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Municípios da 
Baixada, incluindo 
Cubatão, correm ris-
co de fechar o ano 

no vermelho e não 
cumprirem as metas 
fiscais. 

Relatório do Tribu-

nal de Contas do Es-
tado, aponta onde es-
tão os problemas que 
devem ser corrigidos.

Outros quatro 
municípios, como o 
Guarujá, tiveram o 
sinal verde do TCE, 

que não viu riscos 
de descumprimen-
to de metas fiscais. 
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GUARUJÁ

Nesta semana a Câmara do Guarujá deu uma aula de democracia, com a posse de 15 jovens vereadores, escolhidos entre dois 
mil alunos de 14 a 18 anos.  A emocionante cerimônia aconteceu no Plenário da Casa e, a partir de agora, eles tem uma agenda 
pública a cumprir e prazo para apresentar projetos que atendam as demandas dos jovens da cidade e podem virar lei. 03

O frio apertou e a Unipar Carbocloro doou 
cobertores de casais novos. Produtos foram 
entregues ao Fundo Social, nesta semana. 04
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deputado federal 
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proíbe ouvir som 
alto no busão, 
lotação e prédios 
públicos

Moradores do 
Pilões protestam 
contra buracos 
na entrada 
do bairro

Depois de ‘chegar 
chegando’ com 
Kayo Amado em 
São Vicente, 
Podemos quer 
mostrar força 
no Guarujá

Reclamação 
do comercio: 
galera anda 
de bicicleta
na avenida 
Nove de Abril 
e  autoridades 
não fazem nada

Cubatão 
recebe 3,7 
milhões do 
Condesb para 
pavimentação

RENOVANDO

Domingo 
tem desfile 

do 7 de 
setembro, 

em Cubatão
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Condesb libera 3,7 mi para Cubatão

Proibido ouvir som alto no busão

Bicicleta na Avenida
Na principal avenida comercial de Cubatão é corriqueiro ver 

pessoas andando de bicicleta, colocando em risco a integridade 
física de quem prestigia o comercio local. A falta de educação é 
motivada pela falta de � scalização. 

Fica o alerta às autoridades do município.

Refi s Guarujá
Já está em vigor e vai até o � -

nal de outubro, o novo Re� s do 
Guarujá. IPTU, ISSQN, taxas, 
contribuições de melhorias, 
inclusive multas tributárias, 
poderão ser parceladas em até 
120 meses. Quem pagar à vista 
receberá 100% de desconto nas 
cobranças de multas e juros.

O dispositivo valerá para 
débitos até 31 de dezembro de 
2018. Saiba mais no nosso site, 
através do QR Code ao lado.

Cidadão
Nome histórico do jornalis-

mo regional Carlos Ratton re-
cebeu o título de cidadão gua-
rujaense. Fruto de indicação do 
presidente Edilson Dias, a ou-
torga ao jornalista valoriza tam-
bém todos os pro� ssionais que 
executam  o jornalismo sério e 
independente, que se torna cada 
vez mais imprescindível diante 
do avanço das fakes e uso ina-
propriado dos meios digitais.

Juntos Podemos 
Nomes expressivos da política, incluindo ex-vereadores e o 

popular  Jesus, que foi presidente do DEM Guarujá por 13 anos, 
assinam a � cha de � liação com o Podemos, neste sábado. À fren-
te das articulações, o presidente  Magaiver  disse que o Partido já 

trabalha intensamente para ter 
participação decisiva nas elei-
ções do ano que vem. Além da 
� liação de importantes nomes 
para formar uma forte chapa de 
vereadores, o Partido também 
ensaia vôos para a majoritária. 
Nas cidades vizinhas o Pode-
mos já decidiu que vai disputar 
com Kayo Amado em São Vi-
cente e Adalberto Ferreira (atu-
almente secretário de Finanças 
de Guarujá), em Cubatão.

Chegou chegando
Também no Podemos, o jovem Kayo Amado está tirando o 

sono das velhas raposas políti-
cas de São Vicente. Na semana 
passada ele protagonizou even-
to com a presença de grandes 
lideranças políticas, incluindo 
a presidente nacional do Par-
tido e até senador.

Mas o troco veio logo, com 
potencial real de eleição no 
ano que vem, Amado já é alvo 
de ódio e o evento virou alvo 
de representações contra o 
Podemos e o deputado Márcio 
da Farmácia.

O Fundo Metropolitano 
do Conselho de Desenvolvi-
mento da Baixada liberou R$ 
3.700.000,00 para obras de re-
cuperação urbana de Cubatão, 
desenvolvidas atualmente pela 
Prefeitura. Os recursos para 
Cubatão foram os maiores apro-
vados pelo Condesb na reunião 
que aconteceu na sede da Acic. 

Bertioga teve liberados R$ 
957.284,45 para reurbanização 
da entrada da cidade, e Santos, 
R$ 546.095,40, para aquisição 

A Câmara Federal aprovou 
texto do deputado Junior Bo-
zzella, que proíbe a utilização 
de aparelhos de som com alto-
-falantes e similares, incluindo 
aparelhos celulares sem fones de 
ouvido, no interior dos veículos 
de transporte públicos e prédios 
públicos, independentemente 
do órgão ou ente responsável 
por sua administração.

 A proibição vale para ôni-
bus, microônibus, vans, peruas, 
lotações, todos os tipos de veí-

de equipamentos médicos-
-hospitalares e mobiliários 
destinados à policlínica Jaba-
quara.

O Condesb decidiu, tam-
bém, desbloquear R$ 1,7 
milhão para implantação do 
projeto Primeiríssima Infân-
cia na região. Esse projeto 
tem por objetivo a redução da 
mortalidade infantil, median-
te a adoção de medidas pre-
ventivas em crianças desde a 
fase de gestação até 3 anos .

culos sobre trilhos e também 
as embarcações, destinadas ao 
transporte coletivo.

Se sancionada, o descumpri-
mento da lei poderá implicar no 
convite de retirada do infrator 
do veículo e até intervenção poli-
cial. “A proibição é para som alto 
tocado de forma persistente, não 
para  artista que está brevemente 
mostrando o seu trabalho com o 
som leve, por exemplo”, explica o 
deputado autor do substitutivo 
aprovado na Câmara. 

Recuperação urbana
A verba de Cubatão será para 

repavimentação de ruas, aveni-
das e praças em todos os bairros, 
assim como em reparos no siste-
ma de microdrenagem. O projeto 
total é de R$ 15 milhões.

A reunião foi coordenada pelo 
presidente Luis Maurício, prefei-
to de Peruíbe, com a presença do 
prefeito de Bertioga, Caio Ma-
theus e de Praia Grande Mourão. 
Cubatão foi representada pelo 
vice, Pedro Sá.

Relatório divulgado pelo Tri-
bunal de Contas aponta risco 
nas contas de algumas cidades 
da Região e aponta outras qua-
tro cidades com ‘bandeira ver-
de’ para o resto do ano.

Quatro cidades da Região 
estão com as contas em risco. 
Cubatão, Bertioga, Praia Grande 
e São Vicente receberam o alerta 
vermelho do Tribunal de Contas 
do Estado, divulgado em uma 
análise feita pelo TCE relativo ao 
terceiro bimestre de 2019, relati-
vos aos meses de maio e junho, 
conforme prevê a LRF.

O alerta vermelho apontan-
do pelo relatório indica que 
prefeituras nessa condição têm 
receita insu� ciente. A classi� -
cação vermelha é a mais grave 
entre as quatro faixas de alerta 
criadas pelo TCE. “Esse quadro 
� scal é grave. Havia uma expec-
tativa de melhor arrecadação 
para este ano, mas o que cons-
tatamos é que os municípios es-
tão arrecadando menos do que 
o previsto. É preciso corrigir a 
rota e ajustar as contas, ou seja, 
priorizar aonde vai se gastar e 
enxugar despesas”, a� rmou o 
presidente do TCE, Antonio 
Roque Citadini.

Todos os prefeitos cujas ci-
dades se enquadram nesta si-
tuação – de receita insu� ciente 
para o cumprimento das metas 
de resultado primário e/ou com 
indícios de irregularidades or-
çamentárias – foram noti� ca-
dos para que adotem providên-
cias segundo o previsto na LRF.

Quatro cidades podem 
fechar o ano no vermelho

ALERTA VERMELHO
Das quatro cidades com 

a indicação vermelha na Re-
gião, Cubatão tem 14 alertas 
de risco de não fechamento 
nas contas. Com isso, a cidade 
deve adotar medidas para con-
tenção de despesas, conforme 
aponta o TCE.

Questionada, a Prefeitura 
a� rma que “para recuperar o 
equilíbrio � scal e orçamen-
tário, em conformidade com 
a legislação, editou o decreto 
n° 11.051, de 12 de agosto de 
2019, contingenciando em 30% 
as despesas, mantendo as exce-
ções constitucionais na Saúde 
(15%) e Educação (25%), além 
dos compromissos com paga-
mentos da dívida herdada da 
administração anterior”, a� r-
mou o secretário de Finanças, 
Genaldo dos Santos. Ele justi-
� ca o “desequilíbrio � scal” em 
função da crise econômica que 
atinge o país: “Temos a desa-
celeração da atividade indus-
trial (principalmente), aliada 
ao dé� cit crescente da questão 
previdenciária municipal. Há 
despesa crescente ante uma re-
ceita cuja previsão ainda não se 
concretizou”.

SINAL VERDE
Guarujá está entre as cida-

des que tiveram o alerta verde, 
mas o Tribunal fez alguns aler-
tas quanto à documentação 
necessária para o fechamento 
das contas, mas não há risco de 
qualquer impacto nas � nanças 

do município.
Para o secretário de Finan-

ças do Guarujá, Adalberto Fer-
reira da Silva, este alerta verde 
é fruto do trabalho desenvol-
vido na cidade e que o prefei-
to Válter Suman, designou um 
grupo, envolvendo a secretaria 
de Governo e Controladoria 
do Município para veri� car os 
apontamentos feitos pelo TCE 
a � m de “corrigir possíveis 
lapsos e apresentar questiona-
mentos e explicações nos pon-
tos considerados necessários”

ALERTA VERMELHO 
(Grande quan� dade de 
alertas em vários � pos)
Ber� oga  15 alertas
São Vicente  15 Alertas
Cubatão  14 alertas
Praia Grande  11 alertas 

ALERTA LARANJA 
(Pequena quan� dade de 
alertas em vários � pos) 
Peruíbe  7 alertas

ALERTA VERDE 
(Pequena quan� dade de 
alertas de poucos � pos)

Guarujá  6 alertas
Santos  5 alertas
Mongaguá  4 alertas
Itanhaém  3 alertas

Pilões se manifesta
Cansados de esperar pela promessa que não se cumpriu, moradores 

do Pilões, em Cubatão fecharam a via de acesso ao bairro, em forma de 
protesto. A xiadeira generalizada foi por conta dos buracos na via de 
acesso ao bairro, que a Prefeitura tinha prometido resolver e, nada. Eles 
utilizaram móveis velhos e restos de materiais de construção para blo-
quear o Caminho de Pilões, única via de acesso ao bairro.

A Prefeitura disse que, em até 45 dias, apresentará um projeto para 
recuperar a entrada do bairro e o ponto � nal do ônibus e que, nesta se-
mana, realiza serviços de tapa-buraco.
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O prefeito do Guaru-
já Valter Suman entrega 
mais um importante equi-
pamento público para os 
munícipes. O Restaurante 
Popular do Santo Antônio, 

localizado na Alameda das 
Violetas, 330 - Vila Santo 
Antônio, reabre nesta sex-
ta-feira (30), à população. 
Totalmente repaginado 
pela Prefeitura, será admi-
nistrado pela Associação 
Casa Raoni, vencedora do 
chamamento público. 

Os cardápios são ela-
borados, cuidadosamente, 
por uma nutricionista, a 

Prefeitura reinaugura 
Restaurante Popular

Vereadores tomam posse 
na Câmara de Guarujá

fim de oferecer uma ali-
mentação saudável e ba-
lanceada.  O equilíbrio 
entre os nutrientes (pro-
teínas, carboidratos, sais 
minerais, vitaminas, fibras 

e água) em uma mesma 
refeição, possibilita o 
máximo aproveitamento 
pelo organismo, reduzin-
do os riscos à saúde. 

“Estamos reabrindo 
um importante equipa-
mento da Sedeas que, 
além de combater a 
fome, fortalece a política 
de segurança alimentar e 
nutricional do Municí-
pio, beneficiando diver-
sas famílias”, declarou o 
secretário de Desenvol-
vimento e Assistência 
Social, NicolaciFincatti.

 
Restaurante 
Popular
Inaugurado em 2009 

o Restaurante Popular do 
Santo Antônio foi o segun-
do construído em Guaru-
já. Com investimentos da 
União, por meio da Caixa 
Econômica Federal, na 
ordem de pouco mais de 
R$ 350 mil, o Restaurante 

foi preparado para melhor 
atender a população usuá-
ria.

O imóvel recebeu todos 
os serviços de alvenaria, 
pintura, revisão de cober-
tura, elétrica, hidráulica e 
acabamento do forro do 
salão principal, além da 
colocação de portas, jane-
las, louças e metais. O pré-
dio também foi ampliado 
na parte da cozinha, ba-
nheiros e vestiários para 
os funcionários.

Além do Santo Antô-
nio, há mais dois equi-
pamentos no Município: 
o Restaurante Alimenta 
Cidadão - Tibério Biroli-
ni, no bairro Enseada – o 
primeiro da Cidade, que 
recebe a população desde 
2004 e foi construído in-
tegralmente com recursos 
municipais. No local (Rua 
Colômbia, s/nº - Vila Baia-
na) são servidas 650 re-
feições diárias, sendo 550 
para adultos e 100 para 
crianças.

O outro é o Bom Prato, 
em Vicente de Carvalho, 
que serve diariamente 150 
cafés da manhã e 1.200 

DE GRAÇA!
50 para crianças 
até 5 anos e 11 
meses
70 para 
encaminhamentos 
da rede 
socioassistencial

1 REAL

PARLAMENTO JOVEM

Cardápio da inauguração: estrogonofe de carne, arroz, feijão, batata palha, repolho 
bicolor e suco de uva; e de sobremesa, bombom. Serão 850 refeições por dia.

refeições. O equipamento 
público foi inaugurado em 
agosto de 2014 e funciona 
na Avenida Áurea Gonza-
lez de Conde, 47, na Vila 
Áurea.

 
Casa Raoni
A Associação Casa Ra-

oni (Rua Jânio Quadros, 

30 – Pae Cará), vencedora 
do chamamento público 
para administrar o Res-
taurante Popular do Santo 
Antônio, atua no primeiro, 
segundo e terceiro setor 
realizando projetos nas 
áreas de educação, assis-
tência social, saúde, segu-
rança alimentar, cultura 

e outros. “Agradecemos a 
parceria com a Prefeitura, 
junto à Sedeas, pois um 
trabalho nessa dimensão 
só se concretiza se unir-
mos forças com aqueles 
que acreditam em um bem 
maior”, afirmou a diretora 
da entidade,ValeriaBoreli.

Os 15 vereadores e su-
plentes do projeto Parla-
mento Jovem de Guarujá 
tomaram posse dos man-
datos neste dia 27 na Câ-
mara.  Até o fim do ano, 
eles deverão apresentar 
projetos que atendam as 
demandas dos jovens - e 
que poderão se tornar leis.

“Quando pensei no 
projeto, queria que fosse 
de fato um marco na his-
tória de cada jovem e que 

esta experiência produ-
zisse transformações pro-
fundas e promissoras na 
vida escolar, comunitária 
e familiar de todos”, disse 
o vereador Edilson Dias 
(PT), presidente da Casa e 
autor do projeto.

 A iniciativa, capi-
taneada pela Escola do 
Legislativo de Guarujá 
(ELG), tem por objetivo 
trabalhar o exercício da 
cidadania entre jovens 

que estão na faixa etária 
de 14 a 18 anos. Na sema-
na passada, titulares e su-
plentes passaram por um 
treinamento, na Câmara.

As atividades prelimi-
nares ocorreram nos dias 
21 e 22. “Mostramos as 
dependências no Legisla-
tivo; explicamos o funcio-
namento da sessão de pos-
se, o funcionamento dos 
trabalhos das comissões e, 
sobretudo, auxiliamos no 

conteúdo dos discursos e 
das propostas que preten-
dem apresentar”, explica 
Estevam Francischini Jú-
nior, diretor da ELG.

 
CALENDÁRIO 
Novos encontros 

acontecerão nos meses de 
setembro (dias 5 e 25) e 
outubro (7 e 9), desta vez, 
com foco na formação 
dos vereadores juvenis. Já 
no dia 10 de outubro ha-

verá uma sessão delibera-
tiva, quando os vereado-
res juvenis apresentarão 
seus projetos e votarão 
cada uma das propostas. 

 
MANDATOS
O mandato vai até o 

final deste ano. Todos os 
projetos aprovados serão 
encaminhados à Mesa 
Diretora da Câmara que, 
por sua vez, poderá en-
campá-los, tornando-os 
passíveis de promulgação.

 
CANDIDATURAS
As candidaturas foram 

definidas em maio, quan-
do representantes da ELG 
estiveram nas escolas,  
explicando o projeto. Os 
interessados registraram 
suas chapas,  e fizeram 
campanhas.  As eleições 
reuniram mais de 2 mil 
estudantes de escolas mu-
nicipais e estaduais - to-
dos de turmas do 9º ano 
do Ensino Fundamental. 
Cada unidade teve um re-
presentante eleito.

PARIDADE
“Com grande alegria 

vejo que praticamente a 
metade do Parlamento será 
ocupado por mulheres. 
Bom imaginar que as pró-

ximas gerações serão mais 
igualitárias do ponto de 
vista de gênero que a nos-
sa”, disse Edilson Dias, que 
defende paridade de 50% 
de gênero nos três níveis do 
Legislativo brasileiro.  

PARLAMENTO
O projeto foi aprova-

do em novembro 2018, 
nos moldes adotados com 
sucesso em centenas de 
cidades como São Paulo, 
BH e Jundiaí. Nesta pri-
meira edição participam 
as escolas: EM Benedict 
Bilac (Perequê); EM Maria 
Aparecida Araújo (Morri-
nhos II); EM Dirce Valério 
(Tejereba); EM 1º de Maio 
(Jd. Boa Esperança); EM 
Ramos Camargo (Morri-
nhos III); EM Francisco 
Figueiredo (Santa Clara); 
EM Lúcia Flora (Jd. Pro-
gresso); EM Napoleão (Jd. 
Maravilha) EM Ivonete da 
Silva (Jd. Conceiçãozinha); 
EM Benedito Cláudio 
(Vila Alice); EM Lucimara 
de Jesus, (Santa Rosa); EM 
Gladston Jafet (Vila Li-
gia); E.E. Paulo Clemente 
Santini (Jardim Praiano); 
E.E Prefeito Domingos de 
Souza (Jardim Santa Ma-
ria) e E E Profa Lamia Del 
Cistia (Vila Aurea).

Autor do projeto, o presidente Edilson Dias discursa junto aos jovens vereadores, quase 50% mulheres.
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Unipar Carbocloro entrega 
cobertores e agasalhos ao FSS
Doação foi destinada à Campanha do Agasalho

Um total de 178 cober-
tores de casal novos, além 
das doações de agasalhos 
e roupas feitas pelos fun-
cionários, foi entregue 
nesta quarta-feira (14) 
ao Fundo Social de So-
lidariedade de Cubatão 
(FSS) pela indústria Uni-
par Carbocloro S.A., com 
o objetivo de auxiliar na 
Campanha do Agasalho 
2019.

Os produtos foram 
entregues por Renato 
Silvestre Leite, do setor 
de Comunicação, e pela 
coordenadora de Rela-
ções Humanas Alessan-
dra Baroni, sendo recebi-
dos pelo jornalista Carlos 
Pimentel Mendes, repre-

sentante da presidente 
do Fundo Social, Adeíza 
Monteiro Oliveira.

Como foi salientado 
então, neste ano a Cam-
panha do Agasalho em 
Cubatão já supera em 
38% o total de 14.821 pe-
ças arrecadadas em 2018: 
os últimos números par-
ciais registram um total 
de 20.551 peças, depo-
sitadas em 61 caixas de 
coleta espalhadas pelo 
Município ou entregues 
diretamente ao FSS. A 
campanha municipal no-
vamente se articulou com 
a campanha estadual e a 
metropolitana, com di-
versas ações de divulga-
ção da importância de se 

doar produtos novos ou 
em bom estado e atuações 
conjuntas como o Bazar 
Metropolitano, que ar-
recadou recursos para a 
compra de mantas.

Tanto agasalhos como 
cobertores e mantas vêm 
sendo distribuídos à po-
pulação na medida em 
que vão sendo recebidos 
e triados, em eventos rea-
lizados nas comunidades 
(Água Fria, Morro do Ín-
dio, Vila dos Pescadores, 
Pilões) e no atendimento 
normal às famílias ca-
dastradas em programas 
sociais e encaminhadas 
pelos Centros de Referên-
cia em Assistência Social 
(CRASs).

CAMPANHA

Em Guarujá, o 1º Festival Internacio-
nal de Balonismo, aconteceu último 
sábado (24), na Praça Horácio Lafer, 
na Praia da Enseada, o evento inédito 
reuniu cerca de 15 mil pessoas. Balões 
gigantes coloridos, de 40 metros de 
altura encantaram o público. Além 
dos balões e de shows das bandas 
S/A, Brazucas e Dog Joe, os visitantes 
puderam acompanhar o trabalho dos 
grafiteiros Willis Cavalcante e o KMJ 
que possuem intervenções em vários 
cantos do Brasil.

Higor Abreu/PMG
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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

(13) 99185-6069  98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Imóvel comercial na Av. 

Nove de Abril, Centro, 1º 
andar.  130,50 m2

• Salão comercial no Centro
• Salão Comercial na Av. 

Nações Unidas
• Apartamento no 

Casqueiro
• Sobrepostas no Vale Verde
• Galpão no Centro

VENDE
• Lindo sala living na 

Ilha Porchat
• Apartamento 02 

quartos, 
na VilaNova 
R$180.000,00

• EXCELENTE CASA 5 
quartos - piscina - 
garagem p/ três 
veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JEAN DELMIRO GOMES e VANESSA ALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedor, RG n.o 495728093 - SSP/SP,CPF n.o 41472708830, com 25 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de maio de mil novecentos e noventa e quatro (20/05/1994), 
residente na Estrada Vicinal Kiichiro Hatori, Km 6, Agrelo, FLÓRIDA PAULISTA - SP, E-mail: n/c, fi lho de ANA 
CRISTINA GOMES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em PAUDALHO 
- PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, operadora de empilhadeira, RG n.o 
460153511 - SSP/SP, CPF n.o 38101729879, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia 
vinte e quatro de maio de mil novecentos e oitenta e oito (24/05/1988), residente na Avenida Bandeiran-
tes, 89, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOÃO BATISTA RUFINO DA SILVA, motorista, com 
51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ROSEANE ALVES DA ROCHA, falecida há 7 anos 
Divorciada de Bruno Oliveira dos Santos conforme sentença datada de 26/11/2018 proferida pelo Juiz de 
Direito da 2aVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de no1002207-42.2018.8.26.0157 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: FERNANDO PAULO DA SILVA ROSENDO e EMANOELY SANTANA DE SOUSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.o 495359245 - SSP/SP, CPF n.o 06226542500, com 
26 anos de idade, natural de CAMAÇARI - BA (Camaçari-BA Livro no 73, fl s. no 150, Termo no 47397), nas-
cido no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e três (12/06/1993), residente na Rua 04, 118, Cota 
200, Cubatão - SP, E-mail: fp279500@gmail.com, fi lho de JOSÉ LAZARO BULCÃO ROSENDO, de nacionalidade 
brasileira, músico, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA NILZA DIAS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.o 4115894 - SSP/PB, CPF
n.o 11939586445, com 22 anos de idade, natural de CAJAZEIRAS - PB (Cajazeiras- PB Livro no 60, fl s. no 487, 
Termo no 35926), nascida no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (16/02/1997), 
residente na Rua 04, 118, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: emanoelly253@gmail.com, fi lha de MANOEL FER-
REIRA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, taxista, com 57 anos de idade, residente em CAJAZEIRAS - PB 
e de EDIANA ROSA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em
CAJAZEIRAS - PB 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, 21 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 ROBERIO DA SILVA e ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, cozinheiro, RG n.o 36008431 - SSP/SP, CPF n.o 29048782899, com 39 anos de idade, 
natural de JUAZEIRO DO NORTE - CE (Juazeiro do Norte-CE Livro no 12, fl s. no 278, Termo no 12867), nascido 
no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta (05/01/1980), residente na Rua Amaral Neto, Caminho 
São Camilo, 81, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: roberio_lc@hotmail.com, fi lho de BENEDITO MA-
RIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA CASSIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 59 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteia, auxiliar de cozinha, RG n.o 
470127326 - SSP/SP, CPF n.o 31153404869, com 35 anos de idade, natural de ARAPIRACA - AL (Arapiraca-AL 
Livro no 47, fl s. no 55, Termo no 53296), nascida no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(20/06/1984), residente na Rua Amaral Neto, Caminho São Camilo, 81, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
E-mail: anapaula.nicolly321@gmail.com, fi lha de EDIVALDO PAULO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pe-
dreiro, com 62 anos de idade, residente em ARAPIRACA - AL e de MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SILVA, 
de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 58 anos de idade, residente em BERTIOGA - 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, 21 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: LEONARDO HENRIQUE COSTA e JAQUELINE VIRGINIA GOMES PEREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, fi scal de dragagem, RG n.o 42830751 - SSP/SP, CPF n.o 44444951893, com 
26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão Livro no 160, fl s. no 233, Termo no 46009), nascido no dia 
dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e três (18/08/1993), residente na AVENIDA Nossa Senhora 
da Lapa, 370, apto: 35, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de LUIZ ANTONIO COSTA, de nacionalidade 
brasileira, mecânico, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUSSARA SUELI MARQUES 
COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.o 40049136 - SSP/SP, CPF n.o 41618139886, com 
23 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá Livro no 67, fl s. no 192, Termo no 46217), nascida no 
dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (01/09/1995), residente na AVENIDA Nossa 
Senhora da Lapa, 370, apto: 35, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LUZIMAR GOMES PEREIRA, de 
nacionalidade brasileira, corretor de imóveis, com 51 anos de idade, residente em BERTIOGA - SP e de LUCI-
MARY GOMES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em BERTIOGA 
- 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, 21 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: NEUSVALDO SANTOS e PERCI DAS GRAÇAS ELIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.o 360962713 - SSP/SP, CPF n.o 70138982449, com 50 anos de idade, na-
tural de FEIRA GRANDE - AL (Feira Grande-AL Livro no 12, fl s. no 602, Termo no 9062), nascido no dia vinte 
e três de abril de mil novecentos e sessenta e nove (23/04/1969), residente na Avenida Cruzeiro do Sul, 
135, fundos, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de FRANCISCO SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
agricultor, com 67 anos de idade, residente em ARAPIRACA - AL e de JOSEFA SOARES DA SILVA, falecida 
há 2 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.o 254893612 - SSP/SP, 
CPF n.o 13389150889, com 46 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 41, fl s. no 119, 
Termo no 31731), nascida no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e setenta e dois (26/09/1972), 
residente na Avenida Cruzeiro do Sul, 135, fundos, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JERONYMO 
ELIAS, falecido há 32 anos e de EREONIZIA VICENTE ELIAS, falecida há 6 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, 22 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: CLÉDSON CUNHA DE SOUZA e DENISE MEDEIROS DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.o 23484094 - SSP/SP, CPF n.o 16131087881, com 47 anos de 
idade, natural de PIATÃ - BA (Piatã-BA Livro no 19, fl s. no 101, Termo no 9419), nascido no dia dezenove de 
fevereiro de mil
novecentos e setenta e dois (19/02/1972), residente na Praça Santos Dumont, 206, Jd.Anchieta, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lho de FLAVIO GOMES DE SOUZA, falecido há 35 anos e de ADELZUITA CUNHA DE SOUZA, 
falecida há 29 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, RG n.o 20132981 
- SSP/SP, CPF n.o 08053963811, com 52 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2o Subdistrito) 
Livro no 82, fl s. no 232, Termo no 82122), nascida no dia dois de junho de mil novecentos e sessenta e sete 
(02/06/1967), residente na Praça Santos Dumont, 206, Jd.Anchieta, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de INÁCIO 
MEDEIROS DA SILVA, falecido há 36 anos e de SEBASTIANA MAGALHÃES MEDEIROS, falecida há 49 anos Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de 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: CÍCERO SEVERINO DA SILVA e MARLENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, operador de equipamento, RG n.o 371170242 - SSP/SP, CPF n.o 72517859434, 
com 52 anos de idade, natural de MARAGOGI - AL (Maragogi-AL Livro no 4, fl s. no 29, Termo no 2442), nascido 
no dia vinte de abril de mil novecentos e sessenta e sete (20/04/1967), residente na Rua Caminho São Leopol-
do, 1247, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de AMARO SEVERINO DA SILVA, falecido há 20 anos e de JÚLIA 
FERREIRA DA SILVA, falecida há 2 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.o 376161334 - SSP/SP, CPF n.o 38144095820, com 37 anos de idade, natural de BARREIROS - PE (Marago-
gí-AL Livro no 5, fl s. no 54, Termo no 4215), nascida no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(03/01/1982), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1247, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de AURINO 
RICARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em BARREIROS 
- PE e de HELENA MARIA OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente 
em MARAGOGI - AL Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de 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: PAULO ROBERTO DE SOUZA e VIVIANE MIRTES DA CONCEIÇÃO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, conferente, RG n.o 419204003 - SSP/SP, CPF n.o 30271457899, com 37 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oitenta e dois 
(26/07/1982), residente na Rua Roberto Mário San� ni, bloco 120, casa 03, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de ANTONIEL ALVES DE SOUZA, falecido há 20 anos e de IRENE MARIA DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Viviane Mirtes da Conceição, 
conforme sentença datada de 06/05/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1aVara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de no0001434.53.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada,-
do lar, RG n.o 378135016 - SSP/SP, CPF n.o 35211353811, com 34 anos de idade, natural de CATENDE - PE, 
nascida no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (02/04/1985), residente na Rua Roberto 
Mário San� ni, bloco 120, casa 03, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de AMARA MARIA DA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP Divorciada de Paulo 
Roberto de Souza, conforme sentença datada de 06/05/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1aVara do Foro 
de Cubatão-SP, nos autos de no0001434.53.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 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: ALEXSANDER DOMINGOS DOS SANTOS e BEATRIZ DUARTE DE SENA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, lixador, RG n.o 425006463 - SSP/SP, CPF n.o 42184042838, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 166, fl s. no 303, Termo no 48467), nascido no dia vinte e 
quatro de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (24/08/1994), residente na Rua Beira Mar, 435, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: heitor24082017@gmail.com, fi lho de ADYLSON MESSIAS DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IVONE DOMIN-
GOS NOVO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de vendas, RG n.o 391429218 - SSP/SP, CPF n.o 
48727812871, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 195, fl s. no 369, Termo no 
60075), nascida no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (24/01/1999), residente 
na Rua Santa Barbara, 3150, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: beatrizbd24@gmail.com, fi lha de IVANILDO 
PEREIRA DE SENA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de
APARECIDA DUARTE SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 42 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 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 Brasilei-
ro: HUMBERTO VERÍSSIMO PAIS DE MATOS e VANESSA DE AZEVEDO OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, técnico em telefonia, RG n.o 33085802 - SSP/SP, CPF n.o 34615855800, com 33 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1o Subdistrito Livro no 98, fl s. no 2, Termo no 59727), nascido no dia vinte e quatro 
de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (24/11/1985), residente na Rua Dom Pedro II, 1037, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: humberto_verissimo@uol.com.br, fi lho de JOSÉ MOREIRA DE MATOS, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentado, com 64 anos de idade, residente em CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA e de ELISABETH ALMEIDA PAIS DE MA-
TOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de saúde pública, RG n.o 48593630 - SSP/SP, CPF n.o 41650926812, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 152, fl s. no 101, Termo no 42693), nascida no dia 
primeiro de abril de mil novecentos e noventa e dois (01/04/1992), residente na Rua Dom Pedro II, 1037, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: vanessa.azv@gmail.com, fi lha de LAZARO SILVANO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VANILDE GONÇALVES DE AZEVEDO OLIVEIRA, de
nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 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: EVANDRO MODESTO RIBEIRO e MAYARA CRISTINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, auxiliar administra� vo, RG n.o 33877262 - SSP/SP, CPF n.o 29649792864, com 38 
anos de idade, natural de AREIA - PB (Areia-PB Livro no 12, fl s. no 236, Termo no 117776), nascido no dia 
quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e um (14/04/1981), residente na Avenida 9 de Abril, 1713, 
Centro, Cubatão - SP, E-mail: evandro.modesto69@gmail.com, fi lho de SEVERINO RIBEIRO, de nacionalidade 
brasileira, agricultor, com 86 anos de idade, residente em AREIA - PB e de MARIA MODESTO RIBEIRO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 80 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.o 567641806 - SSP/SP, CPF n.o 09950898412, com 26 
anos de idade, natural de GUARULHOS - SP (Guarulhos - SP (1osubdistrito) Livro no 612, fl s. no 209, Termo no 
340577), nascida no dia dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e dois (17/10/1992), residente na 
Avenida 9 de Abril, 1713, Centro, Cubatão - SP, E-mail: mayara92cris� na2019@gmail.com, fi lha de MANOEL 
MESSIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, residente em GUARULHOS - 
SP e de MARILENE SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 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, 26 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: PAULO CÉSAR DA SILVA SANTOS e REBECA BIANCA DA COSTA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.o 391433052 - SSP/SP, CPF n.o 31322732876, com 37 anos 
de idade, natural de BUÍQUE - PE (Buique-PE Livro no 09, fl s. no 12, Termo no 9092), nascido no dia dezessete 
de abril de mil novecentos e oitenta e dois (17/04/1982), residente na RUA Caminho São Bartolomeu, 192, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, agricultor, com 65 anos de idade, residente em PESQUEIRA - PE e de MARLUCE BESERRA DA SILVA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em PESQUEIRA - PE . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.o 451116422 - SSP/SP, CPF n.o 38310960824, 
com 30 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 14o Subdistrito - Lapa Livro no 187, fl s. no 
351, Termo no 111885), nascida no dia quinze de março de mil novecentos e oitenta e nove (15/03/1989), 
residente na RUA Caminho São Bartolomeu, 192, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de CLETO LUIS 
LEMOS DE OLIVEIRA, falecido há mais de 20 anos e de ANTONIA DA COSTA VILALVA, falecida há mais de 20 
anos Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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 Códi-
go Civil Brasileiro: JACKSON PABLO MANDU ALMEIDA e LARISSA PINHEIRO ANTUNES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de logís� ca, RG n.o 427466829 - SSP/SP, CPF n.o 
41199631876, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro no 159, fl s. no 382, Termo 
no 45760), nascido no dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa e três (19/07/1993), residente 
na RUA Luís Gustavo de Lima, 11, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de FRANCISCO DE SOUSA 
ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, com 44 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA DO CARMO MANDU, de nacionalidade brasileira, falecida há 3 anos . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.o 583301885 - SSP/SP, CPF n.o 48744225865, 
com 20 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1o Subdistrito Livro no 230, fl s. no 57, Termo no 
138489), nascida no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa e nove (22/08/1999), resi-
dente na RUA Luís Gustavo de Lima, 11, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de CARLOS EDUARDO 
ANTUNES, de nacionalidade brasileira, falecido há 18 anos e de KATIA PINHEIRO DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 36 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, 27 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: VANDERSON BORGES SILVA e ANDRESSA OLIVEIRA RODRIGUES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.o 334344189 - SSP/SP, CPF n.o 22916624813, com 
33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 115, fl s. no 197, Termo no 28064), nascido 
no dia nove de junho de mil novecentos e oitenta e seis (09/06/1986), residente na Rua Machado de Assis, 
303, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de VANDERLAN FERNANDES SILVA, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUSCILENE SANTOS BORGES, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.o 421762949 - SSP/SP, CPF n.o 35547651800, com 33 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 114, fl s. no 131, Termo no 27600), nascida no dia sete de 
abril de mil novecentos e oitenta e seis (07/04/1986), residente na Rua Machado de Assis, 303, Jardim Costa 
e Silva, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de EXPEDITO RODRIGUES, falecido há 10 anos e de EUNILDA APARECI-
DA DE OLIVEIRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, pensionista, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 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 BARBOSA DA SILVA e MARIANA DE SOUZA CARDOSO. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, designer, RG n.o 504271878 - SSP/SP, CPF n.o 38884080835, com 27 anos de idade, 
natural de SÃO PAULO - SP (Jardim America 20Subd de SP Livro no 58, fl s. no 27, Termo no 25339), nascido 
no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e dois (12/06/1992), residente na Rua Maria de Almeida 
Torres, 178, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de FRANCISCO LAVOR DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, motorista autônomo, com 56 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de DENISE BONANI BAR-
BOSA SILVA, de nacionalidade brasileira, ofi cial de escola, com 54 anos de idade, residente em OSASCO - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente comunitária de saúde, RG n.o 459729809 
- SSP/SP, CPF n.o 34668222895, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro no 134, fl s. no 
347, Termo no 35775), nascida no dia quatorze de maio de mil novecentos e oitenta e nove (14/05/1989), 
residente na Rua Maria de Almeida Torres, 178, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de CELSO ROBERTO 
CARDOSO, de nacionalidade brasileira, falecido há 2 anos e de MARIANGELA DE SOUZA SANTOS CARDOSO, 
de nacionalidade brasileira, advogada, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e pu-
blicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 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: ERNANDES JOSE DA SILVA e LAURINIZA MENDONÇA DE SOUSA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.o 437592467 - SSP/SP, CPF n.o 
31523665823, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 95, fl s. no 128, 
Termo no 20036), nascido no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e três (30/03/1983), resi-
dente na Rua Nelson Muniz de Azevedo, 193, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MARIA 
JOSE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.o 428122188 - SSP/SP, 
CPF n.o 43944938895, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 162, fl s. 
no 368, Termo no 46940), nascida no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(26/01/1994), residente na Rua Cubatão, 148, Ilha Caraguatá, Cubatão -SP, E-mail: laury_mendonca@
hotmail.com, fi lha de JOSÉ LUCILANO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LAURENICE LIMA MENDONÇA DE SOUSA, 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, 28 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 VASQUES SIQUEIRA e POLLYANA BORGES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, inspetor técnico, RG n.o 49659836 - SSP/SP, CPF n.o 40555736857, com 27 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos - 1o Subdistrito Livro no 157, fl s. no 216, Termo no 95408), nascido no dia trinta e um de dezembro de mil 
novecentos e noventa e um (31/12/1991), residente na Avenida Beira Mar, 841, apto.21, Jardim Casqueiro, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSIMAR DA SILVA SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de EDNA VASQUES SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de contabilidade, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, 
RG n.o 48184692X - SSP/SP, CPF n.o 42219059804, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 
154, fl s. no 27, Termo no 43415), nascida no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e dois (17/04/1992), 
residente na RUA Almirante Barroso, 94, Jd.31 de Março, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de GENIVALDO ERMENSON 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, técnico de eletrônica, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de PATRICIA BORGES ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a 
e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 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 AMORIM DOS SANTOS e DANIELLE NAYARA DA COSTA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administra� vo, RG n.o 44397375 - SSP/SP, CPF n.o 30753011832, com 
35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro no 101, fl s. no 342, Termo no 22638), nascido no dia
onze de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (11/05/1984), residente na RUA Roberto Mario San� ni, 
265, apto: 303, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de GERALDO CARLOS DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, pintor, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ORLY MARIA DE 
AMORIM DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.o 46933142 - SSP/SP, CPF n.o 
37891195803, com 29 anos de idade, natural de OROBÓ - PE (Orobó-PE Livro no 11, fl s. no 112, Termo no 
11364), nascida no dia quatro de junho de mil novecentos e noventa (04/06/1990), residente na RUA Roberto 
Mario San� ni, 265, apto: 303, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JURANDIR GOMES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, construtor civil, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LU-
ZINALVA BELARMINA DA COSTA 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, 29 de agosto de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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