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20 anos

CONSCIENTIZAÇÃO

Moradores querem 
solução na estrada

Agora é a vez da Cota 
200 receber escritura 02

Happy hour do 
Posto Ipiranga 
da São Paulo 
agora com Carlão 
da Picanha 

O amor está no 
ar no EC Jd. 
Casqueiro. 
Sábado tem Baile 
dos Namorados

Odontoclinic 
chega à 
Baixada com 
primeira clínica 
na Praia Grande

VALE VERDE

CIDADE LEGAL

Quem é do  MEIO
defende o AMBIENTE

POR JAQUE BARBOSA 05

Págs. 03-04-08

Prefeitura e PM defi-
nem ações depois de 
protesto de moradores 
que bloqueou a rodo-
via no último sábado, 
conforme noticiou o 
portal Acontece.
Durante a reunião com 
os órgãos competen-
tes, moradores relata-
ram que assaltos são 
constantes no local e 
que a falta de ilumina-
ção do viaduto facilita 
a ação de bandidos. 
Na última semana 
foram nove. 02
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A Cota 200 será o próxi-
mo bairro de Cubatão que 
passará por regularização 
fundiária por meio do pro-

Casas da Cota 200 
terão escrituras

PROGRAMA CIDADE LEGAL

NO VALE VERDE

grama Cidade Legal, par-
ceria da Prefeitura com o 
governo do Estado.

O bairro será dividido 

em cinco sub-núcleos 
a começar pelo Jardim 
Europa, que possui 86 
famílias, seguido de: 
Mangueira, 262 famílias; 
Maria Helena, 163; Sho-
pping, 234 famílias; e Ca-
minho do Rio 67.

“Vamos começar pe-
las 812 famílias da Cota 
200, que já recebeu a in-
tervenção do Programa 
Socioambiental”, disse o 
prefeito Ademário que 
visitou o bairro na manhã 
desta terça-feira (4) com 
o secretário de Estado da 
Habitação, Flavio Amary.

O próximo a ser con-
templado será o Parque 
Linear. Vila São José e 
Jardim Nova República, 
já passam pelo mesmo 
processo.

Neste sábado (1º), o 
Governador João Doria e 
o Secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soares, 
anunciaram o investimen-
to de R$ 1,1 bilhão em re-
formas de 1.384 escolas 
de todo estado, dentro do 
programa Escola +Bonita. 

51 escolas beneficiadas 
em programa do governo

CUBATÃO:

• Aparecida Carlos Antonio 
Vidal (Jd. Nova República);

• Julio Conceição (V. Couto);
• Parque dos Sonhos 9A  

(Jd. Nova República);
• Professor Waldomiro Mariani  

(Jd. Real);
• Zenon Cleantes de Moura  

(Fabril);

Cubatão e Guarujá terão juntas, 13 escolas incluídas 
no programa

ESCOLA +BONITA

O investimento ocorrerá 
de forma escalonada nos 
próximos três anos.

 Do todo, cerca de R$ 
43,1 milhões em obras de 
melhoria de infraestrutu-
ra serão investidos em 51 
escolas da rede estadual 
da Região da Baixada 

Santista. 
A execução começa 

neste ano e será feita por 
meio de convênio da Se-
cretaria Estadual da Edu-
cação com a Fundação 
para Desenvolvimento da 
Educação (FDE), assina-
do na ocasião.

GUARUJÁ:

• Galdino Moreira (Enseada);
• Lamia Del Cistia (V. Áurea);
• Marcilio Dias (V. Alice/V. de Carvalho);
• Nossa Senhora dos Navegantes  

(Santa Cruz dos Navegantes);
• Tancredo Neves (Jd. Primavera);
• Vicente de Carvalho (Centro);
• Waldemar da Silva Rigotto  

(Sítio Paecara/Vicente de Carvalho);
• Walter Scheppis (Sítio Paecara/V. de Carvalho)

Recuperação de toda a 
iluminação do viaduto de 
retorno do km 277 da Ro-
dovia Padre Manoel da Nó-
brega, mudança no itinerá-
rio das viaturas da Policia 
Rodoviária e a viabilização 
de novas câmeras de vide-
omonitoramento foram as 
propostas apresentadas du-
rante reunião no gabinete 
do secretário de Segurança 
Pública, Jefferson Cansou 
com a presença de morado-
res do Vale Verde, represen-

Depois de protesto Prefeitura e PM definem ações
Moradores bloquearam a rodovia no último sábado, conforme noticiou o portal acontecedigital

tantes das polícias Militar e 
Rodoviária, e da Ecovias, na 
última terça (04).

Insegurança
Na reunião, moradores 

relataram os constantes as-
saltos que vem ocorrendo 
no local. Apontaram que 
a falta de iluminação do 
viaduto facilita a ação de 
bandidos, assim como a de-
ficiência do videomonitora-
mento e a falta de policia-
mento mais intenso.

Videomonitoramento 
“Vamos fazer a interme-

diação junto à Artesp para 
que possamos encontrar a 
melhor solução. A Ecovias, 
junto com a PM farão um 
mapeamento prévio dos 
locais onde as câmeras po-
dem ser instaladas e então 
levaremos todo o projeto 
até a Artesp para que seja 
viabilizada a instalação dos 
equipamentos”, comentou 
Jefferson Cansou ao final da 
reunião.

Protesto
Conforme noticiou 

Acontece, na manhã do úl-
timo sábado (1º) um grupo 
de moradores do Vale Ver-
de bloquearam a Rodovia 
Cônego Domênico Ran-
goni, no trecho próximo à 
entrada do bairro, em for-
ma de protesto, durante ato 
pacífico.

A principal queixa era de 
que, só na semana anterior, 
aconteceram nove assaltos 
no trecho.

Números levantados na Cidade colocaram po-
der público em alerta. Reunião entre as secretarias 
da Saúde, Educação e Fundo Social de Solidarie-
dade iniciou avaliação das formas de prevenção do 
suicídio. Encontro definiu pauta inicial que será de-
batida e aprofundada em outras reuniões a serem 
marcadas.

CMOC Brasil 
anuncia novo 
diretor-executivo

Cubatão entrega óculos à população

Prevenção ao suicídio 

Empresa apresentou 
James Keith Fowler como 
novo líder das operações 
de nióbio e fosfato no 
país. Novo diretor tem vasta experiência, tendo atua-
do como CEO em empresas na Austrália e na África

Marcos Stelzer, que esteve no cargo de 2016 a maio 
de 2019, demonstrou forte liderança e contribuição 
relevante na fase de transição dos negócios da CMOC 
no Brasil. A empresa agradece por seu trabalho e de-
dicação.

No total foram 269 pares de óculos entregues à 
munícipes que não tem condições financeiras de ad-
quirir um e sofrem com problemas de miopia e hi-
permetropia com até 10 graus, diagnosticados pela 
rede pública de saúde.

A solenidade de entrega aconteceu  nesta quinta 
(06), em cerimônia realizada no Bloco Cultural, com 
a presença de autoridades e familiares dos contem-
plados com os novos óculos.
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Indústria

Cuidar do nosso planeta 
para colher o nosso futuro

Cubatão é reconhecida pela ONU como cidade símbolo de recuperação am-
biental. Para sustentar o título, grandes investimentos em controle e progra-
mas ambientais foram realizados pelo Polo Industrial da cidade, por meio do 
Condomínio Industrial do Cide, consolidando a parceria entre poder público, 
iniciativa privada e comunidade.

São diversas ações mantidas por meio da execução de programas de con-
trole e monitoramento de emissões; da gestão e reaproveitamento de resíduos; 
uso racional de recursos energéticos e hídricos; manutenção dos sistemas de 
controle e implantação de melhorias ambientais.

Ao longo do tempo, as ações são aprimoradas com o objetivo de assegurar 
o compromisso do desempenho ambiental e qualidade de vida da população.

O Cide conta com a Comissão Técnica de Proteção e Defesa do Meio Am-
biente (Prodema) para construção de ações conjuntas voltadas à proteção e de-
fesa do meio ambiente. O grupo participa ativamente de eventos como Comitê 
da Bacia Hidrográ� ca da Baixada Santista (CBH/BS), Conselho Municipal de 
Meio Ambiente de Cubatão (Comdema), Plano de Contingência para a Serra 
do Mar, entre outros.

Cronologia de Recuperação 
e Investimento Ambiental em Cubatãoe Investimento Ambiental em Cubatãoe Investimento Ambiental em Cubatão

Novas ações de 
Controle Ambiental 
voltadas aos novos 

padrões da qualidade 
do ar do Estado de 

São Paulo

2015

20 anos sem ocorrên-
cia de episódios críti-
cos de poluição do ar. 
Ações de melhorias 

ambientais

2014

30 anos do início do 
Programa de 

Controle Ambiental

2013

100% de controle 
das fontes primárias 

de poluição

2010

Monitoramento da 
qualidade dos rios

2008
Monitoramento con-

tínuo de emissões 
atmosféricas. Início do 

licenciamento 
renovável pelas 

operações

2004

Cubatão é reconhe-
cida pela ONU como 

“Cidade-Símbolo 
da Recuperação 

Ambiental”

1992

Início das ações 
para saneamento

1990

Início Operação Verão
Início Operação Inverno

1985
e 1984

Início do Programa 
de Controle da 

Poluição Ambiental

1983

Gestão Ambiental 
Compartilhada, resul-
tando na sustentabili-

dade integrada

2017

1976
Lei de Controle de 
Poluição no Estado 

de São Paulo 1975
18 indústrias

 já estão 
instaladas 

em CubatãoPrimeira indústria 
em Cubatão

1922

Controle de 
poeiras fugitivas

1989

padrões da qualidade 

20 anos sem ocorrên-
cia de episódios críti-
cos de poluição do ar. cos de poluição do ar. 
Ações de melhorias 

100% de controle 
das fontes primárias 

20102010

Monitoramento da Monitoramento da 
qualidade dos rios

atmosféricas. Início do 

Cubatão é reconhe-
cida pela ONU como 

“Cidade-Símbolo 

para saneamento

Início Operação Verão
Início Operação InvernoInício Operação Inverno

Gestão Ambiental 
Compartilhada, resul-
tando na sustentabili-tando na sustentabili-

dade integrada

Poluição no Estado 

Primeira indústria 

poeiras fugitivas

19891989

Operação Inverno

A operação, que ocorre há 24 
anos em Cubatão entre os meses 
de maio e setembro – período em 
que as condições climáticas são 
desfavoráveis e o clima predomi-
nante é mais seco –, já está em 
andamento em 2019 e consiste no 
trabalho de umectação diária das 
vias externas do Polo e também 
dentro das empresas.

Todo o processo é feito com 
água de reuso e visa manter a qua-
lidade do ar, preservando a saúde 
dos trabalhadores e dos morado-
res da região.

Nos últimos anos, foi consta-
tado que Cubatão passou pelo 
período de inverno sem nenhum 
episódio crítico de qualidade do 

Percorre diariamente as principais 
vias do Polo Industrial de Cubatão

ar. Estima-se que em 2018 foram 
utilizados em média 21 milhões 
de litros de água de reuso e per-
corridos cerca de 18,9 mil km.

Para o gerente executivo do 
Cide, Valmir Ramos Ruiz, as 
ações de preservação ambiental 
são compromissos � rmados entre 
indústria e município. “Nos em-
penhamos diariamente com ini-
ciativas e projetos voltados à pre-
servação ambiental, é grati� cante 
poder ver projetos como a Ope-
ração Inverno contribuindo para 
que o Polo atenda aos parâmetros 
exigidos e permaneça com suas 
atividades. Essa sinergia é deter-
minante para o desenvolvimento 
sustentável da cidade”.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, um momento de conscientização 
para ações voltadas à preservação do planeta
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O Conselho Comu-
nitário Consultivo do 
Polo Industrial de Cuba-
tão celebra 20 anos de 
atuação. Formado por 
representantes das in-
dústrias, do poder pú-
blico, sociedade civil e 
lideranças comunitárias, 
o fórum é um canal de 
diálogo aberto condu-
zido pelo Centro de In-
tegração de Desenvolvi-
mento (Cide) e reúne os 
membros mensalmente 

Na última segunda 
(03) a Yara realizou com 
os moradores da Comu-
nidade Mantiqueira, o� -
cina voltada à criação de 
horta comunitária. Pais, 
� lhos e demais morado-
res estiveram no Centro 
Comunitário para con-
ferir as dicas e aprender 
a montar uma horta ver-
tical com garrafas PET 
usadas. 

O público já pode usu-
fruir de 11 espécies de 
temperos, como orégano, 
alecrim, hortelã, ceboli-
nha, entre outros. “Além 
de promover o reaprovei-
tamento de resíduos, que-
remos também estimular 
as pessoas a se alimenta-
rem melhor”, a� rma Sueli 
Moroni, Supervisora de 
Meio Ambiente da Yara. 
“Montar e cuidar de uma 
horta vertical é algo bem 
simples que traz um re-
torno imediato à saúde 
de todos que a utilizam”, 
destaca Sueli. 

Este é o terceiro ano 
consecutivo que a Yara 
promove ações de cons-
cientização ambiental na 
Mantiqueira durante a se-
mana do Meio Ambiente. 
Em 2018, houve o� cina 
voltada à criação de puf-
fs a partir da reutilização 
de garrafas PET, e uma 
dinâmica interativa so-
bre o impacto do descarte 
incorreto de resíduos no 
meio ambiente, em 2017.

A escola Balão Mágico 
também decidiu fazer sua 
parte em comemoração a 
esta data tão importante 
que é a semana do meio 
ambiente. A escola está 
promovendo uma ação de 
limpeza que acontecerá 
nas praças próximas a es-
cola, no Jardim Casqueiro. 
A ação será realizada nes-
ta sexta (07), às 14h30, e a 
concentração acontece na 
própria escola (Rua Maria 
Cristina, nº 1096 - Jd. Cas-
queiro).

A coordenação informa 
que é uma ação aberta ao 
público e conta com a par-
ticipação dos alunos, fami-
liares, professores e demais 
funcionários da instituição.

Limpeza 
na praça

Yara traz 
ofi cina de 

horta vertical
Objetivo é
incentivar crianças 
e adultos a se 
alimentarem de 
forma saudável 
e sustentável 

20 anos do Conselho 
Comunitário do Cide

para debaterem temas 
relacionados ao Polo e 
comunidade: cada um 
tem o papel de porta-voz 
junto às suas comunida-
des.

O Conselho trabalha 
em três frentes de atua-
ção Educação, Capacita-
ção e Empregabilidade; 
Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente; e Projetos. 

“Espero que conti-
nuemos com o mesmo 
empenho, desde o iní-

Para este ano e 2020, o CCC será peça funda-
mental para a realização dos estudos dos proje-
tos Apell – Alerta e Preparação de Comunidades 
para Emergências a Nível Local e para a revitali-
zação da Agenda 21 de 2020 para 2035, além de 
conduzirem outros projetos em prol da comuni-
dade. “Para o futuro, acredito que a história do 
CCC inspirará novos líderes comunitários para a 
nossa cidade”, diz o representante do Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente (CMD-
CA), Antônio Jorge, orgulhoso de ser membro do 
CCC e da integração com a comunidade.

Novos projetos
cio do CCC crescendo 
como um grupo para 
fortalecer o nosso vín-
culo, vestir a mesma 
camisa e trabalhar em 
melhorias contínuas 
para a comunidade,” diz 
Irenilda Brito, membro 
do conselho há 18 anos e 
representante do Grupo 
de Lazer e Cidadania da 
3ª idade, ela considera 
imprescindível o diálogo 
entre a comunidade e as 
indústrias. 

Voz da comunidade
“Temos um grupo que representa a voz da 
comunidade. Através do CCC, o Polo Indus-
trial pôde se aproximar mais dos munícipes, 
promover o diálogo aberto e desenvolver 
projetos com resultados signifi cativos para 
o desenvolvimento sustentável das comu-
nidades. Que esta união permaneça como 
nossa maior força para novas conquistas 
nos próximos anos”, diz o dirigente do 
Cide/Ciesp Raul Elias Pinto, patrono do CCC 
que atualmente está sob a coordenação de 
Caroline Carneiro e Renan Vieira, da Yara 
Fertilizantes.

Unipar homenageia conselheiros da comunidade

Homenagem aos munícipes 
integrantes do Conselho Co-
munitário Consultivo (CCC) 
da Unipar, em Cubatão, foi o 
ponto alto das comemorações 
dos 15 anos do Conselho. O 
evento, na última terça (04) na 
Acic, contou com a presença 
da diretoria da Unipar e auto-
ridades.

Ao fazer uso da palavra, os 
conselheiros evidenciaram a 
satisfação de fazer parte do 
projeto que aproxima indús-
tria e comunidade, colaboran-
do voluntariamente como in-
terlocutores.

Formado por moradores ou 
pessoas que atuam pro� ssio-
nalmente em diferentes áreas 
na cidade, CCC da Unipar 
foi criado em 2004 como um 
importante canal de comuni-

cação com a comunidade do 
entorno da fábrica. O grupo já 
desenvolveu inúmeros proje-
tos, como: simulados de eva-
cuação do bairro no entorno 
da fábrica, exercícios de emer-
gência com crianças de duas 
escolas de educação infantil 
de Cubatão, projetos de edu-
cação ambiental e workshops 
de saúde, segurança e meio 
ambiente para a comunidade.

“O Conselho se tornou 
referência na Companhia e 
também em outras fábricas 
da região, que viram a neces-
sidade de estreitar laços com 
a comunidade. Essa comemo-
ração é mais do que justa para 
reconhecer todo o trabalho 
voluntário já realizado”, res-
salta João Raful, diretor exe-
cutivo de Recursos Humanos.

Ação na comunidade
No domingo (02), na UME Padre José de Anchieta, foi realizada 
uma tarde de ação social, que incluiu atividades gratuitas para a 
população, como: testes de glicemia, aferição de pressão arterial, 
informações sobre DST/AIDS, instruções sobre reciclagem e coleta 
seletiva, corte de cabelo, quick massage, designer de sobrancelhas 
e esmaltação de unha, espaço kids, informações sobre alimentação 
saudável e ofi cina de minijardim.  Os membros do CCC, do NUDEC 
Jd. Costa e Silva e do Corpo de Bombeiros, também participaram 
expondo seus trabalhos e interagindo com o público. “Um espaço 
próprio do CCC para troca de ideias entre os moradores e apre-
sentação de projetos já realizados com participação do conselho”, 
explicou o analista de Comunicação, Renato Silvestre.

A abertura da III Expo 
Semam, nesta quarta (5), 
foi o principal evento da 
programação da Semana 
do Meio Ambiente. Du-
rante discurso o secre-
tário municipal de Meio 
Ambiente, Mauro Haddad 
Nieri falou sobre a criação 
de 60 locais de coleta se-
letiva e distribuição de 40 
composteiras de uso exter-
no e doméstico. Anunciou, 
ainda, a criação de seis 

Expo Semam abre programação
pontos de entrega voluntá-
ria de resíduos eletrônicos.

A inauguração da III 
Expo Semam contou com a 
participação do Coral Raí-
zes da Serra, formado por 
idosos e que, sob a regên-
cia da maestrina Sandra 
Diogo Moço, cantou músi-
cas tipicas do nordeste.

A exposição está mon-
tada no saguão do Paço 
Municipal Piaçaguera, na 
Praça dos Emancipado-

res, s/n, Centro. Reúne 
mostras ilustrativas de 
ações voltadas para o de-
senvolvimento sustentá-
vel, além de barracas de 
vendas de produtos natu-
rais. Entre os equipamen-
tos expostos o que mais 
atrai a curiosidade é a Re-
cicleta, composto de bici-
cleta e carroceria, ela será 
utilizado na coleta seleti-
va caseira de resíduos.

Durante a semana di-

versas ações foram 
realizadas, seguindo 
a programação, como 
plantio de árvores, tri-
lhas e peças teatrais. 
Para o encerramen-
to, neste sábado, 08, a 
prefeitura organizou, 
no Parque Cotia-Pa-
rá, diversas atividades 
esportivas e culturais 
de interesse da popula-
ção, além de um muti-
rão de vacinação.
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Antonieta Ferreira

Patricia Campinas, dir. fi nanceira da CMT 

Parabéns

Sonia Nunes,
Doçuras de vó 

Brigadeiro Gourmet

Com a aproximação do Dia dos Namorados (12), 
o clima de romance só aumenta em Cubatão. Neste 
sábado (08), o Baile dos Namorados promete uma 
noite especial para aquecer os corações.

A atração principal é a banda Devotion, que traz 
música ao vivo e muita animação para a noite intei-
ra. A banda se apresenta com os maiores sucessos 
da anos 70, 80, 90 e atual.

O Baile dos Namorados será no Esporte clube 
Jd. Casqueiro (Avenida Brasil, nº 296), das 21h 
às 02h. O salão é equipado com ar-condicionado, 
som, telão e iluminação de festa, tudo para criar o 
clima perfeitos para os casais. 

Com mesas livres de marcação, os salgados 
ainda fi cam na faixa até meia-noite. Os ingressos 
para essa noite especial custam R$30 por pessoa 
e podem ser encontrados no Mini Mercado Nações 
Unidas (Av. Nações Unidas, nº 314 - Vila Nova) ou 
na academia pro próprio Clube, no Jd. Casqueiro.

EC Jd. Casqueiro em clima de romance

Luiz Capparelli,Presidente do Recanto da Melhor Idade

Regina Lima

Daniele Sarabando, 

assistente de RH 

Odontoclinic chega à Região 
gerando investimento e emprego

A Odontoclinic, 
rede nacional de 
franquias de clíni-
cas odontológicas, 
investirá cerca de 
R$ 26 milhões em 
2019. A primeira uni-
dade será em Praia 
Grande e já está em 
fase de implantação. 
Uma segunda clíni-
ca deve ser aberta 
ainda este ano.

Segundo Lucas 
Romi, sócio-diretor 
da Odontoclinic, a 

A rede nacional de franquias odontológicas abrirá a primeira clínica 
na Praia Grande e quer aumentar presença na região ainda este ano

empresa planeja abrir 
11 unidades na Baixa-
da nos próximos três 
anos, gerando um in-
vestimento de mais de 
R$ 5 milhões na região 
e mais de 275 novas 
vagas de emprego. 

“Além das duas uni-
dades que serão inau-
guradas ainda este ano 
na região, abriremos 
quatro em 2020 e mais 
cinco em 2021. A nossa 
meta é crescer sempre, 
principalmente para 

ampliar o acesso das 
pessoas à odontolo-
gia de qualidade de 
forma acessível”, afi r-
ma Lucas Romi.

Em visita ao Acon-
tece, Lucas afi rma 
que a rede de fran-
quias odontológicas 
busca investidores 
nas cidades da Re-
gião Metropolitana 
da Baixada Santista, 
para expandir a mar-
ca e gerar mais em-
pregos.

Novidades 
no Posto Ipiranga 
da Rua São Paulo

O Posto Ipiranga da Rua São Paulo, que já virou 
um dos pontos mais procurados na cidade nas 
sextas de pagode, conta com uma nova parceria. 
O tradicional Carlão da Picanha também entrou 
para a brincadeira.
Agora o happy hour está mais completo e já pode 
começar na segundona. De segunda a sexta a 
partir das 15:30, a churrasqueira já está a todo va-
por no deck mais queridinho da cidade. Com por-
ções de picanha, linguiça e coração, a novidade é 
o espetinho de carne, que é servido acompanhado 
de pãozinho e a famosa pasta de alho do Carlão.

Qualidade aprovada
Com a qualidade do combustível testada e apro-
vada pelo programa Controle da Qualidade Ipiran-
ga, o Ipiranga da Rua São Paulo conquista cada 
vez mais clientes e quem paga no dinheiro tem 
ainda mais desconto.
O Posto fi ca na Rua São Paulo, 295, próximo ao 
Cartório Civil de Cubatão. Para fi car por dentro 
do que rola no posto siga nas redes sociais insta-
gram: @ipirangaruasaopaulo e facebook: Posto 
Ipiranga Cubatão

O Recanto da Melhor Idade (Rua Guarujá, 
nº 200 - esquina com a Rua São Paulo - 
Centro,Cubatão), abriu as portas em Cuba-
tão no mês passado. 
Desde então, diversas autoridades do Mu-
nicípio tem visitado as instalações com o 
intuito de agregar ainda mais valor ao novo 
empreendimento.
Na última semana, foi a vez do vereador 
Aguinaldo Araújo, na mesma semana o 
pastor Edirley da Igreja Da Graça de Deus 
também esteve no Recanto.
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Janaina Lima, 
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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 quar-
tos - piscina 
- garagem p/ 
três veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

CARTÓRIO 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 ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: EDILSON CORCINO MARQUES DA SILVA e ROSANA DAS VIRGENS SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 18403783 - SSP/SP, CPF n.º 08615929807, com 55 anos 
de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia primeiro de abril de mil novecentos e sessenta e quatro 
(01/04/1964), residente na Rua José Bonifácio, 39, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, E-mail: edilson.64@hotmail.
com, fi lho de JOÃO CORCINO DA SILVA, falecido há 2 anos e de ARMANDA MARQUES DA SILVA, falecida há 10 
anosDivorciado de Jacimari Lucena de Lima Silva, conforme sentença datada de 15/06/2016, proferida pela Juiza 
de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001081-25.2016.8.26.0157.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, motorista, RG n.º 23832941 - SSP/SP, CPF n.º 15919717807, com 48 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (São Vicente-SP  Livro nº 71, fl s. nº 284, Termo nº 56898), nascida no dia seis 
de junho de mil novecentos e setenta (06/06/1970), residente na Rua José Bonifácio, 39, Vila Elizabeth, Cubatão 
- SP, E-mail: rosana.santana920@gmail.com, fi lha de ROSALVO DAS VIRGENS SANTANA, falecido há 7 anos e de 
MARTA ROSALINA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 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, 29 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: 
FABIANO CRUZ SANTOS e FATIMA ALVES CANUTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico 
de química, RG n.º 6716575 - SSP/BA, CPF n.º 26632350836, com 41 anos de idade, natural de ENCRUZILHADA - BA 
(Encruzilhada-BA  Livro nº 40, fl s. nº 101, Termo nº 5178), nascido no dia dois de outubro de mil novecentos e setenta 
e sete (02/10/1977), residente na Rua Manoel Antonio da Silva, 65, bloco 07, casa 04, Parque São Luis, Cubatão - SP, 
E-mail: fabianochardonay@gmail.com, fi lho de FRANCISCO BATISTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 65 anos de idade, residente em ENCRUZILHADA - BA e de VALDELIZIA CRUZ SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 62 anos de idade, residente em ENCRUZILHADA - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 227764365 - SSP/SP, CPF n.º 13398945805, com 46 anos de idade, natural de 
NAVIRAÍ - MS (Naviraí - MS- 2ºO� cio  Livro nº 7, fl s. nº 13, Termo nº 5701), nascida no dia dezesseis de abril de mil 
novecentos e setenta e três (16/04/1973), residente na Rua Manoel Antonio da Silva, 65, bloco 07, casa 04, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, E-mail: fa� nha.canuto@hotmail.com, fi lha de HERMINIO ALVES CANUTO, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentado, com 75 anos de idade, residente em SOROCABA - SP e de DORALICE MENEZES ALVES, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em SOROCABA - 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, 29 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: 
ERIVALDO VIEIRA DA SILVA e SIRINÉA RIBEIRO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
agricultor, RG n.º 545473780 - SSP/SP, CPF n.º 03741994421, com 40 anos de idade, natural de BOM CONSELHO - PE, 
nascido no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e setenta e oito (22/11/1978), residente na Rua José 
Quirino Dantas, 321, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ JORDÃO DA SILVA, agricultor, 
com 61 anos de idade, residente em PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL e de RITA VIEIRA DA SILVA, do lar, com 62 anos de 
idade, residente em PALMEIRA DOS ÍNDIOS - ALDivorciado de Maria Cris� ane da Silva conforme sentença datada 
de 14/08/2018 proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara Cível da Comarca de Palmeira dos Índios-AL, nos autos de 
nº0701122-08.2018.8.02.0046.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 331869421 - 
SSP/SP, CPF n.º 32708322818, com 35 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo 46ºSubd. de São Paulo-Vila 
Formosa  Livro nº 58, fl s. nº 195, Termo nº 35782), nascida no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta 
e três (27/09/1983), residente na Rua José Quirino Dantas, 321, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha 
de MIGUEL ULISSES DA SILVA, aposentado, com 71 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de MARIA RIBEIRO 
DA SILVA, aposentada, com 70 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP.Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: DIOGO MUNIZ MARIA e ANA FLAVIA SANTOS FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, fi scal, RG n.º 589366506 - SSP/SP, CPF n.º 07900519408, com 32 anos de idade, natural 
de BEZERROS - PE (Bezerros-PE  Livro nº 29, fl s. nº 275, Termo nº 32884), nascido no dia dezoito de maio de mil 
novecentos e oitenta e sete (18/05/1987), residente na Rua Padre Antônio, 65, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de MURILO VICENTE MARIA, de nacionalidade brasileira, feirante, com 55 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA DINÁ MUNIZ FERREIRA VICENTE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedo-
ra, RG n.º 364658526 - SSP/SP, CPF n.º 42549692870, com 27 anos de idade, natural de CODÓ - MA (Jaboatão dos 
Guararapes - 2ºDistrito - PE  Livro nº 135, fl s. nº 195, Termo nº 158568), nascida no dia vinte e dois de outubro de 
mil novecentos e noventa e um (22/10/1991), residente na Rua Padre Antônio, 65, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos 
de idade, residente em SIRINHAÉM - PE e de MARIA LINDOIA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 
anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - 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, 29 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 DE JESUS MORAIS e GRACIELE HELENA NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, padeiro, RG n.º 329149325 - SSP/SP, CPF n.º 08061644843, com 52 anos de idade, natural de 
ITAPORANGA D’AJUDA - SE, nascido no dia trinta de outubro de mil novecentos e sessenta e seis (30/10/1966), 
residente na Rua Caminho Santa Clara, 90, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOÃO RABELO 
DE MORAIS, falecido há mais ou menos 26 anos e de FRANCISCA MADALENA DE JESUS MORAIS, falecida há 7 
anosDivorciado de Solange Alfredo Oliveira conforme sentença datada de 30/10/2014 proferido pelo Juiz de Di-
reito da 1ªVara da Familia e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de nº10088658320148260590. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 352695067 - SSP/SP, CPF n.º 
30370187806, com 37 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 56, fl s. nº 77, Ter-
mo nº 34783), nascida no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta e um (15/06/1981), residente na Rua 
Caminho Santa Clara, 90, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: gracielehelenanascimento@hotma, fi lha de 
MARIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 65 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de SEVERINA HELENA DA SILVA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, falecida há 15 anos.
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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 RICARDO GOMES DE ANDRADE e ALINE OLI-
VEIRA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, desenhista 
proje� sta, RG n.º 46013736 - SSP/SP, CPF n.º 23154266852, com 30 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(12/07/1988), residente na Rua Márcio Pereira da Silva, 28, Costa Muniz, Cubatão - SP, 
E-mail: jose.ricardo.andrade@gmail.com, fi lho de JOSÉ RONALDO DE ANDRADE, de 
nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 55 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA LUZENIRIA GOMES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, auxiliar de escritório, RG n.º 485809709 - SSP/SP, CPF n.º 39972575829, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de setembro 
de mil novecentos e noventa (21/09/1990), residente na Rua Márcio Pereira da Silva, 
28, Costa Muniz, Cubatão - SP, E-mail: oliver.2109.lima@outlook.com, fi lha de ALCIO-
NE TELES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 53 anos de idade, 
residente em PRAIA GRANDE - SP e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 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 RUFINO DA SILVA e IVONETE ALVES ANDRADE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, vigilante, RG n.º 182726332 - SSP/SP, CPF n.º 08718646816, com 53 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 31, fl s. nº 81, Termo nº 23195), nascido no dia treze de fevereiro de mil novecentos e ses-
senta e seis (13/02/1966), residente na Rua Paraná, 185, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de AGRI-
PINO RUFINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há mais de 20 anos e de MARIA JOVINA DE MEN-
DONÇA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há mais de 20 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, domés� ca, RG n.º 286504133 - SSP/SP, CPF n.º 26613372889, com 45 anos de idade, natural 
de JACARÉ DOS HOMENS - AL (Jacaré dos Homens-AL  Livro nº 6, fl s. nº 35, Termo nº 137), nascida no dia dois 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (02/02/1974), residente na Rua Paraná, 185, Vila Santa Rosa, 
Cubatão - SP, E-mail: ivoneteandrade936@hotmail.com, fi lha de MANOEL MESSIAS ALVES DE ANDRADE, pedrei-
ro, com 68 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de GILDETE ALVES DE ANDRADE, do lar, com 79 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de junho 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: LUIS MILLÁN IBAÑEZ e ÉRICA WILMA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico de planejamento, RG n.º 417483065 - SSP/SP, CPF n.º 36978603805, com 32 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 234, fl s. nº 156, Termo nº 74075), nascido no dia doze 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (12/01/1987), residente na RUA das Violetas, 151, Vila Natal, 
Cubatão - SP, E-mail: luis.millan.ibanez01@gmail.com, fi lho de LUIS DIEGO DA SILVA MILLÁN, de nacionalidade 
brasileira, técnico em elétrica, com 54 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de LEONICE MARIA DA 
SILVA MILLÁN, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de segurança, RG n.º 44396816 - SSP/SP, CPF n.º 
33674259826, com 33 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 96, fl s. nº 222, Ter-
mo nº 58971), nascida no dia primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (01/10/1985), residente 
na RUA das Violetas, 151, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: erica.wilma.santos@gmail.com, fi lha de JOSÉ CARLOS 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
WILMA DOS SANTOS, 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 Ser-
ven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de junho 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: RAFAEL GABRIEL DA SILVA e RAQUEL DOS SAN-
TOS BARRETO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, 
RG n.º 488972516 - SSP/SP, CPF n.º 40673137805, com 26 anos de idade, natural de 
SANTO ANDRÉ - SP (Santo André - 2º Subdistrito  Livro nº 95, fl s. nº 36, Termo nº 
65422), nascido no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(27/12/1992), residente na RUA Caminho São Leopoldo, 1181, fundos, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: rafaelgabriel.92@hotmail.com, fi lho de SUELY GABRIEL DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 428062647 - 
SSP/SP, CPF n.º 45575058808, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa e três (22/11/1993), 
residente na RUA Caminho São Leopoldo, 1181, fundos, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
E-mail: raquelsantos1993@hotmail.com, fi lha de AMAURI PAIVA BARRETO, de nacio-
nalidade brasileira, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLAUDIA 
QUELI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPSe 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, 03 de junho 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: ALLAN MATIAS BARBOZA DE SOUZA e GEICEKELY TAVARES 
NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, químico, RG n.º 
32768422 - SSP/SP, CPF n.º 39147748869, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 145, fl s. nº 327, Termo nº 40133), nascido no dia quinze de março de mil 
novecentos e noventa e um (15/03/1991), residente na Rua Belarmino Amaral, 609, Jardim 
São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: allanma� asofi cial@gmail.com, fi lho de JOSÉ MATIAS 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de VASTIR BARBOZA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, 
com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 44166910 - SSP/SP, CPF n.º 37087561855, com 
31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 120, fl s. nº 
153, Termo nº 73178), nascida no dia doze de abril de mil novecentos e oitenta e oito 
(12/04/1988), residente na Avenida Henry Borden, 631, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, 
E-mail: geicetn3@hotmail.com, fi lha de DONIZETE TAVARES DO NASCIMENTO, de nacio-
nalidade brasileira, advogado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JULIA 
DOS SANTOS TAVARES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 03 de junho 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: EDERSON GOMES DA SILVA OLIVEIRA e LAÍS LOU DANTAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, auxiliar administra� vo, RG n.º 48592813 - SSP/SP, CPF n.º 42632523818, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 148, fl s. nº 345, Termo nº 41345), nascido no dia primeiro de agos-
to de mil novecentos e noventa e um (01/08/1991), residente na Praça Mascarenhas de Morais, 149, Vila Couto, 
Cubatão - SP, fi lho de ISRAEL LIRA DE OLIVEIRA, falecido há 6 anos e de ANGELITA GOMES DA SILVA OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de enfermagem, RG n.º 475083283 - SSP/SP, CPF n.º 40003097811, 
com 28 anos de idade, natural de PRAIA GRANDE - SP, nascida no dia quatorze de setembro de mil novecentos e 
noventa (14/09/1990), residente na Praça Mascarenhas de Morais, 149, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lha de ROGE-
RIO DANTAS, falecido há 6 anos e de SYLVANA LOU DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP.Divorciada de: Lucas Garcia de Sousa, conforme Escritura Pública de Divórcio 
Consensual, lavrado aos 04/09/2015, Às FLS.237/239, Livro 88, do Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e 
Títulos de Jacupiranga-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, 03 de junho 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: LEANDRO DE AMORIM SOUZA e DEBORA ALVES DE SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista carreteiro, RG n.º 42439895 - SSP/SP, CPF n.º 31879625806, com 35 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (08/05/1984), residente na Rua das Acá-
cias, 481, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: leandro_amorim08@hotmail.com, fi lho de JOSELENO MOTA DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, cabeleireiro, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de BERNADETE FEITOSA DE 
AMORIM SOUZA, de nacionalidade brasileira, professora, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Gláucia Dimas Santana, conforme escritura pública lavrada aos 16/05/2018, pelo 2ªTabelionato de Notas de Cuba-
tão, no Livro nº173, fl s.109/112.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, micro empreendedora, 
RG n.º 44117015 - SSP/SP, CPF n.º 37129351888, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois 
de maio de mil novecentos e oitenta e sete (02/05/1987), residente na Rua das Acácias, 481, Vila Natal, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ ALVES DE SOUSA IRMÃO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIALDA DA SILVA SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP.Divorciada de Moisés da Silva Pinto, conforme escritura pública lavrada em 12/07/2018, 
pelo 2ªTabelião de Notas da Comarca deCubatão-SP, no Livro nº174, fl s.213/216.Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de junho 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: ENDERSON DIAS DA SILVA e JOSELENE ALVES 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pedrei-
ro, RG n.º 60317887X - SSP/SP, CPF n.º 41103564234, com 44 anos de idade, natural 
de BELÉM - PA, nascido no dia vinte de maio de mil novecentos e setenta e cinco 
(20/05/1975), residente na Rua Alber� na Couto, 31, Vila Couto, Cubatão - SP, E-mail: 
ender.dias.43201975@gmail.com, fi lho de MANOEL DA CONCEIÇÃO AMADOR DA 
SILVA, falecido há 7 anos e de ILSA MARLENE DIAS DA SILVA, falecida há 15 anos-
Divorciado de Franciane Soares Vieira conforme sentença datada de 14/02/2019 
proferida pelo Juiz de Direito da Comarca do Novo Gama-GO, nos autos de prot.
nº25285-52.2015.8.09.0160. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.º 283642865 - SSP/SP n.º 30444313877, com 37 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de outubro de mil novecentos e 
oitenta e um (08/10/1981), residente na Rua Alber� na Couto, 31, Vila Couto, Cuba-
tão - SP, E-mail: josy.alves.1881@gmail.com, fi lha de MANOEL FRANCISCO DOS SAN-
TOS, falecido há 19 anos e de RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS, aposentada, com 69 
anos de idade, residente em Cubatão - SP.Divorciada de Edvaldo Ma� as de Queiroz 
conforme sentença datada de 16/01/2006 proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVa-
ra da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº720/05.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, 04 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Edital de Convocação para 
Assembleia de Fundação
ASSOCIAÇÃO CUBATENSE 
DE ESPORTES RADICAIS

Convido as pessoas inte-
ressadas para a Assembleia 
de Fundação da Associação 
Cubatense de Esportes Ra-
dicais - a comparecerem no 
dia 22 de junho de 2019, 
Sábado, às 17 horas, à rua 
Mercedes Cunha Evangelis-
ta, nº 58, no Jardim Costa 
e Silva, cidade de Cubatão, 
para par� ciparem da mes-
ma, na qualidade de sócio 
fundador, ocasião em que 
será discu� do e votado o 
projeto de estatuto social 
e eleitos os membros do 
Conselho de Administração, 
do Conselho Fiscal e da Di-
retoria.

Cubatão, 06 de junho 
de 2019.

Pela Comissão 
Organizadora

Alisson José da Silva
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Ações que mudam o Meio
CONSCIENTIZAÇÃO

FAS discute 
o futuro 
sustentável 
na região

Com a questão ambiental na pauta e no cotidiano da empresa, o Jornal Acontece, além da cobertura 
jornalística, participa de ações voltadas à preservação do meio ambiente. Na recente ação de limpeza nas 
margens do rio Casqueiro, nossa equipe colaborou com a Ong Nudaer e Prefeitura.

A ação removeu mais de uma tonelada de lixo, entre eles os descartes mais encontrados foram garrafas 
pet e outros materiais plásticos. Além disso, foram retirados cacos de vidro, pedaços de madeira, móveis, 
fraldas descartáveis e até roupas.

Realizado há seis anos 
pelo Jornal Acontece o 
FAS – Fórum Acontece 
de Sustentabilidade, se 
tornou evento referência 
sobre o assunto na região. 
Fórum permanente de 
debates, busca a sinergia 
entre poder público, socie-
dade civil organizada e in-
dústrias, na construção de 
um futuro sustentável para 
a nossa região.


