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20 anos

FEIJUCA DOS AMIGOS

SOROPTMIST ENCANTANDO

Alerta vermelho 
contra o sarampo

Em parceria com o Ins-
tituto Federal de São Paulo, 
Campus Cubatão, o Clube 

Apresentações musi-
cais, homenagens e mui-
ta emoção marcaram a 
celebração dos 25 anos 

Soroptmist realizou na úl-
tima quarta-feira, 21, aula 
inaugural do Programa So-

do Coral Canto Mági-
co, em noite de muita 
alegria e reencontros no 
Bloco Cultural.  03

Veja como foi a feijoada mais famosa da cidade. A próxima será no dia 15 de setembro 
e dessa vez começa mais cedo: meio dia. 04

nhe e Realize. 
A quinta edição do pro-

grama terá as aulas mi-

nistradas pelo clube no 
Instituto Federal. São 32 
meninas inscritas. 02

Clube lança 5ª edição do 
Programa Sonhe e Realize

Coral Canto Mágico 
celebra 25 anos

Depois de identificar casos suspeitos, a Vigilância Epidemiológica de Cubatão realiza 
ações de bloqueio em três bairros da cidade. Além das dezenas de casos sob investigação, 
já são quinze casos confirmados na região; a maioria em Praia Grande. 02 

Foto do Espetáculo Cantos do Mundo, que aconteceu 
em 29 de novembro de 2018, no Bloco Cultural
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CONDIÇÃO FEMININA

Conselho inicia Rede 
de Enfrentamento 

O Conselho Municipal 
da Condição Feminina de 
Cubatão iniciou a criação 
da Rede de Enfrentamento 
a Violência à Mulher.  Neste 
dia 21, se reuniram as con-
selheiras Nailse Machado, 
Solange Dias, Patrícia Oli-
veira e a presidente Cristina 
Oliveira, junto à assistente 
social Celeide responsável 
pelo CREAS de Cubatão, 
recebendo as pro� ssionais 
psicóloga Ana Carolina e a 
assistente social Pamela do 
NUDEM  - Núcleo de Pro-
moção e Defesa dos Direi-
tos das Mulheres da Defen-
soria do Estado.

A assistente social Celei-
de entregou alguns relató-
rios (fornecidos pela DDM 
– Delegacia de Direitos da 
Mulher) com índices de bo-
letins de violência domésti-

ca e feminicídio no período 
de um ano. A Rede conse-
gue elencar uma série de 
fatores para que as políticas 
públicas para as mulheres 
aconteçam; faz estudos e le-
vantamentos.

A psicóloga Ana Caroli-
na comentou a questão em 
que a mulher não necessita 
de fazer o B.O. e que não 
está na lei esta obrigato-
riedade, para que tenha o 
atendimento ou para que 
� que provado o ato de vio-
lência.

Comentou que em al-
gumas cidades não há ne-
nhum local para assistência 
à mulher, e que, o principal, 
Cubatão já tem: o Centro de 
Referência da Mulher, “den-
tro dele pode-se criar a sala 
de escuta, o� cinas, atendi-
mentos e cursos pro� ssio-

nalizantes, por exemplo”.
 Para a presidente do 

Conselho Cristina Olivei-
ra, "Cubatão necessita desta 
Rede de Enfrentamento a 
violência contra a mulher, 
principalmente para criar-
mos um plano de preven-
ção e que com certeza possa 
evitar que aconteça o pior, o 
feminicídio”. 

GUARUJÁ
O Conselho foi 

convidado a parti-
cipar da  pré-confe-
rência estadual que 
acontecerá no pró-
ximo dia 14 às 9h, 
na Defensoria do 
Guarujá - Av. Adhe-
mar de Barros, 1327 
- Santa Rosa.

Seminário Imobiliário de Cubatão
Organizado pelo 

Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis, 
Creci-SP, o evento que 
discute o mercado de 
imóveis, trouxe para a 
pauta o presente e o fu-
turo do segmento, com 
o tema: Juntos Cons-
truiremos.

O seminário teve 
início na tarde de quin-
ta, 22 e encerra na sexta, 
23, das 14h as 17h, com 
diversas palestras e bate 
papo com pro� ssionais 
renomados do setor.

A abertura do even-
to foi realizada pelo 
delegado do Creci/
Cubatão, Dr. Deodoro 
Chagas. Na sequência, 
Gilberto Yogui falou 
sobre modelo de plani-
lha de avaliação de imó-
veis e encerrando o pri-

meiro dia, Ricardo Castro 
ministrou palestra sobre a 
transformação digital no 
mercado imobiliário.

Para o encerramento, es-
tão con� rmadas as presen-
ças de: Laura Coutinho, o� -
cial do Cartório de Registro 
de Imóveis, Amadeu Reis 
e Graciele Costa da Porto 
Seguro, Dra. Andréia, se-

cretária de Habitação de 
Cubatão e de José Augusto 
Viana Neto, diretor do de-
partamento da Indústria da 
Construção, na Fiesp.

O seminário acontece 
no An� teatro da Câma-
ra Municipal de Cubatão, 
com apoio da Prefeitura 
de Cubatão e Câmara de 
Cubatão.

MAIS APOIADORES:
- Casqueiro Imóveis: Vendas e Locações
- Almeida: Consultoria de Imóveis e Administração
- Despachante Mychaylo
- Nova Investimentos Imobiliários
- GSA administração de Condomínios e Corretora 
   de Seguros
- ABS Empreendimentos Imobiliários LTDA.
- JCI João R. N. Corretor de Imóveis
- Corretor de Imóveis Deodoro Chagas
- Cassiano Corretor de Imóveis
- Parceria Imóveis
- Promac
- Cantalice Corretor de Imóveis
- ADL Imóveis

2ª EDIÇÃO

O Serviço de Vigi-
lância Epidemiológica 
(SVE) de Cubatão rea-
lizou três ações de blo-
queio vacinal após o le-
vantamento de suspeitas 
de sarampo.

Na quarta-feira, foram 
vacinadas as pessoas da 
família de uma mulher 
de 22 anos na Cota 95 
que apresentou os sinto-
mas da doença; o mesmo 
ocorreu com a família de 

Aumenta alerta contra o sarampo
Cubatão investiga três casos e faz ações de bloqueio na Cota 95, Vila dos Pescadores e em uma indústria

uma menina de 1 ano e 
meio da Vila dos Pesca-
dores. 

O terceiro caso é de 
um trabalhador do Polo 
Industrial que vive em 
Itanhaém. Na quinta-fei-
ra, mais de 150 trabalha-
dores da empresa foram 
vacinados. A Vigilância-
detectou ainda uma sus-
peita em um morador 
de Guarujá atendido em 
Cubatão. Após a consulta 

e constatação dos sinto-
mas, o caso foi passado à 
cidade vizinha.

Santos
Cinco casos con� rma-

dos entre residentes de 
Santos e 19 casos suspei-
tos.

Agora, a vacinação é 
realizada já a partir dos 
casos suspeitos também 
em pessoas que tiveram 
contato próximo, além 

dos familiares que resi-
dem com o paciente. Nos 
últimos dez dias, foram 
20 ações em salas de aula 
de escolas e universida-
des, setores de estabeleci-
mentos e empresas onde 
moram, estudam ou tra-
balham pacientes com 
suspeitas. 

São Vicente
15 casos suspeitos 

aguardando resultado de 

exame laboratorial. Os 
bloqueios são realizados 
sempre que há registro de 
casos suspeitos.

Guarujá 
Dois casos con� rma-

dos: uma professora, de 
38 anos, que trabalha em 
Cubatão, e uma crian-
ça de 11 meses. Ambas 
moram no Morrinhos e 
tiveram o resultado con-
� rmado pelo Instituto 

Adolfo Lutz. O bairro já 
recebeu ação de bloqueio, 
com a aplicação de doses 
nas pessoas que residem 
em todo o entorno. De-
zesseis casos suspeitos.

Praia Grande 
Oito casos con� rma-

dos e 20 suspeitos. A Vi-
gilância Epidemiológica 
da Cidade está realizando 
bloqueios em todos os ca-
sos con� rmados.

Na mira da Câmara  
Não está boa a relação dos vereadores com a Fun-

dação São Francisco Xavier. A Câmara, que já havia 
aberto uma CEI, representou junto à Promotoria de 
Justiça denúncias de negligência médica contra a 
Fundação, indicando que a documentação anexada 
seja encaminhada às secretarias estadual da Saúde e 
ao Coren, para eventuais ‘providências’. 

Em nota, a FSFX esclareceu que está à disposição 
para apurar os fatos e que: ‘preza pela qualidade e segu-
rança da assistência prestada em todas as suas unida-
des’. E que a excelência desses atendimentos, é fruto dos 
procedimentos que garantem a segurança do paciente, 
comprovada pelo resultado de indicadores e certi� ca-
ções de qualidade, emitidas por órgãos externos, como 
a ONA (Organização Nacional de Acreditação).

Cassação 
negada
Caiu no plená-

rio da Câmara mais 
uma tentativa de 
cassar o prefeito. O 
autor, já havia re-
nunciado a autoria 
mas o pedido seguiu 
para o plenário. Só 
o vereador Toninho 
Vieira votou pelo 
prosseguimento da 
denúncia contra 
Ademário. 

Otimismo com a economia 
O Congresso Aço Brasil 2019, em Brasília, teve 

um tom de otimismo, marcado pela con� ança da in-
dústria brasileira na retomada do crescimento eco-
nômico. No painel de encerramento, “O Futuro da 
Indústria Brasileira do Aço – A Visão dos CEOs”, o 
presidente da Usiminas, Sergio Leite, a� rmou que 
uma das principais alavancas para o futuro da indús-
tria do aço é a volta do País à rota de crescimento. 
“Passamos por uma recessão que  � cará marcada 
para sempre na nossa história. A boa notícia é que o 
mercado projeta uma recuperação. Devemos voltar 
ao patamar pré-crise ao � nal de 2021”. Para o exe-
cutivo, as reformas, especialmente a Trabalhista e a 
Previdenciária, a MP da Liberdade Econômica e a ex-
pectativa das privatizações, sinalizam esta retomada.
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Polo Industrial de Cubatão na 10ª Feira de Carreiras

Coral Canto Mágico completa 25 anos

As empresas Birla Car-
bon e Grupo Cesari estive-
ram presentes na 10ª Feira 
de Carreiras, realizada pela 
Unisanta, no último dia 
15. O evento contou com a 
participação de cerca de 3 
mil alunos e egressos, com 

O Coral Canto Mági-
co, projeto patrocinado 
pela Petrobras que atende 
crianças e jovens de Cuba-
tão, acaba de completar 25 
anos. Uma solenidade foi 
realizada no dia 9 de agosto 
para celebrar a data e reu-
niu centenas de pessoas no 
Bloco Cultural da cidade.

A iniciativa foi da coor-
denadora do projeto, Sônia 
Onuki, que acredita na im-
portância da música para o 
desenvolvimento integrado 
do ser humano. “O coral re-

o objetivo de aproximar os 
estudantes da Universidade 
ao mercado de trabalho.

Os participantes conhe-
ceram o negro de fumo, 
matéria-prima produzida 
pela Birla Carbon, e en-
tenderam como funciona 

presenta uma vida melhor 
para essas crianças, uma 
transformação social e cul-
tural na vida delas. Se que-
remos um mundo melhor, 
precisamos investir”, a� rma 
Sônia, que coordena hoje o 
grupo com 65 alunos.

“Trabalhamos com re-
pertório infanto-juvenil. 
São músicas do cancionei-
ro folclórico nacional e in-
ternacional, canções com-
postas especialmente para 
as crianças, respeitando a 
tessitura vocal delas. É uma 

o complexo logístico da 
Cesari. Também tiveram 
a oportunidade de intei-
rarem-se sobre trabalhos 
diários das empresas nas 
unidades de Cubatão e de 
como seus produtos e ser-
viços contribuem para o 

miscelânea cultural para 
que eles tenham acesso a 
outras culturas também”, 
conta ela.

Atualmente regente do 
coral, a ex-aluna Juliana 
Góes participou do Canto 
Mágico entre os anos de 
1994 e 2002. “O coral mu-
dou a minha vida. Hoje 
sou licenciada em música 
e professora de música atu-
ante”, conta a regente, orgu-
lhosa.

A pequena Vitória Pires 
Santos, de 10 anos, dona 

segmento industrial.
Além das indústrias do 

Polo, outras empresas con-
ceituadas de diversos seg-
mentos apresentaram seus 
materiais institucionais e 
instruíram sobre seus pro-
cessos de cadastramento de 

currículos e oportunidades. 
Para o gerente de Recur-

sos Humanos, Gilson Oli-
veira, a feira é uma grande 
oportunidade para compar-
tilhar experiências. “Nossa 
participação neste evento 
foi fundamental, pois, atra-

Projeto patrocinado pela Petrobras já atendeu 2 mil crianças e jovens da cidade

Indústria

vés do contato direto com 
os alunos da instituição, pu-
demos falar sobre a atuação 
do Grupo Cesari e a impor-
tância da logística para o 
desenvolvimento da nossa 
região. Além disso, foi uma 
oportunidade de apresentar 
aos alunos as perspectivas 
reais de carreira que exis-
tem nesse segmento.”

 “É um privilégio para 
nossa equipe de Recursos 
Humanos ser convidada a 
participar desse momen-
to muito importante, pois 
conseguimos divulgar a 
marca, conversar com es-
tudantes da região, destacar 
a nossa unidade em Cuba-
tão e a importância da Bir-
la Carbon para o mundo”, 
destaca a supervisora de 
Recursos Humanos, Mar-
cela Santos.

de uma voz doce e suave, 
é aluna do coral há cinco 
meses. “Eu gosto muito 
de estar aqui. Já � z vários 
amigos e adoro o fato de 
ter arte corporal também. 
Meu sonho é ser cantora e 
sei que o coral vai me aju-
dar muito nisso”, acredita a 
jovem.

O evento também reu-
niu ex-coralistas, que par-
ticiparam da apresentação 
de uma coletânea de músi-
cas cantadas ao longo des-
ses 25 anos.

Mayra Aragão Dias 
Guimarães foi aluna entre 
1997-2006. “Eu entrei no 
Canto Mágico aos 7 anos. 

O coral me ensinou muito 
mais do que só cantar. Me 
ensinou a ter responsabi-
lidade com compromissos 
e isso eu levei para a vida. 
Estou feliz por estar aqui 
hoje”, a� rma a jovem, que 
hoje canta músicas em seu 
canal na internet e pretende 
gravar um disco em breve.

O projeto Complexo 
Empresarial e Aeroportuá-
rio Andaraguá foi tema da 

última reunião do Conse-
lho Diretor do Ciesp, De-
par e Conselho Consultivo 

Projeto Andaraguá é 
apresentado no Ciesp Cubatão

Sesi e Senai de Cubatão, 
realizada na última quar-
ta-feira (21).

O empreendimento 
será localizado em Praia 
Grande (SP), em uma 
área de 149 hectares, no 
qual irá possibilitar as 
atividades de transporte 
aéreo de cargas, com ex-
tensão futura do serviço 
para passageiros, hanga-
res de alfândega, hotéis, 
lojas e outras instalações.

Ainda em processo 
de desenvolvimento, o 
projeto tem uma expec-
tativa de mobilizar cerca 
de 4.500 empregos na re-
gião.

Raul Elias Pinto, diretor 
titular do Ciesp Cubatão, 
ressalta a importância do 

complexo para o fomen-
to da empregabilidade da 
região. “Este é um projeto 
bastante arrojado que irá 
implementar empregos e, 
certamente, Cubatão po-
derá ser contemplado nes-
ta oferta”.

Para o diretor do Com-
plexo Andaraguá, André 
Ursini, o empreendimen-
to tem como um dos seus 
principais propósitos a 
integração com Cubatão 
e outras cidades da região. 
“Cubatão tem uma pers-
pectiva de crescimento e 
precisamos integrar o Polo 
da cidade com o Andara-
guá. A vocação logística 
do complexo e a atividade 
produtiva industrial estão 
interligadas e possibilita a 

 “Este projeto 
irá implementar 
empregos e, 
certamente, 
Cubatão poderá 
ser contemplado”

Raul Elias Pinto, 
diretor titular do Ciesp

construção de novos pro-
jetos em prol da Baixada 
Santista”.

“Fazemos questão de 
estarmos juntos com o 

Ciesp em suas atividades 
para, com base em exem-
plos como esse, simpli� car 
e facilitar nossos processos 
para atrair o interesse de 

investidores para Cubatão 
e região”, ressalta o vice-
-prefeito de Cubatão e se-
cretário de Planejamento, 
Pedro de Sá Filho.

A Petrobras também foi 
lembrada durante a sole-
nidade. A ex-gerente de 
Comunicação da RPBC, 
Lídice Garcia Chaves, e 

a atual representante da 
área de Responsabilidade 
Social, Rosangela Andra-
de, foram homenageadas.
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A partir de setembro a 
feijuca começa meio dia
Explodiu! Já virou tradição a Feijuca dos Ami-
gos by Jaque Barbosa, como sempre com casa 
lotadissima e alto astral. 
Essa edição celebrou o aniversário da organi-
zadora da festa, Jaque Barbosa e das amigas 
Veruska Provazi, Ju Resende e Silvana. A Feiju-
ca agradece a parceria de sempre dos amigos: 
Felipão Santos, Ofi cina Nova Cubatão, F.Brado, 
Doçuras de Vó e Rede Cartões Bem Estar.
15 de setembro tem mais e dessa vez mais 
cedo, as 12h.

A próxima Feijuca dos amigos
será dia 15/09 a partir do meio dia

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

Imóveis

(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

Jislene Ribeiro

Cleya Araujo

Guilherme Italia 

Herickson Polier, 
Camp Cubatão

Murilo Almada, 

KNN Idiomas

Veruska Provazi 

Karla Silva

Raphael,
Eskimó Sorvetes

PARABÉNS
por Jaque Barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

         13 97414-8664         13 97414-8664

Fazendo jus ao que ela é o ano todo, a 
doutora Juliana Camargo comemorou 
mais um aniversário com uma super 
festa a fantasia, vestida de Mulher Ma-
ravilha. Cercada de amigos e com muita 
alegria, ela deu as boas vindas ao novo 
ano no Lions Clube de Cubatão. 
A coluna deseja vida longa e muitos 
sonhos!

Primeiro Arraiá do Esporte Clube Só Bolado, da Vila Siri, tendo Ed Show junto com o Grupo Resenha do Folha 
Seca como atração musical. A quadra da Independencia ferveu no domingo dia (04), ao fi nal uma linda quadrilha

Domingo, dia 18, foi 
aniversário do amigo 

Tatai, presidente 
da Escola de Samba 

Independência.
Na foto com a esposa 
Aline, recepcionaram 

os convidados com uma 
boa feijoada!

Parabéns a 
Princesa Mariah 
que fez dois 
aninhos no dia 
10, na foto com 
os pais Nenem 
da Beneton 
e a mãe Isabel.
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ravilha. Cercada de amigos e com muita 
alegria, ela deu as boas vindas ao novo 
ano no Lions Clube de Cubatão. 
A coluna deseja vida longa e muitos 
sonhos!

Primeiro Arraiá do Esporte Clube Só Bolado, da Vila Siri, tendo Ed Show junto com o Grupo Resenha do Folha 
Seca como atração musical. A quadra da Independencia ferveu no domingo dia (04), ao fi nal uma linda quadrilha

Domingo, dia 18, foi 
aniversário do amigo 

Tatai, presidente 
da Escola de Samba 

Independência.
Na foto com a esposa 
Aline, recepcionaram 

os convidados com uma 
boa feijoada!

Parabéns a 
Princesa Mariah 
que fez dois 
aninhos no dia 
10, na foto com 
os pais Nenem 
da Beneton 
e a mãe Isabel.
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SOROPTIMIST

O Clube Soroptimis-
ta de  Cubatão recebeu 
na tarde de quarta (21), 
um novo grupo de me-
ninas adolescentes para 
o Programa Sonhe e 
Realize, que inicia com 
gratidão e sucesso sua 
quinta edição.

A aula inaugural mi-
nistrada no auditório do 
Instituto Federal SP – 
Campus Cubatão, parcei-
ro no programa, contou 
com a presença das 32 
inscritas e mães, que fo-
ram recepcionadas pelas 
irmãs Soroptmista; pelo 

Sr. Robson Nunes, diretor 
geral do Instituto; Prof. 
Fernando, coordenador 
de Pesquisa e Extensão; 
e Prof. Vanda Rodrigues, 
coordenadora de proje-
tos; que na ocasião ressal-
taram o carinho e com-
promisso em sediar mais 
uma vez o programa.

O programa Sonhe e 
Realize busca por meio 
de aulas didáticas e roda 
de conversa, oferecer su-
porte para meninas ado-
lescentes e contribuir em 
seu processo de formação 
profi ssional e pessoal.

Inicia nova turma do Sonhe e Realize
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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: ARNALDO RODRIGUES SOBRINHO e ISABELLE 
DO AMORIN CAVALCA. Sendo o pretendente, divorciado de Andrea Cris� na Garcia 
Botelho conforme sentença datada de 03/02/2011 proferida pelo Juiz de Direito da 
1ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2011.00372-6. 
Sendo a pretendente, fi lha de HELIO CAVALCA, de nacionalidade brasileira, falecido 
há 4 anos e de CLEIDE RODRIGUES DO 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: JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA e ELIANE MACÁRIO DOS SANTOS SOARES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 19537552 - SSP/MG, CPF n.º 73947652453, com 50 anos 
de idade, natural de IBIARA - PB (IBIARA  Livro nº 27, fl s. nº 59, Termo nº 13727), nascido no dia doze de julho 
de mil novecentos e sessenta e nove (12/07/1969), residente na RUA do Alojamento, 04, Fabril, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de PEDRO PEREIRA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de ida-
de, residente em IBIARA - PB e de MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, falecida 
há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 393579372 - SSP/
SP, CPF n.º 29550913830, com 44 anos de idade, natural de CAMPO ALEGRE - AL, nascida no dia quatro de 
outubro de mil novecentos e setenta e quatro (04/10/1974), residente na RUA do Alojamento, 04, Fabril, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de SEBASTIÃO MACÁRIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido 
há 5 anos e de MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, falecida há 3 anos. Divorciada 
de Marcos Antonio Soares, conforme sentença datada de 26/05/2014, proferida pelo Juízo de Direito da 
2ª Vara de Familia e Sucessões de Praia Grande-SP, nos autos de nº1003923-56.2014.8.26.0477. 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, 07 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: HIAGO MIRANDA DA SILVA e JACKELINE MAYARA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 42910542 - SSP/SP, CPF n.º 43440589846, com 23 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 172, fl s. nº 342, Termo nº 50894), nascido no dia treze de se-
tembro de mil novecentos e noventa e cinco (13/09/1995), residente na Rua Santa Paula, 54, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de EDSON GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 43 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SANDRA FRANCISCA MIRANDA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, agente de saúde pública, RG n.º 520642259 - SSP/SP, CPF n.º 45661042817, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 177, fl s. nº 115, Termo nº 52657), nascida 
no dia treze de julho de mil novecentos e noventa e seis (13/07/1996), residente na Avenida Principal, 1967, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: jackeline.mayara1307@gmail.com, fi lha de JOZUÉ FRANCISCO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARLETE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, diarista, 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, 08 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: ANDRÉ FERNANDES DE MORAIS JUNIOR e MARIA AURICÉLIA DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 272352184 - SSP/SP, CPF n.º 25268631802, com 
44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e cinco (02/02/1975), residente na Praça Maria Rosa Rodrigues Facioli, 73, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: 
andrexjunio0202@gmail.com, fi lho de ANDRÉ FERNANDES DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, falecido 
há 15 anos e de CREUSA CONCEIÇÃO DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de cozinha, 
RG n.º 264603278 - SSP/SP, CPF n.º 13389617809, com 46 anos de idade, natural de MORADA NOVA - CE, nas-
cida no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e setenta e dois (24/09/1972), residente na Praça 
Maria Rosa Rodrigues Facioli, 73, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de FRANCISCO DOS SANTOS NETO, 
falecido há 3 anos e de EGIDIA MARIA DOS SANTOS, do lar, com 87 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Divorciada de Gerson Carrasco Brito conforme sentença datada de 07/03/2016 proferida pela Juiza de Direito 
da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1000690-07.2015.8.26.0157. 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, 10 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: DOMINGOS SIQUEIRA SANTOS e NÉLIA GOMES QUEIROZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedreiro refratário, RG n.º 180637174 - SSP/SP, CPF n.º 05619507840, com 56 anos de 
idade, natural de CARMÓPOLIS - SE (Carmópolis-SE  Livro nº 9, fl s. nº 215, Termo nº 7410), nascido no dia 
quatro de julho de mil novecentos e sessenta e três (04/07/1963), residente na Rua Caminho Santa Catarina, 
2009, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de EDITE SIQUEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, faxineira, RG n.º 22546679X - SSP/SP, CPF n.º 13364701865, com 48 anos de idade, natural 
de GOVERNADOR VALADARES - MG (Governador Valadares-MG 1ºSubdistrito  Livro nº 140, fl s. nº 172, Termo 
nº 29372), nascida no dia quatro de maio de mil novecentos e setenta e um (04/05/1971), residente na Rua 
Caminho Santa Catarina, 2009, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOÃO ALVES DE QUEIROZ, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em VITÓRIA - ES e de MARIA DE 
LOURDES GOMES QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 58 anos de idade, residente em 
VITÓRIA - ES. 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, 07 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: JOSÉ ELIO VIEIRA e JOSENILDE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, eletricista, RG n.º 11736760 - SSP/SP, CPF n.º 97262021834, com 66 anos de idade, natural de 
NEÓPOLIS - SE, nascido no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e cinquenta e dois (31/08/1952), 
residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 122, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de FLAVIO 
VIEIRA, falecido há 48 anos e de MARIA JÚLIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 15 anosDivorciado de Josenilde 
Maria da Silva conforme sentença datada de 14/02/2019 proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara da Co-
marca de Cubatão-SP, nos autos de nº1003906.68.2018.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 561234140 - SSP/SP, CPF n.º 26634723877, com 43 anos de idade, natural 
de RIACHÃO DO DANTAS - SE, nascida no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e setenta e cinco 
(16/09/1975), residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 122, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha 
de MARIA ELIONICE DA SILVA, aposentada, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de 
José Elio Vieira conforme sentença datada de 14/02/2019 proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara da Comar-
ca de Cubatão-SP, nos autos de nº1003906.68.2018.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de 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: BRUNO EVERTON DA SILVA e TATIARA MONIQUE DANTAS TEIXEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 42736850 - SSP/SP, CPF n.º 44081475830, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 187, fl s. nº 124, Termo nº 56646), nascido no dia 
dezessete de agosto de mil novecentos e noventa e três (17/08/1993), residente na Rua dos Cravos, 84, Vila 
Natal, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de CICERO CARLOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SEVERINA INÊZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, gari, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
vigilante, RG n.º 450554697 - SSP/SP, CPF n.º 37020228801, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 128, fl s. nº 351, Termo nº 33391), nascida no dia vinte e nove de maio de mil novecentos 
e oitenta e oito (29/05/1988), residente na Rua dos Cravos, 84, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: ta� aradan-
tass@gmail.com, fi lha de LIDUINO TEIXEIRA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos 
de idade, residente em FORTALEZA - CE e de MARIA INÊS DANTAS, de nacionalidade brasileira, diarista, 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, 09 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: VINICIUS DE SÁ LARA CALAZANS e RAFAELLE BOSQUÊ DE PAULA REIS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, coordenador documental, RG n.º 357336136 - SSP/SP, CPF n.º 42275383867, 
com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 192, fl s. nº 153, Termo nº 
115959), nascido no dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa e cinco (21/07/1995), residente na 
RUA João Marion, 158, Casa 02, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: vcalazans95@gmail.com, fi lho de RENATO 
ROBERTO CALAZANS, de nacionalidade brasileira, técnico em instrumentação, com 53 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de ANDRÉA MARIA DE SÁ LARA CALAZANS, de nacionalidade brasileira, coordenadora 
pedagógica, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, psicóloga, RG n.º 464977496 - SSP/SP, CPF n.º 44137127816, com 25 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 181, fl s. nº 01, Termo nº 109150), nascida no dia vinte e nove 
de maio de mil novecentos e noventa e quatro (29/05/1994), residente na RUA Dom Pedro I, 656, Casa 02, 
Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: bosquerafaelle@gmail.com, fi lha de JOÃO DE PAULA REIS, de nacionalidade 
brasileira, inspetor de elétrica, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de AURELIA MANZANO 
BOSQUÊ REIS, de nacionalidade brasileira, administradora, 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, 10 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: JOSÉ WELINSON DA SILVA SANTOS e ELAINE MENDONÇA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 46013776 - SSP/SP, CPF n.º 39170886814, com 30 anos de 
idade, natural de ARACAJU - SE (Itabi-SE  Livro nº 14, fl s. nº 236, Termo nº 3188), nascido no dia vinte e cinco 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (25/01/1989), residente na Rua Roberto Mário San� ni, 306, 
bl.G1, apto.102, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: welinson.silva@hotmail.com, fi lho de ROSELIO DOS SAN-
TOS, aposentado, com 53 anos de idade, residente em ITABI - SE e de JEANE MARIA ATALAIA DA SILVA SANTOS, 
do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, técnica em enfermagem, RG n.º 43390238 - SSP/SP, CPF n.º 37598340862, com 32 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de julho de mil novecentos e oitenta e sete (31/07/1987), 
residente na Rua Roberto Mário San� ni, 306, bl.G1, apto.102, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: elainemen-
donca87@hotmail.com, fi lha de FRANCISCO LEITE DA SILVA, chefe de manutenção, com 57 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de MARIA INES MENDONÇA DOS SANTOS, do lar, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Divorciada de Marcio Cleiton Fernandes da Silva conforme sentença datada de 24/06/2015 
proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de CubatãoSP, nos autos de nº0004058-41.2015.8.26.0157   
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, 13 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: MARCO ANTONIO CESAR NETO e NÍVIA MENDES DE LIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 47912160 - SSP/SP, CPF n.º 40390575895, 
com 27 anos de idade, natural de BAURU - SP, nascido no dia quatro de outubro de mil novecentos e noventa 
e um (04/10/1991), residente na RUA Maria do Carmo, 426, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: Marco.
SegTrab@yahoo.com.br, fi lho de ABILIO PEDROSO CESAR NETO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ERENILDES LUCHETTE CESAR, de nacionalidade brasileira, 
confeiteira, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Iris Fernanda Fonseca dos Santos, 
conforme sentença datada de 23/09/2011,  proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara Cível da Comarca de 
Cubatão, nos autos de nº 954/11. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
caixa, RG n.º 42375908 - SSP/SP, CPF n.º 41339335832, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão  Livro nº 160, fl s. nº 204, Termo nº 45980), nascida no dia trinta de agosto de mil novecentos e noventa 
e três (30/08/1993), residente na RUA Maria do Carmo, 426, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: nivia-
s2isa@gmail.com, fi lha de MANOEL ALVES DE LIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FÁTIMA MENDES DE LIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 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: EDIVAN DE OLIVEIRA SANTOS e ESTEFANI MAIARA BARROSO DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 423998717 - SSP/SP, CPF n.º 41246686864, com 26 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa e 
três (21/07/1993), residente na Rua Arquiteto Djalma de Souza Fontes, 92, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de EDIVALDO CELESTINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ALBENITA DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
lojista, RG n.º 428273488 - SSP/SP, CPF n.º 42414809850, com 25 anos de idade, natural de TUCURUÍ - PA, 
nascida no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (28/01/1994), residente na Rua 
Arquiteto Djalma de Souza Fontes, 92, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de DINALVA BARROSO DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, 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, 07 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: OZIEL VIRGULINO DA SILVA e DANIELLE CRISTINA PEREIRA MONTEIRO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 34154871 - SSP/SP, CPF n.º 30291505856, com 35 anos de 
idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá-SP  Livro nº 19, fl s. nº 122, Termo nº 17373), nascido no dia vinte e 
quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (24/12/1983), residente na Rua São Luiz, 214, apt.22, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JULIO VIRGULINO DA SILVA, falecido há 2 anos e de SEVERINA MARIA DA 
SILVA, falecida há 2 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� vo, 
RG n.º 40299443 - SSP/SP, CPF n.º 35685432810, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 119, fl s. nº 128, Termo nº 29587), nascida no dia vinte de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(20/01/1987), residente na Rua São Luiz, 214, apt.22, Cubatão - SP, E-mail: dani.2013_2087@hotmail.com, 
fi lha de LUIZ HENRIQUE MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residen-
te em PRAIA GRANDE - SP e de MARIA APARECIDA NASCIMENTO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 52 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 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: ALISSON DOS SANTOS e JAQUELINE SILVA DE BARROS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 629323057 - SSP/SP, CPF n.º 06572854558, com 24 anos 
de idade, natural de SANTANA DO SÃO FRANCISCO - SE, nascido no dia quatro de outubro de mil novecen-
tos e noventa e quatro (04/10/1994), residente na Rua Coronel Vilar, 3055, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ CORDEIRO DOS SANTOS, desaparecido há 24 anos e de MARIA JOSILENE DOS 
SANTOS, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 560268427 - SSP/SP, CPF n.º 50610075810, com 19 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e nove (31/08/1999), resi-
dente na Rua Coronel Vilar, 3055, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de EGIDIO ALEXANDRE 
DE BARROS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 43 anos de idade, residente em RIO DE JANEIRO - RJ 
e de EDILENE BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 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: ALISON RODRIGUES RAMOS e IASMIN DA SILVA SIQUEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 430982999 - SSP/SP, CPF n.º 42027397876, com 24 anos de idade, 
natural de SÃO PAULO - SP (Itaquera  Livro nº 212, fl s. nº 289, Termo nº 181503), nascido no dia vinte e nove 
de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (29/10/1994), residente na Avenida Ferroviária I, 32, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: alisonrodrigues_ramos@hotmail., fi lho de NIVALDO PEREIRA RAMOS, 
de nacionalidade brasileira, falecido há 3 anos e de EDILEUSA ROSA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, manicure, RG n.º 596433190 - SSP/SP, CPF n.º 23779407817, com 23 anos de idade, natural 
de JACOBINA - BA (Jacobina-2ºOfi cio  Livro nº 18, fl s. nº 164, Termo nº 21045), nascida no dia dez de março 
de mil novecentos e noventa e seis (10/03/1996), residente na Avenida Ferroviária I, 32, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de CARLOS ANTONIO XAVIER DE SIQUEIRA, lavrador, com 43 anos de idade, 
residente em OUROLÂNDIA - BA e de MARIA FERREIRA DA SILVA, do lar, com 38 anos de idade, residente em 
OUROLÂNDIA - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 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: JOSÉ CARLOS DE JESUS PASSOS e VANESSA RENE DE OLIVEIRA CHAGAS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 443999909 - SSP/SP, CPF n.º 24255286876, com 33 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 113, fl s. nº 248, Termo nº 27319), nascido no dia três 
de março de mil novecentos e oitenta e seis (03/03/1986), residente na AVENIDA Ferroviária, 974, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de LUIZ FERNANDO BARBOSA PASSOS, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 7 anos e de DORALICE DE JESUS PASSOS, de nacionalidade brasileira, pensionista, com 73 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
344491511 - SSP/SP, CPF n.º 35755347808, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
98, fl s. nº 256, Termo nº 21358), nascida no dia dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e três 
(19/11/1983), residente na AVENIDA Ferroviária, 974, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
ANANIAS RENE RODRIGUES CHAGAS, de nacionalidade brasileira, falecido há 8 anos e de LUIZA DE OLIVEI-
RA CHAGAS, de nacionalidade brasileira, pensionista, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.  

Cubatão, 19 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: SEBASTIÃO FRANCISCO MAÇUCATO e MARILENE ABREU VIEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar de topografi a, RG n.º 123683555 - SSP/SP, CPF n.º 01799342875, com 59 
anos de idade, natural de DORES DO RIO PRETO - ES (Dores do Rio Preto-ES  Livro nº 18, fl s. nº 40, Termo nº 
6802), nascido no dia dezesseis de junho de mil novecentos e sessenta (16/06/1960), residente na Rua do 
Cortume, 19, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: smacucato@gmail.com, fi lho de GERALDO MAÇUCATO, falecido 
há 28 anos e de TEREZINHA MARTINS MAÇUCATO, do lar, com 85 anos de idade, residente em SANTOS - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, domés� ca, RG n.º 194804975 - SSP/SP, CPF 
n.º 09202467889, com 52 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de maio de mil 
novecentos e sessenta e sete (17/05/1967), residente na Rua do Cortume, 19, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: 
marileneabreu.v@gmail.com, fi lha de DANIEL ALVES PEREIRA, falecido há 1 ano e de EUNICE ABREU VIEIRA, 
falecida há 6 anos. Divorciada de Oriosvaldo Faus� no de Almeida conforme sentença datada de 23/06/1998 
proferida pelo Juízo de Direito da 2ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº172/97. Se alguem sou-
ber 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 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: RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO e SHEILA CRISTINA LOPES DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 141294358 - SSP/SP, CPF n.º 02929558806, com 59 anos 
de idade, natural de AXIXÁ - MA (Cubatão - SP  Livro nº 68, fl s. nº 83, Termo nº 9245), nascido no dia qua-
tro de setembro de mil novecentos e cinquenta e nove (04/09/1959), residente na RUA Ver.Josafá Balbino 
dos Santos, 343, Bloco E1, Ap.103, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: sheila.c.l.da.gmail.com, fi lho de ANTONIO 
DA SILVA RIBEIRO, falecido há 13 anos e de MARIA DOS REMÉDIOS RIBEIRO, falecida há 13 anos . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 300073355 - SSP/SP, CPF n.º 34439629806, 
com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 58, fl s. nº 54, Termo nº 5236), nascida no 
dia oito de abril de mil novecentos e setenta e oito (08/04/1978), residente na RUA Ver.Josafá Balbino dos 
Santos, 343, Bloco E1, Ap.103, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de FRANCISCO LOPES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em MACHADOS - PE e de MARIA DE 
LOURDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 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: MILTON JOSÉ DA SILVA e IVANIL EVARISTA DA SILVA COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 21746967X - SSP/SP, CPF n.º 88465640815, com 66 anos de idade, 
natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, nascido no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e cinquen-
ta e três (25/03/1953), residente na Rua Santo Antônio de Pádua, 38, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lho de OSVALDO JOSÉ DA SILVA, desaparecido há 66 anos e de FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida 
há 50 anosDivorciado de Adriana Aparecida Jesus de Oliveira, conforme sentença datada de 05/12/2005, 
proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº811/03.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 200586464 - SSP/SP, CPF n.º 09365484871, 
com 63 anos de idade, natural de UBATÃ - BA, nascida no dia sete de maio de mil novecentos e cinquenta e 
seis (07/05/1956), residente na Rua Santo Antônio de Pádua, 38, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha 
de ILDETE EVARISTO DA SILVA, falecida há 15 anos. Viúva de José Mar� ns Costa, falecido aos 10/02/2017, 
conforme termo lavrado ás fl s.61, do Livro C-263, sob nº166549, em 1ªSubdistrito 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 publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 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: THIAGO BARBOSA LOPES e GISLEIDE DE ANDRADE FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 489371589 - SSP/SP, CPF n.º 43504856866, com 26 
anos de idade, natural de OROBÓ - PE (Bom Jardim  Livro nº 12, fl s. nº 196, Termo nº 15132), nascido no dia 
dez de março de mil novecentos e noventa e três (10/03/1993), residente na Avenida Ferroviária II, 36, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ADEILZO SOARES LOPES, montador de andaime, com 49 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LAUDICÉA BARBOSA DE OLIVEIRA LOPES, do lar, com 44 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 430324479 - SSP/SP, CPF n.º 35928978880, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
sete de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (07/10/1994), residente na Avenida Ferroviária II, 36, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de SEBASTIÃO FRANCISCO FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDILENE SILVA DE ANDRADE, de 
nacionalidade brasileira, vigilante, com 4 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 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, 17 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: FELIPE SILVA DE SOUSA e ROSANGELA DA COSTA FERREIRA DE SOUSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 423447105 - SSP/SP, CPF n.º 44762351822, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(11/10/1994), residente na RUA Jacinto Rodrigues Ferreira, 22, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de SALERMO RUFINO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 43 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ROSILENE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 43 anos de 
idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Rosangela da Costa Ferreira de Sousa, conforme sentença 
datada de 11/02/2019, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca  de Cubatão-SP, nos autos de 
nº1000278-37.2019.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, operadora de 
loja, RG n.º 366143268 - SSP/SP, CPF n.º 41784902810, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e cinco (05/06/1995), residente na RUA Jacinto Rodrigues 
Ferreira, 22, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO FERREIRA JUNIOR, de nacionalidade 
brasileira, funcionário público, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SEVERINA MARIA DA 
COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Felipe Silva de Sousa, conforme sentença datada de 11/02/2019, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª 
Vara da Comarca  de Cubatão-SP, nos autos de nº1000278-37.2019.8.26.0157. 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, 09 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: MARCOS CARNEIRO RODRIGUES e JULIANA BASTOS OLIVEIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de operação, RG n.º 598367561 - SSP/SP, CPF 
n.º 10483622648, com 27 anos de idade, natural de CATAGUASES - MG (Cataguases-MG  Livro nº 
111, fl s. nº 23, Termo nº 25198), nascido no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa 
e um (18/12/1991), residente na Avenida Beira Mar, 841, apt.22, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ ANTONIO PIO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
55 anos de idade, residente em CATAGUASES - MG e de RAQUEL CARNEIRO RORIGUES, de naciona-
lidade brasileira, com 50 anos de idade, residente em CATAGUASES - MG . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 583377750 - SSP/SP, CPF n.º 47949263830, com 19 
anos de idade, natural de PRAIA GRANDE - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 58, fl s. nº 177, Termo nº 
39402), nascida no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e nove (24/08/1999), 
residente na Rua Maria Cris� na, 1155, apt.03, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
JEAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, técnico de informá� ca, com 38 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIDALVA NEVES BASTOS, de nacionalidade brasileira, 
cabeleireira, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 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 Có-
digo Civil Brasileiro: RAFAEL FERREIRA DA SILVA e RAFAELA XAVIER DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, RG n.º 42756613 - SSP/SP, CPF n.º 41666318884, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 167, fl s. nº 79, Termo nº 48641), 
nascido no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (25/09/1994), resi-
dente na Rua Nossa Senhora da Aparecida, 27, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: rafaelferreira.94@
hotmail.com, fi lho de ANDERSON FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 
40 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CATIA ELAINE PEREIRA DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, técnica em contabilidade, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, RG n.º 54712667 - SSP/SP, CPF n.º 
44492292829, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 198, 
fl s. nº 127, Termo nº 119480), nascida no dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e seis 
(18/03/1996), residente na Rua das Mangabeiras, 100, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: xavier.ra-
faela@hotmail.com, fi lha de EDÉSIO VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, encarregado, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EUZA MARIA XAVIER DOS SANTOS, de nacio-
nalidade 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, 14 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: JOSÉ UILSON DA SILVA e VIVIANE LIMA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 254203334 - SSP/SP, CPF n.º 16158337811, com 45 anos de idade, natural 
de BELO JARDIM - PE (Belo Jardim-PE  Livro nº 1, fl s. nº 7, Termo nº 37), nascido no dia onze de maio de mil 
novecentos e setenta e quatro (11/05/1974), residente na Avenida Ferroviária, 150, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MARIA LUZINETE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
serviços gerais, RG n.º 443806032 - SSP/SP, CPF n.º 35449212860, com 36 anos de idade, natural de SÃO 
PAULO - SP (São Paulo - 29º Subdistrito - Santo Amaro  Livro nº 175, fl s. nº 140, Termo nº 161805), nascida 
no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e três (10/07/1983), residente na Avenida Ferroviária, 150, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de EDVALDO DAS NEVES SOUZA, desaparecido há 22 anos 
e de SANDRA LUCIA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em SÃO 
PAULO - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 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: JOSÉ ELSON DOS SANTOS e MÔNICA BARBOSA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 577806075 - SSP/SP, CPF n.º 37393072858, com 40 anos de 
idade, natural de CÍCERO DANTAS - BA, nascido no dia quinze de dezembro de mil novecentos e setenta e 
oito (15/12/1978), residente na Avenida Fernando Santos de Oliveira, 320, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, aposentado, com 85 anos de idade, residente em CÍCERO 
DANTAS - BA e de JOSEFA BORGES DA COSTA, do lar, com 70 anos de idade, residente em CÍCERO DANTAS - BA 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, RG n.º 379485229 - SSP/SP, CPF n.º 
23036960899, com 31 anos de idade, natural de CUMARU - PE, nascida no dia vinte e seis de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (26/02/1988), residente na Avenida Fernando Santos de Oliveira, 320, Bolsão 7, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de PAULO FRANCISCO DOS SANTOS, falecido há 3 anos, com 62 anos de idade 
e de MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA, aposentada, com 62 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 agosto de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Sociedade de Melhoramentos do Bairro da Vila Nova

Fundada em 25 de Junho de 1958 – Reconhecidas de U� lidade Pública 
Lei 462/63  -  CNPJ: 47498605/0001-18

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária

Usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convocamos todos 
os associados, quites e em pleno gozo de seus direitos, a comparecerem à Assembleia 
Geral Extraordinária, que será realizada na sede social da Sociedade, site à Av. Nações 
Unidas, 344 dias 15 de Setembro de 2019 – (domingo), das 10:00 horas em primeira 
chamada, com a metade  mais um dos sócios ou às 10:30 h em segunda convocação com 
qualquer numero de associados presentes e término às 16:00 horas.
Ordem do dia: Eleição para órgão dirigente da Associação, por chapa completa, ou seja: 
Presidente, Vice Presidente, membros da Diretoria Execu� va e membros do Conselho 
Fiscal.
Notas:
1 – O requerimento de inscrição da(s) chapa(s) completa(s), com os nomes dos candida-
tos deverá ser entregue na secretaria da SMBVN, com até 05 dias antes da votação, em 
03 vias assinadas por todos os integrantes, sendo: 
A 1ª via será para arquivo da Sociedade;
A 2ª via será fi xada na Sede Social da Sociedade;
A 3ª via será o protocolo dos candidatos.
2 – Do Requerimento deverá constar os seguintes dados dos candidatos: nomes comple-
tos, estado civil, nacionalidade, profi ssão, CPF, RG e endereço.
3 – Não poderão se inscrever candidatos menores de 18 anos, ou não es� verem rigoro-
samente em dia com suas contribuições ou tenham menos de seis meses de efe� vação 
no quadro social da en� dade.

Cubatão, 21 de Agosto de 2019.
Eladio Pereira Mota

Administrador Provisório
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