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EM CUBATÃO

Nesta terça-feira uma manifes-
tação na Plinio de Queiróz, parou 
a rodovia Cônego Domênico, tra-
vando o acesso ao Polo Industrial 
de Cubatão. Mas este pode ser 
apenas o primeiro protesto contrá-
rio a ação da Prefeitura que pre-
tende rapidamente vender a área 
conhecida como  ‘Posto Paulínea’. 
Esta semana moradores e comer-
ciantes receberam noti� cação da 
secretaria de Obras da Prefeitura 
para demolirem suas casas, mes-
mo sem ter para onde ir. Também 
causa estranheza que, no local, 
existem comerciantes estabeleci-
dos com CNPJ e alvará de licença 
expedido pela própria Prefeitura.

“Governo quer vender 
o que não é dele”

O diretor da Associação de 
Caminhoneiros – Altacub, Faus-
to William Pinto argumenta que a 
Prefeitura age de forma arbitrária 
e como um rolo compressor igno-
ra outros trâmites legítimos, que 
poderiam gerar futuras indeni-
zações contra o Município. Faus-
to argumenta que ainda existe a 
discussão da titularidade, e que 
pode ser considerada da União. E 
considerando que a área é da Pre-
feitura, ainda assim, teriam que 
ser respeitados prioridade de com-
pra e outros direitos adquirido 
por quem está na posse da área.
“Existe um pedido de concessão 
de área junto à União, que ainda 
aguarda julgamento. Também exis-
te ação ainda em trâmite funda-
mentada numa lei municipal que 

garantia a venda da área a locatá-
rios da extinta Vila Parisi, ao térmi-
no do contrato. Além disso, pode 
haver o socorro à Lei do inquilina-
to que garante prioridade de ven-
da (alguns comerciantes pagavam 
aluguel ao Município através da 
extinta Cursan). Já que não temos 
um prefeito capaz de dialogar, va-
mos recorrer à Justiça, na tentativa 
de cancelar este leilão arbitrário”.

Mais manifestações
Caminhoneiros de outras áre-

as do município con� denciaram 
a Acontece que outras manifes-
tações estão programadas para os 
próximos dias, que podem acon-
tecer simultaneamente em alguns 
pontos estratégicos da cidade. 
Eles argumentam que o objetivo é 

frear a pressa do prefeito Ademá-
rio em vender a área ignorando as 
famílias de moradores e comer-
ciantes estabelecidos no local, há 
décadas. Demonstrando suprema 
indignação contra o prefeito mu-
nicipal, manifestantes � zeram di-
versas acusações, mas que, pela 
gravidade do teor, só podem ser 
publicadas depois de averiguação.

Prefeitura considera legítimo
A Prefeitura defende a legitimi-

dade da venda, e desquali� ca as ‘des-
con� anças sob o argumento que age 
dentro da legalidade, amparada por 
mandado judicial de reintegração 
de posse’. E que a venda será feita de 
forma transparente através de leilão 
público a ser realizado na Acic, no 
próximo dia 15 de outubro as 11h.

Metade do eleitorado ainda não fez a biometria

Terreno 
abandonado
Os vizinhos estão recla-

mando do abandono de ter-
reno, em área residencial, no 
Jardim Costa e Silva. Os vizi-
nhos do terreno que � ca na 
Rua José Gonçalves Torres 
números 57 e 59 reclamam 
que o local com mato alto 
e ‘tralhas’ abandonadas co-
locam em risco a vizinhan-
ça, fomentando inclusive, a 
proliferação de insetos.

Colisão entre veículos derruba 
muro no Jd. Anchieta

Uma colisão envolvendo um veículo pick up e 
um ônibus, no � nal desta tarde,26, acabou derru-
bando o muro de uma residência, na Rua Marechal 
Carmona (continuação da Rua Santos) esquina com 
a Arthur Bernardes.

O motorista do ônibus sofreu ferimentos e foi so-
corrido pelo SAMU, outros envolvidos também so-
freram ferimentos leves. O Acontece está apurando 
o caso.

Manifestantes desconfi am que ‘negociata direcionada a um empresário interessado estaria motivando 
a pressa do prefeito em vender a área’

Faltando pouco mais de dois 
meses para acabar o prazo, meta-
de dos eleitores de Cubatão ainda 
não � zeram a biometria obrigató-
ria, para evitar o cancelamento do 
título de eleitor.

Diante desta realidade o chefe 
do Cartório Eleitoral Miguel dos 
Santos (foto) está intensi� cando os 
trabalhos para reverter a situação, 
numa rotina que inclui horário es-
tendido e entrevistas a veículos de 
comunicação.

Novos horários
Para fazer a biometria o Cartó-

rio Eleitoral agora, além do agen-
damento, também atende por or-
dem de chegada e até mais tarde 

das 9 às 18h. Também há um posto 
avançado na Galeria Angelina, no 
Centro, com funcionamento das 
9:30h as 17h.

Prejuízo
Quem não � zer o cadastramen-

to terá o título cancelado, trazendo 
restrições como: � nanciamento 
em bancos públicos, passaporte, 
posse em cargos públicos, renovar 
matrícula em estabelecimento o� -
cial de ensino e até mesmo alguns 
benefícios podem ser afetados.

Idosos e sem 
mobilidade
Idosos e demais pessoas com 

limitação de mobilidade não pre-

cisam se desesperar. Basta que um 
representante legal peça ao mé-
dico um laudo (com número do 
CID) atestando a incapacidade e 
vá ao cartório munido de cópias 
do seu documento pessoal e do 
representado. Lá será orientado 
como fazer o requerimento ao juiz 
eleitoral para evitar o cancelamen-
to do título, mesmo sem a realiza-
ção da biometria.  

Pessoas com mais de 70 anos 
embora não sejam obrigadas a vo-
tar precisam regularizar a situação. 

Eleitorado menor
Além da baixa adesão à biome-

tria, Cubatão teve uma alta abs-
tenção na última eleição. Outro 

fator considerável é que o número 
de eleitores da cidade ao invés de 
aumentar está caindo: na última 
eleição eram 96.250 e agora são 

95496. O número pode cair ainda 
mais por causa de prováveis can-
celamentos, decorrentes da ausên-
cia da biometria.
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Profi ssionais homenageados 
querem mais apoio ao esporte

Sandra Gonçalves será 
coroada nesta sexta, (27), 
com o título de Miss Belda-
de/BS 2019, durante evento 
as 19h, no Clube Portuá-
rios. Em 14 de julho ela � -
cou em primeiro lugar no 
Concurso Mulher +2019, 
concorrendo com outras 16 
mulheres da Baixada.

Com a agenda concor-
rida, a beldade começou o 
ano em alta depois de alcan-
çar o título de Miss Beleza 
Negra a Cara do Brasil, em 
2018. Em novembro parti-
cipa do Concurso Modelo 
do Ano 2019. Embora seja 
orgulhosa de representar 
Cubatão, ainda falta apoio 
e o devido reconhecimento 
da cidade à modelo.

 No próximo domingo, 
29, a partir das 13h, aconte-
ce o 1° Concurso de Bolos 
da Baixada Santista, realiza-
do pela Caravana da Con-
feitaria com o objetivo de 
oferecer oportunidades aos 
confeiteiros locais por meio 
de aulas ministradas por 
confeiteiros renomados.

A colunista do Aconte-
ce, Bruna Ferreira, que se-
manalmente envia receitas 
práticas e fáceis cheias de 
sabor para os nossos leito-
res, estará na competição, 
concorrendo na categoria 
Pasta Americana, através do 
voto popular.

Os seguidores de Bruna 
podem ajudá-la a faturar o 
prêmio, votando. Para votar 
é necessário comparecer no 
dia do evento, que acontece 
na Associação Paulista de 
Medicina - Av. Dona Ana 
Costa, 388 - Santos/SP, com 
entrada gratuita.

Medalhista olímpico visita Romerão

Limpando o Rio
No Dia Mundial da 

Limpeza, no último sá-
bado (21), voluntários 
e funcionários da Pre-

feitura recolheram qua-
se 5 toneladas de detri-
tos das margens do Rio 
Casqueiro, em Cubatão.

HOMENAGEADOS
Carlos Alberto Feliz da Silva, o Bacalhau |Alexsander José Guedes
Nélio Roberio Vasquez | Luiz Franco Barreto
Roseli Bueno Gonçalves | Abelardo Tertuliano Sampaio
Orti des dos Santos Rocha | Emerson Pereira dos Santos
Elina Gomes | Maurício Petronilio de Souza

Vicente Lenilson de Lima, 
atual campeão brasileiro dos 
100 metros rasos, visitou a 
cidade, nesta semana e foi re-
cebido pela diretora de Lazer 
Bryane Reis e peloo presidente 
do Conselho Municipal de Es-
porte e Lazer, Carlos Alberto 
Felix da Silva,  o Bacalhau. Ele 
apresentou o projeto Sema-
na Move, do qual já participa 
há 10 anos, em parceira com 
SESC, e tem como objetivo 
a sensibilizar pessoas para a 
prática de atividades físicas e 
esportivas.

O atleta foi medalha de 
prata nos Jogos Olímpicos de 
Verão de 2000, em Sydney, 

comunidade

MEIO AMBIENTE

Plante uma vida
Para comemorar o 21 de 

setembro, dia da árvore, a 
Usiminas realizou o “Plante 
uma Vida”, evento que ho-
menageia � lhos de colabo-
radores nascidos no último 
ano. A ação envolveu mais 
de 40 empregados junto 
com familiares que pude-
ram plantar uma muda 
nativa na área da Usina de 

Cubatão.
Em mais de uma déca-

da de existência, a inicia-
tiva integrou 1961 novas 
mudas de árvores à área 
verde da Usina de Cuba-
tão. Foram utilizadas 21 
espécies de plantas nativas 
da Mata Atlântica como 
Cedro Rosa, Ipê Roxo, 
Embaúba entre outras.

A Câmara de Cubatão 
promoveu Ato Solene em 
homenagem ao Dia do 
Pro� ssional de Educação 
Física.

Entre as autoridades 
esportivas, compuseram 
a mesa, o presidente do 
Conselho de Esporte e La-
zer, Carlos Alberto Felix 
da Silva, (Bacalhau); Mar-

celo Vasques Casati, dire-
tor do Conselho Regional 
de Educação Física e o 
orador o� cial, Alexsan-
der José Guedes, delegado 
do Conselho Regional de 
Educação Física. Em suas 
falas, os representantes 
do Esporte cobraram das 
autoridades mais apoio ao 
esporte no Município.

ouro no Jogos Pan-americanos 
de 2007 e bronze  pela equipe 
brasileira de revezamento nos 
Jogos Olímpicos de Pequim 
2008. Todas competições no 
revezamento 4x100m rasos.

Beldade recebe 
mais uma coroa 
nesta sexta

Colunista do 
Acontece na 
Caravana 
da Confeitaria

O secretário de Meio Am-
biente, Hallan Clemente, 
informou que foram cole-
tadas 4 toneladas de restos 
de madeira, 600 quilos de 
plástico e 40 quilos de vi-
dro, dentre outros detritos 

lançados irregularmente 
nas águas. O mutirão ao 
longo da Avenida Beira 
Mar ocorreu pela manhã.
Cerca de cem pessoas 
participaram da ação 
ambiental

André Marasco
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O Grupo Fênix informa que em 
atendimento a Lei Orgânica Muni-
cipal, dará início ao cadastramento 
obrigatório no próximo dia 1º de 
outubro para Portadores de Ne-
cessidades Especiais, Idosos com 
mais de 60 anos, mais de 65 anos 
e usuários do Cartão Comum.
Vale ressaltar que o cadastramento e 
a emissão da primeira via do Bilhete 
Eletrônico Recarregável é gratuita.

Documentos Necessários:
RG, CPF e comprovante de en-

dereço em nome do titular ou res-
ponsável, com no máximo 06 meses.
No caso de Portadores de Necessi-
dade Especiais também é obriga-
tória a apresentação de Laudo com 
CID atualizado de no maximo 3 
meses, além de RG, CPF e com-
provante de endereço.

Usisaúde é uma das quatro 
melhores do país

Padrão Ouro

FUNDAÇÃO

A Usisaúde, operado-
ra de plano de saúde da 
Fundação São Francisco 
Xavier (FSFX), recebeu 
nota máxima no Índice 
de Desempenho da Saúde 
Suplementar (IDSS) 2018, 
principal avaliação das 
operadoras de planos de 
saúde feita pela Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS). A nota 1 
colocou a Usisaúde como 
uma das quatro melho-
res operadoras de gran-
de porte do Brasil, com o 
melhor patamar de classi-
� cação. 

Presente nos estados 
de Minas Gerais, São Pau-
lo, Espírito Santo e Rio 
Grande do Sul, a Usisaúde 
administra uma cartei-
ra com mais de 160 mil 
vidas. A operadora atua 
com um modelo de assis-
tência médico-hospitalar 
e odontológica. O IDSS 
faz parte do Programa de 
Quali� cação da Saúde Su-
plementar da ANS e visa 

Nota máxima obtida no IDSS, divulgada no dia 16/09, colocou a Usisaúde como uma 
das 4 melhores operadoras de grande porte do país

avaliar e aprimorar o de-
sempenho das operadoras 
de planos de saúde em qua-
tro dimensões: Qualidade 
em Atenção à Saúde, Garan-
tia de Acesso, Sustentabili-
dade no Mercado e Gestão 
de Processos de Regulação. 

A nota do Programa de 
Quali� cação é apurada por 
meio do cálculo da média 
ponderada dos Índices de 
Desempenho das operado-
ras. Das 1.019 operadoras 
ativas em 2017, 858 aten-
deram aos requisitos para 
a divulgação dos resulta-
dos. O principal objetivo 
do programa é demonstrar 
como o mercado está se 
comportando com relação 
às questões assistenciais, 
sendo um importante parâ-
metro de avaliação para os 
bene� ciários de planos de 
saúde. Por meio do IDSS, a 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar avalia anual-
mente a qualidade das ope-
radoras de planos de saúde 
do Brasil.

Para o diretor executi-
vo da FSFX, Luís Márcio 
Araújo Ramos, o desempe-
nho da Usisaúde no IDSS é 
re� exo da sua excelência e 
qualidade no atendimento. 

Em 2017, a Usisaúde 
foi a primeira operadora de 
planos de saúde do interior 
de Minas Gerais e a segun-
da do Estado a receber a 
certi fi cação Nível 1 da Re-
solução Normati va 277, da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), nível 
máximo que uma operado-
ra pode ati ngir. Em todo o 
país, apenas 12 operadoras 
contam com a certi fi cação. 
Desde então, anualmente, 
a operadora vem mantendo 
a nota e garanti ndo o pa-
drão ouro.

A Resolução Normati va 
277 é um programa criado 
pela ANS em 2011, para 
certi fi car as melhores ope-
radoras de saúde do país. 
O objeti vo é aumentar a 
qualidade da prestação dos 
serviços por meio de crité-
rios de avaliação que pos-
sibilitam a identi fi cação e 
solução de problemas por 
parte das operadoras de 
planos de saúde, com mais 
consistência, segurança e 
agilidade. Quanto mais efi -
ciente for a operadora, mais 
notada ela será na qualida-
de dos serviços prestados. 
A RN 277 incenti va também 
a busca pela efi ciência e 
oferece informações capa-
zes de dar ao consumidor 
maior percepção em re-
lação à qualidade de uma 
operadora

“Ofertar serviços de quali-
dade aos nossos clientes é 
uma das premissas da Usi-
saúde e obter esse resultado, 
mesmo em meio aos desa-
� os, nos enche de orgulho, 

pois re� ete o compromisso 
da operadora. A avaliação 
positiva é motivo de come-
moração para todos os co-
laboradores que integram o 
nosso time”, a� rma. 

Atenção para o cadastramento 
obrigatório do transporte público

Para realizar o cadastro bas-
ta se dirigir até o escritório da 
empresa na Avenida Nove de 
Abril, Galeria Angelina, 1º an-

dar - Salas 15 e 16, de segunda à 
sexta-feira das 08h às 18h e aos 

sábados das 08h ao 12h. Para 
ser atendido você deve retirar a 

senha e aguardar na sala 15
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(13) 98883-1235 | 98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA

• Imóvel comercial na Av. 
Nove de Abril,Centro, 1° 
andar. 130,50 m2

• Salão comercial no centro

• Salão comercial na AV. Na-
ções Unidas

• Apartamento no Casqueiro

• Sobrepostas no Vale Verde

• Galpão no Centro

VENDE

• Lindo sala living na 
Ilha Porchat

• Sobrepostas 2 quar-
tos, na Nila Nova 
R$180.000,00

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

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

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

Imóveis

SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DE VILA SÃO JOSÉ

Fundada em 13/08/1966  |  CNPJ 55.670.889/0001-06

A Sociedade de Melhoramentos de Vila São José com denominação SOM-
VISAJO na pessoa de presidente convoca todos os senhores membros da 
comunidade, para inscrição de chapa para eleição, que se realizará no dia 
05/01/2020,na sede da sociedade, sito a Av. Bandeirantes s/n, bairro Vila 
São José na cidade de Cubatão: Os inscritos devem morar ao menos (02) 
dois anos no bairro.

a) Eleição da diretoria executi va, conselho deliberati vo e conselho 
fi scal da SOMVISAJO, em cumprimento o estatuto;

b) A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na secretaria da 
SOMVISAJO, a parti r do dia 27 de setembro de 2019 até o dia 07 de outubro 
de 2019, que se realizará entre as chapas inscritas e homolagadas;

Cubatão, 27 de setembro de 2019.

Edilson Silvino Irmão - Presidente

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: CLAUDIO REIS JUNIOR e ARYANNE LAIZ QUEIROZ SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, operador de processos químicos, RG n.o 44399744 - SSP/SP, CPF n.o 36893744803, com 32 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1o Subdistrito Livro no 114, fl s. no 267, Termo no 69821), nascido no dia 
vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (28/08/1987), residente na Rua Manoel Ventura Silva, 
102, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de CLAUDIO REIS, de nacionalidade brasileira, supervisor de manutenção, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de KEILA NUNES DE SOUZA, 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 21924724 - SSP/MT, CPF n.o 04837386113, com 26 anos de idade, natural de CUIABÁ - MT (Cuia-
bá-3 Ofi cio Livro no 147, fl s. no 108, Termo no 158576), nascida no dia vinte e quatro de outubro de mil novecen-
tos e noventa e dois (24/10/1992), residente na Rua Manoel Ventura Silva, 102, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de
SABINO CANDIDO DA SILVA, Garçom, com 51 anos de idade, residente em CUIABÁ - MT e de MARIA HELENA 
SIQUEIRA DE QUEIROZ SILVA, auxiliar de serviços gerais, com 52 anos de idade, residente em CUIABÁ - MT 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, 19 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: PEDRO HENRIQUE CAPUTO SILVA e JÉSSICA SUELLEN SOARES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, instrutor de trânsito, RG n.o 42323829 - SSP/SP, CPF n.o 42486694803, com 25 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos (2o Subdistrito) Livro no 287, fl s. no 12, Termo no 105450), nascido no dia quinze de março de 
mil novecentos e noventa e quatro (15/03/1994), residente na Rua 1ode Maio, 45, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: 
pedro_caputo@hotmail.com, fi lho de MARIO LUIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de SIBELE AUGUSTA CAPUTO SILVA, de nacionalidade brasileira, artesã, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrati vo, RG n.o 40792927 - SSP/SP, CPF n.o 43758845840, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Cubatão Livro no 171, fl s. no 55, Termo no 50209), nascida no dia treze de maio de mil novecentos e noventa e 
cinco (13/05/1995), residente na Rua Engenheiro Ernesto Ott o Stock, 2 Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: jessi-
casoaresadm@outlook.com, fi lha de JOSÉ SOARES FILHO, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de CRISTIANA CANDIDA DOS SANTOS SOARES, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar administrati vo, com 46 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, 19 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: JOSUÉ ROSA DIAS e FABIANA SANTOS DE JESUS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, técnico de planejamento, RG n.o 384328556 - SSP/SP, CPF n.o 37650414833, com 29 anos de idade, natural 
de FOZ DO IGUAÇU - PR (Foz do Iguaçu-PR Livro no 277, fl s. no 299, Termo no 118809), nascido no dia oito de 
janeiro de mil novecentos e noventa (08/01/1990), residente na Avenida Manoel dos Santos Mesquita, 127, casa
02, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: jdz.dias@gmail.com, fi lho de JOSÉ LUIZ GOMES DIAS, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARTA DE OLIVEIRA ROSA DIAS, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.o 52380673 - SSP/SP, CPF n.o 40867410833, 
com 27 anos de idade, natural de ITAGIBÁ - BA (Itagiba-BA Livro no 11, fl s. no 32, Termo no 11766), nascida no 
dia quatorze de junho de mil novecentos e noventa e dois (14/06/1992), residente na Avenida Manoel dos Santos
Mesquita, 121, casa 2, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: fabianasantosdias35@gmail.com, fi lha de EDMUNDO 
SOUZA DE JESUS, vendedor, com 50 anos de idade, residente em IPIAÚ - BA e de LUCINEIDE DOS SANTOS, falecida 
há 4 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, 19 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: JOSIAS ROSA DIAS e JÉSSICA DOS SANTOS LOPES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, técnico de manutenção, RG n.o 383254255 - SSP/SP, CPF n.o 40665576862, com 27 anos de idade, natural 
de FOZ DO IGUAÇU - PR (Foz do Iguaçu-PR Livro no 325, fl s. no 5, Termo no 132915), nascido no dia dois de abril 
de mil novecentos e noventa e dois (02/04/1992), residente na Rua João da Silva Doutor, 23, Vila São José, Cuba-
tão - SP, E-mail: jotar57@gmail.com, fi lho de JOSÉ LUIZ GOMES DIAS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARTA DE OLIVEIRA ROSA DIAS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 47 anos de idade, residente na AVENIDA, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, operadora de escala, RG n.o 489249929 - SSP/SP, CPF n.o 40636214800, com 26 anos de
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão Livro no 156, fl s. no 247, Termo no 44431), nascida no dia seis de outubro 
de mil novecentos e noventa e dois (06/10/1992), residente na Rua das Acácias, 462, Vila Natal, Cubatão - SP, 
E-mail: jessika0610@gmail.com, fi lha de GILMAR DA SILVA LOPES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 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: FÁBIO NASCIMENTO LIMA e TATIANA FERREIRA CARDOSO BITARÃES. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, garçon, RG n.o 540099090 - SSP/SP, CPF n.o 47954499880, com 22 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão Livro no 178, fl s. no 391, Termo no 53331), nascido no dia seis de outubro de mil no-
vecentos e noventa e seis (06/10/1996), residente na RUA Luiz Gonzaga do Nascimento, 114, Jardim Caraguatá, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MANOEL MESSIAS DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARCIA CRISTINA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, 
do lar, RG n.o 259129057 - SSP/SP, CPF n.o 37177394842, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e nove (23/03/1989), residente na RUA Luiz Gonzaga do
Nascimento, 114, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de PAULO ROBERTO SANTANA CARDOSO, de 
nacionalidade brasileira, falecido há 10 anos e de MARIA HILDA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, costureira, 
com 63 anos de idade, residente em Cubatão -SP Viúva de Ailton Bitarães Soares, conforme termo lavrado às 
fl s:393 do Livro: C-66 sob o no 21760 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, 19 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: ALAN BISPO OLIVEIRA e PRISCILA DA CRUZ SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
montador de andaime, RG n.o 434153308 - SSP/SP, CPF n.o 30841166870, com 36 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão Livro no 92, fl s. no 164, Termo no 18878), nascido no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (21/12/1982), residente na RUA Dom Pedro I, 376, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ 
OLIVEIRA FILHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MA-
RIA JOSE FONSECA BISPO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.o 34154825X - SSP/
SP, CPF n.o 31507224893, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de julho de mil nove-
centos e oitenta e seis (03/07/1986), residente na RUA Dom Pedro I, 376, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha 
de WALDIR GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 28 anos e de ALDEIR DA CRUZ SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP Divorciada de Ronivon Gabriel da 
Silva Pereira, conforme sentença datada de 30/05/2011, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Judicial da Comar-
ca de Cubatão-SP, nos autos de no157.01.2008.002667-6/000000-000 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, 20 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: ÍTALO PEREIRA DE OLIVEIRA e GEOVANNA BARROS RIBEIRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, eletricista, RG n.o 465938140 - SSP/SP, CPF n.o 32021762858, com 22 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e sete (25/03/1997), residente 
na Avenida Fernando Santos Oliveira, 360, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: vrir4@hotmail.com, fi lho de VALDEMIR 
PEREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ROSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.o 535327973 - SSP/
SP, CPF n.o 47755252809, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de junho de 
mil novecentos e noventa e nove (04/06/1999), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 100, bl.D, apto.14, 
Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: geovannaribeiro0406@gmail.com, fi lha de ANDRÉ JOSÉ RIBEIRO, de nacionalidade
brasileira, eletricista, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANA FRANCISCA DE BARROS, 
de nacionalidade brasileira, vigilante, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 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 CARNEIRO GAMA e IZILDA DIAS MATOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, aposentado, RG n.o 6618724 - SSP/SP, CPF n.o 54577853868, com 77 anos de idade, natural de RECIFE - PE, 
nascido no dia dezenove de agosto de mil novecentos e quarenta e dois (19/08/1942), residente na Rua Vicente 
Latrova, 50, bl.F, apto.34, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO OLIMPIO CARNEIRO, falecido 
há 15 anos e de JULIA BELO GAMA, falecida há 30 anosDivorciado de Izilda Dias Matos conforme sentença da-
tada de 30/03/2007 proferida pela Juiza de Direito da 3aVara da Família e Sucessões de Santos-SP, nos autos de 
no659/05. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, RG n.o 124919327 - SSP/SP, 
CPF n.o 01820201856, com 65 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de janeiro de mil 
novecentos e cinquenta e quatro (31/01/1954), residente na Rua Vicente Latrova, 50, bl.F, apto.34, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, fi lha de APOLONIO DIAS MATOS, falecido há 65 anos e de RAMIRA LOPES DOS SANTOS, 
falecido há 55 anos Divorciada de José Carneiro Gama conforme sentença datada de 30/03/2007 proferida pela 
Juiza de Direito da 3aVara da Família e Sucessões de Santos-SP, nos autos de no659/05 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, 20 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: ROBSON FARIAS MOTA e MILLENA MARIA BRANCO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecânico, RG n.o 439228670 - SSP/SP, CPF n.o 37151796862, com 31 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos - 1o Subdistrito Livro no 115, fl s. no 221, Termo no 70328), nascido no dia doze de outubro 
de mil novecentos e oitenta e sete (12/10/1987), residente na RUA José Quirino Dantas, 114, Jardim Nova Repúbli-
ca, Cubatão - SP, E-mail: batera_robson@hotmail.com, fi lho de AURELIANO AGOSTINHO MOTA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SUELI MARY FARIAS MOTA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, agente de combate a endemias, RG n.o 406739092 - SSP/SP, CPF n.o 31800398840, 
com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2o Subdistrito) Livro no 285, fl s. no 270, Termo no 104772), 
nascida no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (12/01/1994), residente na RUA José Quirino 
Dantas, 114, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: Millena- maria@hotmail.com.br, fi lha de JOSÉ BRAZ DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 19 anos e de MARIA JOSÉ DE JESUS BRANCO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, 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, 21 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: STANLEY DE OLIVEIRA FREITAS LIMA e AMANDA MARIA OLIVEIRA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, regulador de anodos, RG n.o 306635392 - SSP/SP, CPF n.o 22403381802, com 
35 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2o Subdistrito) Livro no 212, fl s. no 135, Termo no 60896), 
nascido no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (21/09/1984), residente na Rua Ma-
rechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 513, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, E-mail: stanley_80s@hotmail.
com, fi lho de JOÃO DE FREITAS LIMA, de nacionalidade brasileira, encanador, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de RUTE DE OLIVEIRA FREITAS LIMA, de nacionalidade brasileira, técnica em enfermagem, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrati vo, RG n.o 466663602 - SSP/SP, CPF n.o 34260839810, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP
(Santos - 1o Subdistrito Livro no 136, fl s. no 155, Termo no 82739), nascida no dia quinze de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (15/12/1989), residente na Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 513, 
Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, E-mail: amandinha_uba@hotmail.com, fi lha de HELIO LOPES DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, falecido há 12 anos e de MARIA SÔNIA OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, técnica em
enfermagem, com 55 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, 21 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 OTACILIO DA SILVA e MARIA LUIZA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, aposentado, RG n.o 77400021 - SSP/SP, CPF n.o 72924527872, com 68 anos de idade, natural de 
AÇUCENA - MG, nascido no dia dezenove de outubro de mil novecentos e cinquenta (19/10/1950), residente 
na RUA Ademar Otero Neves, 148, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ ANTONIO DA 
SILVA, falecido há mais ou menos 6 anos e de LOURDES MARIA MATIAS, falecida há 4 anosDivorciado de Edna 
Aparecida Marti ns conforme sentença datada de 10/12/2013 proferida pela Juíza de Direito da 1aVara de Fa-
milia da Comarca de Juiz de Fora-MG, nos autos de no0145130552659. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.o 226803624 - SSP/SP, CPF n.o 12144389896, com 55 anos de idade, natural 
de ARACAJU - SE, nascida no dia dezoito de maio de mil novecentos e sessenta e quatro (18/05/1964), residente 
na RUA Ademar Otero Neves, 148, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ AUGUSTO DA 
SILVA, aposentado, com 82 anos de idade, residente em ARACAJU - SE e de MARIA DE LOURDES DOS ANJOS, apo-
sentada, com 84 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP Divorciada de Juvencio Paulino Mestre conforme 
sentença datada de 21/05/2003 proferida pela Juíza de Direito da 1aVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos 
autos de no1162/2002 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, 21 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: RUAN NICOLAS BARROSO DE OLIVEIRA e JHENIFFER DA SILVA DE CERQUEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.o 45092565 - SSP/SP, CPF n.o 41816746819, com 25 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2o Subdistrito) Livro no 287, fl s. no 284, Termo no 105993), nascido no dia 
nove de abril de mil novecentos e noventa e quatro (09/04/1994), residente na RUA Vereador Sônio Célio, 153, 
Parque Sao Luís, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ROGÉRIO BARROSO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
ajudante, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GENI PEREIRA DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, vigilante, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.o 376161486 - SSP/SP, CPF n.o 48173465827, com 20 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão Livro no 192, fl s. no 141, Termo no 58653), nascida no dia cinco de dezembro de mil no-
vecentos e noventa e oito (05/12/1998), residente na RUA Vereador Sônio Célio, 153, Parque Sao Luís, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lha de CLAITON MENDES DE CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 42 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA EDINETE DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, assis-
tente operacional, com 38 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, 23 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: DIEGO MENEZES DA SILVA e JÉSSICA SILVA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.o 33496402 - SSP/SP, CPF n.o 35869175895, com 32 anos de 
idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(27/07/1987), residente na Rua Adelino Francisco, 80, bl.5, casa 3, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: 
koquismz@gmail.com, fi lho de NELSON FRANCISCO DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, falecido 
há 13 anos e de MARIA APARECIDA MENEZES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 9 meses . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, secretária, RG n.o 48129336X - SSP/SP, CPF n.o 
41996572822, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de maio de mil 
novecentos e noventa e dois (31/05/1992), residente na Rua Adelino Francisco, 80, bl.5, casa 3, Parque 
São Luis - SP, E-mail: jessica.s.o.sp@gmail.com, fi lha de SILVERIO GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSENITA DA SILVA OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, 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 publi-
cado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: RAFAEL GOMES DA SILVA e BRUNA LETICIA BORGES ARAGÃO. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, porteiro, RG n.o 485646766 - SSP/SP, CPF n.o 40324836805, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (26/01/1992), 
residente na Rua Seis, 256, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: rafaelpdmr6@gmail.com, fi lho de VALDECI PEREIRA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 21 anos e de ELIENE GOMES PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, cozinheira, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Rayane Constanti no Pereira 
conforme sentença datada de 10/06/2019 proferida pelo Juiz de Direito da 2aVara do Foro de Cubatão-SP, nos 
autos de no1000946-08.2019.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.o 584161724 - SSP/SP, CPF n.o 57387137889, com 19 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Praia Grande-
-Solemar Livro no 17, fl s. no 205, Termo no 8994), nascida no dia dezenove de janeiro de dois mil (19/01/2000), 
residente na Rua Seis, 256, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MARCOS ROBERTO BORGES ARAGÃO, de 
nacionalidade brasileira, falecido há 2 anos e de DEISY GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, manicure, 
com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: ADONIAS JOSÉ DA SILVA e GENEILDA DA SILVA NAS-
CIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, montador de andaime, RG n.o 410827733 - SSP/SP, CPF n.o 30432836861, com 37 anos de idade, 
natural de RECIFE - PE, nascido no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (17/01/1982), residente na Rua Caminho da Sociedade, 1408, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ZENEIDE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SPDi-
vorciado de Magda Margarida Moreno da Silva, conforme sentença datada de 10/05/2016, proferida pela Juíza de Direito da 4aVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
no1001776.76.2016.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.o 604114692 - SSP/SP, CPF n.o 05636250401, 
com 33 anos de idade, natural de SERRA TALHADA - PE, nascida no dia trinta e um de março de mil novecentos e oitenta e seis (31/03/1986), residente na Rua Caminho da 
Sociedade, 1408, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO, falecido há 20 anos e de MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em SERRA TALHADA - PE Divorciada de José Gilvan Alves da Costa, conforme sentença datada de 09/10/2012, 
proferida pelo Juíza de Direito da 2aVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de no157.01.2012.006889-2.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, 23 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: LUÍS GUSTAVO SALGADO AGUIAR e ELISÂNGELA OLIVEIRA DA SILVA.Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, eletricitário, RG n.o 19293897 - SSP/SP, CPF n.o 13382690896, com 48 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos (2o Subdistrito) Livro no 92, fl s. no 65, Termo no 92975), nascido no dia dezoito 
de novembro de mil novecentos e setenta (18/11/1970), residente na Rua Arthur Bernardes, 160, casa 6, Parque
Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: rugasalgado70@yahoo.com.br, fi lho de FRANCISCO SALGADO LIMA, de na-
cionalidade Espanhola, aposentado, com 80 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de CÉLIA AGUIAR SALGA-
DO, de nacionalidade Espanhola, aposentada, com 78 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, RG n.o 37065321X - SSP/SP, CPF n.o 28330011852, com 
45 anos de idade, natural de CARPINA - PE (Carpina-PE Livro no 42, fl s. no 239, Termo no 40364), nascida no dia
vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (22/02/1974), residente na Rua Arthur Bernardes, 
160, casa 6, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de AMARO ARAGÃO DA SILVA, falecido há 
10 anos e de AMARA OLIVEIRA DA SILVA, do lar, com 76 anos de idade, residente em CARPINA - PE 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, 24 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JAIRO 
SOARES DE BARROS LIMA e VERALUCIA VIEIRA DOS SANTOS. Sen-
do a pretendenteresidente na Rua Cidade de Santos, 1627, casa 
02, Planalto Bela Vista, SÃO VICENTE - SP,Se alguem souber de al-
gum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 de agosto de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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A fotógrafa Pris-
cila Bombardelli 
reuniu amigas e 
família em noite 
super agradá-
vel para celebrar 
mais uma prima-
vera. A coluna 
deseja vida longa 
e muitos cliques

A familia Acontece está em 
festa. No sábado, 28, Cintia 
Antunes integrante do nosso 
staff celebra mais um aniversá-
rio. Desejamos muitos sonhos, 
sorrisos, festas no Espaço 
Acontece e muitos fechamen-
tos de jornal, juntos

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

Parabéns

Ione Gonzalez

Francisco Josemar

Amanda 
C Ambires

Lena Santos,

da Viplan

Save thedate

05/10 A chuva não im-
pediu a animação 
e casa cheia no 3º 
Torneio de Sinuca 
no Cleidinha’s Bar. 
Os ganhadores do 
torneio foram: Chi-
co Freitas, 1º lugar; 
Carçao, 2º lugar; 
Vando, 3º lugar. Na 
foto, com o organi-
zador do torneiro, 
Raimundo

O Encontro dos 
Amigos realizado 
no Espaço Nor-
destino Danado 
de Bom, foi um 
sucesso.
Na foto Elizân-
gela e Edson 
Ventura,  Adria-
no Sanfoneiro, 
Pedro Miami e 
Trovão Azul Vila 
Nova.

No sábado, 05, o Café das Artes abre as portas para a terceira edição do 
Bazar da Rainha das Serras, para exposição e venda de trabalhos de artesãos 
cubatenses.
Acontece das 15:00 as 19:00 na Avenida Joaquim Jorge Peralta, 413 no Cas-
queiro. O evento é gratuito e aberto à população.
Mais info na página do evento no facebook: 3º Bazar da Rainha das Serras.
O Café das Artes é um espaço aconchegante, com espaço kids e educacional 
em ambiente totalmente convidativo para um café refl exivo ou trocar sorri-
sos com os amigos e saborear as delícias do menu recheado de bom gosto.
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Indústria

A ligação seca entre 
Santos e Guarujá foi tema 
da última reunião do 
Ciesp Cubatão no último 
dia 18. O estudo prévio 
foi apresentado pela em-
presa Ecovias na reunião 
mensal do Conselho Di-
retor do Ciesp, Depar e 
Conselho Consultivo do 
Sesi e Senai Cubatão. O 
encontro contou com a 
presença do diretor su-
perintendente da empre-
sa, Ronald Marangon, e 
o gerente de Engenharia, 
Sidney Vilar.

O projeto prevê a cons-
trução de uma ponte de 
acesso entre as margens 
do Porto de Santos, idea-
lizada com 7,5 km de ex-
tensão, 85 m de altura e 
325 m de largura, ligando 

Ciesp Cubatão aborda o Projeto 
Ligação Seca Santos-Guarujá

o km 64 da Via Anchieta 
ao km 250 da Rodovia Cô-
nego Domenico Rangoni, 
com o objetivo de facilitar 
a integração entre as cida-
des de Santos e Guarujá e 
a movimentação logística 
do Porto e Polo Industrial 
de Cubatão.

Após aprovação para 
sua implantação, o em-
preendimento será rea-
lizado pela Ecovias e 
contará com o apoio do 
Governo do Estado. Es-
tima-se um investimen-
to de R$ 2,9 bilhões e a 
contribuição de cerca de 
4 mil trabalhadores, com 
prioridade na destinação 
de vagas para a mão de 
obra local. “A obra trará 
maior desenvolvimento, 
geração de empregos e 

facilidade de mobilidade 
para região da Baixada 
Santista”, destaca Sidney.

Para o diretor titular 
do Ciesp Cubatão, Raul 

Elias Pinto, a apresen-
tação trouxe novidades 
importantes sobre a nova 
estrutura e esclareceu as 
principais dúvidas dos 

Divulgação Ciesp

participantes. “Devemos 
ser otimistas para que a 
ponte saia do papel o mais 
rápido possível, como 
também outros projetos 

que contribuam para me-
lhoria da logística no Polo 
Industrial de Cubatão e 
Baixada Santista, como 
túnel e outros acessos”.

Certifi cado de origem 
no Ciesp Cubatão

Emissão online, 
objeti va, 

segura e ágil
O usuário preenche o 
Certi fi cado de Origem 
por meio de ferramen-
ta disponível na web 

intuiti va (e-COOL), em 
ambiente diariamente 
atualizado e com um 

tempo médio de emis-
são de até 24 horas

Assistência 
técnica

especializada 
e gratuita

O usuário do siste-
ma e-COOL usufrui, 
gratuitamente, de 

assistência oferecida 
pela nossa equipe de 
especialistas antes, 

durante e após e emis-
são do Certi fi cado de 

Origem

Qualidade 
reconhecida 

internacionalmente
Primeira enti dade 

do Brasil a oferecer 
sistema informati zado 

para emiti r 
Certi fi cado de 

Origem e possuir equi-
pe técnica 

altamente qualifi cada 
e experiência em 

certi fi cação

O Ciesp Cubatão agora emite certi� cado de origem em Cubatão, documento 
impresso ou digital que concede tratamento preferencial às operações para 
países com os quais o Brasil possui acordos de comércio. Com o certi� cado, o 
exportador brasileiro conta com redução ou isenção do imposto de importação 
de seus produtos no destino, desde que as regras exigidas pelos acordos comer-
ciais sejam atendidas.

A regional também oferece 
serviço de certifi cado digital

DOIS TIPOS DE CERTIFICADO
O Ciesp de Cubatão tem dois ti pos de certi fi ca-

dos: Com o A1, os dados são gerados e armazenados 
em computador pessoal, com validade de um ano.

Já o A3 oferece mais segurança, pois os dados 
são gerados, armazenados e processados em um 
cartão inteligente ou token, sendo invioláveis e úni-
cos. Neste caso, a validade é de até três anos.

Os certi fi cados digitais do Ciesp possuem a ga-
ranti a de segurança e a autenti cidade da comunica-
ção nas transações eletrônicas. Você pode escolher 
a melhor opção conforme a sua necessidade:

Como autoridade de registro (AR), o serviço garante a autenticidade jurídica de assinaturas de documen-
tos transmitidos por um computador, de forma a permitir, sem sair de casa ou do escritório, a proteção de 
transações e a troca virtual de documentos, mensagens e dados.

VANTAGENS
A emissão do Certi -

fi cado Digital traz várias 
vantagens como, por 
exemplo, a desburocra-
ti zação de processos e 
economia de tempo, 
gestão ágil, inteligente 
e organizada das infor-
mações, segurança em 
transações pela inter-
net, entre outras. Além 
das vantagens adqui-
ridas através do Ciesp 
que oferece os preços 
mais competi ti vos do 
mercado.

Informações sobre os certi fi cados de origem ou digital, acesse www.ciesp.com.br/
cubatao ou ligue (13) 3361-6622. O Ciesp fi ca na praça Getúlio Vargas, 20 - 

Vila Paulista, Cubatao

PESSOAS FÍSICAS: 
e-CPF que permite a realiza-
ção das operações pela in-
ternet com validade jurídica.
EMPRESAS:  
e-CNPJ que garante a auten-
ti cidade e a integridade nas 
operações eletrônicas de 
pessoas jurídicas. Associa-
dos e fi liados ao Ciesp Cuba-
tão têm desconto nas emis-
sões dos certi fi cados.

A construção da ponte ligará as cidades de Santos e Guarujá

Os participantes tive-
ram a oportunidade de co-
nhecer o Projeto Rede de 
Parceiros Multiplicadores 
do Esporte Educacional e 
as ações de igualdade ra-
cial promovidas pela com-
panhia, além de receber 
informações sobre pre-
venção contra o sarampo. 
Conforme Liane Oliveira, 
que apresentou o Momen-
to Segurança na abertura 
do evento, o sarampo é 
uma doença que voltou 
a se con� gurar como um 
problema de saúde públi-
ca mundial e já retornou 
à agenda de pro� laxia sa-
nitária do Ministério da 
Saúde, porque é funda-
mental conscientizar a po-
pulação sobre os métodos 
de prevenção. “Trata-se 
de uma doença altamen-
te contagiosa, mas que é 
possível prevenir através, 
principalmente, da vaci-
nação”, alertou Liane.

Lideranças locais e moradores de Cubatão 
participaram de evento na Refi naria
No último dia 16, a Petrobras reuniu lideranças comunitárias em seu Auditório 
Central na Refinaria Presidente Bernardes para o 55º Comitê Comunitário

As lideranças comu-
nitárias também conhe-
ceram o Projeto Rede de 
Parceiros Multiplicadores 
de Esporte Educacional. 
Patrocinado pela Petro-
bras, o trabalho é realiza-
do pelo Instituto Esporte 
& Educação e já bene� -
ciou cerca de 3 mil alunos 
das redes públicas de ensi-
no de Santos e Cubatão. O 
coordenador pedagógico 
do projeto, Adriano Ros-
setto, realizou atividades 
de prática corporal com 
os convidados e falou so-
bre as escolas da cidade 
que participam do proje-
to. “A educação física tem 
o objetivo de desenvol-
ver a cultura corporal do 
movimento. Desde o ano 
passado, o IEE está ofere-
cendo curso para cerca de 
100 professores de Edu-
cação Física na Baixada 
Santista”. Em Cubatão, 
participam do projeto 13 

escolas e a ONG Grupo 
Lazer e Cidadania.

O gerente setorial de 
Responsabilidade Social 
da Regional São Paulo-
-Sul da Petrobras, Lázaro 
Brandão, falou ainda so-
bre as ações  pró-equidade 
de gênero e raça pratica-
das pela companhia. “So-
mos uma das empresas 
que mais contribuem para 
a igualdade racial no País. 

Fomos contemplados 
com o selo de pró-equi-
dade de gênero e raça, que 
fala dessa adoção de boas 
práticas na empresa e hoje 
temos iniciativas inova-
doras, como prêmios para 
fornecedores da Petrobras 
que estimulem a igualda-
de. Queremos que nos-
sos fornecedores façam o 
bem também”, a� rmou o 
gerente.

A Yara, líder mundial 
em nutrição de plantas, 
está com inscrições abertas 
para o Programa de Estágio 
2020, chamado de #Chan-
geMakers. 

Formandos entre julho 
e dezembro de 2021 já po-
dem concorrer às 40 vagas 
distribuídas nas unidades 
de Cubatão (SP), São Pau-
lo (SP), Sumaré (SP), Ponta 
Grossa (PR), Porto Alegre 
(RS) e Rio Grande (RS). 

As inscrições gratuitas 
vão até 11/10 por meio do 
site  https://eureca.me/.

Com duração de um 
ano, o Programa é estrutu-
rado em três pilares: 

1 - Capacitação, a partir 
da cultura e valores da em-
presa e com competências 
comportamentais e técni-
cas; 2 – Acompanhamento, 
com avaliação semestral da 
liderança e rodas de con-
versa com o RH; e 3 – Pro-
jeto Final, com orientação, 
acompanhamento e desen-
volvimento e montagem 
dos vídeos de projetos reais 
a serem apresentados aos 

Yara abre Programa de Estágio
São 40 vagas. Formaturas entre 
julho e dezembro de 2021

executivos da Companhia.
“Buscamos por jovens 

inquietos, inovadores, que 
queiram fazer carreira em 
uma empresa de sucesso 
que trabalha para alimen-
tar o mundo e proteger o 
planeta de forma respon-
sável. Ao atrair novos ta-
lentos, engajados e com os 
mesmos objetivos que os 
nossos conseguiremos le-
var a empresa a patamares 
ainda mais altos”, diz Carlos 
Lienstadt, vice-presidente 
de RH e Comunicações da 
Yara Brasil.

Benefícios oferecidos-
bolsa-auxílio, plano de saú-
de, odontológico, seguro de 
vida, vale refeição (quando 
não houver refeitório no lo-
cal) e vale transporte/freta-
do (de acordo com a região.

Mais informações
www.yarabrasil.com.br
www.facebook.com/

YaraBrasilO� cial
twitter.com/YaraBrO-

� cial
www.youtube.com/

user/YaraBrasilO� cial


