieira, 159, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de MARIA DO CARMO NASCIMENTO SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
67 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
balconista, RG n.º 304584988 - SSP/SP, CPF n.º 27680637890, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia quatro de setembro de mil novecentos e setenta e oito (04/09/1978), residente na Rua 1ºde 
Maio, 493, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ALEXANDRE BRITO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, cozinheiro, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DOS PRAZERES SALES 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a 
e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: EMERSON MARQUES DOS SANTOS e LENYCE THAMARIS SILVA DE FIGUEIROA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em administração, RG n.º 338775742 - SSP/SP, CPF n.º 
30195194896, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão - SP  Livro nº 85, fl s. nº 371, Termo nº 
16299), nascido no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (26/02/1982), residente 
na RUA José Teixeira, 36, Pq.São Luís, Cubatão - SP, E-mail: fl adash@live.com, fi lho de MANOEL DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, técnico de apoio à saúde, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
JANETE MARQUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, psicometrista, com 62 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de farmácia, RG n.º 
364656025 - SSP/SP, CPF n.º 41226647804, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão - SP  Livro 
nº 154, fl s. nº 121, Termo nº 43509), nascida no dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(18/06/1992), residente na RUA José Teixeira, 36, Pq.São Luís, Cubatão - SP, E-mail: lenyce.thamaris@outlook.
com, fi lha de JOSÉ VALMIR DE FIGUEIROA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 49 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de NEIDE SILVA PURIFICAÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 13 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JOSÉ RAIR DA SILVA e LARISSA SOUZA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 489075757 - SSP/SP, CPF n.º 42858146845, com 26 anos de idade, natu-
ral de ATALAIA - AL (Atalaia-AL  Livro nº 31, fl s. nº 263, Termo nº 33514), nascido no dia vinte e sete de setembro 
de mil novecentos e noventa e dois (27/09/1992), residente na Rua Santa Barbara, 560, Sí� o Novo, Cubatão - SP, 
E-mail: jr.2709@hotmail.com, fi lho de JOSÉ CICERO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 48 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSIANE EUFRASIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 566641690 - SSP/SP, CPF n.º 48011890832, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 187, fl s. nº 145, Termo nº 56667), nascida no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa e oito 
(14/03/1998), residente na Rua Santo Antônio de Pádua, 84, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LENIL-
SON GONÇALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de SILVANA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 14 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: LUCIANO CARLOS DUTRA e RAFAELA PEREIRA DE LIMA. Sendo a pretendente,  fi lha de ANTONIO 
MANUEL DE LIMA e de MARGARIDA JOSEFA PEREIRA.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 
  

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: FLAVIO SILVESTRE LOPES e THAIS DOS SANTOS CORRÊA DE SOUSA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, assistente técnico de elétrica, RG n.º 325635742 - SSP/SP, CPF n.º 31381887880, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 98, fl s. nº 95, Termo nº 21197), nascido 
no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta e três (22/10/1983), residente na Rua Vereador 
Raul José Sant'Anna Leite, 109, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: silvestrefl avio9@gmail.com, fi lho de ERIVALDO 
MATIAS LOPES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARLI SILVESTRE LOPES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, engenheira civil, RG n.º 48615077X - SSP/SP, CPF n.º 
40757514812, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 264, fl s. nº 03, 
Termo nº 91711), nascida no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa (27/07/1990), residente na 
Rua Vereador Raul José Sant'Anna Leite, 109, Vale Verde - SP, E-mail: thaais.sousa@hotmail.com, fi lha de CELSO 
VIEIRA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de TELMA DOS SANTOS CORRÊA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 52 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 14 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: JAN KRAWCZUK NETO e AULERIANA DE LIMA RAMOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 32614517 - SSP/SP, CPF n.º 31587338890, com 36 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (16/09/1982), resi-
dente na Rua Doutor Marino da Costa Terra, 137, fundos, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de IVANI 
KRAWCZUK, de nacionalidade brasileira, técnico em segurança do trabalho, com 60 anos de idade, residente 
em SALVADOR - BA e de VERONICA SOARES DE OLIVEIRA KRAWCZUK, de nacionalidade brasileira, diarista, 
com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
teleatendente, RG n.º 263052278 - SSP/SP, CPF n.º 32105042880, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (11/06/1984), residente na Rua Doutor 
Marino da Costa Terra, 137, fundos, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de JOSE ADELINO RAMOS, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de BERNADETE FERREI-
RA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a 
e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: JOSÉ BESERRA DA SILVA FILHO e ADRIANA APARECIDA MONTEIRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 11847910 - SSP/SP, CPF n.º 00338843825, com 59 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de agosto de mil novecentos e cinquenta e nove (18/08/1959), residente na 
Avenida Nossa Senhora da Lapa, 1078, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ BESERRA DA SILVA, falecido 
há 15 anos e de ANA RITA DA SILVA, falecida há 7 anosDivorciado de Marluci Alves Pereira conforme sentença data-
da de 23/04/1999 proferida pela Juiza de Direito da 1ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº259/99. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 232184690 - SSP/SP, 
CPF n.º 12133599886, com 48 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de dezembro de mil 
novecentos e setenta (15/12/1970), residente na Rua São Francisco de Assis, 41, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de EZIDIO MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA DA PENHA MONTEIRO, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: RICARDO DUARTE BORGES e FERNANDA FERREIRA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 28014550 - SSP/SP, CPF n.º 279119138/03, com 40 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 63, fl s. nº 330, Termo nº 7502), nascido no dia vinte e sete de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e nove (27/02/1979), residente na Rua Uruguai, 113, apt.13, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, E-mail: ricardo1979.rdb@gmail.com, fi lho de RAUL BORGES FILHO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ESTER DUARTE, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP .Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente administra� va, RG n.º 44396714 - SSP/SP, CPF n.º 34191774883, com 32 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 118, fl s. nº 274, Termo nº 29335), nascida no dia três de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e seis (03/12/1986), residente na Rua Maria do Carmo, 880, Jardim Casquei-
ro, Cubatão - SP, E-mail: nandalima80@yahoo.com.br, fi lha de EDILSON FRANCISCO DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, caminhoneiro, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FATIMA MARTINS FERREIRA DE 
LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JAIME MARQUES DA SILVA e JOANA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 38174811X - SSP/SP, CPF n.º 90167937472, com 44 anos de 
idade, natural de FLORES - PE (Flores-PE  Livro nº 52, fl s. nº 92, Termo nº 21817), nascido no dia onze 
de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (11/09/1974), residente na Rua Rio de Janeiro, 777, 
apt.16, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, falecido há 5 meses e de 
FRANCISCA MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, monitora de tráfego, RG 
n.º 45811179X - SSP/SP, CPF n.º 35459013860, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia dez de março de mil novecentos e oitenta e cinco (10/03/1985), residente na Rua Rio de Janeiro, 777, 
apt.16, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOÃO GALDINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
pintor, com 62 anos de idade, residente em SURUBIM - PE e de WILMA MARINA DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP Divorciada de Paulo Roberto 
Siqueira, conforme sentença datada de 17/09/2018, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de 
Cubatão-SP, nos autos de nº1002626-62.2018.8.26.0157.Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ANDERSON ALEX DE JESUS FREIRE e MARIA BETANIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 304583388 - SSP/SP, CPF n.º 22772415805, com 33 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (18/12/1985), 
residente na Avenida Principal, 4507, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de REUBIR ROCHA FREIRE, 
aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SERVANY VIEIRA  DE JESUS, aposentada, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Débora Barreto de Souza conforme sentença 
datada de 22/10/2014 proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0002390-
06.2013.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente de telemarke� ng, 
RG n.º 460154734 - SSP/SP, CPF n.º 35529661882, com 30 anos de idade, natural de ARACAJU - SE (Japoatã-SE  
Livro nº 11, fl s. nº 502, Termo nº 9166), nascida no dia vinte e um de março de mil novecentos e oitenta e 
nove (21/03/1989), residente na Avenida Principal, 4507, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
GILBERTO DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de MARIA VALDINETE DOS SANTOS, aposentada, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 15 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ALEXANDRE MENDES DA SILVA e JÉSSICA RIBEIRO DE AMORIM. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, analista, RG n.º 25912867 - SSP/SP, CPF n.º 25415915869, com 43 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão - SP  Livro nº 50, fl s. nº 81, Termo nº 319), nascido no dia quinze de abril 
de mil novecentos e setenta e seis (15/04/1976), residente na RUA Julio Amaro Ribeiro, 41, Ap.21, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO MENDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
69 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 489421799 - SSP/SP, CPF n.º 43658144866, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão 
- SP  Livro nº 157, fl s. nº 14, Termo nº 44596), nascida no dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e 
três (20/01/1993), residente na RUA Julio Amaro Ribeiro, 41, Ap.21, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de GILSON 
GOMES DE AMORIM, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA ANTONIA RICARDA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, com 54 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: PATRICK FERNANDO ANDRADE DA FONSECA e FABIANA FERREIRA RODRIGUES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 300691993 - SSP/SP, CPF n.º 28596588825, com 39 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 38, fl s. nº 23, Termo nº 23918), nascido no dia qua-
torze de setembro de mil novecentos e setenta e nove (14/09/1979), residente na Rua Caminho Santa Maria, 80, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: fernandopatrick785@gmail.com, fi lho de MANOEL LUCAS DA FONSECA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCISCA DAS 
CHAGAS ANDRADE DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 32378656X 
- SSP/SP, CPF n.º 29277068833, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 64, fl s. nº 252, 
Termo nº 7822), nascida no dia nove de abril de mil novecentos e setenta e nove (09/04/1979), residente na Rua 
Caminho Santa Maria, 80, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: fabifr1@hotmail.com, fi lha de JOSEMAR RODRI-
GUES MOIZINHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ANA FERREIRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a 
e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: GENILSO DAVID DO NASCIMENTO e GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de máquinas, RG n.º 439231425 - SSP/SP, CPF n.º 35160319808, com 33 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (20/12/1985), 
residente na Rua Ademar Otero Neves, 36, Bolsão 8, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de GENTIL OLIVEIRA DO NAS-
CIMENTO, falecido há 20 anos e de MARIA APARECIDA DAVID DO NASCIMENTO, faxineira, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SPDivorciado de Francineide Ferreira Lima conforme sentença datada de 05/09/2017 po-
ferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001490-98.2016.8.26.0157. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 497799947 - SSP/SP, CPF n.º 39360327859, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa 
(21/11/1990), residente na Rua Ademar Otero Neves, 36, Bolsão 8, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de GILSON SOUZA 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CAR-
MEM LUCIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em TATUÍ - SP.Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LEANDRO SANT'ANA DIAS e DANIELLE DIAS 
VIEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, medico - SSP/SP, com 34 anos de idade, natural de VIÇOSA - MG, nascido no dia quatorze de março 
de mil novecentos e oitenta e cinco (14/03/1985), residente na RUA Treze de Maio, 421, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MARIA MOREIRA DIAS e de INEZ DAS 
GRAÇAS SANT'ANA DIAS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, administradora - SSP/SP, com 30 anos de idade, natural de BOCAIÚVA - MG, 
nascida no dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta e oito (23/07/1988), residente na RUA João Mano, 640, Zumbi, BOCAIÚVA - MG, fi lha de JOSÉ GERALDO 
VIEIRA e de ELISABETH DIAS VIEIRA.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local

Cubatão, 16 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ADRIANO DE SOUSA MENDONÇA e SANTANA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 6332842 - SSP/PE, CPF n.º 03717247409, com 38 anos de idade, 
natural de VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (Chã de Alegria-PE  Livro nº 3, fl s. nº 281, Termo nº 4154), nascido no 
dia vinte de março de mil novecentos e oitenta e um (20/03/1981), residente na AVENIDA Marginal Imigrantes, 
569, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de REGINALDO PEDRO DE MENDONÇA, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 66 anos de idade, residente em CHÃ DE ALEGRIA - PE e de JOSEFA ALICE DE SOUSA 
MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em CHÃ DE ALEGRIA - PE . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 589828666 - SSP/SP, 
CPF n.º 06385129489, com 36 anos de idade, natural de CHÃ DE ALEGRIA - PE (Chã de Alegria-PE  Livro nº 5, fl s. 
nº 26, Termo nº 4934), nascida no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta e dois (07/07/1982), residente 
na AVENIDA Marginal Imigrantes, 569, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO MANOEL DOS 
SANTOS, falecido há 22 anos e de MARIA DA LUZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: DEILSON DE ALMEIDA FIGUEREDO e TATIANE DA SILVA LEITE. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 19691944 - SSP/MG, CPF n.º 01528447590, com 34 anos de idade, 
natural de CAMAÇARI - BA (Camaçari-BA  Livro nº 53, fl s. nº 232, Termo nº 23636), nascido no dia vinte e seis de 
junho de mil novecentos e oitenta e quatro (26/06/1984), residente na RUA Manuel Florêncio da Silva, 127, Jardim 
Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ CONCEIÇÃO FIGUEREDO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 60 anos de idade, residente em CAMAÇARI - BA e de DURCINEIDE CARMO DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, cabeleireira, com 50 anos de idade, residente em CAMAÇARI - BA . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 349619025 - SSP/SP, CPF n.º 33803826802, com 33 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (23/12/1985), 
residente na RUA Manuel Florêncio da Silva, 127, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ RIBEIRO 
LEITE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSA 
DA SILVA LEITE, 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 Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: WESLEI SILVA DA MOTA OLIVEIRA e JULIANA AL-
VES DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquinas, RG n.º 48595509 - SSP/SP, CPF n.º 37259012870, com 29 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 138, fl s. nº 300, Termo nº 37320), nascido no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (31/12/1989), 
residente na Rua Julieta de Azevedo Bonavides, 70, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: weslei.mota89@gmail.com, fi lho de OSVANILDO MORAES DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ÂNGELA SILVA DA MOTA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 36351798 - SSP/SP, CPF n.º 39258783867, com 27 
anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (Itaquera (Distrito do Município de São Paulo)  Livro nº 159, fl s. nº 236, Termo nº 149931), nascida no dia vinte e três de março 
de mil novecentos e noventa e dois (23/03/1992), residente na Rua Julieta de Azevedo Bonavides, 70, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: jualveslima.92@gmail.com, fi lha 
de JANDUI BENICIO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DAMIANA ALVES DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, costureira, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: DAMIÃO ARAÚJO DE OLIVEIRA e ELIANE ALVES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 288658619 - SSP/SP, CPF n.º 82559856468, com 49 anos de idade, natu-
ral de TEIXEIRA - PB, nascido no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e sessenta e nove (25/09/1969), 
residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1449, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de SEVERINO GUE-
DES DE OLIVEIRA, falecido há 45 anos e de MARIA FIRMINO DE ARAÚJO, do lar, com 86 anos de idade, residente 
em TEIXEIRA - PBDivorciado de Maria Arlete Alves Fernandes conforme Escritura Pública lavrada pelo Serviço 
Notarial e Registral de Teixeira-PB, no livro nº104, fl s.90 aos 13/05/2016. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, vendedora autônoma, RG n.º 20237859 - SSP/SP, CPF n.º 10824954840, com 49 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte de agosto de mil novecentos e sessenta e nove (20/08/1969), 
residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1449, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de RAIMUNDO 
JOSÉ DOS SANTOS, falecido há 5 anos e de LEONICE ALVES DOS SANTOS, domés� ca, com 67 anos de idade, 
residente em SANTOS - SP.Divorciada de Luiz Adalberto Quin� liano conforme sentença datada de 09/12/1994 
proferida pelo Juízo de Direito da 1ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº542/94.Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Ação recolhe mais
de 1 tonelada de lixo

RIO CASQUEIRO

Na última terça, 21, a 
Prefeitura de Cubatão e 
Ong Nudaer realizaram 
limpeza nas margens do 
Rio Casqueiro, recolhen-
do mais de uma tonelada 
de lixo entre eles. Os des-
cartes mais encontrados 
foram garrafas pet, entre 
outros materiais plásti-
cos. Além disso, foram 
retirados cacos de vidro, 
pedaços de madeira, mó-
veis, fraldas descartáveis 
roupas.

Com apelo ambiental, 
o Jornal Acontece tam-
bém colocou a mão na 
massa e participou da 
ação ajudando a recolher 
os lixos na margem do 
rio.  A ação foi encabe-
çada pelas engenheiras 
da Ong Nudaer, � ais e 
� ailaine.

Também participaram 
da ação o prefeito Ade-
mário Oliveira, os secre-
tários de Meio Ambiente 
Mauro Haddad e de Tu-
rismo Antônio Ribeiro.

O lixo limpo (caracteri-
zado por tudo aquilo que 
pode ser reciclado, como 
papel, garrafas de vidro, 
latas de alumínio e ou-
tros) foi destinado a Coo-
perativa ABC Marbas. Já 
o material não reciclável 
foi levado por caminhões 
de lixo da Terracom.


