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20 anos

Descaso com a merenda 
vai parar no MP

O vereador Toni-
nho Vieira entrou 
com representação 
pedindo a inter-

PUBLICIDADE

MEIO AMBIENTE

EM CUBATÃO

Atlas 
ambiental 
identifi ca 
poluição 
atmosférica

venção do Minis-
tério Público para 
assegurar o direito 
da merenda para as 

crianças das esco-
las municipais de 
Cubatão. O verea-
dor também cobra 

que o prefeito e a 
secretária de Edu-
cação sejam res-
ponsabilizados pela 

negligência. 
A revolta dos 

pais com o abando-
no nas escolas mu-

nicipais começa a 
tomar proporções 
preocupantes. 02

Hygor Abreu / PMG

A Prefeitura de Gua-
rujá acaba de concluir 
a primeira etapa de um 
projeto inédito de mo-
nitoramento da polui-
ção atmosférica em áre-
as portuárias. Iniciativa 
que inclui o uso de bro-
mélias (foto) monitorou 
50 pontos, e é fruto de 
parceria com universi-
dades. 03

COLUNA DO CIDO BARBOSA 02

Mais louco que 
o Batman!
Ademário se des-
controla e desce o 
braço em vereador

Aumenta cri-
se política em 
Cubatão e PDT 
desliga vereado-
res governistas

Podemos anun-
cia Magaiver 
como candidato 
a prefeito em 
Guarujá

Guarujá 
revitaliza 
cemitérios e
 climatiza os 
velórios 

Cadeia Velha de 
Santos: ‘inapro-
priada’ para 
abrigar artistas 
e Agem

Liberado da ‘ca-
deia’, Prócida ar-
ticula para voltar 
ao comando de 
Mongaguá.



02 20 de setembro de 2019 acontecedigital.com.br    

JORNALISTA CIDO BARBOSA
Diretor Presidente 

BAIXADA SANTISTA Circulação  10 MIL EXEMPLARES Tiragem

REDAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - PUBLICIDADE
Rua Guarujá, nº 13 - Jd. Sta Tereza - Cubatão -SP
Tronco chave: (13) 3361-5212
jornalacontece@acontecedigital.com.br

Os artigos assinados 
são de responsabilidade 
de seus autores e não 

refletem, necessariamente, 
a opinião do jornal.Publicado desde 1999

Acontece Comunicações 036993790001-68

REDE SOCIAL
Jornal Acontece

@AconteceDigital

@AconteceDigital

  13 99792-3789

Prefeito do Podemos Apoio aos funcionários 
dos Correios

Velórios climatizadosPDT desliga vereadores governistas em Cubatão

coluna do 

Cido Barbosa
cidobarbosa@uol.com.br

MERENDA ESCOLAR

O presidente da Câmara de 
Guarujá vereador Edilson Dias 
(PT) apresentou Moção de Apoio 
à campanha dos funcionários dos 
Correios que recentemente sus-
pendeu a greve mantendo estado 
de atenção contra o que as lide-
ranças sindicais chamam de ata-
que à estatal com visível interesse 
de precarizar e depois, privatizar 
totalmente os Correios.

Entre as ameaças aos traba-
lhadores destacam-se o fecha-
mento de mais de 2.500 agências 
próprias, as alterações no Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários, 
cobrança de mensalidades e reti-
rada de dependentes do plano de 
saúde e suspensão de férias a par-
tir de abril para carteiros, aten-
dentes e operadores de cargas, 
além da redução da carga horária 
e do salário dos adm, extinção 
do cargo de operador de triagem 

e transbordo e, não realização 
de concurso público desde 2011 
e planos de demissão voluntá-
ria. “Declaramos todo apoio aos 
funcionários dos Correios e nos 
solidarizamos pela luta destes 
trabalhadores por melhorias nos 
serviços da empresa, pela valori-
zação pro� ssional e contra o des-
monte e privatização da empresa”, 
ressaltou Edilson Dias.

A Prefeitura de Guarujá está 
climatizando as salas de velórios 
dos cemitérios públicos.  Come-
çou pelo Cemitério de Vicente 
de Carvalho e, até a próxima 
semana, chega nos cemitérios 
Jardim da Paz (Morrinhos) e da 
Saudade (Vila Júlia). E já come-
çou a operação Dia de Finados 

com roçada, capinação, varrição 
e pintura.

Além da nova empresa para 
manutenção, os três já tinham 
recebido re� etores externos, be-
bedouros, tendas, ventiladores, 
computadores e impressoras.O 
próximo passo será instalar um 
sistema de monitoramento. 

Cadeia Velha Prócida de novo Mais louco que 
o Batman

É visível o mal estar entre a 
Agem e os grupos artísticos, na 
convivência compartilhada no 
prédio da antiga Cadeia Velha de 
Santos. A diretoria quer mudar a 
sede da Agem e já trabalha para 
inclusão de verba de aluguel para 
o orçamento do ano que vem.

Livre da acusação que o levou 
à cadeia por lavagem de dinheiro, 
Prócida (PSDB) tenta voltar ao co-
mando da Prefeitura de Mongua-
guá. Mais uma dor de cabeça para 
o vice que assumiu. Cabeça teria 
traído Prócida e, dizem que se ele 
voltar, ‘cabeças vão rolar’.

À luz do dia, em frente à Câmara 
e em público, o prefeito Ademário 
desceu do carro, pronunciou algu-
mas palavras de baixo calão e sentou 
a mão no vereador Pádua, que vinha 
acusando o governo por descaso 
com a saúde e educação em Cubatão.   

Agora é o� cial: por insistir no 
apoio ao atual prefeito, que atra-
vessa intensa crise política e de 
governo em Cubatão, os vereado-
res Ricardo Queixão e Aguinaldo 
Araújo não representam mais o 
PDT, na Câmara de vereadores. 
A decisão já foi comunicada ao 
presidente Roxinho, pelo novo 

diretório municipal eleito na úl-
tima semana. Apesar de não que-
rer mais os vereadores o Partido 
‘prefere evitar o desgaste do pro-
cesso de expulsão’ e os vereadores 
devem permanecer na sigla até a 
janela partidária de março, quan-
do poderão migrar para outro 
partido sem perder o mandato.

O partido comandado por Doji-
val Vieira seguirá na contundente 
oposição ao governo Ademário/
Pedro de Sá. “A união das forças 
do povo, e dos partidos do cam-
po democrático é fundamental 
para barrar o avanço do autori-
tarismo e do fascismo em Cuba-
tão e no país”, sintetizou Dojival

...Manifestações de pais indignados 
se tornaram recorrentes 

Nesta semana a direção na-
cional do Podemos decidiu que 

terá candidatura própria a prefei-
to no Guarujá  e fechou questão 
em torno da pré-candidatura do 
ex-vereador Magaiver, presidente 
municipal.

Homem de con� ança da depu-
tada federal, presidente nacional 
da sigla Renata Abreu e ligado ao 
deputado estadual Márcio da Far-
mácia, o novo prefeiturável rece-
beu carta branca para tocar o par-
tido e montar competitiva chapa 
de vereadores para eleição muni-
cipal do ano que vem.

PROJETO VITÓRIA
O Partido não irá se pautar 

por oposição ao atual prefeito 
ou tendências ideológicas de 
esquerda ou direita. O objetivo 
é buscar um arco de alianças de 
forma propositiva, dentro do 
projeto Vitória.  “Vamos focar 
em propostas para alavancar 
o desenvolvimento da cidade, 
como o estímulo à construção 
civil que gera desenvolvimen-
to, emprego e renda”, diz Ma-
gaiver.

Toninho Vieira apela ao 
MP para garantir merenda

A gestão do governo 
Ademário parece ter per-
dido também o controle 
das escolas municipais em 
Cubatão. Há muito tempo 
alunos sofrem com falta de 
aula e unidades estão cain-
do aos pedaços, por falta de 
manutenção. Sem vigilância 
adequada, este ano, 
as unidades passa-
ram a ser invadidas 
e; para piorar, agora 
falta merenda. 

Na tarde desta 
quinta-feira (19), o 
vereador Toninho 
Vieira entrou com 
uma representação 
pedindo a interven-
ção do Ministério Pú-
blico para assegurar o 
direito da merenda 
para as crianças aten-
didas na rede mu-
nicipal. O vereador 
também cobra que o 
prefeito Ademário e 
a secretária de Edu-

cação Marcia Terras sejam 
responsabilizados pela ne-
gligência. 

Toninho Vieira reclama 
ainda que o governo ‘está 
escondendo a prestação de 
contas e ordem de pagamen-
tos da merenda, solicitadas 
por ele’.

Depois de receber a 
informação da Prefeitu-
ra, Acontece entrou em 
contato novamente com 
pais de alunos, de esco-
las diferentes, para saber 
se houve algum equívoco, 
mas eles rea� rmaram, de 
forma contundente, as de-
núncias. Eles con� rmaram 

Prefeitura diz que não 
falta merenda...

...pais e prateleiras dizem 
outra coisa

Segundo nota o� cial 
da Prefeitura enviada ao 
Acontece ‘todas as crian-
ças estão sendo alimen-

tadas no turno escolar e 
nenhuma classe foi, nem 
será dispensada por falta 
de merenda. 

Segundo a Prefeitura a 
empresa Torres e Vianna, 
teria apenas modi� cado a 
qualidade dos alimentos e 

se comprometeu a regulari-
zar o fornecimento correto 
de alimentos, sendo alerta-
da de possíveis sanções. 

que houve mesmo suspen-
são de aulas por falta de 
merenda e que, em várias 
oportunidades, o que tem 
não é su� ciente para to-
das as crianças.  Na UME 
Amapá, no Jardim Cara-
guatá, as crianças passa-
ram a semana com bola-
cha e arroz.

Prateleiras vazias revelam a falta 
de alimentos...

Na redação, Toninho 
Vieira mostra denúncia 
feita ao MP

Controvérsia sobre pagamentos
Nos senadinhos po-

líticos da cidade e nas 
redes sociais, durante 
toda a semana, foi forte o 
burburinho de que o go-
verno municipal estaria 
tentando ‘quebrar’ a atual 

empresa para fazer um 
contrato emergencial com 
grupo de sua preferência. 
Acontece teve acesso a 
planilhas de consolidação 
de pagamentos que reve-
lam o pagamento de pou-

co mais de três milhões à 
empresa, nos últimos 11 
meses, diante de um con-
trato anual de oito milhões 
e meio: a conta não fecha. 

A Prefeitura disse ‘que 
não há pagamento em 

atraso.  E que, por en-
quanto, o contrato não 
será rescindido, embora 
considere a possibilidade 
de consultar outras em-
presas classi� cadas no 
pregão’.
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Estudo identifi ca 
poluição atmosférica

Nudaer tira lixo do rio

PRIMEIROS RESULTADOS

DIA DA LIMPEZA

meio ambiente

A Prefeitura de Guarujá 
concluiu a primeira etapa 
de um projeto inédito de 
monitoramento da polui-
ção atmosférica em áreas 
portuárias. A primeira cole-
ta de bromélias do Atlas da 
Poluição Ambiental, desen-
volvido pela Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
(Semam), identi� cou picos 
de poluição atmosférica em 
dois pontos, entre cerca de 
50 pontos monitorados. O 

Iniciativa inédita, o Atlas Ambiental que estuda área portuária faz parte 
de um acordo entre Prefeitura de Guarujá, USP e Uninove

levantamento é um impor-
tante indicativo para a cria-
ção de políticas públicas de 
mitigação do problema.

O Atlas consiste no mo-
nitoramento periódico da 
ramagem de bromélias da 
espécie barba-bode, deposi-
tadas em árvores de Vicente 
de Carvalho. O resultado, 
parcial, corresponde à pri-
meira coleta, realizada em 
fevereiro de 2019.

A pesquisa aponta picos 

de poluição em dois pon-
tos da Rua do Adubo, via 
de ligação entre a Cônego 
Rangoni e a Avenida Santos 
Dumont, que dá acesso aos 
terminais do Porto. O local 
possui estacionamento de 
carretas e semáforos, sen-
do a conhecido justamente 
pelo constante e intenso trá-
fego de veículos pesados.

A análise indicou altas 
concentrações de cobre e 
cádmio no ambiente, esti-

mulada pela ação de frear e 
acelerar os veículos. A pes-
quisa permite analisar, diag-
nosticar e identi� car quem 
são os agentes poluentes.

Atualmente, a Prefeitura 
realiza estudo para construir 
um pátio de caminhões, que 
visa a instalação de equipa-
mentos de controle ambien-
tal e de tráfego portuário, 
prevendo ainda ações am-
bientais de monitoramento, 
estudo e prevenção.

Hygor Abreu / PMG

Computadores, geladei-
ras, sofás, televisores, em-
balagens de leite, fraldas 
descartáveis e milhares de 
garrafas PET há anos são 
lançados no Rio Casqueiro. 
No próximo sábado, (21)  
Dia Mundial da Limpeza, a 
partir das 9h, com concen-
tração na Praça da Inde-

pendência, a ONG Nudaer 
realiza mais uma ação de 
limpeza no rio.

Será transmitido ao vivo 
pelo Youtube e Facebook. 
Em Cubatão, além da Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente, con� rmaram 
presença a Etec Cubatão, 
Comgás e Jornal Acontece. 



04 20 de setembro de 2019 acontecedigital.com.br

Para celebrar mais um ano de vida da Jô Gatinha, o 
Boteco Coração de Mãe fez jus ao nome e recebeu 
muitos amigos, em noite de música ao vivo e muito 
riso. A casa estava lotada, afi nal Coração de Mãe 
sempre cabe mais um

Paparicado pela fi lhona Thaís 
Fonseca, seo Wanderley 
comemora mais uma primavera

A Patrulha Canina 
se reuniu na missão 
de juntar os amigui-
nhos do Miguel para 
comemorar seus 3 
anos. Que aventura! 
Parabéns Miguel!

Esbanjando ale-
gria e vontade 

de viver, a Adeli 
reuniu os amigos 
na útima segun-
da para celebrar 

seu aniversário

por Jaque Barbosa Jaque Barbosa
@jaqueeebarbosa
13 97414-8664jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Parabéns

Marcel Nobrega

Berenildo Gonçalo

Sind PMC

Neiva 
Podóloga

Mario Torres
KNN Idiomas

Gleice Carvalho

Todos os domingos, a partir das 19:30h, 
o Espaço Acontece recebe uma célula da 
Igreja Batista da Lagoinha. Motivado e 
liberando paz e alegria, o grupo se reu-
niu nesta semana para abençoar o Espa-
ço, e acertar os últimos detalhes. Para 
quem quiser participar desta benção 
as portas estarão abertas a partir deste 
domingo: a entrada é franca. O Espaço 
Acontece fi ca na Rua Guarujá, 13, no 
Jardim São Francisco.

DOMINGO TEM

BATISTA DA LAGOINHA
 NO ESPAÇO ACONTECE

Save thedate
20|09

22|09

ANIVERSÁRIO DO 
EVERALDO
Nesta sexta com iní-
cio as 18 hs, o popular 
Everaldo comemora 
mais um aniversário 
em meio a muitas 
atrações de forró, 
churrasco, bebidas 
e muita diversão. O 
local do encontro é 
no próprio bar do 
Everaldo, na Vila dos 
Pescadores, reservas 
e informações  
(13) 99110-6428

3º TORNEIO 
DE SINUCA
Acontece neste 
domingo, o 3º tor-
neio de sinuca no 
Cleidinha’s Bar (Rua 
Guarujá, 125 - Jd. São 
Francisco), a partir 
das 10 hs. A inscrição 
(que pode ser feita 
na hora) custa 
R$ 60,00 com direito 
a churrasco. 
Haverá premiação 
em dinheiro para 
o 1º, 2º e 3º lugar. 

Para facilitar a biometria o Cartório Eleitoral 
abriu um posto na Galeria Angelina.
Nas fotos os munícipes Teixeira e Balula, que 
foram os primeiros a chegar, nesta quinta

O primeiro almoço em 
prol do Empresto Mi-
nhas Pernas, recebeu 
amigos na Someca, Jd. 
Casqueiro no último 
domingo em clima de 
solidariedade

PARA PAN

O prefeito Valter Su-
man recebeu com 
honras, em seu gabi-
nete, os medalhistas 
João Araújo (ouro no 
futebol de 7), Gabriel 
Cristiano (dois ouros 
e uma prata na na-
tação) e Natali Faria 
(prata na bocha). De-
pois da recepção os 
campeões desfi laram 
em carro aberto pela 
cidade.
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Feijuca dos amigos by Jaque Barbosa

(13) 98883-1235 | 98146-6153 
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DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 - Centro - Cubatão
13 336-4894 | 3372-7409

Imóveis

Fotos: Pedro  Peralta

Esse mês a Feijuca 
lembrou como é bom 
viver. “Distribuímos 
fi tas amarelas e as 
camisetas ‘Viver é a 
melhor Opção’, nos 
alertaram para o cui-
dado com nós e com 
o outro, em alusão 
ao Setembro Amare-
lo”, comenta a or-
ganizadora da festa 
Jaque Barbosa, que 
conclui: foi uma festa 
linda, como sempre! 
e com amigos que 
estendem a mão.
A feijuca agradece o 
parceiro Jackson Car-
valho, que tocou pela 
primeira vez neste 
projeto, com recep-
ção calorosa e reper-
tório sucesso e ao 
parceiro e fotógrafo 
Pedro Peralta pelo 
registro fotográfi co.
E aos apoiadores: 
Espaço Aconte-
ce - Doçuras de Vó 
Brigadeiros Gour-
met - Ofi cina Nova 
Cubatão - Bem Estar 
Cartão de Descontos 
- F Brado Digital. 
DIA 06 DE OUTUBRO 
TEM MAIS!

A empresa GRAN ROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com Inscrição Es-
tadual 335.241.187.113 e CNPJ 01.836.357/0005-09, estabelecida na Rua 
Pernambuco, 57-E61 Vicente de Carvalho - Guarujá , vem informar que foi 
extraviado dois Emissores de Cupom Fiscal ( ECF) Marca NCR, Modelo 7197, 
Versão 03.01.01, n° atribuído 2, Fabricação NC030900000000003798, Tipo 
ECF-IF e Marca NCR, Modelo 7197, Versão 03.01.01, n° atribuído 4, Fabrica-
ção NC030900000000003456, Tipo ECF-IF conforme Boleti m de Ocorrência 
registro no 295/2018 e 865/2019 não se responsabiliza por ato de terceiros.

A empresa GRAN ROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com Inscrição 
Estadual 335.164.243.111 e CNPJ 01.836.357/0009-24, estabelecida na Ave-
nida Santos Dumont, 319 QMC01, Siti o Paecara –Vicente de Carvalho- Gua-
rujá, vem informar que foi extraviado um Emissor de Cupom Fiscal ( ECF)
Versão 03.01.01, n° atribuído 9, Fabricação NC031200000000007425 , Tipo 
ECF-IF conforme Boleti m de Ocorrência registro no 295/2018 e 865/2019 
não se responsabiliza por ato de terceiros.

A empresa GRAN ROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com Inscrição 
Estadual 335.164.252.112 e CNPJ 01.836.357/0010-68, estabelecida na Ave-
nida Dom Pedro I,2131 QU01, Jardim Vitória - Guarujá , vem informar que 
foi extraviado um Emissor de Cupom Fiscal ( ECF) Marca NCR, Modelo 7197, 
Versão 03.01.01, n° atribuído 6, Fabricação NC031200000000007253, Tipo 
ECF-IF, Tipo ECF-IF conforme Boleti m de Ocorrência registro no 295/2018 e 
865/2019 não se responsabiliza por ato de terceiros.

A empresa GRAN ROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com Inscrição 
Estadual 335.179.621.116 e CNPJ 01.836.357/0001-77, estabelecida na 
Avenida Puglisi, 530, Centro - Guarujá, vem informar que foi extraviado um 
Emissor de Cupom Fiscal (ECF) Marca NCR, Modelo ECF-IF-03-02, Versão 
2.02, n° atribuído 4, Fabricação 522008011, Tipo ECF-IF. Conforme Boleti m 
de Ocorrência registro no 6058/2019 e 6169/2019 não se responsabiliza por 
atos de terceiros.

ANUNCIE AQUI 3361-5212
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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 arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MANOEL DEODORO DE ALMEIDA CHAGAS e SIMONE FARO DE LIMA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, advogado, RG n.o 6329305 - SSP/SP, CPF n.o 30138817804, com 70 anos de 
idade, natural de GENTIO DO OURO - BA, nascido no dia sete de setembro de mil novecentos e quarenta e nove 
(07/09/1949), residente na Rua São Paulo, 220, apto.21, Centro, Cubatão - SP, E-mail: mfrancoc@ig.com.br, fi lho 
de HERCULANO DE OLIVEIRA CHAGAS, falecido há 27 anos e de ANALIA GOMES DE OLIVEIRA, falecida há 20 
anosDivorciado de Margareth Franco Chagas conforme sentença datada de 28/06/2007 proferida pela Juiza de 
Direito da 3° Vara da Família e Sucessões da Comarca de Santos-SP, nos autos de no1479/2007. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.o 295371730 - SSP/SP, CPF n.o 28853159898, com 42 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e setenta e sete 
(27/02/1977), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, bl.4, apto.13, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: 
simone.faro@hotmail.com, fi lha de MANOEL ARAUJO DE LIMA, falecido há 20 anos e de ZENILDE LEITE FARO, 
do lar, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP Divorciada de Amaro José da Silva conforme sentença 
datada de 14/04/2005 proferida pela Juiza de Direito da 3aVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos 
de no975/02 Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 10 de setembro de 2019 
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: PAULO ROGÉRIO DE SOUSA e FABIANA FERNANDES ROSÁRIO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista, RG n.o 28485792 - SSP/SP, CPF n.o 26771484807, com 41 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 54, fl s. no 163, Termo no 3839), nascido no dia vinte e um de setembro de mil 
novecentos e setenta e sete (21/09/1977), residente na Rua 09, 29, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
ASCENDINO AGOSTINHO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de NOEMIA MARIA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.o 26247127 
- SSP/SP, CPF n.o 30608110833, com 42 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia trinta e um de 
março de mil novecentos e setenta e sete (31/03/1977), residente na Rua 09, 29, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de JOÃO ROSÁRIO NETO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de NILCE FERNANDES ROSÁRIO, falecida há 4 anos Divorciada de Roberto Toledo da Silva, 
conforme sentença datada de 27/06/2005, proferida pelo Juiz de Direito da 1aVara da Comarca de Cubatão-SP, 
nos autos de no0002714.11.2004.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasilei-
ro: RENAN SILVA DE MENEZES e THALITA PEREIRA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, RG n.o 363508119 - SSP/SP, CPF n.o 37680246874, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão Livro no 141, fl s. no 346, Termo no 38560), nascido no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa 
(04/07/1990), residente na RUA Treze de Maio, 841, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ WALTER BAR-
BOSA DE MENEZES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ELENICE SILVA DE MENEZES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.o 550732019 - SSP/SP, CPF n.o 
45893767845, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro no 199, fl s. no 30, Termo no 61328), 
nascida no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e sete (19/03/1997), residente na RUA Treze de 
Maio, 841, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de VALCI DE ASSIS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SILVANA PENHA PEREIRA DO NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 46 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: CLAUDIO ROBERTO NETO SILVA e ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, aux.de serviços gerais, RG n.o 466214923 - SSP/SP, CPF n.o 47705899809, com 22 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão - SP Livro no 180, fl s. no 75, Termo no 53811), nascido no dia 
trinta de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (30/01/1997), residente na RUA São Francisco de Assis, 75, 
fundos, Vila São José, Cubatão - SP, E- mail: n/c, fi lho de CLAUDIO DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, mecânico, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NATALINA NETO SILVA, 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 458861327 - SSP/SP, CPF n.o 02937553290, com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão - SP Livro no 171, fl s. no 71, Termo no 50225), nascida no dia treze de abril de mil nove-
centos e noventa e cinco (13/04/1995), residente na RUA 7 de Setembro, 940, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de ADRIANA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, técnica de segurança do trabalho, com 
39 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 10 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: CLEBER FERREIRA SANTOS e JULIANA UMBELINO FRANCISCO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico de enfermagem, RG n.o 29408613 - SSP/SP, CPF n.o 28294570800, com 40 anos de ida-
de, natural de SANTOS - SP (Santos (2o Subdistrito) Livro no 65, fl s. no 111, Termo no 8079), nascido no dia doze de 
maio de mil novecentos e setenta e nove (12/05/1979), residente na RUA do Alojamento, 40, Fabril, Cubatão - SP, 
fi lho de CLEMENTE DOS SANTOS, falecido há 07 anos e de APARECIDA FERREIRA SANTOS, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, 
RG n.o 470809541 - SSP/SP, CPF n.o 39006211877, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2o 
Subdistrito) Livro no 261, fl s. no 245, Termo no 90401), nascida no dia vinte e um de março de mil novecentos e 
noventa (21/03/1990), residente na RUA Rua Felipe Camarão, 134, apto: 13, Aparecida, SANTOS - SP, fi lha de GEL-
SON DOS SANTOS UMBELINO FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, falecido há 25 anos e de LUZINETE FÁTIMA 
UMBELINO FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, falecida há 3 anos Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: RENATO MONTEIRO DA LUZ REIS e NATALY SANTANA RODRIGUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, assessor de técnologia, RG n.o 20328524 - SSP/SP, CPF n.o 12504925727, com 30 anos de idade, 
natural de RIO DE JANEIRO - RJ (Rio de Janeiro - RJ Livro no 927, fl s. no 237, Termo no 125975), nascido no dia seis 
de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (06/08/1989), residente na Avenida Marti m Francisco, 142, casa 
01, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: contato@renatoreis.net, fi lho de ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA REIS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em RIO DE JANEIRO - RJ e de LETICIA 
PERDIGÃO MONTEIRO DA LUZ, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 55 anos de idade, residente em RIO 
DE JANEIRO - RJ . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, designer, RG n.o 48595167 - SSP/SP, 
CPF n.o 40263668800, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1o Subdistrito Livro no 143, fl s. no 
234, Termo no 87080), nascida no dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa (14/09/1990), residente 
na Avenida Marti m Francisco, 142, casa 01, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: nath_rodrigues@hotmail.com, 
fi lha de JOSÉ MARIA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, zelador, com 61 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP e de MARIA LUZINETE DE SANTANA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 11 de setembro de 2019 
O Ofi cial: Fabio Capraro.

F��� ����� ��� ��������� �� ����� � ������������ �� ���������� �������� ���� ������ 1525 �� C����� C���� 
B���������: IZAIAS ALVES DA SILVA � LUZIANE MARCELO DOS SANTOS. S���� � �����������, �� ������������� 
����������, ��������, �������� �� ��������, RG �.� 494336547 - SSP/SP, CPF �.� 29795854836, ��� 38 ���� 
�� �����, ������� �� S�������� - PE (S�������� L���� �� 09, ���. �� 144, T���� �� 9998), ������� �� ��� ���� 
�� ������� �� ��� ���������� � ������� (02/10/1980), ��������� �� RUA C������ S�� B���������, 44, V��� 
E��������, C������ - SP, E-����: �/�, ����� �� SEVERINO ALVES DA SILVA, �� ������������� ����������, �������� 
�� 03 ���� � �� IRENE JOSÉ BISPO, �� ������������� ����������, �� ���, ��� 76 ���� �� �����, ��������� �� 
S�������� - PE . S���� � �����������, �� ������������� ����������, ��������, �� ���, RG �.� 584892561 - SSP/
SP, CPF �.� 28756263880, ��� 43 ���� �� �����, ������� �� IPECAETÁ - BA (I�������/ D������� �� C������ L���� 
�� 06, ���. �� 195, T���� �� 1352), ������� �� ��� ����� � ���� �� ���� �� ��� ���������� � ������� � ���� 
(29/05/1976), ��������� �� RUA C������ S�� B���������, 44, V��� E��������, C������ - SP, E-����: �/�, ����� 
�� CRISTINA MARCELO DOS SANTOS, �� ������������� ����������, ����������, ��� 72 ���� �� �����, �������-
�� �� IPECAETÁ - BA S� ������ ������ �� ����� �����������, ������-�� �� ����� �� L��. L���� � �������� 
���� ��� ������� ����� S�������� � ��������� ���� I������� L����. 

C������, 11 �� �������� �� 2019
O O������: F���� C������.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: CARLOS DE JESUS OLIVEIRA JUNIOR e RAYANE RODRIGUES DE SOUZA DANTAS DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de caixa, RG n.o 382960774 - SSP/SP, CPF n.o 
43319862847, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro no 189, fl s. no 226, Termo no 
57544), nascido no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e oito (22/06/1998), residente na 
RUA Manuel Mathias de Souza, 130, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de CARLOS DE JESUS 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, falecido há 7 anos e de DENISE FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.o 525841878 - SSP/SP, CPF n.o 47472908851, com 18 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro no 208, fl s. no 049, Termo no 64929), nascida no dia vinte de 
maio de dois mil e um (20/05/2001), residente na RUA Marina Lourenço de Oliveira, 11, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de DOUGLAS DANTAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 38 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GILMARA DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA, de nacionalidade 
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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.         

Cubatão, 11 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ANISIO NASCIMENTO DOS SANTOS e MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, carpinteiro, RG n.o 93223407 - SSP/SP, CPF n.o 72983744868, com 80 anos 
de idade, natural de São Bento - BA, nascido no dia dois de abril de mil novecentos e trinta e nove (02/04/1939), 
residente na Rua São Geraldo, 2911, Síti o Novo, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOÃO NASCIMENTO DOS 
SANTOS, falecido há 60 anos e de ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS, falecida há 10 anosDivorciado de Maria da 
Conceição Cardoso, conforme sentença datada 11/12/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 3aVara do Foro de 
Cubatão-SP, nos autos de no1000815-04.2017.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.o 155375519 - SSP/SP, CPF n.o 07020541860, com 64 anos de idade, natural de ITAGIMI-
RIM - BA, nascida no dia oito de dezembro de mil novecentos e cinquenta e quatro (08/12/1954), residente na 
Rua São Geraldo, 2911, Síti o Novo, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MARIA CARLOTA DE JESUS, falecida há 50 
anos Divorciada de Anisio Nascimento dos Santos, conforme sentença datada 11/12/2017, proferida pelo Juiz 
de Direito da 3aVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de no1000815-04.2017.8.26.0157. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JOSÉ JOAQUIM DE CARVALHO e IVONE SOARES PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, aposentado, RG n.o 133943999 - SSP/SP, CPF n.o 81301880825, com 70 anos de idade, na-
tural de FEIRA DE SANTANA - BA (Feira de Santa 1 Ofi cio Livro no 9, fl s. no 248, Termo no 3214), nascido no dia 
dezessete de agosto de mil novecentos e quarenta e nove (17/08/1949), residente na Rua das Rosas, 597, Vila 
Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOVINO JOSÉ DE CARVALHO, falecido há 51 anos e de ANNA SANT'ANNA 
DE CARVALHO, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, aposentada, RG n.o 
200585277 - SSP/SP, CPF n.o 08053506836, com 65 anos de idade, natural de RECIFE - PE, nascida no dia quator-
ze de setembro de mil novecentos e cinquenta e três (14/09/1953), residente na Rua das Rosas, 597, Vila Natal, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LOURIVAL SOARES DE ARAUJO, falecido há 20 anos e de NATERCIA DE MELO 
ARAUJO, falecida há 18 anos Viúva de Antonio Estevão Pereira conforme termo lavrado às fl s.34, do livro C-80 
sob no57156 do Cartório do 1oSubdstrito de Santos-SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: CHARLES MAFRA ALVES e NICOLE SANTOS OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, caldeireiro, RG n.o 45811974X - SSP/SP, CPF n.o 39217290840, com 30 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão Livro no 135, fl s. no 133, Termo no 35959), nascido no dia oito de junho de mil novecentos 
e oitenta e nove (08/06/1989), residente na RUA Belarminio do Amaral, 434, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de CARLOS ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 59 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA FRANCISCA MAFRA ALVES, de nacionalidade brasileira, soldadora, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, designer, 
RG n.o 36614277X - SSP/SP, CPF n.o 43200634812, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2o 
Subdistrito) Livro no 289, fl s. no 074, Termo no 106762), nascida no dia vinte e seis de maio de mil novecentos 
e noventa e quatro (26/05/1994), residente na RUA Belarminio do Amaral, 434, Jardim São Francisco, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lha de ELY SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, almoxarife, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANDRÉIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 
03 anos Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
THIAGO ANTONIO DE SOUZA LIMA e MARIANA DAMASCENO RODRIGUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrati vo, RG n.o 456093321 - SSP/SP, CPF n.o 46553799873, com 22 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (24/12/1996), 
residente na Rua Rio de Janeiro, 995, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de NELSON ANDRADE DE LIMA, de na-
cionalidade brasileira, motorista autônomo, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MOEMI JANUARIO 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.o 397060300 - SSP/SP, CPF n.o 36732823876, com 26 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1o Subdistrito Livro no 173, fl s. no 164, Termo no 104689), nascida no 
dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa e três (19/07/1993), residente na Rua Rio de Janeiro, 995, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JUAREZ RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, falecido há 15 anos e de MARGARE-
TH CUSTÓDIO DAMASCENO, de nacionalidade brasileira, falecida há 6 anos Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA e CAROLINE DOS SANTOS LUCENA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, técnico de manutenção, RG n.o 25259176 - SSP/SP, CPF n.o 36156645829, com 30 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1o Subdistrito Livro no 127, fl s. no 212, Termo no 77474), nascido 
no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (24/01/1989), residente na Rua Quinze de 
Novembro, 520, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: andysobrao@gmail.com, fi lho de CARLOS ANTUNES DE OLI-
VEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
JOSÉ PEREIRA DA ROCHA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, contadora, com 64 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de cálculo, RG n.o 42175921 
- SSP/SP, CPF n.o 23110608804, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 128, fl s. no 
217, Termo no 33257), nascida no dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e oito (05/06/1988), residente 
na Rua Quinze de Novembro, 520, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: carol.slucena@hotmail.com, fi lha de JARBAS 
BANDEIRA DE LUCENA, de nacionalidade brasileira, técnico de informáti ca, com 53 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de FÁTIMA APARECIDA DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, diárista, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ANTONIO SABINO DA SILVA e IZABEL DA SILVA MOREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentado, RG n.o 182722466 - SSP/SP, CPF n.o 06570588826, com 54 anos de idade, na-
tural de BOA ESPERANÇA - MG, nascido no dia dois de junho de mil novecentos e sessenta e cinco (02/06/1965), 
residente na Rua Dona Darci Moreira César, 325, bloco 31, apt.22, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de JOÃO BATISTA DA SILVA, falecido há 1 ano e de MARIA DOS ANJOS DA SILVA, falecido há 20 anosDivorciado 
de Izabel da Silva Moreira, conforme sentença datada de 22/02/2011, proferida pelo Juiz de Direito da 1aVara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de no0008108-86.2010.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.o 155385604 - SSP/SP, CPF n.o 04475092841, com 56 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia primeiro de julho de mil novecentos e sessenta e três 
(01/07/1963), residente na Rua Dona Darci Moreira César, 325, bloco 31, apt.22, Parque São Luis, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ BRUM MOREIRA FILHO, falecido há 3 anos e de ALICE ROSA DA SILVA MOREIRA, falecida 
há 20 anos Divorciada de Antonio Sabino da Silva, conforme sentença datada de 22/02/2011, proferida pelo Juiz 
de Direito da 1aVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de no0008108-86.2010.8.26.0157. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: JOSÉ CAETANO DE LIMA e MARIA FRANCIDALVA BEZERRA DA CONCEIÇÃO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.o 39420807 - SSP/SP, CPF n.o 58368655404, com 51 
anos de idade, natural de FEIRA GRANDE - AL, nascido no dia três de abril de mil novecentos e sessenta e oito 
(03/04/1968), residente na AVENIDA Fernando Santos Oliveira, 320, Jd.Nova República, Cubatão - SP, E-mail: N/C, 
fi lho de DOMINGOS CAETANO, falecido há 25 anos e de MARIA VERIDIANO, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Lucimar Campos, conforme sentença 
datada aos 26/04/2017, proferida pela Juíza de Direito da 3aVara da Comarca e Foro de Cubatão-SP, nos autos 
de no0006452-21.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux.de serviços 
gerais, RG n.o 623298016 - SSP/SP, CPF n.o 01345380305, com 38 anos de idade, natural de CHAPADINHA - MA 
(São Benedito do Rio Preto-MA Livro no 25, fl s. no 153, Termo no 8695), nascida no dia vinte e nove de junho 
de mil novecentos e oitenta e um (29/06/1981), residente na AVENIDA Fernando Santos Oliveira, 320, Jd.Nova 
República, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de RAIMUNDA BEZERRA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 58 anos de idade, residente em SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 14 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: LUCAS DA CUNHA ALVES SANTANA e CAROLINE DA COSTA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, lavador, RG n.o 42803874 - SSP/SP, CPF n.o 43005743837, com 24 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (26/09/1994), 
residente na RUA Amaro Manoel dos Santos, 391, Jd.Nova República, Cubatão - SP, E-mail: lukinhas_r7@hotmail.
com, fi lho de EDICARLOS ALVES SANTANA, de nacionalidade brasileira, op. de processos, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARCIA CRISTINA DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, telemarke-
ti ng, RG n.o 645652246 - SSP/SP, CPF n.o 02583060252, com 25 anos de idade, natural de BELÉM - PA (Tracuateua 
- Sede - PA Livro no 73, fl s. no 26, Termo no 8159), nascida no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (13/01/1994), residente na RUA Amaro Manoel dos Santos, 391, Jd.Nova República, Cubatão - SP, E-mail: 
carolinesilva111@gmail.com, fi lha de JOÃO DE DEUS AVIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 57 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CARMECY DA COSTA SILVA, de nacionalidade brasileira, costureira, 
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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: LUCAS CARDOSO DA SILVA PEREIRA e GABRIELLA SILVA DE ALMEIDA FARIAS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aux.de almoxarife, RG n.o 43043532 - SSP/SP, CPF n.o 43286044814, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de março de mil novecentos e noventa e seis 
(10/03/1996), residente na RUA 25 de Dezembro, 596, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: contato.cardoso01@
gmail.com, fi lho de HAROLD DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 44 anos de idade, 
residente em PARANAGUÁ - PR e de MARIA ISABEL CARDOSO DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aux. 
de limpeza, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, fi sioterapeuta, RG n.o 430394019 - SSP/SP, CPF n.o 46685982837, com 23 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa e seis (14/03/1996), residente na 
RUA Dom Pedro I, 357, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: fi siogabriellafarias@gmail.com, fi lha de ROBSON LUIS DE 
ALMEIDA FARIAS, de nacionalidade brasileira, administrador, com 52 anos de idade, residente em JUAZEIRINHO 
- PB e de SIMONE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. de cozinha, com 47 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasilei-
ro: LUCAS GEOVANE DO NASCIMENTO BARBOSA e CAROLINA DA SILVA LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecânico, RG n.o 377086381 - SSP/SP, CPF n.o 42019056836, com 25 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 162, fl s. no 35, Termo no 46607), nascido no dia doze de dezembro de mil novecen-
tos e noventa e três (12/12/1993), residente na Rua Mercedes Cunha Evangelista, 248, Jardim Costa e Silva, Cubatão 
- SP, E-mail: lucasgeovane_nb@hotmail.com, fi lho de JOSÉ ALVES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, encarregado, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RAQUEL PONTES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de enfermagem, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, administradora, RG n.o 42867205X - SSP/SP, CPF n.o 42528555865, com 25 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1o Subdistrito Livro no 180, fl s. no 298, Termo no 109146), nascida no dia vinte e seis de 
maio de mil novecentos e noventa e quatro (26/05/1994), residente na Rua Castro Alves, 91, casa 02, Jardim Costa e 
Silva, Cubatão - SP, E-mail: carolinaslm@outlook.com, fi lha de JOSUÉ JOSÉ DE LIMA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: ANDRÉ COSTA DA SILVA e JULIANA PASSOS GOMES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
soldador, RG n.o 36026216 - SSP/SP, CPF n.o 41289558841, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia onze de dezembro de mil novecentos e noventa (11/12/1990), residente na Rodovia Cônego Domenico 
Rangoni Km 257, 110, Vale do Quilombo, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de OSVALDO PEREIRA DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIA COSTA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, administradora, RG n.o 47473400 - SSP/SP, CPF n.o 23283387800, com 28 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e um (30/04/1991), 
residente na Rua Adelino Francisco, 120, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: jpgomes_1991@hotmail.com, fi lha 
de VALDECI GOMES, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS PASSOS GOMES, de nacionalidade brasileira, falecida há 10 anos Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: MARCELO BOSCOLO e ELENITA RODRIGUES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, mecânico de refrigeração, RG n.o 18058756 - SSP/SP, CPF n.o 06997226833, com 51 anos de idade, 
natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 10o Subdistrito - Belenzinho Livro no 218, fl s. no 25, Termo no 201288), 
nascido no dia quinze de julho de mil novecentos e sessenta e oito (15/07/1968), residente na Rua João Pessoa, 
492, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de OSVALDO BOSCOLO, de nacionalidade brasileira, falecido há 
28 anos e de LUIZA BOSCOLO, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 75 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.o 579878776 - SSP/SP, CPF 
n.o 65351304520, com 48 anos de idade, natural de PORTO DA FOLHA - SE (Propriá-SE Livro no 33, fl s. no 173, 
Termo no 29229), nascida no dia sete de janeiro de mil novecentos e setenta e um (07/01/1971), residente na 
Rua João Pessoa, 492, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, falecido 
há 4 anos e de MARIA DE LOURDES PEREIRA PINTO, falecida há 4 meses Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: RENALD DA SILVA SANTANA e TAMIRES DA SILVA LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante de pedreiro, RG n.o 520651510 - SSP/SP, CPF n.o 50191496839, com 21 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão Livro no 185, fl s. no 318, Termo no 56044), nascido no dia vinte e nove de novembro 
de mil novecentos e noventa e sete (29/11/1997), residente na AVENIDA Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, Km: 
282, Jardim Samaritá, SÃO VICENTE - SP, E-mail: n/c, fi lho de REGINALDO JOAQUIM DE SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, pintor, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANDRÉA BEATRIZ DA SILVA SANTANA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.o 509371723 - SSP/SP, CPF n.o 55607882870, com 17 anos de idade, 
natural de DELMIRO GOUVEIA - AL (Delmiro Gouveia- AL Livro no 24, fl s. no 110, Termo no 27535), nascida no dia 
dezenove de fevereiro de dois mil e dois (19/02/2002), residente na AVENIDA Ferroviária Caminho Cidade de Deus, 
2987, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO GUERRA DE LIMA, de nacionalidade brasilei-
ra, ajudante, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARILEIDE SANTOS DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: EDMUNDO CARVALHO COSTA e ROSENICE RODRIGUES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, boleiro, RG n.o 55761902 - SSP/SP, CPF n.o 81569785520, com 39 anos de idade, 
natural de IRARÁ - BA (Santanópolis-BA Livro no 16, fl s. no 13, Termo no 1252), nascido no dia dezessete de 
março de mil novecentos e oitenta (17/03/1980), residente na Rua Caminho dos Trilhos, 132, Fabril, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lho de EDUARDO EVARISTO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos 
de idade, residente em MATA DE SÃO JOÃO - BA e de JULIÊTA DE JESUS CARVALHO, falecida há 10 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.o 600226499 - SSP/SP, CPF n.o 31870092805, 
com 39 anos de idade, natural de PROPRIÁ - SE (Propriá-SE Livro no 12, fl s. no 88, Termo no 10541), nascida no 
dia três de maio de mil novecentos e oitenta (03/05/1980), residente na Rua Caminho dos Trilhos, 132, Fabril, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, falecido há 4 anos e de MARIA DE LOUR-
DES PEREIRA PINTO, falecida há 4 meses Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: RODOLFO GOMES DE MENDONÇA e SARA HOSANA DAVI DA CRUZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, instrumenti sta, RG n.o 460174988 - SSP/SP, CPF n.o 37593931870, com 30 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1o Subdistrito Livro no 126, fl s. no 20, Termo no 76494), nascido no dia vinte e um de 
novembro de mil novecentos e oitenta e oito (21/11/1988), residente na Rua Primeiro de Maio, 587, apto.02, Vila 
Nova, Cubatão - SP, E-mail: rodolfo.gmendonca@gmail.com, fi lho de JOSÉ LOPES DE MENDONÇA, falecido há 11 anos 
e de APARECIDA GOMES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.o 489259947 - SSP/SP, CPF n.o 
40672831805, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1o Subdistrito Livro no 163, fl s. no 286, Termo 
no 99132), nascida no dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e dois (02/08/1992), residente na Rua Primeiro 
de Maio, 587, apto.02, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: sara.hosana03@outlook.com, fi lha de IVAN DA CRUZ, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA EUFLASIA DA CRUZ, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 66 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: ADILSON RICARDO RODRIGUES JÚNIOR e ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, fi scal de treinamento, RG n.o 525840941 - SSP/SP, CPF n.o 49151341808, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro no 179, fl s. no 313, Termo no 53651), nascido no dia 
vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e seis (25/11/1996), residente na Rodovia Padre Manoel 
da Nóbrega Km 282, Jardim Samaritá, SÃO VICENTE - SP, E-mail: n/c, fi lho de ADILSON RICARDO RODRIGUES, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADELINA MATTOS DA 
CRUZ, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.o 41073410 - SSP/AL, CPF n.o 52446614850, com 16 anos de 
idade, natural de MACEIÓ - AL (Tabuleiro do Marti ns, Maceió- AL Livro no 90, fl s. no 123, Termo no 56244), nascida 
no dia vinte e um de janeiro de dois mil e três (21/01/2003), residente na Rua Caminho Rio Grande do Sul, 2026, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, E- mail: n/c, fi lha de ELIDA NASCIMENTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
faxineira, com 33 anos de idade, residente em PORTO DE PEDRAS - AL Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: NATÃ ROBERTO CARVALHO PAIXÃO DA SILVA e AMANDA KARINE DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.o 485746219 - SSP/SP, CPF n.o 40741306883, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 142, fl s. no 304, Termo no 38916), nascido no dia vinte e 
quatro de agosto de mil novecentos e noventa (24/08/1990), residente na Rua das Violetas, 283, Vila Natal, Cuba-
tão - SP, E-mail: baixadabolsao@gmail.com, fi lho de JOSÉ ROBERTO LUCENA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
encarregado, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA LÚCIA CARVALHO PAIXÃO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, subgerente, com 51 anos de idade, residente em Cubatâo - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrati vo, RG n.o 45839533X - SSP/SP, CPF n.o 46589280860, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 170, fl s. no 351, Termo no 50107), nascida no 
dia seis de maio de mil novecentos e noventa e cinco (06/05/1995), residente na Rua das Violetas, 283, Vila Natal, 
Cubatão - SP, E-mail: karineamanda13@gmail.com, fi lha de MARCOS ROBERTO DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, caldeireiro, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DA SILVA MELO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 39 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: DIEGO FERREIRA DE CASTRO e ELISÂNGELA APA-
RECIDA DA SILVA ROSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
porteiro, RG n.o 471897152 - SSP/SP, CPF n.o 33307816888, com 28 anos de idade, na-
tural de SANTOS - SP (Santos - 1o Subdistrito Livro no 145, fl s. no 89, Termo no 87985), 
nascido no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa (16/11/1990), 
residente na Rua Vereador João Sendra Ponte, 31, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: 
diegoferreiradecastro@live.com, fi lho de ANTONIO PESTANA DE CASTRO FILHO, fale-
cido há 17 anos e de ELMA FERREIRA DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, acessora de vendas, RG n.o 485622245 - SSP/SP, CPF n.o 
43617325823, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 
150, fl s. no 172, Termo no 41968), nascida no dia dez de dezembro de mil novecentos 
e noventa e um (10/12/1991), residente na Rua Vereador João Sendra Ponte, 31, Vila 
São José, Cubatão - SP, E-mail: elisangelasilvarosa@hotmail.co, fi lha de JORGE ROSA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ELIZABETE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: JOSIVAL OLIVEIRA DA SILVA e JUSCILENE FERREIRA GONÇALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, serralheiro, RG n.o 275510293 - SSP/SP, CPF n.o 17253262808, com 44 anos de idade, natural 
de ITAGI - BA (Itagi-BA Livro no 18, fl s. no 49, Termo no 6796), nascido no dia primeiro de agosto de mil novecen-
tos e setenta e cinco (01/08/1975), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 970, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de ARMANDO GOMES DA SILVA, falecido há 3 anos e de ZILDA OLIVEIRA DA SILVA, falecida há 
18 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.o 56577686 - SSP/SP, CPF n.o 
03621989420, com 38 anos de idade, natural de ARARIPINA - PE (Araripina-PE Livro no 27, fl s. no 2, Termo no 
24718), nascida no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (19/01/1981), residente na Rua 
Caminho São Leopoldo, 970, Vila Esperança, Cubatão - SP, E- mail: n/c, fi lha de PEDRO FERREIRA GONÇALVES, 
falecido há 13 anos e de TEREZA FRANCISCA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 77 anos 
de idade, residente em MONGAGUÁ - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ROSENILDO GOMES DA SILVA e ADRIANA MA-
RIA DE ABREU E SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, RG n.o 234651957 - SSP/SP, CPF n.o 41581903472, com 55 anos de ida-
de, natural de AFOGADOS- RECIFE - PE, nascido no dia dezenove de junho de mil no-
vecentos e sessenta e quatro (19/06/1964), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 
482, D, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de INACIO GOMES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em RECIFE - 
PE e de SEVERINA PORFIRIO DE BRITO, falecida há 10 anosDivorciado de Ana Cristi na 
Silva Pereira, conforme sentença datada de 17/06/2016, proferida pela Juiza de Di-
reito da 2aVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de no1001974.16.2016.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, 
RG n.o 283631843 - SSP/SP, CPF n.o 16950405898, com 45 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP Livro no 45, fl s. no 156, Termo no 35070), nascida no dia 
doze de julho de mil novecentos e setenta e quatro (12/07/1974), residente na Rua 
Caminho São Leopoldo, 1438, D, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
MOYZÉS DE ABREU E SILVA, desaparecido há 34 anos e de EDITE MARIA DA SILVA, 
falecida há 15 anos Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa 
Local.

Cubatão, 18 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JORDAN PAVÃO DA SILVA e ANA BRATIZ MEDEIROS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de manutenção, RG n.o 424602398 - SSP/SP, CPF n.o 43949462805, com 25 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro no 164, fl s. no 182, Termo no 47550), nascido no dia primeiro de abril de 
mil novecentos e noventa e quatro (01/04/1994), residente na AVENIDA Senador Amaral Furlan, 125, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ ERIVALDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIANA SILVEIRA PAVÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
de treinamento, RG n.o 384329731 - SSP/SP, CPF n.o 47556094880, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão Livro no 193, fl s. no 325, Termo no 59235), nascida no dia nove de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e nove (09/02/1999), residente na AVENIDA Senador Amaral Furlan, 125, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de JOSENIR HENRIQUE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, operador, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de FRANCINETE GUILHERME DE MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, com 47 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSE LUIZ DOS SANTOS e CIDALVA ALVES 
SENA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG 
n.o 351475060 - SSP/SP, CPF n.o 34314373890, com 40 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão Livro no 63, fl s. no 269, Termo no 7441), nascido no dia 
nove de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (09/02/1979), residente na 
Rua Nossa Senhora Aparecida, 35, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de ANISIO PEDRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 18 anos, 
residente em Cubatão - SP e de JOSEFA MARIA DE JESUS, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 77 anos de idade, residente em PARIPIRANGA - BA . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, copeira, RG n.o 36096428X 
- SSP/SP, CPF n.o 30698199820, com 40 anos de idade, natural de DÁRIO MEI-
RA - BA (Dário Meira-BA Livro no 23, fl s. no 14, Termo no 2849), nascida no dia 
primeiro de junho de mil novecentos e setenta e nove (01/06/1979), residente 
na Rua Nossa Senhora Aparecida, 35, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de ORLANDO DE OLIVEIRA SENA, vaqueiro, com 78 anos de idade, residente 
em Poço Central - BA e de DALVINA ALVES SENA, domésti ca, com 59 anos de 
idade, residente em DÁRIO MEIRA - BA Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: FÁBIO LEMES CARDOSO e KAUANNY CRISTI-
NE ROCHA DA COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorcia-
do, instrutor de auto escola, RG n.o 33173185 - SSP/SP, CPF n.o 27986008806, com 
41 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia seis de setembro de 
mil novecentos e setenta e oito (06/09/1978), residente na AVENIDA Marginal dos 
Imigrantes, 62, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ALAIDE LEMES 
CARDOSO, de nacionalidade brasileira, cuidadora, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Veronica Alves Cabral, conforme sentença datada de 
02/02/2018, proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara do Foro de Cubatão, nos autos 
de no1000233- 67.2018.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.o 425932552 - SSP/SP, CPF n.o 41760487864, 
com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2o Subdistrito) Livro no 288, 
fl s. no 218, Termo no 106452), nascida no dia vinte e sete de abril de mil novecentos 
e noventa e quatro (27/04/1994), residente na AVENIDA Marginal dos Imigrantes, 62, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de EDMUNDO FRANCISCO DA COSTA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de LUCIANA DOS ANJOS ROCHA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 17 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Habitação, um desa� o metropolitano

Dizer que Habitação é 
um desa� o metropolitano é 
chover no molhado. O gran-
de desa� o é se aprofundar 
na questão e suas respectivas 
soluções.  Em primeiro lugar, 
há que se dividir o tema em 
duas vertentes: a produção 
habitacional e a regulariza-
ção fundiária.

Não existem estudos que 
comprovem a relação dire-
ta entre investimentos em 
Habitação e a redução dos 
investimentos em Saúde, 
que hoje são os maiores in-
vestimentos metropolitanos, 
sejam do Governo Federal, 
dos estaduais ou dos muni-
cipais. O mesmo vale para 
um dos grandes motores da 
Região, que é a indústria do 
Turismo, simbolizada pela 
manutenção da balneabili-
dade das praias.

No quesito Produção 
Habitacional, os avanços 
na Baixada Santista são pe-
quenos, historicamente, em 
comparação à demanda que 
se observa. O investimento 
de recursos dos municípios, 
em especial os dos prefeitos 
de primeiro mandato, � ca-
ram comprometidos, sobre-
tudo devido à necessidade de 

investimento em áreas como 
Saúde e Manutenção Urba-
na,  o que obrigou as cidades 
a utilizarem em seus progra-
mas somente recursos das 
esferas federais e estaduais.

Em Guarujá não foi di-
ferente. O Município con-
seguiu antecipar recursos e 
acessar linhas de crédito no 
setor, o que comprova a in-
capacidade das cidades de 
investir em Habitação, em 
função das demandas das 
áreas que exigem atendimen-
to imediato com alto custeio.

A regularização fundiá-
ria é, na Baixada Santista, a 
grande ferramenta quando o 
assunto é redução do dé� cit 
habitacional, uma vez que 
os assentamentos, ocupa-
ções ou loteamentos irregu-
lares estão, em sua maioria, 
consolidados há mais de 10 
anos. Some-se a isso o fato 
de os custos das remoções 
serem inviáveis, salvo nos ca-
sos em que a segurança das 
famílias � ca em risco – caso 
das ocupações em morros e 
mangues, por exemplo.

Regularizar esses núcleos 
é um tema que exacerba os 
aspectos sanitários, sociais e 
dominiais. Diz respeito, tam-

bém, ao tributário, pois, tra-
zendo esses imóveis para a 
cidade formal, aumenta-se a 
capacidade de investimentos 
em infraestrutura no próprio 
local da regularização.

Não se trata de uma 
ação simples, nem rápida, 
pois, em muitos casos, há 
um cenário de interface 
com áreas de preservação, 
de proteção ambiental, de 
domínio da União, áreas 
públicas e particulares, de 
interesse social e especí� co, 
entre outros casos.

Porém, somente com 
ações dos poderes públicos 
municipais é possível en-
frentar e agir para buscar a 
regularização desses núcleos. 
O novo marco regulatório da 
regularização fundiária no 
Brasil é de 2017 e ainda está 
em processo de digestão tan-
to pelo setor público quanto 
pelo privado. O resultado é 
seu subaproveitamento, já 
que somente uma pequena 
parte da legislação costuma 
ser aplicada.

Não se faz regularização 
fundiária sem a parceria dos 
o� ciais de registro de imó-
veis, que têm de ser parceiros 
das administrações, ao lado 

de entes como a Secretaria 
de Patrimônio da União 
(SPU) e Ministério Públi-
co, por exemplo.

Em Guarujá, temos 
conseguido avançar e 
hoje ostentamos o títu-
lo de cidade paulista que 
mais regularizou imóveis, 
segundo dados da ARISP 
– Associação dos Regis-
tradores de Imóveis de 
São Paulo, o que demons-
tra que com trabalho, ges-
tão e vontade política, o 
poder público consegue 
mostrar resultados, apre-
sentando soluções para 
esse que é um dos princi-
pais problemas metropo-
litanos no País.

Marcelo Mariano, 
engenheiro civil, 

ex-vereador e 
secretário de 

Habitação de Guarujá

OPINIÃO

AV. OSWALDO CRUZ, 206 - PARQUE ESTUÁRIO - GUARUJÁ

Obras do Parque 
da Montanha


