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Inversão de pista: 
‘tragédia 

anunciada’

Viação Fênix assume 
transporte de Cubatão

Mais uma edição da Feijuca 
dos Amigos com casa cheia 04 e

05

Nosso baile é sábado!
20 ANOS ACONTECE

COLUNA 
CIDO BARBOSA 02

Reforma da 
Previdência 
passa no 
primeiro teste 
em Brasília.

Rosana contraria 
PSB, aprova 
Reforma e pode 
perder o mandato.

Guerra tucana:
MP vai apurar 
denúncia de 
Toninho Vieira 
contra Ademário.

Celebrando duas décadas de compromisso com a notícia 
e com a comunidade, o Acontece recebe amigos na Acic, 
a partir das 21 horas, para um grande baile de máscaras 

acompanhado de um jantar preparado especialmente 
para a ocasião. Na pista, os grandes sucessos da 
década de 70 até os dias atuais tocadas ao vivo 

vão colocar todo mundo para dançar e se divertir. 04

Empresa e Prefeitura assinam contrato de concessão do serviço por 15 anos. 
Viação tem até 180 dias para iniciar as operações na Cidade. Tarifa será mantida. 03

FIM DA NOVELA

SAMBA E FEIJOADA

Vendo tudo ‘in loco’, moradores da Cota rela-
tam ao Acontece que � cam apreensivos quando 
há inversão da pista norte da Anchieta (projeta-
da para subida), para tráfego de descida. Recla-
mam que a Ecovias e autoridades não enxergam 
o que eles testemunham há vários anos. Na se-
mana passada a reportagem ouviu os morado-
res, que a� rmam que a inversão é uma tragédia 
anunciada. Nesta quinta, novo acidente trouxe 
o assunto de volta à pauta. 03

Divulgação/Polícia Rodoviária Militar
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Fênix assume o transporte 
coletivo de Cubatão

Cartório eleitoral tem
calendário de mutirões

Reforma da 
previdência
A tão falada reforma 

da previdência começou 
a sua jornada no Con-
gresso Nacional com 
êxito. Nesta quarta (10), 
o texto base foi aprovado 
em primeira discussão 
com 379 votos a favor 
e 131 contrários. Já na 
quinta (11), começaram 
a ser discutidos os desta-
ques (mudanças em pon-
tos especí� cos da lei). Os 
deputados da Região, Ju-
nior Bozzella (PSL) e Ro-
sana Valle (PSB) votaram 
a favor da reforma.

Sem cadeira
Após contrariar a 

decisão de seu partido, 
o PSB, declaradamente 
contrário à reforma, Ro-
sana Valle corre o risco 
de perder a cadeira na 
Câmara dos Deputados. 
Isso porque o partido já 
declarou que vai abrir 
processo de expulsão dos 
parlamentares que vota-
ram a favor da reforma. 
Sem partido, Rosana da-
ria lugar ao seu suplente 
na Câmara.

PDT também 
O PDT é outro par-

tido que já anunciou 
estudar a expulsão dos 
deputados que votarem 
a favor da reforma. O 
partido inclusive, já teria 
divulgado que todos os 
deputados terão direito 
de explicar sua posição. 
O nome mais falado nos 
corredores de Brasília 
que pode deixar a sigla 
é o da deputada Tábata 
Amaral, de São Paulo. 
Ela foi convidada, via 
twitter, para ir para o 
PSL pelo deputado fede-
ral Alexandre Frota.

Mudança no 
Hospital
O Serviço de Patri-

mônio da Saúde da Pre-
feitura está mudando do 
Hospital Municipal para 
o Parque Anilinas. Isto 
justi� ca os caminhões 
de mobília saindo nos 
fundos do Hospital, con-
forme nos informou o 
leitor, nesta semana.

MP apura
O Ministério Público 

Estadual apura denúncia 
contra o prefeito Ademá-
rio (PSDB) por não exe-
cutar, na totalidade, as 
124 emendas impositivas 
dos vereadores em 2018.

No mês passado, a 
Câmara rejeitou pedi-
do da cassação contra 
Ademário, baseada nes-
te motivo. Somente To-
ninho Vieira (PSDB) e 
Rafael Tucla (PT) opta-
ram pela continuidade 
do processo. O assunto 
foi arquivada na Câma-
ra, mas Toninho Vieira 
levou o caso ao MP.

A Viação Fênix vai ad-
ministrar o transporte 
público de Cubatão pelos 
próximos 15 anos. O con-
trato de concessão do sis-
tema será assinado nesta 
sexta (12), no gabinete do 
prefeito Ademário Olivei-
ra.

A empresa foi declarada 
vencedora do certame lici-
tatório no dia 13 de junho, 
após um longo processo, 
cheio de recursos e que 
iniciou em março do ano 
passado, com a audiência 
pública do transporte.

A Fênix venceu o cer-
tame com um valor de 
outorga de R$ 322 mil. O 
edital prevê investimento 
de R$ 16 milhões ao lon-
go do contrato de 15 anos 
(que pode ser prorrogado 
por mais cinco). 

A tarifa se mantém no 
valor atual, de R$ 3,40 
mais o subsídio pago pela 
Prefeitura à empresa, no 
valor de R$ 0,70 por pas-
sageiro.

Transição
Agora, a contar desta 

sexta, a empresa terá até 
180 dias para assumir o 
transporte de forma de� -

Até dezembro, o cartó-
rio da 119ª Zona Eleitoral, 
de Cubatão, realizará mu-
tirões de cadastramento 
biométrico dos eleitores 
da cidade. 

Neste sábado (13), ele 
ocorrerá das 8 às 13 horas. 
O agendamento online 
para este mutirão já está 
encerrado. O cartório � ca 
na Rua Bahia, 67 (telefone 
3361-6754).

No ato de cadastramen-
to, cada um dos 96.250 
eleitores de Cubatão deve 
apresentar documento 
que ateste sua nacionali-
dade brasileira que podem 
ser:  carteira de identidade 
(RG), carteira pro� ssional, 
certidão de nascimento ou 
casamento, certi� cado de 

FIM DA NOVELA

CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO

Empresa e Prefeitura assinam contrato de concessão nesta sexta (12). Valor da passagem será mantido em R$ 3,40

• 14 linhas;

• 49 veículos novos (sendo quatro de reserva operacional);

• Wi-fi ;

• Ar condicionado;

• Investimento de R$ 16 milhões ao longo do contrato;

• Manutenção da tarifa atual (R$ 3,40);

• Integração com ônibus intermunicipais, VLT e transporte alternativo

• Implantação de aplicativo de monitoramento do tempo de espera de 

ônibus em tempo real.

nitiva. Conforme divulgado 
pela Prefeitura, a administra-
ção abrirá dialogo com a em-
presa para que esse prazo seja 
o menor possível. 

“Queremos que essa tran-
sição ocorra da forma mais 
tranquila possível e vamos 
dialogar com todas as partes 
para que isso ocorra. Esse 
será o nosso foco de trabalho 
daqui para a frente” a� rmou o 
superintendente da Compa-
nhia Municipal de Trânsito, 
Je� erson Cansou, na ocasião 
do anúncio da vencedora da 
licitação.

quitação do serviço mili-
tar; instrumento público 
atestando que o eleitor tem 
idade mínima de 16 anos 
e contendo demais dados 
necessários à sua quali� ca-
ção, Carteira Nacional de 
Habilitação e um compro-
vante de endereço.

Revisão
O cadastramento bio-

métrico vai até o dia 19 
de dezembro e faz parte 
do processo de revisão do 
eleitorado do município 
determinado pelo Tribu-
nal Regional Eleitoral/
SP, por meio da resolução 
461/2018. 

Todos os inscritos ou 
transferidos à 119ª Zona 
Eleitoral até o dia 23 de 

agosto de 2015 terão de 
fazer o cadastramento bio-
métrico- que permite a 
identi� cação do eleitor por 
impressão digital. 

Quem não se cadastrar, 
terá o título eleitoral can-
celado, o que, além de im-
pedi-lo de votar, proibirá 
que obtenha empréstimos 
em bancos públicos, reno-
ve matrícula em estabele-
cimento o� cial de Ensino, 
inscreva-se em concursos 
públicos e obtenha passa-
porte.

Agendamento
O cadastramento bio-

métrico deve ser feito no 
cartório da 119ª Zona Elei-
toral, entre 12 e 18 horas, 
mediante agendamento 

realizado previamen-
te no site do Tribunal 
Regional Eleitoral de 
São Paulo: http://www.
tre-sp.jus.br/eleitor/
agendamento-titulo-
-eleitoral-3

Próximos 
mutirões
Os próximos mutirões 

para o cadastramento biomé-
trico já estão agendados. Eles 
acontecerão nos dias 13 de 
julho; 10 de agosto; 21 de se-
tembro; 19 de outubro; 09 de 
novembro e 07 de dezembro.
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anchieta‘Ecovias e autoridades 
não enxergam’

“Inversão da pista é
tragédia anunciada”

É preciso pagar um 
dos pedágios mais ca-
ros do Brasil, para ter 
direito a mais de meia 
hora de tensão na caó-
tica descida da Anchie-
ta, onde os acidentes 
são rotina há décadas, 
diante da inércia das 
autoridades. 

Segundo relato dos 
moradores dos bair-
ros Cota, ‘plateia’ dos 
constantes acidentes, a 
inversão da pista nor-
te para descida, piora 
a situação e é uma tra-
gédia anunciada. Todos 
sabem que a pista norte 
foi projetada para tráfe-
go de subida e a própria 
Ecovias a� rma que só 
há um radar na pista 
norte contra 7 na sul, 
pois na subida os cami-
nhões não costumam 
alcançar alta velocida-
de. Porém não faz nada 
para compensar, quan-
do inverte o tráfego.  

A Ecovias não con-

Testemunhando tudo de cima do morro, moradores da Cota se revoltam quando falam dos 
‘previsíveis’ acidentes quando há inversão da pista norte da Anchieta, para descida.

� rma a maior incidên-
cia de acidentes com 
a inversão mas, quem 
testemunha tudo, de 
cima do morro, a� rma 
categoricamente.

“Muita gente já per-
deu a vida por conta 
destas inversões. O pro-
blema é antigo, antes 
mesmo da reurbaniza-
ção muitos caminhões 
subiam na entrada do 
bairro antes de tombar, 
às vezes colidindo fron-
talmente com quem 
saía do bairro. Esta in-
versão é uma tragédia 
anunciada; isto não é 
opinião, é fato”, de� ne 
o vigilante Eraldo Go-
mes.

O técnico de infor-
mática Marcelo Fer-
nandes argumenta que 
a inclinação do grau 
das curvas e a maior in-
clinação da pista norte 
torna inviável a descida 
de caminhões: “na al-
tura da balança as duas 

pistas estão no mesmo 
nível e na serra elas se 
distanciam revelando 
a maior inclinação da 
pista norte, inapropria-
da para descida. Tam-
bém é perceptível que 
em algumas curvas, 
os caminhoneiros são 
obrigados a invadir a 
faixa da esquerda para 
não subir no guardrail: 

tudo isto é visível para 
qualquer leigo. Anti-
gos moradores da Cota 
lembram que quando 
a Ecovias apresentou 
o projeto de Operação 
Descida, havia um es-
tudo técnico atestando 
esta inviabilidade; de-
pois, estranhamente, 
ninguém mais ouviu 
falar nisso”.

No dia 25 de junho a 
jornalista Jaque Barbosa 
conversou com morado-
res da Cota 200 durante 
a cobertura do acidente 
envolvendo três carre-
tas, dois carros e uma 
van, na altura do km 50 
da pista Norte na Rodo-
via Anchieta, quando 
um homem morreu e 
mais seis pessoas � ca-
ram feridas. Houve con-
gestionamento desde o 

SITE ACONTECE

Acidente na Anchieta deixa 
um morto e seis feridos

� m da tarde chegando a 
16 quilômetros e a pista 
só foi liberada após às 
22h.

Mais uma vez os mo-
radores atribuíram o 
acidente à inversão de 
pista e relataram que 
isto é fato recorrente, 
o assunto teve signi� -
cativa repercussão no 
acontecedigital, com 
testemunhos relativos 
ao assunto.

Sabrina Cardoso, 
comerciante.

 Eraldo Gomes, 
vigilante.

Marcelo Fernandes,
especialista em TI

Cintia Antunes, 
Decoradora 
de eventos

“Quando inverte 
são duas opções: 
fi car 4 horas no 
ponto ou arriscar 
a vida sozinho na 
pista de serviço” 

“Inversão da pista 
norte é uma tra-
gédia anunciada. 
Isto não é opi-
nião, é fato”

“A pista é inapro-
priada para des-
cida. Em algumas 
curvas o caminhão 
é obrigado a 
invadir a faixa da 
esquerda”

“Fiquei trauma-
tizada. Inversão 
desta pista para 
mim é sinônimo 
de morte”

E AÍ LEITOR?

Respostas da Ecovias
Segundo a Ecovias, para considerar a a� r-

mação de que a inversão da pista norte au-
menta o número de acidentes, seria necessário 
fazer um amplo estudo considerando o tempo 
de inversão da pista, circunstâncias climáticas, 
quantidade de acidentes, entre outros aspectos 
ao longo dos últimos anos.

No entanto, uma característica peculiar da 
pista sul são os radares, implantados justamen-
te para manter os caminhões dentro dos limites 
de velocidade. Já na pista norte, que normal-
mente opera para subida da serra, o controle 
de velocidade é menos necessário, pois os ca-
minhões trafegam naturalmente de forma mais 
lenta. Há sete radares na pista sul contra um na 
pista norte.

Novo acidente com inversão de pista

Nesta quinta-feira, 
(11) aconteceu mais um 
‘previsível’ acidente na 
pista norte da Anchieta, 
que operava com o tráfe-
go invertido para descida. 
Novamente nas proximi-
dades da Cota 200, km 
51. O acidente aconteceu 
às 7.40h interditando a 
pista que foi liberada às 

9:30h, porém o congestio-
namento se estendeu por 
todo o dia. 

O grave acidente en-
volveu duas carretas, um 
caminhão e um utilitário, 
que tombou após a coli-
são. Foram necessários 
guinchos de grande porte 
para realizar a remoção 
dos veículos.

Novo acidente na pista invertida da 
Anchieta, trouxe o assunto de volta 
à pauta do Jornal reforçando a tese 
dos moradores: ‘tragédia anunciada’
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Saiba onde se produzir e venha curtir 
o Baile do Acontece

No próximo 
13 de julho, 

às 21h, acontece mais uma 
edição do tradicional Baile do Acon-
tece, evento que reúne a sociedade 
cubatense, todos os anos, para um 

jantar dançante.
O segundo lote está disponível para 
venda e os convites são limitados. 

Sofi sticado buff et completo, com as 
mais variadas entradas e o tradicio-
nal jantar, com sobremesa regada a 

chocolate e frutas. 

20 ANOS DO ACONTECE
Traje: Passeio completo (máscara opcional)
Data: 13 de julho às 21h
Local: Acic – Rua Bahia, 171- Vila Paulista
Reservas: Jaque Barbosa (13) 97414-8664
Segundo lote: R$ 180

MÁSCARAS
A festa traz uma temática retro e máscaras 
darão o tom à nossa grande noite, mas o uso 
da máscara não é obrigatório. Mas para quem 
já está em busca de uma máscara bem baca-
na, nossa sugestão é o Castelinho Fantasias,-
que oferece diversas máscaras venezianas 
para locação. Fica na avenida Pedro Lessa, 
1661 - Sala 32, em Santos. Info 13 98100-
6840 das 14h as 19h

Comerciantes parceiros do Acontece estão oferecendo descontos para quem 
se produzir no dia da festa. É só printar os cupons nas redes sociais do Acontece 

e dos parceiros e apresentar na hora do atendimento.

às 21h, acontece mais uma 
edição do tradicional Baile do Acon-

Incrível... edição de julho da Feijuca dos Amigos by 
Jaque Barbosa recheada de diversão, energia, músi-
ca boa e muito sabor. Agradecemos aos apoiadores: 
Felipão Santos, Cebolinha Brinquedos, O� cina 
Nova Cubatão, F.Brado, Doçuras de Vó e Rede 
Cartões Bem Estar. 18 de agosto tem mais.

Feijuca dos Amigos
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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 VilaNova 
R$180.000,00

• EXCELENTE 
CASA 5 quar-
tos - piscina - 
garagem p/ 
três veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Linda 
sobreposta  
com 3 
dormitórios, 
fi no 
acabamento 
por apenas 
R$ 270 mil
Tarek Ahmad 
Khalil
(13) 99144-6150Creci 198663

editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: RAFAEL LACERDA LOPES e ISABELLA CRIS-
TINA DOS SANTOS FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, militar, RG n.º 34345834 - SSP/SP, CPF n.º 39962904897, com 29 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 136, fl s. nº 23, 
Termo nº 82476), nascido no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (24/11/1989), residente na Avenida Beira Mar, 143, Jardim Cas-
queiro, Cubatão - SP, E-mail: lacerda_rafa@hotmail.com, fi lho de LUIZ CARLOS 
LOPES, de nacionalidade brasileira, administrador, com 58 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de SONIA DA SILVA LACERDA LOPES, de nacionalidade 
brasileira, orientadora educacional, com 56 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ofi cial adminis-
tra� vo, RG n.º 295371122 - SSP/SP, CPF n.º 39531533822, com 29 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 135, fl s. nº 103, Termo 
nº 82039), nascida no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta 
e nove (29/10/1989), residente na Avenida Beira Mar, 143, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, E-mail: isabellacsferreira@gmail.com, fi lha de KLÉBIO CARLOS 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, com 59 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de HELENA ALVES DOS SANTOS FERREIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 59 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, 29 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: LUCAS SANTOS BORGES e JULIANA 
FERREIRA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, analista de sistemas, RG n.º 474524619 - SSP/SP, CPF n.º 40770186840, 
com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 152, fl s. nº 08, Termo nº 92005), nascido no dia dezessete de junho de 
mil novecentos e noventa e um (17/06/1991), residente na Rua Chile, 128, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de AMAURI INOCENCIO BORGES, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 64 anos de idade, residente em UBA-
TUBA - SP e de MARIA APARECIDA DE MOURA SANTOS BORGES, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista de 
sistemas, RG n.º 485786564 - SSP/SP, CPF n.º 23283385858, com 28 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 145, fl s. nº 379, Termo 
nº 40185), nascida no dia sete de março de mil novecentos e noventa e um 
(07/03/1991), residente na Avenida Principal, 25, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lha de VANDERLEI FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
empresário, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ARLEIDE 
MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP.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, 29 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: JAIRO CRISPIM JUNIOR e FLAVIA DA SILVA 
TEIXEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, controla-
dor, RG n.º 35397619 - SSP/SP, CPF n.º 35118751888, com 31 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 117, fl s. nº 180, Termo 
nº 71439), nascido no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(02/01/1988), residente na Rua Dom Idílio José Soares, 301, Vila Nova, Cubatão - 
SP, E-mail: jairocrispim@yahoo.com.br, fi lho de JAIRO CRISPIM, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
BRITES CANUTO DE SOUZA CRISPIM, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, analista fi nanceira, RG n.º 45879112 - SSP/SP, CPF n.º 
35722518859, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Sub-
distrito  Livro nº 114, fl s. nº 81, Termo nº 69449), nascida no dia trinta de julho 
de mil novecentos e oitenta e sete (30/07/1987), residente na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 211, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: fl asva.teixeira87@gmail.com, fi lha 
de ELDER DE SALES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JANICE DA SILVA TEIXEIRA, de na-
cionalidade brasileira, balconista, com 54 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, 29 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: FÁBIO DA SILVA ARAUJO e CAMILA 
DANIELA LUIZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, au-
xiliar de serviços gerais, RG n.º 56307793 - SSP/SP, CPF n.º 47004515800, com 
24 anos de idade, natural de PINDOBAÇU - BA (Pindobaçu-BA  Livro nº 44, fl s. 
nº 59, Termo nº 13538), nascido no dia vinte e um de abril de mil novecentos 
e noventa e cinco (21/04/1995), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 
100, bloco D apto.11, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ DE 
ARAUJO, falecido há 16 anos e de JOSEFA DA SILVA ARAUJO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em PINDOBAÇU - BA . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 575515612 
- SSP/SP, CPF n.º 50532792840, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 202, fl s. nº 195, Termo nº 62687), nascida no dia nove de 
maio de dois mil (09/05/2000), residente na Rua João Mar� ns Sobrinho, 61, 
bloco 01 apto.14, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: camiladanielacven@
gmail.com, fi lha de GILSON APARECIDO LUIZ, de nacionalidade brasileira, ser-
ralheiro, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA PAULA 
LUIZ, de nacionalidade brasileira, do lar, com 35 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 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 DO NASCIMENTO e JESSICA APARE-
CIDA DA SILVA SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, técnico de planejamento, RG n.º 45812918 - SSP/SP, CPF n.º 37023629831, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 130, fl s. 
nº 103, Termo nº 33939), nascido no dia vinte e seis de agosto de mil novecen-
tos e oitenta e oito (26/08/1988), residente na Rua Armando Sales de Oliveira, 
123, apt.402, Vila Couto, Cubatão - SP, E-mail: rafael_nas@hotmail.com, fi lho de 
JOSÉ ALCIDES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS DORES MARTA DO 
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, engenheira junior, RG n.º 334347381 - SSP/SP, CPF n.º 39266264881, 
com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
150, fl s. nº 282, Termo nº 91358), nascida no dia oito de maio de mil novecentos 
e noventa e um (08/05/1991), residente na Rua Armando Sales de Oliveira, 123, 
apt.402, Vila Couto, Cubatão - SP, E-mail: jessik_santana@hotmail.com, fi lha de 
ELCIO BATISTA SANTANA, falecido há 6 anos e de MARIA DO CARMO MURI DA 
SILVA SANTANA, de nacionalidade brasileira, merendeira, 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, 29 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: SEBASTIÃO XAVIER DA SILVA 
FILHO e ANA PAULA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, coletor, RG n.º 639747310 - SSP/SP, CPF n.º 
09011037480, com 28 anos de idade, natural de MURICI - AL (Murici-AL-
-1ºDistrito  Livro nº 25, fl s. nº 246, Termo nº 26069), nascido no dia nove 
de maio de mil novecentos e noventa e um (09/05/1991), residente na Rua 
Caminho São Jorge, s/nº, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de SEBASTIÃO XAVIER DA SILVA, falecido há 5 anos e de MARIA JOSÉ DA 
CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos 
de idade, residente em ITAJAÍ - SC . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 657131532 - SSP/SP, CPF n.º 70688816452, 
com 28 anos de idade, natural de NOVO LINO - AL (Novo Lino-AL  Livro nº 
9, fl s. nº 151, Termo nº 7802), nascida no dia quatro de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e um (04/02/1991), residente na Rua Caminho São 
Jorge, s/nº, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de FRAN-
CISCO DE ASSIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 
anos de idade, residente em NOVO LINO - AL e de ABIGAIL FERREIRA DE 
MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de julho 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 SANTOS VIEIRA e JÉSSICA 
ARAÚJO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, vendedor autônomo, RG n.º 41447286 - SSP/SP, CPF n.º 30709480814, 
com 37 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia dezenove de 
março de mil novecentos e oitenta e dois (19/03/1982), residente na Praça da 
Independência, 450, apto.2, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: ricardono-
vavida2018@gmail.com, fi lho de JOSÉ CARLOS VIEIRA, falecido há 17 anos e de 
JOSEFA NEIDE DOS SANTOS, aposentada, com 63 anos de idade, residente em 
ESTÂNCIA - SEDivorciado de Priscila Souza de Melo conforme sentença datada 
de 26/11/2018 proferida pela Juíza de Direito do CEJUSC de São Vicente-SP, nos 
autos de nº0011605-89.2018.8.26.0590. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, repositora, RG n.º 564852594 - SSP/SP, CPF n.º 44573239855, 
com 25 anos de idade, natural de TEOFILÂNDIA - BA, nascida no dia dezesseis de 
outubro de mil novecentos e noventa e três (16/10/1993), residente na Praça da 
Independência, 450, apto.2, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS, lavrador, com 70 anos de idade, residente 
em Alagoinha - BA e de LÍDIA FERREIRA DE ARAÚJO, aposentada, com 49 anos de 
idade, residente em TEOFILÂNDIA - BA.Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a 
e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de julho 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 VILAR MARCONDES e RO-
SANGELA SALES DE NOVAIS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, repositor, RG n.º 211647068 - SSP/SP, CPF n.º 10824468821, com 49 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 445, 
fl s. nº 113, Termo nº 188062), nascido no dia oito de maio de mil novecentos e 
setenta (08/05/1970), residente na RUA Maria Cris� na, 518, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ CARLOS MARCONDES, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 2 anos e de BARTIRA VILAR DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, falecida há 4 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciada, diarista, RG n.º 196545328 - SSP/SP, CPF n.º 13384121830, com 
53 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia sete de fevereiro de 
mil novecentos e sessenta e seis (07/02/1966), residente na RUA Maria Cris� na, 
518, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ALBERTINO JOSÉ DE 
NOVAIS, de nacionalidade brasileira, falecido há 3 anos e de MARIA LUIZA SA-
LES DE NOVAIS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 79 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP.Divorciada de: Reginaldo Silva dos Santos, conforme 
sentença datada de 13/12/2001 proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível da Comarca de São Vicente/SP, nos autos de nº1462/00 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 julho 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: CRISTIANO GONÇALVES DE SOUZA 
e JISLANE RIBEIRO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, conferente, RG n.º 35147200 - SSP/SP, CPF n.º 29805021890, 
com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 85, fl s. nº 
89, Termo nº 16017), nascido no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecen-
tos e oitenta e dois (24/01/1982), residente na Rua 14, 71, Cota 200, Cubatão 
- SP, E-mail: cris� anodstak@hotmail.com, fi lho de RAIMUNDO GONÇALVES 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA ESTELA DE ARAUJO SOUZA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 
58745264X - SSP/SP, CPF n.º 04856165569, com 27 anos de idade, natural de 
ITABAIANA - SE (Malhador - SE  Livro nº 13, fl s. nº 464, Termo nº 7997), nascida 
no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa e um (21/08/1991), 
residente na Rua 14, 71, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: jislaneribeiro4@gmail.
com, fi lha de LEONARDO FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, vendedor, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOELMA 
RIBEIRO, falecida há 10 anos.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, 03 de julho 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: REGINALDO ALVES 
DO NASCIMENTO e PATRICIA DE CARVALHO PEREIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro refratário, RG 
n.º 226821390 - SSP/SP, CPF n.º 19752132898, com 50 anos de idade, 
natural de Itaiba - PE, nascido no dia dez de novembro de mil novecentos 
e sessenta e oito (10/11/1968), residente na Rua Piauí, 142, Vila Santa 
Rosa, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSEFA JUVINA DO NASCIMEN-
TO, falecida há 4 anosDivorciado de Maria Aldenora de Jesus conforme 
sentença datada de 19/06/2000 proferida pela Juíza de Direito da 1ªVara 
Cível de Santos-SP, nos autos de proc. nº656/00. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 
587454799 - SSP/SP, CPF n.º 01797464566, com 33 anos de idade, natu-
ral de GUANAMBI - BA (Guanambi-BA-Sede  Livro nº 56, fl s. nº 31, Termo 
nº 21937), nascida no dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (09/01/1986), residente na Rua Piauí, 142, Vila Santa Rosa, Cuba-
tão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOÃO ALVES PEREIRA, falecido há 3 anos e 
de MARIA APARECIDA MECIANO DE CARVALHO, do lar, com 57 anos de 
idade, residente em SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA.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 julho 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 AFONSO 
DIAS e GEANE MENDES HENRIQUES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 101021203 - SSP/SP, 
CPF n.º 04984503840, com 63 anos de idade, natural de RIO POM-
BA - MG (Rio Pomba -MG  Livro nº 38, fl s. nº 53, Termo nº 15456), 
nascido no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e cinquenta e 
seis (26/06/1956), residente na RUA José Torres Filho, 63, Jardim Real, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ ROSA SOBRINHO, de nacio-
nalidade brasileira, falecido há 40 anos e de ELZA FERREIRA DIAS, de 
nacionalidade brasileira, falecida há 38 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 278793447 - SSP/
SP, CPF n.º 29159338806, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP (Cubatão  Livro nº 70, fl s. nº 347, Termo nº 10305), nascida no dia 
vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta (26/02/1980), 
residente na RUA José Torres Filho, 63, Jardim Real, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de CLEUSA MENDES HENRIQUES, de nacionalidade 
brasileira, manicure, 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, 04 de julho 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: NELSON ARAKAKI DOS REIS e THAÍS 
ABREU MATOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ins-
petor, RG n.º 46633958 - SSP/SP, CPF n.º 23195241854, com 29 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 260, fl s. nº 109, Termo 
nº 89532), nascido no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (20/12/1989), residente na RUA Pastor Horácio Francisco Valen� m, 23, 
Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: nelsonarakaki@gmail.com, fi lho de CLOVIS 
DOS REIS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 59 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de CINTHIA ABINAIL ARAKAKI REIS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de segurança do 
trabalho, RG n.º 485650794 - SSP/SP, CPF n.º 42122984813, com 27 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de agosto de mil novecen-
tos e noventa e um (08/08/1991), residente na RUA Pastor Horácio Francisco 
Valen� m, 23, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: thaisabreumatos@hotmail.
com, fi lha de ADEMIR DA SILVA MATOS, de nacionalidade brasileira, técnico 
em material, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANTONIA 
ROSIMEIRE MARQUES ABREU, de nacionalidade brasileira, merendeira, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de julho 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: ALISSON RENAN FONTES DE MO-
RAES e MÔNICA MACÊDO FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administra� vo, RG n.º 45755357 - SSP/SP, CPF n.º 
45659749836, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 177, fl s. nº 113, Termo nº 52655), nascido no dia seis de julho de mil novecen-
tos e noventa e seis (06/07/1996), residente na Rua Chile, 150, apto.31, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: rennan_fontes@hotmail.com, fi lho de DECIO 
HENRIQUE DE MORAES, falecido há 02 anos e de ROSEMEIRE FONTES DE MO-
RAES, de nacionalidade brasileira, merendeira, com 44 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administra� va, RG n.º 358614867 - SSP/SP, CPF n.º 45724623803, com 
22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 179, fl s. nº 189, 
Termo nº 53527), nascida no dia doze de dezembro de mil novecentos e noventa 
e seis (12/12/1996), residente na Rua Waldomiro Pereira, 510, Vale Verde, Cuba-
tão - SP, E-mail: macedomonicaf@gamil.com, fi lha de DARCI VICENTE FERREIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA CLEANE DE MACÊDO FERREIRA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de julho 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: MAYCO LUIZ DA SILVA e GEOVANA 
FONTES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
agente mari� mo, RG n.º 36584750 - SSP/SP, CPF n.º 42371407844, com 25 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 162, fl s. nº 361, Termo nº 
46933), nascido no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (04/02/1994), residente na RUA dos Girassóis, 473, Vila Natal, Cubatão - SP, 
E-mail: maycoluiz1994@gmail.com, fi lho de DEUCRÉCIO LUIZ DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, falecido há 09 anos e de TERESINHA ABILIO LUIZ DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, gestora ambiental, 
RG n.º 427545547 - SSP/SP, CPF n.º 41620702886, com 25 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 161, fl s. nº 051, Termo nº 46225), nascida no 
dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa e três (05/10/1993), residen-
te na RUA Júlio Amaro Ribeiro, 61, Apto: 13 G, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: 
a7.geovana@gmail.com, fi lha de JIVANILSO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, mecânico, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RO-
SELI FERREIRA FONTES SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DIEGO ALVES GREGORIO e 
FABIANE CASTILHO FIRMINO. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 486018386 - SSP/SP, CPF n.º 
43537756852, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 151, fl s. nº 96, Termo nº 91583), nascido no dia sete de 
maio de mil novecentos e noventa e um (07/05/1991), residente na Rua das 
Palmas, 196, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MARCOS BENEDI-
TO GREGORIO, de nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos e de ARLETE 
ROSEMEIRE ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, repositora, RG n.º 342493966 - SSP/SP, CPF n.º 30195936892, com 
38 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 75, fl s. nº 212, 
Termo nº 12160), nascida no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e 
oitenta (26/10/1980), residente na Rua das Violetas, 347, Vila Natal, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lha de JOANES ELOI FIRMINO, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 3 anos e de DIRCE APARECIDA FERREIRA CASTILHO, de naciona-
lidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 59 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, 04 de julho 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: AILTON PORTERO e ETIENE CAVAL-
CANTI DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
eletricista, RG n.º 39244852X - SSP/SP, CPF n.º 58738746972, com 52 anos 
de idade, natural de FRANCISCO ALVES - PR, nascido no dia vinte e seis de 
setembro de mil novecentos e sessenta e seis (26/09/1966), residente na Rua 
Roberto Mário San� ni, 305, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de APA-
RECIDO PORTERO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de 
idade, residente em SÃO PAULO - SP e de LUZIA LUPI PORTERO, falecida há 04 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 205886498 - SSP/SP, CPF n.º 10469242817, com 52 anos de idade, natural 
de BOM JARDIM - PE, nascida no dia vinte e um de março de mil novecentos 
e sessenta e sete (21/03/1967), residente na Rua Roberto Mário San� ni, 305, 
Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de JOVECIL CAVALCANTI DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, falecido há 02 anos e de OLIVIA BERNARDO DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 87 anos de idade, residente 
em Cubatâo - SP. Divorciada de Ozi Noronha Lopes, conforme sentença da-
tada de 06/11/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de 
Cubatão/SP, nos autos de nº1004545-23.2017.8.26.0157. 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 julho 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: ANTONIO CORREIA DE ALMEIDA e 
QUITERIA MARIA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 634938101 - SSP/SP, CPF n.º 06132225471, 
com 42 anos de idade, natural de CATENDE - PE (Catende - PE  Livro nº 02, fl s. 
nº 61, Termo nº 14549), nascido no dia sete de dezembro de mil novecentos 
e setenta e seis (07/12/1976), residente na RUA Rodovia Cônego Domênico 
Rangoni, 260, Man� queira, Cubatão - SP, E-mail: antoniocorreia119@gmail.
com, fi lho de SEBASTIÃO CLAUDINO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 87 anos de idade, residente em CATENDE - PE e de CICERA 
CORREIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de 
idade, residente em CATENDE - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 593080634 - SSP/SP, CPF n.º 39687875879, 
com 39 anos de idade, natural de PALMARES - PE (Palmares-PE  Livro nº 17, 
fl s. nº 191, Termo nº 18699), nascida no dia dezessete de dezembro de mil 
novecentos e setenta e nove (17/12/1979), residente na RUA Rodovia Cônego 
Domênico Rangoni, 260, Man� queira, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ 
FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de 
idade, residente em PALMARES - PE e de AMARINA MARIA FERREIRA DA SILVA, 
falecida há 23 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, 05 de julho 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: MOISÉS VICENTE FERREIRA e MARIA 
DA PENHA FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, aposentado, RG n.º 73395018 - SSP/SP, CPF n.º 78324610804, com 75 
anos de idade, natural de RIO LARGO - AL, nascido no dia primeiro de setembro 
de mil novecentos e quarenta e três (01/09/1943), residente na RUA Santa Ma-
dalena, 121, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ VICENTE 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, falecido há 10 anos e de MARIA JOSÉ DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 30 anosDivorciado deTereza Maria 
dos Santos, conforme sentença datada de 04/08/2005 proferida pelo Juízo de 
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cubatão-SP, autos de nº732/05.  Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 
167005327 - SSP/SP, CPF n.º 05821139899, com 56 anos de idade, natural de 
JOÃO PESSOA - PB, nascida no dia sete de março de mil novecentos e sessenta 
e três (07/03/1963), residente na RUA Santa Madalena, 121, Vila dos Pescado-
res, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 40 anos e de MARIA PEREIRA DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, falecida há 40 anos. Divorciada de Jonas Fernandes Lopes, conforme 
sentença datada de 01/11/1990 proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cí-
vel da Comarca de 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, 06 de julho 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: ALAN FELIPI DANTAS DA SILVA e TALITA 
JULIANA ALVES DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, vigilante, RG n.º 47179867 - SSP/SP, CPF n.º 40825295866, com 28 anos 
de idade, natural de TERRA NOVA DO NORTE - MT (Colider 2º Serviço - MT  Livro 
nº 15, fl s. nº 163, Termo nº 13451), nascido no dia vinte e três de novembro de 
mil novecentos e noventa (23/11/1990), residente na Rua das Azaléias, 440, Vila 
Natal, Cubatão - SP, E-mail: alan.felipi.dantas@gmail.com, fi lho de JOSIAS DAN-
TAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de IRONI APARECIDA BURATO, de nacionalidade 
brasileira, pencionista, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 473419026 - 
SSP/SP, CPF n.º 39178333873, com 28 anos de idade, natural de GUARULHOS - SP 
(Guarulhos - SP (1ºsubdistrito)  Livro nº 492, fl s. nº 299, Termo nº 268997), nasci-
da no dia três de outubro de mil novecentos e noventa (03/10/1990), residente 
na Rua das Azaléias, 440, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: talita.juliana.oliveira@
gmail., fi lha de JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, cami-
nhoneiro, com 51 anos de idade, residente em GUARULHOS - SP e de MARIA 
CRISTINA ALVES BRAZ OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 50 
anos de idade, residente em GUARULHOS - SP. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de julho 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: LUCAS ANTONIO JOEL DA CRUZ e 
FERNANDA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnico administra� vo, RG n.º 422156115 - SSP/SP, CPF n.º 41404623884, com 
25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 287, 
fl s. nº 256, Termo nº 105936), nascido no dia treze de abril de mil novecentos e 
noventa e quatro (13/04/1994), residente na AVENIDA Marechal Costa e Silva, 
421, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: ms.vkla@gmail.com, fi lho de EDVAL-
DO ANTONIO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, agente de trânsito, com 48 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANDREIA DE LOURDES JOEL DA 
CRUZ, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 42 anos de idade, re-
sidente em ARAUCÁRIA - PR . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 502271012 - SSP/SP, CPF n.º 52134406810, com 18 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de julho de dois 
mil (25/07/2000), residente na AVENIDA Marechal Costa e Silva, 421, Jd.Costa 
e Silva, Cubatão - SP, E-mail: fernandalima9616@gmail.com, fi lha de WALCACY 
JOSÉ DE LIMA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 68 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de SUZANA DA SILVA 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, 08 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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A ARLS Aliança Frater-
na GOB/Cubatão realiza, 
no dia 28 de julho, a nona 
edição da já tradicional Fes-
ta da Tainha, na quadra da 
escola de samba Indepen-
dência, no Jardim Casquei-
ro (Avenida Joaquim Jorge 
Peralta, 13).

Os convites são limi-
tados e além do almoço 
haverá música ao vivo em 
clima que sugere a leveza 
do almoço de domingo em 

9ª Festa da Tainha

No sábado (06), a UME Maria Albertina (Vila Nova) realizou uma bela festa julina. O Arraiá 
da Albertina contou com o apoio de vários comerciantes locais. A festa aberta para alunos e 
familiares contou com música e comidas características.

Este mês, os alunos do Studio Arabesque (Av. 
9 de abril, nº 3180 - sala 11) irão participar do 
Festival de dança de Joinville, maior festival de 
dança do Brasil. No entanto os alunos precisam 
de patrocínio para conquistar mais este sonho.
Em junho, a equipe participou do Fidi Fest em 
Santos onde conseguiram o 2º lugar com Ballet 
Clássico Juvenil I, Variação Masculina Juvenil e 
Conjunto Ballet Clássico Juvenil I, e o 3º lugar 

com o Solo aberto. A equipe que vem 
representando Cubatão também foi des-
taque no Festival de Campos de Jordão, 
onde foram campeões em todas as cate-
gorias.
Os bailarinos, entre 10 e 14 anos, são 
guiados pelas professoras Camila Gouveia 
e Raissa Accorci, que investem muito para 
realizar os sonhos dos alunos. 

Para saber mais sobre as aulas ou patrocinar as 
equipes entre em contato pelo (13) 98808-6283.

Bailarinos representam Cubatão em Festivais de Dança

Divulgação

Aderbau Gama

Com iniciativa do Co-
letivo 302, grupo artístico 
com mais de quatro anos 
de atuação na cidade, a en-
cenação ‘Vila Parisi’ tem 
estréia neste sábado (13) e 
segue em exibição até o dia 
11 de agosto, sempre aos 
sábados e domingos, às 20 
horas,  na Praça do Cruzei-
ro Quinhentista – em fren-
te da Petrobras. 

A peça é resultado de 
intensas pesquisas que 
duraram por meses. Além 
disso, relatos de ex-mora-
dores da Vila Parisi tam-
bém ajudaram na pro-
dução do conteúdo. Vila 
Parisi é uma extinta vila 
de Cubatão que, por es-

Projeto Zanzalá 
narra história 

da extinta Vila Parisi

família. 
Quem quiser se deli-

ciar com a tainha, o valor 
do convite é R$ 75,00 (ser-
ve duas pesssoas) e pode 
ser comprado em Cubatão 
nos Chaveiros Balula (Rua 
Manoel Jorge/Avenida Joa-
quim Miguel Couto), ou no 
Bar do Chico e DK Ham-
burgueria, no Casqueiro.

A Festa da Tainha é rea-
lizada em prol da Casa da 
Esperança de Cubatão.

Informações: (13) 99110-9910

tar situada dentro da zona 
industrial da cidade, na 
época considerada o local 
mais poluído do mundo, 
precisou ser extinta nos 
anos 1980. Seus mora-
dores foram transferidos 
para um conjunto popula-
cional na região do Jardim 
Casqueiro.

A entrada é gratuita 
e os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes, 
no local. A classi� cação 
indicativa é de 14 anos. O 
espetáculo é promovido 
pelo Projeto Zanzalá parte 
I, aprovado pela Secretaria 
Estadual de Cultura e com 
apoio da Secretaria Muni-
cipal de Cubatão.

Na noite do dia 10, o Rotary Club Cubatão realizou o Festival de Transmissão e Posse 
do presidente Carlos Henrique dos Santos e seu Conselho Diretor, para o biênio de 2019 - 2020, a 
cerimônia aconteceu na sede do Rotary, na Vila Nova.
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Marlene Angélica

Parabéns

Noilda Melo, Ateliê 

Toque de Elegância

Ugo Lima

Sabrina Cardoso, cabeleireira

Franklin Ferrinho, 

da Oliveira & 
Tavares Produções 

e Eventos

Celina Maia completou 100 anos no dia 30 do 
mês passado. A familia se reuniu para marcar 
o momento com muito amor e carinho!

Nesse fi m de semana, os moradores do Jd. 31 de março realizaram o 5° Arraiá dos Amigos, com parceria do Gomes Eventos. 
O evento contou com a presença de muitos amigos, comidas típicas e a animação por conta de Justino e Marizete.

Bem longe da Baixada 
Santista, o cubatense Eloisio 
Silva acompanha as edições 
do jornal Acontece de sua 
casa em Boston (EUA), onde 
mora há mais de 40 anos. 
Além de se intitular fã do 
jornal Eloisio também é fã 
do Historiador e escritor 
Arlindo Ferreira. Na foto 
exibe seu livro Causos Cuba-
tenses 2 e a edição nº 1012, 
especial de aniversário de 
Cubatão. 

Magaly Villarino, Art Pés Podologia
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