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Mais um Almoço 
Caipira de sucesso 07

Cubatense na final de 
maratona de tecnologia

Licitação dirigida, 
em Cubatão, deve 
ser encaminhada 
ao MP.

Investigação procura 
diretor fantasma na 
Prefeitura.

Representação cri-
me contra Hilde-
brando e mais uma 
‘cassação’ contra 
Ademário.

Tenente Coimbra 
visita Cubatão.

PÁG. 03

As intensas movimentações políticas  em Cubatão mostram que o processo eleitoral do ano que vem será contundente e com muitas composições, para 
atrapalhar os planos de reeleição do atual prefeito tucano.

 Por enquanto são apenas articulações internas, já que o calendário eleitoral para as definições dos candidatos a prefeito só começa a partir de julho 
do ano que vem. Enquanto isso, políticos já se posicionam e os partidos revelam seus nomes, para mostrar potencial e marcar território. 02

PREFEITURA 2020

Com apenas 18 anos, Allan 
Moraes está entre os 100 que 
concorrem à viagem para co-

nhecer sede de uma das maio-
res empresas de tecnologia do 
mundo.  07

Missas, novena e procissão nas celebrações 
de Nossa Senhora da Lapa. 03
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Partidos articulam nomes para
disputar Prefeitura ano que vem

As convenções das legendas para escolhas dos candidatos só vão acontecer entre 20 de julho a 05 de agosto do ano que vem, mas isto não signi� ca 
que os partidos estejam de braços cruzados em Cubatão. Só na semana passada, quatro partidos apresentaram ao Acontece, seus nomes de ‘consenso’ 

para concorrer à Prefeitura. Por enquanto, são apenas articulações internas, já que o calendário eleitoral precisa ser cumprido à risca.
Porém, as intensas movimentações políticas na cidade mostram que o processo eleitoral do ano que vem será intenso com muitas composições, 

visando alcançar a cadeira hoje ocupada por Ademário. O número de pretensos candidatos ainda deve aumentar um pouco mais, pois os partidos e 
nomes políticos precisam se articular e mostrar potencial, para não � car de fora do processo. Depois começam as composições e o número de candi-

datos será bastante resuduzido, prevalecendo os considerados mais ‘fortes’, e partidos que não abram mão de candidatura própria.

ADEMÁRIO OLIVEIRA
Atual prefeito da cidade, o tucano 
Ademário Oliveira irá concorrer 
a reeleição pelo PSDB. Embora 
à frente de uma gestão difícil, 
com muitos ajustes 
e ‘enfrentamen-
tos’, poderá ter 
a disputa facil-
itada pela divisão 
de votos que se 
anuncia, já que a 
cidade não 
tem segundo 
turno.

ADALBERTO FERREIRA
Técnico e funcionário público, foi 
gerente da cidade na época de 
Nei Serra, e de lá para cá ocupou 
posições estratégicas em pratica-
mente todos os governos munici-
pais. Recentemente 
aposentado ocupou 
cargo no Estado e 
é o atual secretário 
de Finanças em 
Guarujá. Fechou 
acordo políti-
co com o 
Podemos.

ADRIANO SANFONEIRO
Um dos nomes novos que se apresen-
tam no cenário, Adriano nunca teve 
cargo político. Empresário,o nordes-
tino é popularmente conhecido pelas 
apresentações com sua san-
fona e, entre outros 
empreendimentos, 
tem uma Casa 
nordestina. 
Ainda não 
se acer-
tou com 
nenhum 
partido 

CARLOS DE FREITAS
Liderança da Democracia Cristã há 
décadas não terá difi culdade em 
conseguir legenda. 
Foi do primeiro escalão de 
Clermont, durante os 
dois mandatos in-
teiros, motivo pelo 
qual a classe polí-
tica local acredita 
que o ex-prefei-
to poderá ser 
canonizado, 
depois que 
partir.

CHICO DA ADEGA
Com seu chapéu característico, 
o comerciante Chico da Adega, 
já foi candidato a  vice e, para a 
próxima, quer tentar ser prefeito. 

Se quiser sair pelo 
PSB, seu atual 
partido, terá 
que convencer 
os socialistas 

a desistirem da 
ideia de indi-

car o vice de 
Ademário

DODA
Embora nenhum partido tenha se 
posicionado à reportagem, outro 
nome que deve estar no páreo em 
2020 é o ex-vereador Doda. 
Ele foi o terceiro na última eleição e 

sempre se destaca pela 
contundência na 

oposição. Nome com-
petitivo, elegeu dois 
vereadores pelo PSB, 
mas deixou o Partido 

quando este decidiu 
apoiar Ademário

FELIPE TAKASHI
O jovem ligado a área de comunica-
ção participou do marketing de duas 
últimas campanhas vitoriosas: a de 

Ademário e do senador Ma-
jor Olímpio. Assumiu 

o diretório municipal 
do PSL, partido do 
presidente Bolsonaro, 
no começo do ano, 

quando se 
colocou à dis-
posição para 
concorrer.

GERALDO TIA JÔ
Anunciou a pré-candidatura na 
semana passada. Está fechado 
com o Solidariedade que na última 
eleição foi o Partido do Dinho, 

que teria declinado de 
concorrer. Geraldo 
é presidente da 
Acic, e já estaria 
se movimentando 
nos bastidores em 

busca de apoio para 
viabilizar a candida-

tura.

HILÁRIO ROSA
Conforme anunciado pela coluna 
semana passada, o ex-vereador 
teve o nome declarado por con-
senso no Partido Social Cristão, o 
PSC ligado aos evan-
gélicos de Cubatão. 
O grupo aposta na 
união dos evangé-
licos para emplacar 
o projeto político 
que incluiria uma 
forte chapa de 
vereadores.

LUIZ ROSA
Ex-presidente da Câmara e experi-
ente político da cidade, começou 
a política no grupo do ex-prefeito 
Nei Serra, como liderança das 
cotas. Faz parte do 
PDT que, agora sob o 
comando de Dojival  
Vieira deve emplacar 
um discurso mais 
oposicionista, com 
relação aos 
governos 
municipal e 
federal.

PEDRO DE SÁ
Embora ocupando secretaria de 
Planejamento no atual governo, o 
vice-prefeito Pedro de Sá não teria 
‘relações das mais amáveis com o 
prefeito’ e deixa cla- ro 
que será candida-
to. Embora fi liado 
e eleito ao PTB, 
estaria conver-
sando com outros 
partidos. Também 
é funcionário 
público de car-
reira.

PINHEIRO
O Democratas lançou recente-
mente o nome do ex-vice prefeito 
Pinheiro. 
Nos bastidores, há questionamen-
tos pelo fato do Partido ser base 
do governo, mas Pi-
nheiro garante que 
sua candidatura é 
independente, afi -
nada com as dire-
trizes da executiva 
estadual do DEM 
e necessidade de 
mudança.

RAFAEL TUCLA
Político jovem e versátil acaba se 
destacando na atual legislatura e 
seu grupo começou a vislumbrar a 

Prefeitura, depois que 
Rafael começou a 
aparecer em sonda-
gens internas para 
prefeito. Agora está 
afastado do cargo 

por 3 meses ‘para 
dar vez aos 

suplentes que 
ajudaram a 
chapa’.

SIRA DA SILVA
A enfermeira Sira da Silva foi 
candidata a prefeita pelo PT na 
década de 90. 

Agora deve ser a 
aposta do Par-

tido da Mulher 
Brasileira - PMB, 
para posicionar 

uma mulher na 
disputa pela 
Prefeitura de 
Cubatão.

TONINHA VIEIRA
Eleito junto com Ademário, ra-
chou antes mesmo de começar 
o mandato, na votação da Taxa 
de iluminação.

Apesar de ser do 
PSDB se tornou 
maior opositor 
na Câmara e 
deve buscar 
abrigo no PP, na 
janela eleitoral, 

do ano que 
vem

WAGNER MOURA
Entre os políticos mais experientes 
da cidade, foi vereador, secretário de 

Obras, presidente da 
Câmara e até prefei-

to, pelo PT. Hoje é o 
nome do PRB para a 
disputa, partido que 

fazia parte da coliga-
ção pela qual disputou 

a ultima eleição 
e fi cou em 

segundo 
lugar.
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Licitação dirigida

Nesta semana, o prefeito Ademário mandou cance-
lar uma licitação que estava totalmente dirigida. De-
pois de perceber que as falhas no processo inviabiliza-
riam o certame, a administração optou por se valer do 
‘poder discricionário’, para cancelar o processo ao invés 
de consertar o erro, o que desclassi� caria a concorrente 
‘preferida’.

 Mas o cancelamento pode não ser su� ciente para 
abafar o caso. As provas devem  ser encaminhadas ao 
MP e Polícia Federal, nos próximos dias.

Fantasma na Prefeitura

Outro burburinho nos corredores da Prefeitura é de 
uma suposta investigação do MP contra um funcioná-
rio fantasma que ocupa cargo de diretoria na adminis-
tração municipal, ‘sem fazer nenhum vento’.

Do outro lado do Paço, o burburinho é por causa do 
pedido de cassação do suplente Joziel Lima contra Ivan 
Hildebrando, noticiado por Acontece, semana passada. 
Nesta quinta, Joziel entrou com a representação crimi-
nal contra Hildebrando conforme previu Acontece, se-
mana passada.

Mais cassação

O munícipe e advogado Júnior Silva tomou 
gosto pela coisa e entrou com mais um pedido 
de cassação contra o prefeito Ademário. Os  an-
teriores foram por causa da taxa de iluminação 
e descumprimento das emendas impositivas: 
chegaram a plenário, mas tiveram a abertura de 
processo de impeachment negado pela maioria 
dos vereadores. Desta vez o motivo do pedido é: 
‘abandono das escolas municipais que estão sen-
do invadidas, depredadas e roubadas’.

Nem todo mundo é 
católico, ou irá na mis-
sa da padroeira, mas a 
grande maioria deve cur-
tir o feriadão da próxima 
quinta (15) feriado de 
Nossa Senhora da Lapa, 
com grande possibilida-
de de ponto facultativo 

NOSSA SENHORA DA LAPA

Missas e procissões marcam 
celebração do dia da Padroeira

Visita da imagem de Nossa Senhora da Lapa
Paróquia são judas tadeu, até 15 desse mês

MISSAS DA NOVENA AS 19H30
Sexta (09) - 4º dia da Novena
“Maria ensina-vos a viver a nossa vocação”, Pe. Aluísio Antônio da Silva

Sábado (10) - 5º dia da Novena
“Maria, mãe dos humildes”, Pe. Gilson Aparecido Prates, MI

Domingo (11) - 6° dia da Novena
"Maria, modelo de resposta ao chamado de Deus, (sim)", Presidente: Dom Jacyr 
Francisco Braído, CS

Segunda (12) - 7° dia da Novena
"Maria, mãe e modelo das famílias", Pe. Jair Cardoso

Terça (13) - 8° dia da Novena
"Maria, força dos que lutam pela justiça e a paz", Pe. Francisco José Greco

Quarta (14) - 9° dia da Novena
"Maria, presença consoladora na dor, mãe dos oprimidos.", 
Pe. Wilson José da Silva

DIA DA PADROEIRA 15 DE AGOSTO
08h - Santa Missa, Pe. Luciano Barbosa
10h - Santa Missa, Pe. Antônio Alberto Finotti
19h - Santa Missa (Centro Esportivo Romerão), Dom Tarcísio Scaramussa, SDB, 
Bispo Diocesano de Santos.

Carreata:
Saindo da paróquia São Judas às 16h, em direção a paróquia Nossa Senhora 
da Lapa.

Procissão Luminosa:
As 18h, saindo da Paróquia Nossa Senhora da Lapa, com as imagens 
da Padroeira, São Francisco e São Judas Tateu em direção ao Centro Esportivo 
"Romerão"

Nossa Senhora da Lapa

na sexta, em Cubatão.
Mas para quem louva 

a virgem, a programação 
começou na última  se-
gunda (06) com a nove-
na que vai até o dia 14. 
Todo dia terá terço, mis-
sa e shows com bandas 
locais.

No dia 15 serão duas 
missas na matriz, uma 
carreata, procissão e en-
cerramento com missa 
celebrada pelo bispo, no 
Centro Esportivo Rome-
rão.  Quem quiser saber 
mais, pode ligar no 3372-
1181/3361-1272

A devoção come-
çou quando os jesuí-
tas adquiriram, atra-
vés de doação, um 
sítio que se trans-
formou mais tarde 
na Fazenda Geral do 
Cubatão. Na época, 
os jesuítas construí-
ram um sobrado (a 
maior construção do 
Povoado) e uma fa-
zenda, que deu ori-

gem à Cidade, com en-
genho na margem direita 
do Rio Cubatão. Também 
� zeram uma capela onde 
era rezada, desde 1743, 
a missa à santa. Segun-
do o memorialista Ayres 
Araújo Coutinho, as ruí-
nas dessa capela estariam 
cobertas pelas águas do 
Rio Cubatão.

Em 9 de abril de 1937, 
a pequena capela trans-

formou-se em Paróquia. 
Em 1936, teve início a 
construção da atual Igreja 
Matriz Nossa Senhora da 
Lapa, inaugurada na dé-
cada de 1950. Em 1965, 
Nossa Senhora da Lapa 
foi decretada o� cialmen-
te como a padroeira de 
Cubatão. Atualmente, o 
padre Felipe Sardinha 
comanda os trabalhos da 
igreja. 

A Receita Federal diso-
nibilizou nesta quinta (08) 
a consulta para o terceiro 
lote de restituição de Im-
posto de Renda. 

O lote contempla tam-
bém restituições residuais 
dos exercícios de 2008 a 
2018. O crédito bancário 
para mais de 2,978 milhões 
de contribuintes será feito 
no próximo dia, somando 
R$ 3,8 bilhões.

Desse total, R$ 298,493 
milhões são para contri-
buintes com prioridade: 
7.532 idosos acima de 80 
anos, 44.062 entre 60 e 79 
anos, 6.888 com alguma de-

Tenente Coimbra visita 
Cubatão nesta sexta

Deputado estadual do partido 
de Bolsonaro e da região, o Tenente 
Coimbra (PSL) cumpre  agenda nesta 
sexta (9), em Cubatão: “Essas visitas 
são de grande importância para co-
nhecer melhor as necessidades dos 
moradores de cada região e fornecem 
subsídios para que possamos adotar 
medidas e pleitear melhorias”, a� rma 
o deputado.

A agenda do jovem parlamentar 
inclui almoço na cidade e uma entre-
vista ao Jornal Acontece. Coimbra vai 
conversar com lideranças políticas e 
da comunidade.

Receita Federal libera 
consulta para terceiro lote

� ciência física ou mental 
ou doença grave e 24.513 
contribuintes cuja maior 
fonte de renda é o magis-
tério.Para saber se teve 
a declaração liberada, o 
contribuinte deve acessar 
o site da Receita ou ligar 
para o Receitafone, 146

Na consulta à pági-
na da Receita, serviço 
e-CAC, é possível acessar 
o extrato da declaração e 
veri� car se há inconsis-
tência de dados. Nesse 
caso, o contribuinte pode 
fazer a regularização, me-
diante entrega de declara-
ção reti� cadora.

AGENDA

11h - Visita Lar Fraterno 
na avenida Joaquim Miguel Couto, 1130

11h30 - Visita à Escola Técnica Estadual 
de Cubatão – ETECem frente ao Lar Fraterno

14h - Reunião ACIC
na Rua Bahia, 163 - Centro

15h - Reunião com o presidente da Câmara 
no gabinete do presidente.

17h - Associação dos Engenheiros e Arquitetos 
de Cubatão na Rua Benito Aires ,130 - Centro
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Esbanjando simpatia e beleza, Sabri-
na Cardoso recebeu os amigos para 
celebrar mais um aniversário. A festa, 
que todo ano acontece na casa dela, já 
virou tradição de tão badalada. Vida 
longa, Bina!

Um brinde ao 
mundo rosa e azul 

do casal Fer-
nandes! Samuca 

chegou há quatro 
meses para dar 

mais tom e vida ao 
lar, dividindo esse 

amor todo com 
a irmã Helena.

Parabéns Luana 
e Rafael pela 

família linda que 
construíram

Celebrando mais um ano de 
vitórias com Ronaldo Marazul. 
Na foto com Elaine, Cido e DeiseEm badalada festa, cheia de amigos e amor, a top Daniela Souza recebeu convidados no Espaço Danado de Bom para comemorar mais num ano de 

vida, com tudo que um bom leonino tem direito. Que seja uma jornada incrível, Dani!

A coluna regsistra 
o aniversário do cirurgião 
dentista, dr. Edson Cambaú-
va, que há mais de 30 anos 
atende em clínica odontoló-
gica em Cubatão

O casal Gutemberg e 
Patrícia, nos enviou 

essa foto para home-
nagear o patriarca da 
família Rodrigues, se-

nhor Efi gênio. A home-
nagem é uma forma de 
agradecer pelo pai, avô 

e sogro excepcional 
que ele é. A coluna fi ca 
feliz em registrar essa 

união! Feliz Dia dos 
Pais seo Efi gênio

No último sábado (03), os papais da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Colégio ABC 
se reuniram com os fi lhos para comemorarem o Dia dos Pais. Foi uma manhã muito especial e 
divertida onde os papais e seus fi lhos puderam participar de atividades e brincadeiras lúdicas 
com os Professores Neno e Moreira e após as atividades os alunos fi nalizaram com uma linda 
apresentação para seus heróis!

Santa Catarina recebeu a primeira aula das PLP - Promotoras Legais Populares de Piçarras, no último dia 03. 
O curso já acontece em Cubatão e uma das coordenadoras das PLP's da cidade, Cristina Oliveira, as alunas Sandra 
Amando e Marlene dos Santos, foram até Piçarras para contribuir nesta nova construção. "Santa Catarina apresenta 
o maior índice de violência contra a mulher em nível Brasil! Acreditamos que esta iniciativa vai capacitar mulheres e 
este índice diminua", comenta Cristina Oliveira- PLP Cubatão.

Feliz dia,Pai!
Um homenagem da 
equipe Acontece
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

(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) 99144-6150

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

Aluga-se

Venha conferir!
Contato: 13 97418-1913

Imóveis

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: PAULO VITOR DOS SANTOS e GABRIELE DOS 
SANTOS ARAUJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, téc-
nico em manutenção, RG n.º 46016765 - SSP/SP, CPF n.º 35718253811, com 30 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 132, fl s. nº 207, Termo 
nº 34839), nascido no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(04/01/1989), residente na AVENIDA Principal, 1541, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ VITOR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cui-
dadora, RG n.º 488710157 - SSP/SP, CPF n.º 41130079856, com 26 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 158, fl s. nº 352, Termo nº 45332), nas-
cida no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e três (19/03/1993), 
residente na AVENIDA Principal, 1541, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de ABEL DE ALMEIDA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, falecido há 3 anos 
e de ANA CRISTINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpe-
za, com 44 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, 30 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 EDMILSON DOS SANTOS e ELIETE DOS SAN-
TOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 
288659582 - SSP/SP, CPF n.º 29301209837, com 43 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia dez de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (10/11/1975), 
residente na RUA das Violetas, 363, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ 
ANTONIO DOS SANTOS, falecido há 24 anos e de ALMERINDA ERNESTINA DOS SANTOS, 
falecida há 22 anosDivorciado de Patricia Reis da Silva conforme sentença datada de 
09/05/2019 proferida pelo Juízo de Direito da 3ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos 
autos de nº1001446-11.2018.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciada, do lar, RG n.º 217827718 - SSP/SP, CPF n.º 13387171897, com 47 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de setembro de mil 
novecentos e setenta e um (14/09/1971), residente na RUA das Violetas, 363, Vila Na-
tal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANILIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 15 anos e de WILMA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciada de Paulo Roberto de Castro 
conforme sentença datada de 03/10/2017  proferida pelo Juízo de Direito da 1ªVara do 
Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001771-20.2017.8.26.0157.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, 30 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 ANTONIO DA SILVA e VANUZA 
DA CRUZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
portaria, RG n.º 34448925 - SSP/SP, CPF n.º 66123305468, com 50 anos de ida-
de, natural de RECIFE - PE (Recife 13ºDistrito-PE  Livro nº 133, fl s. nº 61, Termo 
nº 157696), nascido no dia doze de julho de mil novecentos e sessenta e nove 
(12/07/1969), residente na Rua Santa Marta, 552, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de LUIZ ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido 
há 30 anos e de MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em LAGOA DO CARRO - PE 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, 
RG n.º 306640521 - SSP/SP, CPF n.º 25986652878, com 43 anos de idade, natural 
de TOBIAS BARRETO - SE (Boquim 2ºOfi cio-SE  Livro nº 36, fl s. nº 175, Termo nº 
6679), nascida no dia quinze de novembro de mil novecentos e setenta e cinco 
(15/11/1975), residente na Rua Santa Marta, 552, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de EUNICE DA CRUZ, aposentada, com 74 anos de idade, resi-
dente em BOQUIM - SE.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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: JONATHAN DA SILVA RUIZ e LIA SIQUEIRA 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico 
de automação, RG n.º 23218253 - SSP/SP, CPF n.º 29466957864, com 38 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 78, fl s. nº 150, Termo nº 13292), 
nascido no dia dezoito de março de mil novecentos e oitenta e um (18/03/1981), 
residente na Rua João Veiga, 516, bloco 04, apt. 25, Parque São Luis, Cubatão - SP, 
E-mail: j.da.ruiz@bol.com.br, fi lho de ANTONIO DONIZETE RUIZ, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de AN-
GELA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, operadora de caixa, RG n.º 424247343 - SSP/SP, CPF n.º 30658231871, com 37 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 84, fl s. nº 225, Termo 
nº 15755), nascida no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
um (25/12/1981), residente na Rua João Veiga, 516, bloco 04, apt. 25, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de VANDIR DOS SANTOS, falecido há 2 anos e de 
FRANCISCA SIQUEIRA DOS SANTOS, falecida há 5 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, 31 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: RONDINEI MOURA SANTOS e SOLANGE 
DOS SANTOS BEZERRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, motorista, RG n.º 48945230 - SSP/SP, CPF n.º 43186973805, com 26 anos 
de idade, natural de JUSSARI - BA (Arataca-BA  Livro nº 09, fl s. nº 78, Termo nº 
9806), nascido no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e três 
(31/03/1993), residente na AVENIDA Ferroviária, 2940, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JÚLIO OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, caseiro, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IRE-
NE DA SILVA MOURA, 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 46016241X - SSP/SP, CPF n.º 39349060876, com 30 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 131, fl s. nº 390, Termo 
nº 34624), nascida no dia quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(04/12/1988), residente na RUA Santa Julia, 70, Caminho Santo André, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ PAULO BEZERRA, de nacionalidade 
brasileira, carpinteiro, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MA-
RIA CELESTE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 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: WESLEY DA SILVA LIMA e VERÔNICA SANTA-
NA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, RG 
n.º 492792756 - SSP/SP, CPF n.º 42264195886, com 28 anos de idade, natural de 
OSASCO - SP (Osasco-2ºSubdstrito  Livro nº 66, fl s. nº 15, Termo nº 38884), nascido 
no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e um (20/06/1991), residente na 
Rua 10 de fevereiro, 30, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de EDIVALDO 
SOUSA LIMA, de nacionalidade brasileira, falecido há 15 anos e de TEREZINHA LU-
ZIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 58 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.º 34508925X - SSP/SP, CPF n.º 29076817880, com 40 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia treze de março de mil novecentos 
e setenta e nove (13/03/1979), residente na Rua Nelson Nunes de Azevedo, 90, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: veronicasantana10@gmail.com, fi lha de JOAQUIM 
SILVA, falecido há 6 anos e de CLEIDE APARECIDA SANTANA SILVA, do lar, com 60 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Sergio Pereira dos Santos 
conforme sentença datada de 28/08/2017 proferida pela Juiza de Direito da 4ªVa-
ra do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1002463-19.2017.8.26.0157 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, 01 de agosto 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: LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA e THÁBATA DA 
SILVA MOTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, especialista 
em almoxarifado, RG n.º 338777325 - SSP/SP, CPF n.º 37572185827, com 30 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (13/12/1988), residente na Rua Lafaye� e Custódio da Silva, 72, Conjun-
to Afonso Shimidt, Cubatão - SP, E-mail: alexandreoliveira@bol.com.br, fi lho de LUIZ 
CARLOS ROSA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� vo, RG n.º 
402996550 - SSP/SP, CPF n.º 36243097811, com 31 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e oito (16/06/1988), 
residente na Rua Lafaye� e Custódio da Silva, 72, Conjunto Afonso Shimidt, Cubatão - 
SP, E-mail: thabata.mota@bol.com.br, fi lha de JOSÉ CLAUDIO MOTA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de 
MARILENE BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 60 
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 publi-
cado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de agosto 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 FRANCISCO DE BARROS e DIANA CRISTI-
NA OLIVEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
soldador, RG n.º 357340346-SSP/SP, CPF n.º 37588429801, com 31 anos de idade, 
natural de Cubatão-SP, nascido no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta 
e oito (14/07/1988), residente na Rua Manoel Florêncio da Silva, 35, Bolsão 8, Cuba-
tão-SP, fi lho de RENATA FRANCISCA DE BARROS, de nacionalidade brasileira, supervi-
sora, com 46 anos de idade, residente em Cubatão–SP. Divorciado de Karla Gonçalves 
de Oliveira, conforme sentença datada de 23/04/2019, proferida Juiz de Direito da 
2ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1000225-56.2019.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de segurança 
do trabalho, RG n.º 43923315 - SSP/SP, CPF n.º 22157294813, com 36 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e três (09/02/1983), residente na Rua Manoel Florêncio da Silva, 35, Bolsão 8 - SP, 
fi lha de VALMIR JOSÉ DOS SANTOS, falecido há 22 anos e de MARIA AUXILIADORA DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 56 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP.Divorciada de Rosildo José Sousa da Silva, conforme escritura pública 
lavrada aos 01/11/2011, pelo 1ºTabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos 
de Cubatão-SP, no Livro 176, às 343/344.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, 02 de agosto 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: MAURO CATIRA SIMÕES e DEIZIELE DE MACÊ-
DO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, solda-
do, RG n.º 587997552 - SSP/SP, CPF n.º 53237120820, com 20 anos de idade, natu-
ral de PARIQUERA-AÇU - SP (Caja�   Livro nº 33, fl s. nº 78, Termo nº 14016), nascido 
no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e nove (25/06/1999), 
residente na Rua 6, 43, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, E-mail: mauroca� rasi-
moes@gmail.com, fi lho de JOÃO CATIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 60 anos de idade, residente em CAJATI - SP e de MÁRCIA SIMÕES, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 36 anos de idade, residente em CAJATI - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 549851446 
- SSP/SP, CPF n.º 50532747895, com 16 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR 
- PI (Capitão de Campos-PI  Livro nº 21, fl s. nº 137, Termo nº 23547), nascida no 
dia dezesseis de fevereiro de dois mil e três (16/02/2003), residente na Rua do Alo-
jamento, 11, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: deiziele_macedo@hotmail.com, fi lha de 
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, soldador, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO MACÊDO SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, costureira, com 40 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de agosto 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: VALDECIR APARECIDO BUENO DA SILVA e 
ADRIANA DE FÁTIMA APARECIDO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, RG n.º 23107811 - SSP/SP, CPF n.º 13079958888, com 49 anos 
de idade, natural de BARIRI - SP, nascido no dia dezenove de maio de mil novecentos 
e setenta (19/05/1970), residente na Rua  Treze de Maio, 421, Vila Nova, Cubatão - 
SP, E-mail: valsilva500@gmail.com, fi lho de JOÃO BUENO DA SILVA, falecido há 10 
anos e de ANA PIERINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pencionista, com 68 
anos de idade, residente em BARIRI - SPDivorciado de: Sandra Aparecida Garcia, 
conforme sentença datada de 19/12/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara 
desta Comarca de Bariri-SP, nos autos de nº0000653-59. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 586300491 - SSP/SP, CPF n.º 
09920733679, com 33 anos de idade, natural de VARGINHA - MG (Varginha-MG  Livro 
nº 93, fl s. nº 254, Termo nº 20810), nascida no dia vinte de março de mil novecen-
tos e oitenta e seis (20/03/1986), residente na Rua  Treze de Maio, 421, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: adrianabueno0411@gmail.com, fi lha de JOSÉ DA CONCEIÇÃO 
APARECIDO, falecido há 09 anos e de CRÊUSA MARIA MARQUES APARECIDO, de na-
cionalidade brasileira, cozinheira, com 60 anos de idade, residente em VARGINHA 
- MG.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 agosto 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: RODOLFO HENRIQUE DA SILVA GOMES e CA-
ROLINE DO NASCIMENTO LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, garçon, RG n.º 486022882 - SSP/SP, CPF n.º 39975255876, com 30 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 137, fl s. nº 302, Termo nº 36924), 
nascido no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e oitenta e nove (27/07/1989), 
residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 311, bloco K 3, casa 02, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MARIA HELENA DA SILVA GOMES, de 
nacionalidade brasileira, Zeladora, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 
424225566 - SSP/SP, CPF n.º 42964821810, com 25 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão-SP  Livro nº 168, fl s. nº 84, Termo nº 49044), nascida no dia dezessete de 
julho de mil novecentos e noventa e quatro (17/07/1994), residente na Rua Marina 
Lourenço de Oliveira, 311, bloco K 3, casa 02, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de MANOEL MESSIAS DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, 
es� vador, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARCIA CRISTINA 
DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 05 de agosto 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: GUSTAVO MARTINS DE OLIVEIRA e BRUNA 
CRISTINA SANTOS DA GUIA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, encanador industrial, RG n.º 472369325 - SSP/SP, CPF n.º 41097538800, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 145, fl s. nº 
156, Termo nº 39962), nascido no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e um (23/02/1991), residente na Rua Cubatão, 57, fundos, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, soldador, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDI-
LEUZA DO NASCIMENTO MARTINS, falecida há 4 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 486062181 - 
SSP/SP, CPF n.º 40997851813, com 31 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 129, fl s. nº 111, Termo nº 33549), nascida no dia vinte e 
sete de junho de mil novecentos e oitenta e oito (27/06/1988), residente na Rua 
Cubatão, 57, fundos, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ADILSON DA 
GUIA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, faxineira, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de agosto de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ADRIANO RIBEIRO PASQUINI e 
PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciado, técnico em manutenção, RG n.º 27494133 - SSP/SP, CPF n.º 
25243363871, com 42 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia 
vinte e três de outubro de mil novecentos e setenta e seis (23/10/1976), re-
sidente na RUA Dom Pedro I, 636, apto 11, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: 
adrianopasquini@hotmail.com, fi lho de LUIZ CARLOS PASQUINI, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em SÃO VICENTE 
- SP e de ANSELMA RIBEIRO PASQUINI, de nacionalidade brasileira, falecida 
há 3 anosDivorciado de Ana Luiza dos Santos, conforme Escritura Pública de 
Divórcio, lavrada aos 18/05/2018 no Sexto Tabelião de Notas de Santos-SP, 
registrada no Livro nº1100, página 333/337. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciada, bancária, RG n.º 238324400 - SSP/SP, CPF n.º 
16957634833, com 45 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia 
vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (27/02/1974), 
residente na RUA Dom Pedro I, 636, apto 11, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: 
patriciasantos1974@hotmail.com, fi lha de CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de 
Vanderson dos Santos de Medeiros, conforme sentença datada de 20/02/2006 
proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, 
nos autos de nº105/2006 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 agosto 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 RAMOS DE ALMEIDA 
BENTO e MARIA DO SOCORRO DE AQUINO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 257605964 - SSP/SP, CPF n.º 
26040223898, com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
dois de abril de mil novecentos e setenta e seis (02/04/1976), residente na 
RUA Marcílio Gonçalves Torres, 147, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de SEBASTIÃO DE ALMEIDA BENTO, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 80 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA RAMOS 
DE ALMEIDA BENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 76 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SPDivorciado de Juliana Nunes Garcia conforme 
sentença datada de 26/01/2016 proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da 
Comarca de Cubatão, nos autos de nº0009178-02.2014.8.26.0157. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 341552082 
- SSP/SP, CPF n.º 32021710890, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito 
(26/02/1978), residente na RUA Marcílio Gonçalves Torres, 147, Jardim Cos-
ta e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ APOLINARIO DE AQUINO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de GERTRUDES MARIA CARDOSO DE AQUINO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Divorcia-
da de Cicero dos Santos Barbosa, conforme sentença datada de 01/09/2014  
proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cubatão, nos autos 
de nº0003242-93.2014.8.26.0157.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, 30 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: GABRIEL DE SOUZA SAN-
TOS e MARIANA SOUSA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente de expedição, RG n.º 42996606 - SSP/SP, CPF 
n.º 44256133844, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão-SP  Livro nº 178, fl s. nº 11, Termo nº 52951), nascido no dia onze de 
agosto de mil novecentos e noventa e seis (11/08/1996), residente na Rua 
José Buculo, 69, Vila Couto, Cubatão - SP, E-mail: gabriel.drums96@hot-
mail.com, fi lho de JOSÉ RICARDO SALES DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de VANIA MARIA DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxi-
liar de serviços gerais, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, analista de 
logís� ca, RG n.º 457612642 - SSP/SP, CPF n.º 23113071852, com 31 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (01/06/1988), residente na Rua Luis Gustavo 
de Lima, 10, apto.43I, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: msousasfereira@
gmail.com, fi lha de VICENTE FELISMINO DE SOUSA, aposentado, com 71 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES SOUSA 
DA SILVA, cozinheira, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Di-
vorciada de Carlos Alberto Ferreira dos Santos conforme sentença datada 
de 12/04/2018 proferida pela Juiza de Direito da 4ªVara do Foro de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº1003231-42.2017.8.26.0157.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, 02 de agosto 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 DE SOUZA RIBEIRO e MARLENE 
DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorcia-
do, aposentado, RG n.º 133544278 - SSP/SP, CPF n.º 73323691849, com 63 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia primeiro de setembro de mil 
novecentos e cinquenta e cinco (01/09/1955), residente na Rua Professor Djal-
ma Ortega, 104, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ODAIR DE SOUZA 
RIBEIRO, falecido há 9 anos e de OSMARINA DE SOUZA RIBEIRO, falecida há 8 
anosDivorciado de Iracy Couto, conforme sentença datada de 18/09/92, proferi-
da pelo Juiz de Direito da 4ªVara desta Comarca, nos autos de nº444/92.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 221168527 
- SSP/SP, CPF n.º 13050882808, com 53 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 31, fl s. nº 159, Termo nº 23505), nascida no dia vinte e 
oito de março de mil novecentos e sessenta e seis (28/03/1966), residente na 
Rua Professor Djalma Ortega, 104, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha 
de JOÃO VALDIVINO SANTOS, falecido há 21 anos e de VICENÇA FRANCISCA DA 
SILVA, falecida há 37 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, 01 de agosto 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: NILTON CEZAR BORGE DOS SAN-
TOS e ORLANETE PEREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 1366861 - SSP/SP, CPF n.º 26952392890, 
com 41 anos de idade, natural de MONTE ALEGRE DE SERGIPE - SE (Monte 
Alegre de Sergipe-SE  Livro nº 3, fl s. nº 167, Termo nº 1683), nascido no dia 
dezoito de novembro de mil novecentos e setenta e sete (18/11/1977), re-
sidente na Rua dos Girassóis, 282, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de VALDETE BORGE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
67 anos de idade, residente em MONTE ALEGRE DE SERGIPE - SE . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 13360875X 
- SSP/SP, CPF n.º 02554612838, com 58 anos de idade, natural de FLORES - 
PE (Irecê-BA  Livro nº 36, fl s. nº 263, Termo nº 12747), nascida no dia seis 
de junho de mil novecentos e sessenta e um (06/06/1961), residente na 
Rua dos Girassóis, 282, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de BRAZ 
PEREIRA DA SILVA, falecido há 10 anos e de MARIA RITA DA CONCEIÇÃO, fa-
lecida há 40 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 agosto 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 RODRIGUES DANTAS e AGDA 
MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, funileiro, RG n.º 43884427 - SSP/SP, CPF n.º 29119184875, com 38 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de setembro de mil 
novecentos e oitenta (03/09/1980), residente na Rua Sete de Setembro, 1034, Vila 
Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ DE SOUZA DANTAS, falecido há 37 
anos e de NEIDE MARIA RODRIGUES DANTAS, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de serviços gerais, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de 
Girlânia da Silva Reis, conforme sentença datada de 23/10/2013, proferida pela 
Juíza de Direito da Comarca de Cláudio- MG, nos autos de nº0166 13 000316-2. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG 
n.º 474742362 - SSP/SP, CPF n.º 35481996820, com 32 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 121, fl s. nº 299, Termo nº 30554), nascida no dia 
dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (16/12/1986), residente 
na Rua Sete de Setembro, 1034, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTO-
NIO MARQUES DE OLIVEIRA, falecido há 5 anos e de MURILA DOS SANTOS OLIVEI-
RA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 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 agosto 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: EZEQUIEL SE-
VERINO DE PAIVA e RAISSA LOPES FONSECA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista socorrista - SSP/
SP, com 46 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido 
no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e setenta e dois 
(25/10/1972), residente na RUA Campinas, 417, apto 14, Boquei-
rão, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO SAMUEL DE PAIVA e de SEVERI-
NA GOMES DE LIMA PAIVA . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, enfermeira - SSP/SP, com 27 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de setembro de mil 
novecentos e noventa e um (14/09/1991), residente na RUA Rivaldo 
Alves Feitosa, 561, apto 72, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de 
BENJAMIN LOPES FONSECA e de MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO.Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 30 de 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: ALEXANDRE GONÇALVES SILVA e KÉLVIN RODRIGUES 
DOS SANTOS RAMALHO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
administrador, CNH n.º 02044463786 - DETRAN/MG, CPF n.º 05318809669, com 37 
anos de idade, natural de UBERLÂNDIA - MG (Uberlândia-MG  Livro nº 38, fl s. nº 269, 
Termo nº 45483), nascido no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(04/06/1982), residente na 31 Josephine Avenue, Londres, Reino Unido, Código Postal: 
SW2 2JY, E-mail: n/c, fi lho de JOÃO GONÇALVES DO AMARAL, de nacionalidade brasilei-
ra, motorista, com 65 anos de idade, residente em UBERLÂNDIA - MG e de APARECIDA 
CONCEIÇÃO DA SILVA AMARAL, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de ida-
de, residente em UBERLÂNDIA - MGSendo o contraente neste ato representado por sua 
bastante procuradora: REJANE DOS SANTOS RAMALHO, de nacionalidade brasileira, ca-
sada, comerciante, portadora do RG: 625050733-SSP/SP e CPF: 488.247.204.04, com 52 
anos de idade, nascida em 12/05/1966, residente da Rua das Azaléias, nº258, Vila Na-
tal, Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente co-
mercial, RG n.º 489858417 - SSP/SP, CPF n.º 41286137896, com 26 anos de idade, natu-
ral de SURUBIM - PE (Surubim  Livro nº 21, fl s. nº 226, Termo nº 25403), nascido no dia 
vinte de novembro de mil novecentos e noventa e dois (20/11/1992), residente na Rua 
das Azaléias, 258, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ DIAS RAMALHO, de 
nacionalidade brasileira, empresário, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de REJANE DOS SANTOS RAMALHO, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP.Sendo o contraente neste ato representado 
por seu bastante procurador: JOSÉ DIAS RAMALHO, de nacionalidade brasileira, casado, 
empresário, portador do RG: 36879812 SSP/SP e CPF: 452.850.634/34, com 53 anos 
de idade, nascido em 01/08/1964, residente na Rua das Azaléias, nº258, Vila Natal, 
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, 06 de agosto de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EXTRATO DE TOMADA DE PREÇO

         Tomada de Preço N° 001/2019
Contratação de Empresa Especializada no Ramo do 
Fornecimento de Alimentação para o Pronto Socor-
ro Central – Guiomar Ferreira Roebbelen e Pronto 
Socorro Infan� l, na cidade de Cubatão/SP. Tomada 
de Preço Nº 001/2019. Para a re� rada do Edital Pre-
sencial e entrega dos envelopes em até 10 (dez) dias 
corridos, a par� r do dia 09 (nove) do mês de agosto 
do ano de 2019, a par� r das 14h00 min, na Sala do 
Ins� tuto, localizada na Av. Conselheiro Nébias, nº 
703, conjunto 2501, Bairro: Boqueirão, Santos/SP, 
conforme Regulamento de Contratação de Compras 
interno do Ins� tuto ALPHA, visando à contratação 
de empresa para fornecimento de alimentação pa-
renteral, enteral e outras, para a cidade Cubatão/SP. 

08 de agosto de 2019. 
Comissão de Compras.
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Criança Feliz 
completa 9 anos

PARCERIA PARA CRESCER
Conforme Acontece divulgou na sema-

na passada, a Creche conta com apoio para 
melhorar as instalações: ‘era preciso mexer 
na estrutura e expandir por isso investimos 
na obra e também recebemos apoio de se-
tores da comunidade como o Projeto Bruno 
Mezenga, que nos ajudou este ano. Junto 
com os pais de alunos investimos em rifas, 
bingos e festas para as pequenas manuten-
ções’, disse Afonsinho, presidente de honra 
da entidade.

Fundador da creche, Afonsinho trabalha 
na construção do imóvel e do projeto desde 
2001 e só em 2010 conseguiu fazer o sonho 
virar realidade, quando começou a, efetiva-
mente, atender crianças da comunidade.

Localizada no Morro 
do Indio, a creche que 
atualmente atende 283 
crianças na região da 
Vila Esperança, completa 
9 anos em meio a expan-
são. A entidade, que fun-
ciona em parceira com a 
Prefeitura, está passando 
por reformas e amplia-
ção: “a administração 
municipal é parceira e 
faz todos os repasses cor-
retamente, dentro da Lei. 
Tivemos alguma di� cul-
dade com os custos da 
reforma, pois o modelo 
de contrato não permite 
a Prefeitura custear este 
tipo de obra. Vamos � -
nalizar a primeira etapa 
neste mês e, ainda neste 
ano, ampliar mais três 
salas”.

RECONHECIMENTO
No passado a Creche foi con-

templada pela Pro Vida, com doa-
ção de ares condicionados e mo-
bílias. A entidade reconheceu o 
comprometimento social da Cre-
che, que atendeu todos os requisi-
tos, passando por todas as etapas 
de seleção até a parte documen-
tal, perfeitamente em ordem”, 
explicou a coordenadora Fernan-
da Cardoso.

Este mês a creche também 
criou um espaço ao lado para 
atender toda a comunidade, com 
uma área de lazer com brinque-
dos, aberta ao público.

Se de um lado tem 
muita gente desemprega-
da, de outro existem ofer-
tas de emprego. Foi pen-
sando em unir as duas 
pontas que o ativista so-
cial Manoel Ramos criou 
no Facebook o grupo ‘O 
Canal de Oportunidades’.

Devido à grande acei-

Grupo ajuda na 
oferta e procura 

de emprego
tação, o morador da 
Vila Natal, em Cubatão, 
já está aprimorando ou-
tras plataformas digi-
tais para levar o projeto 
adiante.  “Fico feliz, pois 
já conseguimos direcio-
nar algumas pessoas 
para o mercado de tra-
balho”, diz Manoel, feliz 
com o sucesso da ideia 
que nasceu da necessi-
dade de fazer algo para 
ajudar a combater o alto 
índice de desemprego 
na cidade.

Cubatense é fi nalistas 
da 1ª maratona ibm 

behind the code
O estudante Allan Fer-

nando Armelin da Sil-
va Moraes, 18 anos, do 
quarto ano do curso Téc-
nico em Informática In-
tegrado ao Ensino Médio, 
do Câmpus Cubatão do 
Instituto Federal de São 
Paulo, está entre os 100 
� nalistas da 1ª Maratona 
Behind � e Code da IBM. 
A competição de progra-
mação tem abrangência 
nacional onde, mediante 
desa� os tecnológicos, são 
identi� cados os melhores 
desenvolvedores de solu-
ções de negócios por meio 

da inovação tecnológica.
Durante o mês de ju-

lho, a maratona reuniu 26 
mil participantes de todo 
o Brasil. Na próxima sema-
na, o estudante viaja para a 
Bahia, onde acontece a � nal 
da maratona.

Os cinco primeiros co-
locados ganham uma via-
gem para São Francisco 
(EUA), com as despesas 
pagas pela empresa, para 
conhecer uma das sedes da 
IBM e participar de ativi-
dades que visam desenvol-
ver as habilidades de pro-
gramação.

Almoço Caipira

Já virou tradição 
em Cubatão o Almoço 
Caipira da TV Polo. É 
muita comida boa, com 
tempero que nos faz 
viajar pelas culinárias 
do nosso Brasil regada 
a música de qualidade. 
Mais uma vez o evento, 
que aconteceu na Acic 
no último domingo, foi 
um sucesso. Parabéns 
aos envolvidos

tecnologia

Manuel Ramos 
criador do canal 
de Opotunidades

COMUNIDADE
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