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Suman vai pavimentar mais 100 ruas

PUBLICIDADE

OBRAS

$ NA PRAÇA

Governo libera grana do PIS e do FGTS
Já começou o sa-

que do PIS referente a 
2019/2020: veja quando 

e como fazer para retirar.   
Quem trabalhou com car-
teira assinada entre 71 e 88, 

também poderá resgatar a 
partir de agosto.

Outra notícia que está 

agitando o comercio é a li-
beração de parte do FGTS: o 
governo já de� niu as regras 

e, a partir de setembro, 
quase 100 milhões de bra-
sileiros poderão sacar. 03

Cresce o número de mortes
nas rodovias da Região

Números apurados pelo Acontece junto ao Governo do Estado apontam crescimento de mais de 20% no número mortes nas rodovias da Baixa-
da Santista, no primeiro semestre de 2019. O indíce negativo é puxado pelo Sistema Anchieta Imigrantes, administrado pela Ecovias, onde os 
acidentes são constantes. Na foto, mais uma carreta que tombou esta semana, tranzendo transtornos aos usuários. 02

Dando sequencia ao plano de recuperação do sistema viário do município, o prefeito assinou convênio com a Caixa para pavimentação e recapeamen-
to de mais de 100 ruas em Guarujá e Vicente de Carvalho: obras devem começar no início do próximo ano. 02
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Dando sequência aos 
investimentos no siste-
ma viário do Município, 
o prefeito de Guarujá, 
Válter Suman assinou, 
nesta semana um convê-
nio para pavimentação e 
recapeamento de mais de 
100 vias públicas no Mu-

GUARUJÁ E VICENTE DE CARVALHO

Suman assina convênio e vai 
pavimentar mais 100 ruas

nicípio, e no Distrito de 
Vicente de Carvalho. As 
obras seguirão cronogra-
ma de ações do plano mu-
nicipal de governo, e as 
demandas apresentadas 
pela comunidade através 
da Ouvidoria Municipal. 
O Programa de Financia-

mento à Infraestrutura e 
ao Saneamento (Finisa) 
foi assinado no gabinete 
do prefeito, junto à Caixa 
Econômica Federal, no 
valor de R$ 60 milhões.  

“Vamos melhorar a 
mobilidade de nossa po-
pulação e turistas. Gua-

rujá possui uma malha 
viária muito antiga, de 
mais de 20 anos, e é ne-
cessário aprimorar”, disse 
o prefeito que, ao lado 
do presidente da Câmara 
Edilson Dias, enalteceu a 
parceria que teve da Câ-
mara nesse projeto.

COMEÇO DE 2020
O próximo passo será  

a licitação pública, que 
deve ser lançada na pró-
xima semana, para esco-
lher a empresa que reali-
zará as obras – processo 
dura em média 90 dias, 
caso não haja impug-

nações ou qualquer ou-
tro imbróglio jurídico. 
A previsão é de que as 
obras se iniciem no iní-
cio de 2020, começando 
por ruas do Pae Cará, 
em Vicente de Carvalho 
se estendendo para toda 
a Cidade. 

Acidentes fatais crescem 21% na Região

“Acidente com cami-
nhão bloqueia Rodovia 
Anchieta”; “Carro colide 
com caminhão e deixa 
um morto e dois feridos”; 
“Caminhão tomba e trava 
transito no trecho de ser-
ra”... manchetes como essa 
tornaram-se recorrentes 
nas páginas de Acontece e 
uma angústia para os mo-
toristas que transitam en-
tre a Baixada e o Planalto.

De janeiro a junho de 
2019, foram registradas 
23 mortes em acidentes de 
trânsito nas rodovias da 
região, índice 21% maior 
do que o registrado no 
mesmo período do ano 
anterior. Acontece apurou 
dados relativos às rodo-
vias que cruzam as cida-
des de Cubatão, Guarujá e 
Santos. 

Homens são maioria
Segundo o Infosiga (do 

governo do Estado) os ho-
mens são o que mais mor-

RODOVIAS

Indíce negativo é puxado pelo sistema Anchieta Imigran-
tes, administrado pela Ecovias, onde acidentes começam a 
fazer parte da rotina de quem trafega no trecho de serra. 

rem nas rodovias da Bai-
xada. O índice deste ano, 
passou de 95%, superando 
os 94% de mortes de ho-
mens em 2018.

Outro dado relevante 
apontado pelo portal é que 

os acidentes ‘migraram’ 
de horário em 2019. Nes-
te ano, a maior parte dos 
acidentes da Região acon-
teceu no período da tarde. 
No ano passado, o período 
noturno foi o mais crítico.

Grave acidente com vítma fatal na pista norte Anchieta, 
invertida para descida; recente manchete de Acontece.

Tipos de acidente com morte

Números do primeiro semestre de 2019
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O sur� sta guarujaense Luiz 
Diniz, o Bolinha, representará a 
baixada santista durante os Jogos 
Pan-Americanos, que aconte-
cem a partir desta sexta (26), no 
Peru. As disputas acontecem na 
Praia de Punta Rocas, na cidade 
de Punta Negra. O atleta come-
çou a praticar em 2015 e hoje aos 
26 anos é bicampeão mundial de 
stand up paddle surf. A vitória 
mais recente ocorreu em 2018, 
na China, e classi� cou o atleta 

Guarujaense disputa
Jogos Pan-Americanos no Peru

2ª Copa Evangélica marca comunhão entre igrejas

Karatecas 
na � nal do 
Brasileiro

para o Pan.
O sur� sta conta que os treina-

mentos têm sido intensos. “Es-
tou me preparando como nunca 
me preparei na vida. Só quero 
fazer o melhor, para assim ter 
boas performances”, pontuou. 
Ele também frisou o orgulho de 
representar o Município na com-
petição. “Guarujá é um celeiro 
de talentos. Temos tantos repre-
sentantes no contexto mundial, 
e saber que sou um deles, e que 

estou indo para os Jogos, é um 
privilégio indescritível”.

Parapan-Americano
Os Jogos Pan-Americanos 

se encerrão no dia 11 de agos-
to. O evento é seguido pelo Pa-
rapan-Americano, que se ini-
cia no dia 23 do mesmo mês.  
Guarujá terá o arte marcialista 
Nathan Torquato. O compe-
tidor disputará a competição 
pelo para taekwondo.

No inicio deste mês, os alunos 
do karateca Allan Vicente deram 
um show no Campeonato Bra-
sileiro de Karate. Os alunos da 
academia Ken in Kan Cubatão 
(Av. Martins Fontes, nº 1241 - 
UME Pieruzzi Neto) integraram 
a Seleção Paulista. Os atletas vem 
se destacando no esporte desde 
2018 e tiveram mais para mos-
trar na etapa do Campeonato.

A primeira é Luiza Alves 
Araújo de Jesus, que conquistou 
o 3º lugar na modalidade kata 
kyu acima (para faixa roxa a pre-
ta), na categoria sub 14, e se clas-
si� cou para às � nais na competi-
ção. Luiza pratica Karatê desde os 
05 anos e hoje aos 12 anos é faixa 
marrom. A menina é Bicampeã 
Paulista (2018 e 2019), e reserva 
da seleção Brasileira. Para fes-
tejar ainda mais, recentemen-
te Luiza foi chamada para fazer 
parte do Projeto Kids Olímpico 
(FPK), da Federação Paulista de 
karatê. Além disso recebe apoio 
da Fórmula do Corpo Vila Natal, 
Stephanie Nunes Nutricionista, 
Kristal móveis, Gomes eventos, 

Samara Alencar de Sena, de 22 
anos, se tornou Bicampeã Brasi-
leira de Karatê (2018 - 2019) no 
dia 7. Patrocinada pelo vereador 
Sergio Calçados, ela também é 
Bicampeã Paulista (2018 e 2019). 
A atleta treina à apenas 2 anos na 
academia e lutou na modalidade 
kata kyu abaixo (branca a verde) 
adulto.

A Igreja Vida Nova Cota 
venceu a disputa de abertura da 
2º Copa Evangélica de Cubatão, 
no início deste mês, no Centro 
Esportivo Armando Cunha, do 
Jardim Casqueiro.  A conquis-
ta veio com uma vitória muito 
celebrada, com três gols de di-
ferença sobre a Igreja Plenitude. 

Até o momento o maior des-
taque da competição foi a Igreja 

Brasil para Cristo Jubrac, que 
venceu de 12 à 2 a Igreja Vida 
Nova Centro Familiar. 

“O objetivo da competição 
é a comunhão entre as con-
gregações de Cubatão”, conta  
Willian Caxambú, organizador 
da Copa Evangélica desde sua 
primeira edição. A grande � nal 
do evento acontece na próxima 
terça (30), às 20h.

Time da Vida Nova abre competição com vitória

• Grupo B 
• VIDEIRA 
• VIDA NOVA BOLSÃO 8
• IGREJA PLENITUDE
• VIDA NOVA COTA

IGREJAS PARTICIPANTES:

• Grupo A
• O BRASIL PARA CRISTO JUBRAC
• IGREJA BATISTA DE CUBATÃO
• CÂNTICO NOVO
• VIDA NOVA CENTRO FAMILIAR

esporte

As cubatenses Luiza Alvez 
(esquerda) e Samara 
Alencar (direita)

Saque no aniversário
• Em 2020, haverá essa nova modalidade, que permitirá saques anuais no mês de aniversário 

do contribuinte.
• O trabalhador que migrar para saque-aniversário vai abrir mão do saque do FGTS na recisão. Em 

caso de demissão terá direito apenas a multa de 40%.
• A mudança não é obrigatória. Os interessados terão que comunicar a decisão à Caixa 

Econõmica a partir de outubro 2019. 
• Quem � zer a mudança poderá voltar atras após dois anos da data de solicitação ao banco.
• Os cotista com saldo menor poderão sacar todo ano com percentuais maiores.

Veja a tabela:

FGTS

Saque por conta
• Em cada conta que possuír no FGTS, tanto do emprego atual como dos empregos anteriores, o trabalha-

dor poderá sacar até R$500,00, de cada.
• Retirada será permitida de setembro/2019 a março/2020. Para quem tem conta na Caixa Econômica 

Federal, o valor será depositado automaticamente.
• Quem não tiver conta na Caixa deverá seguir o cronograma a ser divulgado pelo seu banco. 

Existe a possibilidade d as agências abrirem nos fi nais de semana, para esta fi nalidade.
• Quem tiver Cartão Cidadão poderá sacar o dinheiro no caixa eletrônico.
• Saque inferior a R$100,00 pode ser feito na casa lotérica mais próxima: basta levar RG e CPF.

$ na praça!
Com a economia travada, o Governo Federal resolveu liberar o 

FGTS na tentativa de estimular o consumo. A partir de setembro, o 
trabalhador já poderá optar pelo saque de parte da grana. 

A expectativa é injetar 42 bilhões de reais entre 2019 e 2020, e assim 
aquecer a tímida economia.

O Governo também vai liberar o resgate do PIS/PASEP, para quem 
trabalhou ‘� chado’ entre 1971 e 1988.
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A ONG Nudaer está realizando um novo projeto que oferece aulas de 
Ballet, Zumba e Teatro. Os cursos são realizados na sede da ONG (Rua Lafaie-
te Custório da Silva, nº 123, Conj. Afonso Schmidt - Cubatão), para adultos e 
crianças a partir dos 5 anos de idade. No entanto pessoas com problemas 
cardíacos devem apresentar autorização médica para praticar as aulas de 
zumba. Para participar é preciso se inscrever através do whatsapp (13) 97415-
8408 ou diretamente na ONG, das 9h às 11h ou das 14h às 16h, munido de 
xerox do RG e comprovante de residência.

O Ballet acontece nas segundas, das 19 às 20h30. O teatro é realizado das 
14h às 16h, nas terças, com o professor Rafael; e das 19h às 21h, nas terças e 
quartas, com o professor Augusto. Já a Zumba acontece nas sextas, das 19h 
às 20h30, com a Professora Helena Valéria.

9ª Festa 
da Tainha
Em prol da Casa da 
Esperança de Cuba-
tão a ARLS Alian-
ça Fraterna GOB/
Cubatão realiza, no 
dia 28 de julho, a 
nona edição da já 
tradicional Festa da 
Tainha. Os convites 
são limitados e além 
do almoço haverá 
música ao vivo. 
Quem quiser se deli-
ciar com a tainha, o 
valor do convite é 
R$ 75,00 (serve duas 
pessoas) e pode ser 
comprado no cen-
tro da cidade nos 
Chaveiros Balula 
(Rua Manoel Jorge/
Avenida Joaquim 
Miguel Couto), ou 
no Bar do Chico e DK 
Hamburgueria, no 
Casqueiro. O evento 
acontece na quadra 
da escola de samba 
Independência, no 
Jardim Casqueiro 
(Avenida Joaquim 
Jorge Peralta, 13).
Informações: (13) 
99110-9910

Fica na Rua Sete de 
Setembro, 515 na 
Vila Nova

Em grande estilo, o casal Allan Matias e Geicekely 
Tavares receberam os amigos e familiares em recepção 
no Ilha Porchat para selar a união com a benção de Deus.
Linda festa recheada de alegria e amor. 
Que Deus abençoe o mais novo casal

O Theo chegou e só trouxe alegrias. 
Na foto no colo do papai Alex com o 
tio Cido Barbosa e o primo Matheus.

Natali Ribeiro, da equipe Aconte-
ce celebra mais um aniversário. 
Recebe o carinho da coluna e da 
mascote da família Acontece, 
sua primogênita Maria Fernanda

Aqui é igual 
‘Coração de Mãe’
Inaugurou com casa cheia, 
o mais novo boteco de 
Cubatão.
O Boteco Coração de Mãe, 
abriu as portas com um novo 
conceito em bar, todo tra-
balhado na elegância, com 
diversos tipos de cerveja, 
petiscos e atendimento de 
primeira. Aos fi nais de sema-
na caldos e churrasquinhos 
estão no cardápio, além de 
transmissão de campeonatos 
pra você assistir seu time do 
coração.
Vale a pena prestigiar o bote-
co. Siga no instagram 
@botecocoracaodemae e 
fi que ligado no que rola por lá
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Parabéns, para 
a linda Melissa 
Russi que com-
pletou 12 anos, 
no dia 13, 

e para o fofo Lucca 
Thomazi Pelegrini 
que fez 2 aninhos 
no dia 16

6º “Costão Julino” 

Cheio de atividades lúdicas diferen-
ciadas para os alunos, o Curso de Fé-

rias do Colégio ABC está a todo vapor 
na Unidade I. Em sua última semana 
o curso visa por meio do lúdico e da 

fantasia, gerar  nas crianças interesse 
pelo conhecimento e pelo mundo. As 
atividades também tornam mais fácil 

aos alunos demonstrar seus sentimen-
tos, lidar com desafi os e frustrações, 

aprender a esperar sua vez, comparti-
lhar e socializar com os colegas.

Parabéns

Cleide Vitor, 
Escola Ateneu 

Fabio Capraro, 

ofi cial do Cartório

de Registro Civil 

de Cubatão  

Donizete
Nascimento 

Daniela Souza 

Coiff eur

Paulinho Leite

Ronaldo Marazul

A quermesse do Jd. Costa e Sil-
va, encerrou no dia 21 de julho. 
O Costão Julino, que movimenta 
a comunidade com brincadeiras, 
música e comidas típicas, foi rea-
lizado na  Praça General Euclydes 
de Oliveira Figueiredo O evento 
contou com um inédito show de 
calouros, com premiações em di-
nheiro, troféus e medalhas. Além 
disso tudo houveram apresenta-
ções de zumba, fi t dance, forró, 
entre outras.

Sport Beer Choperia 
e Pizzaria

No dia 15 deste mês foi inaugurado 
o Sport Beer Choperia e Pizzaria, do 
amigo Ricardo Nobrega. Além das 
diversas pizzas, beirutes e porções 
o lugar é um ótimo ambiente fami-
liar e conta com espaço kids.  Essa 
nova opção de lazer de Cubatão 
fi ca na Rua Belarmino do Amaral, 
nº 800, Jd São Francisco. Entre em 
contato através (13) 97413-0813.

O casal 
Marco Antônio 
e Eutalia reuniram 
amigos e familiares 
para renovar os 
votos em uma festa 
de comemoração 
aos 37 anos 
de união. 

No mesmo dia, o fi lho do casal, 
Marco Aurélio trocou alianças 
com sua amada Deise Carolina, 
sob os olhares e bençãos de 
parentes e amigos!

O Mirante da Campina (Morro do Maluf), recentemente revi-
talizado pela Prefeitura de Guarujá, desde o último fi m de sema-
na, conta com o projeto “Música no Mirante”, com música instru-
mental, que acontece aos sábados e domingos, a partir das 17 
horas. Os instrumentistas da Orquestra Municipal se revezam, 
semanalmente, entre as apresentações. Neste fi m de semana, a 
música fi ca por conta da fl autista Amanda Lopes.

O mais novo ‘point’ da Cidade permite que toda extensão da 
Praia da Enseada seja admirada. O espaço garante acessibilida-
de e possui estacionamento para os visitantes. Já para os aman-
tes de esportes, no local é possível praticar rappel e realizar 
voos de paraglider.

Música ao pôr do sol no Mirante da Campina

Na foto, Mirian 
Carvalho, 
vencedora do Show 
de Talentos
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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 quartos 
- piscina - 
garagem p/ três 
veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LINDEMBERG SOUZA DA SILVA e 
PRISCILA CRISTINA DE ALENCAR ALVES. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, viúvo, operador de rtg, RG n.º 290542959 - SSP/SP, CPF n.º 
26249371885, com 40 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia 
vinte e três de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (23/02/1979), re-
sidente na Rua Pastor Pedro Rosalino de Carvalho, 120, Ilha Caraguatá, Cuba-
tão - SP, E-mail: berg_lira@hotmail.com, fi lho de CICERO ANTONIO DA SILVA, 
aposentado, com 76 anos de idade, residente em RECIFE - PE e de MARIA SOU-
ZA SILVA, aposentada, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SPViúvo 
de Simone Lira da Silva conforme termo lavrado às fl s.241 do livro C-116 sob 
nº52947 do Cartório do 2ºSubdstrito de Santos-SP.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, técnica em segurança do trabalho, RG n.º 
48891615X - SSP/SP, CPF n.º 36785146852, com 26 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa 
e dois (15/12/1992), residente na Rua Cubatão, 35, Ilha Caraguatá, Cubatão - 
SP, E-mail: priscila.alencar.alves@gmail.c, fi lha de JONISIA MARIA DE ALENCAR 
ALVES, de nacionalidade brasileira, falecida há 20 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, 16 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: PABLO CAVALCANTE DE FREITAS 
e NIRRALY IASMIM BARBOSA NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 378134413 - SSP/SP, CPF n.º 
47199707886, com 22 anos de idade, nascido no dia dezesseis de julho de mil 
novecentos e noventa e sete (16/07/1997), residente na Avenida Tiradentes, 
367, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MAGNO SAN-
TOS DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA DE BARROS CAVALCANTE, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 
577527277 - SSP/SP, CPF n.º 47182612879, com 17 anos de idade, natural de 
GUARUJÁ - SP (vicente de carvalho  Livro nº 137, fl s. nº 272, Termo nº 65113), 
nascida no dia primeiro de julho de dois mil e dois (01/07/2002), residente 
na Avenida Tiradentes, 367, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de ERICK LEANDRO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, vende-
dor, com 35 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de JUSSARA SAN-
TOS BARBOSA, do lar, com 40 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, 17 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: RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA e 
GABRIELY GONZAGA VITOR. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, vigilante, RG n.º 465495825 - SSP/SP, CPF n.º 40653255870, com 29 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 139, fl s. nº 250, Ter-
mo nº 37668), nascido no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(18/02/1990), residente na RUA Caminho do Rio, 109, Cota 200, Cubatão - SP, 
E-mail: rafaelsilva.vigao@gmail.com, fi lho de GABRIEL DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, pintor, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
EUNICE DO NASCIMENTO SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente administra� va, RG n.º 428037410 - SSP/SP, CPF 
n.º 43781646807, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 159, fl s. nº 249, Termo nº 45627), nascida no dia primeiro de julho de 
mil novecentos e noventa e três (01/07/1993), residente na RUA Santa Marta, 
56, Sí� o Novo, Cubatão - SP, E-mail: gonzagavitor01@gmail.com, fi lha de SÁLVIO 
CEZÁRIO VITOR, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIVALDA GONZAGA VITOR, 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, 17 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 WALLACE FERREIRA DA SIL-
VA e ADRIELLE DA SILVA PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, vigilante, RG n.º 412990817 - SSP/SP, CPF n.º 44763797883, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 166, fl s. 
nº 394, Termo nº 48558), nascido no dia quatorze de setembro de mil nove-
centos e noventa e quatro (14/09/1994), residente na RUA João Veiga, 12, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ WILSON DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MADALENA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA, de naciona-
lidade brasileira, falecida há 1 ano . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 47370706 - SSP/SP, CPF n.º 
42655522850, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 146, fl s. nº 109, Termo nº 40313), nascida no dia quinze de abril de mil 
novecentos e noventa e um (15/04/1991), residente na RUA João Veiga, 12, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de CASTILHO ALVES PEREI-
RA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de SELMA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
vigilante, 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, 18 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: TIAGO HONORIO DE FREITAS 
e JULIANA APARECIDA LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, movimentador de mercadoria, RG n.º 30945614 - SSP/SP, CPF 
n.º 21636347878, com 39 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º 
Subdistrito  Livro nº 154, fl s. nº 162, Termo nº 26427), nascido no dia três de 
janeiro de mil novecentos e oitenta (03/01/1980), residente na Rua Dom Pe-
dro I, 975, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de SEBASTIÃO HONORIO 
DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, falecido há 25 anos e de MARIA DAS 
GRAÇAS DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, técnica em enfermagem, RG n.º 46867240 - SSP/SP, CPF n.º 
33776250895, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 101, fl s. nº 230, Termo nº 22526), nascida no dia vinte e oito de abril de mil 
novecentos e oitenta e quatro (28/04/1984), residente na Rua Dom Pedro I, 
975, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: ju_limaa@hotmail.com, fi lha de FRAN-
CISCO FERREIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, falecido há 5 anos e de 
IZILDINHA APARECIDA LIMA, de nacionalidade brasileira, inspetora de alunos, 
com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 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: ROBSON SOARES DA SILVA e AYARA 
FERNANDES CUNHA LEITE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, RG n.º 44069926 - SSP/SP, CPF n.º 39840147838, com 26 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta e um de maio de mil 
novecentos e noventa e três (31/05/1993), residente na AVENIDA Rodovia Cône-
go Domenico Rangoni, Km 65, 95, Man� queira, Cubatão - SP, E-mail: robsonsoa-
res31501993@gmail.com, fi lho de JOSEVALDO SOARES DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, vulcanizador, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de JOSENILDA MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 509397177 - SSP/SP, CPF 
n.º 47554784803, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
onze de setembro de mil novecentos e noventa e oito (11/09/1998), residente 
na RUA Acassia dos Santos Pereira, 392, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: ayara.
fernandes1940@hotmail.co, fi lha de CARLOS ANDRÉ FERNANDES LEITE, de na-
cionalidade brasileira, segurança do trabalho, com 42 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de EDITE CUNHA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de limpeza, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de 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: VINICIUS GALVÃO VALVERDE e DRINA 
DE OLIVEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, amostrador de carga, RG n.º 483201650 - SSP/SP, CPF n.º 38894482839, 
com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e cinco de 
setembro de mil novecentos e noventa (25/09/1990), residente na Rua Cami-
nho São Jorge, 140, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: viniciusvalverde@hot-
mail.com, fi lho de LUIZ CARLOS DE QUEIROZ VALVERDE, designer gráfi co, com 
53 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de MARIA DA GLÓRIA GALVÃO 
VALVERDE, do lar, com 55 anos de idade, residente em SANTOS - SPDivorciado 
de Drina de Oliveira da Silva conforme sentença datada de 01/04/2019 profe-
rida pela Juiza de Direito da 3ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de 
nº1000489-10.2018.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciada, do lar, RG n.º 42778315X - SSP/SP, CPF n.º 41673414842, com 
25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de agosto de 
mil novecentos e noventa e três (18/08/1993), residente na Rua Caminho São 
Jorge, 140, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: drina.oliveira@hotmail.com, 
fi lha de JOANECIR FABRICIO DA SILVA, falecido há 21 anos e de IVONETE DE 
OLIVEIRA, teleatendente, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Di-
vorciada de Vinicius Galvão Valverde conforme sentença datada de 01/04/2019 
proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos 
de nº1000489-10.2018.8.26.0157.Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da LeiLavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 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: JOSIEL LIMA RIBEIRO DE ARAUJO e JÉSSI-
CA DAFNE DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, RG n.º 58745105 - SSP/SP, CPF n.º 04004642337, com 
29 anos de idade, natural de Carapicuiba - SP (Barueri  Livro nº 80, fl s. nº 268, 
Termo nº 47332), nascido no dia treze de agosto de mil novecentos e oitenta e 
nove (13/08/1989), residente na RUA Sete de Setembro, 496, Vila Nova, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSIAS RIBEIRO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 53 anos de idade, residente em ALVORADA DO GURGUÉIA - PI 
e de MARIA DA GUIA PIMENTEL DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 46 anos de idade, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG 
n.º 490829405 - SSP/SP, CPF n.º 43421832854, com 26 anos de idade, natural 
de DIADEMA - SP (Osasco - 1º Subdistrito  Livro nº 236, fl s. nº 104, Termo nº 
187081), nascida no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e três 
(27/04/1993), residente na RUA Sete de Setembro, 496, Vila Nova, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de GERSINO ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
desaparecido há 18 anos e de EDNA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, auxiliar de serviços gerais, com 49 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 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: JOAREZ DE OLIVEIRA JUNIOR e JAQUELINE  
LIMA BENICIO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pro-
motor de vendas, RG n.º 485753248 - SSP/SP, CPF n.º 37459753831, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 137, fl s. nº 304, Termo nº 
36926), nascido no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta e nove 
(16/10/1989), residente na RUA São José, 492, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de JOAREZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADILIA MARIA DE LIMA MARTINS 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 56 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 485639518 - SSP/SP, CPF n.º 
37702047860, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
139, fl s. nº 97, Termo nº 37515), nascida no dia vinte e seis de janeiro de mil no-
vecentos e noventa (26/01/1990), residente na RUA São José, 492, Vila São José, 
Cubatão - SP, E-mail: jackylb@hotmail.com, fi lha de MANOEL BENICIO SOBRI-
NHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JURANICE SANTOS LIMA BENICIO, de nacionalidade bra-
sileira, balconista, com 56 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, 20 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: AILTON DA SILVA MARQUES e 
JHENNIFER SAMERS DE JESUS GOMES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 429201163 - SSP/SP, CPF n.º 41950948870, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 174, fl s. 
nº 271, Termo nº 51619), nascido no dia dois de janeiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (02/01/1995), residente na AVENIDA dos Cruzeiros, 473, Vila 
Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ANTONIO SOARES MARQUES, de nacio-
nalidade brasileira, falecido há 11 anos e de VANIA MARIA VIEIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
371722032 - SSP/SP, CPF n.º 38050993809, com 21 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 184, fl s. nº 126, Termo nº 55454), nascida no 
dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e sete (20/08/1997), residente 
na AVENIDA dos Cruzeiros, 473, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
ALEX SANDRO DAS VIRGENS GOMES, de nacionalidade brasileira, falecido há 13 
anos e de VANUSA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 20 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCUS VINICIUS RO-
CHA DE JESUS e THATIANE ANGELA DE OLIVEIRA MELO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista de transporte, RG n.º 
35147553 - SSP/SP, CPF n.º 36609948801, com 32 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 105, fl s. nº 144, Termo nº 
64194), nascido no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(07/08/1986), residente na RUA Floresta, 777, Vale Verde, Cubatão - SP, 
E-mail: mvrocha007@gmail.com, fi lho de DERNIVAL FRANCISCO DE JESUS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP e de NOELI ROCHA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, 
artesã, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, orientadora social, RG n.º 
42175963 - SSP/SP, CPF n.º 36943598856, com 31 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 242, fl s. nº 246, Termo 
nº 79039), nascida no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e sete (06/12/1987), residente na RUA Isabel Louzada de Campos, 304, 
casa 4, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: melotha� ane6@gmail.com, fi lha 
de CARLOS ALBERTO DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IZABEL CRISTINA 
DE OLIVEIRA MELO, de nacionalidade brasileira, merendeira, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 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: FLÁVIO DOS SANTOS FREIRE e SAMAN-
TA APARECIDA CAMARGO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 331733328 - SSP/SP, CPF n.º 35986889894, com 32 
anos de idade, natural de ALTAMIRA - PA (Cubatão  Livro nº 135, fl s. nº 358, 
Termo nº 36184), nascido no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e 
seis (06/08/1986), residente na AVENIDA Principal, 4129, Vila Esperança, Cuba-
tão - SP, E-mail: N/C, fi lho de JOANES ROCHA FREIRE, de nacionalidade brasileira, 
carpinteiro, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELINEIDE DOS 
SANTOS CORRÊA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, manicure, RG n.º 455331479 - SSP/SP, CPF n.º 34122914809, com 36 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de junho de mil 
novecentos e oitenta e três (24/06/1983), residente na AVENIDA Principal, 4129, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de ROSMERI APARECIDA PACHECO 
CAMARGO, falecida há 15 anos.Divorciada de Jeff erson Oliveira Cordeiro, con-
forme sentença datada de 06/05/2013, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara 
da Comarca de Cubatão, nos autos de nº0006479-09.2012.8.26.0157.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, 20 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: LUÍS EDUARDO 
SANTANA BARBOSA e GLAUCIA DE SOUZA MELO SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 
46520275 - SSP/SP, CPF n.º 39794291803, com 29 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 136, fl s. nº 275, Termo nº 36499), 
nascido no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta e nove 
(21/08/1989), residente na Rua Vereador Antonio Aló, 135, apto.13, 
Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de AURELIANO CIRÍACO 
BARBOSA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA SANTANA BARBOSA, de naciona-
lidade brasileira, diarista, com 57 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assis-
tente administra� va, RG n.º 48875673 - SSP/SP, CPF n.º 42193423890, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 156, 
fl s. nº 255, Termo nº 44439), nascida no dia dezessete de janeiro de mil 
novecentos e noventa e três (17/01/1993), residente na Rua Vereador 
Antonio Aló, 135, apto.13, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha 
de RIVELINO TERRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CELIA DE SOUZA 
MELO SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 58 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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: ARNALDO RODRIGUES SOBRINHO 
e ISABELLE DO AMORIN CAVALCA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista autônomo, RG n.º 25007470 - SSP/SP, CPF 
n.º 16965700858, com 45 anos de idade, natural de ABADIA DOS DOURA-
DOS - MG, nascido no dia sete de agosto de mil novecentos e setenta e três 
(07/08/1973), residente na Rua João Veiga, 361, bloco 4, apto.22, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, E-mail: rzarodrigues@gmail.com, fi lho de JOÃO RODRIGUES 
FLORES, aposentado, com 72 anos de idade, residente em ARAGUARI - MG e de 
NILDA MARIA FLORES, do lar, com 72 anos de idade, residente em ARAGUARI 
- MGDivorciado de Andrea Cris� na Garcia Botelho conforme sentença datada 
de 03/02/2011 proferida pelo Juiz de Direito Corregedor Permanete do Cartó-
rio de Vicente de Carvalho, Guarujá-SP, nos autos de nº157.01.2011.00372-6. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista adminis-
tra� vo, RG n.º 433906509 - SSP/SP, CPF n.º 22826776843, com 33 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 230, fl s. nº 138, 
Termo nº 71646), nascida no dia dezenove de julho de mil novecentos e oi-
tenta e seis (19/07/1986), residente na Rua João Veiga, 361, bloco 4, apto.22, 
Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: isacavalca@hotmail.com, fi lha de HELIO 
CAVALCA, de nacionalidade brasileira, falecido há 4 anos e de CLEIDE RODRI-
GUES DE AMORIN, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, 
residente em PITANGUEIRAS - 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, 19 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, fi lho de APARECIDO PORTEIRO, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado e de LUZIA LUPI PORTERO, falecida há 04 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, 23 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: ROGERIO LUIZ JUSTINO e ELAINE PIMEN-
TEL DOS SANTOS. Sendo a pretendente, fi lha de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, e de 
ADENÍZIA PIMENTEL SOUZA DOS SANTOS.Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Ser-
ven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: MÁRCIO LUIZ NU-
NES e JUCILENE DE JESUS SANTOS. Sendo o pretendente natural de 
SANTOS-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publi-
cado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: RODRIGO MESSIAS LEITE 
e WANDA BARBOZA DA SILVA PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 485486167 - SSP/SP, CPF n.º 
36709070840, com 33 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 173, fl s. nº 65, Termo nº 104492), nascido no dia seis 
de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (06/08/1985), residente 
na Rua Santa Julia, 1431, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lho de JOSELITA MESSIAS LEITE, de nacionalidade brasileira, faxineira, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, líder de serviços gerais, RG n.º 
477205793 - SSP/SP, CPF n.º 40134116879, com 30 anos de idade, natu-
ral de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 184, fl s. nº 162, Termo nº 55490), 
nascida no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta e oito 
(31/08/1988), residente na Rua Santa Julia, 1431, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ARLENILDO PEREIRA, de nacionalida-
de brasileira, falecido há 7 anos e de MARIA NEUSA BARBOZA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: BRUNO REUBER DA SILVA 
e NICOLLY CESAR RODRIGUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico em segurança do trabalho, RG n.º 565705325 - 
SSP/SP, CPF n.º 05729292341, com 28 anos de idade, natural de MORADA 
NOVA - CE (Morada Nova-CE  Livro nº 20, fl s. nº 125, Termo nº 19598), 
nascido no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa 
(27/10/1990), residente na RUA Espanha, 506, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lho de MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, falecida há 5 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 426424359 - SSP/SP, CPF n.º 46606083877, 
com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 192, fl s. nº 277, Termo nº 116206), nascida no dia cinco de agos-
to de mil novecentos e noventa e cinco (05/08/1995), residente na RUA 
Espanha, 506, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de PAULO 
PINTASSILGO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 
anos de idade, residente em SANTOS - SP e de CLELIA CESAR RODRIGUES, 
de nacionalidade brasileira, falecida há 3 anos.Se alguem souber de al-
gum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Linda sobreposta  
com 3 dormitórios, 
fi no acabamento por 
apenas R$ 270 mil

Tarek Ahmad Khalil
(13) 99144-6150

Creci 198663

CASA:
01 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro e área de lazer
Ilha Caraguatá/Cubatão 
Por apenas R$500,00

APARTAMENTO:
Térreo ou Altos - 01 dormitório, sala, 
cozinha,  banheiro e área de serviço
Próximo ao centro de Cubatão
Por apenas R$600,00

APARTAMENTO:
Térreo ou Altos - 01 dormitório, sala, 
cozinha,  banheiro e área de serviço
Próximo ao centro de Cubatão
Por apenas R$600,00

Aluga-se

Venha conferir!

Contato: 13 97418-1913

Imoveis
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