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20 anos

É hora de fazer o 
cadastramento eletrônico

Camp Cubatão celebra 
48 anos de história 04

Banda Beline faz sucesso 
em rede nacional 07

O cadastramento e 
emissão da primeira via do 
bilhete eletrônico recarre-
gável é gratuita e a empre-
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sa já está atendendo aos 
usuários na Galeria Ange-
lina. Os créditos do cartão 
da empresa anterior valem 

por 1 mês, mas também é 
necessário ir ao posto da 
empresa fazer a troca. 

A Nova empresa, Fênix 

começa a operar no dia 2 
de novembro, com frota 
moderna, ar condicionado 
e wi-� . 08

Apês do CSU 
serão entregues 
este mês em 
meio a venda
irregulares

A CDHU alerta que 
está de olho. Se a ven-
da irregular for com-
provada, a unidade vai 
para outra família da 
lista de espera. Quem 
comprou perde quem 
tudo e quem vendeu 
vai para a lista negra de 
programas habitacio-
nais em todo o país.

Shopping da Praia 
Grande abre vagas 
de emprego tem-
porárias

Sabesp pede 
‘economia para 
manutenção’ na 
terça em Cubatão

Domingo tem 
eleição para o 
Conselho tutelar. 
Veja quem são os  
candidatos, horário 
e os locais de 
votação

No

Batista da Lagoinha: 
Domingo a noite tem 
encontro com Deus

Feijuca dos Amigos 
neste domingo, 
chama atenção para 
o Outubro Rosa

Boteco Desapego tem 
edição em outubro
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Falta água na terça

Trabalhe no Litoral Plaza Shoping

coluna do 

Cido Barbosa
cidobarbosa@uol.com.br

CONSELHO TUTELAR

Domingo tem eleição
 Acontece neste domingo, dia 6 

de outubro, a eleição para escolha 
dos membros titulares e suplentes 
do Conselho Tutelar de Cubatão. 
Atenção ao horário para não che-
gar muito cedo, nem tarde demais: 
é das 9 às 16 horas. São 16 candi-
datos, que foram selecionados entre 

Ana Cláudia 

Guimarães - 13

Jozelma - 1

Cida - Aparecida 

Valcir -12

Lilia Keli - 3 Elenice Tidra - 6

Maicon
Silva - 10

Gracinha da Vila 

Noel - 14

Marcela 

Lopes - 7
Jeff erson Dias - 4

Marli - 16Jonathas 

Paixão - 9ar
Mônica - 15

Vivian 
Gregório - 8

Rutenéia dos

Santos - 11

Sueli França - 5Pádua - 2

30 inscritos. 
A principal função do Conselho 

Tutelar é a proteção e garantia dos 
direitos das crianças e adolescentes. 
É composto por cinco membros ti-
tulares eleitos para um mandato de 
quatro anos, permitida uma reelei-
ção por igual período. O mandato 

vai de 2020 a 2024 e o salário dos 
membros titulares é de R$ 3.830,90.

Não é obrigatório
O voto é direto, facultativo e 

secreto e cada eleitor poderá votar 
em apenas um candidato. No ato de 
votação, deve apresentar titulo de 

eleitor ou documento equivalente 
expedido pela Justiça Eleitoral, e 
documento de fé pública com foto-
gra� a.

Acesse o portal acontecedigi-
tal.com.br, através do QR Code 
ao lado e veja os locais de votação 
e seções.

O prefeito Ademário entregou, 
nesta quinta-feira (3), os cartões 
de alimentação e refeição aos ser-
vidores do Município e os valores 
serão creditados na próxima quar-
ta (08). Aproximadamente quatro 
mil funcionários ativos, a partir de 
agora, voltam a receber, por força 
de lei, o vale-alimentação e refei-
ção por meio de cartão magnético. 
Os funcionários aposentados tam-
bém voltam a receber os benefícios 
por meio do cartão. Antes, os valo-
res eram depositados em pecúnia, 
ou seja, pagos em espécie.

Na terça, dia 8, das 8 às 18 ho-
ras a Sabesp realiza manutenção 
para interligação e instalação de 
válvula no sistema de abasteci-
mento de Cubatão. A operação 
acontece na esquina da avenida 
Cruzeiro do Sul com rua Eládio 
Vicente Ferreira, na Vila Nova.       

Será preciso interromper 
temporariamente a distribuição 
de água aos bairros: Vila Nova, 
Jardim 31 de Março, Vila São 
José, Vila Natal, Vila Esperan-
ça, Ilha Bela, Curtume, Centro, 
Jardim Costa e Silva, Jardim São 
Francisco, Conjunto Afonso 

Schmidt, Vila Paulista, Vila Cou-
to, Parque Fernando Jorge, Jar-
dim Anchieta, Beira Rio, Jardim 
Três Marias, Jardim América, 
Vila Santa Tereza, Vila Canadá, 
Jardim Indústrias, Sítio Cafezal, 
Vila Elizabeth, Vila Parisi, Polo 
Industrial e Jd. São Marcos.       

Emergências devem ser in-
formadas durante 24 horas: 
0800-0550195 ou 195. Ou no 
www.sabesp.com.br ou no apli-
cativo para celulares e tablets 
iOS ou Android, que permite 
enviar fotos da ocorrência junto 
à denúncia.

Está prevista para este mês a 
entrega das 206 moradias do em-
preendimento Cubatão B para 
famílias de área de risco pelo 
Programa de Recuperação So-
cioambiental da Serra do Mar. 
As torres do antigo CSU já estão 
praticamente prontas.

Mas o fato que chama atenção 
é a venda irregular destas uni-
dades, facilmente encontradas 
em anúncios de internet e outras 
formas.

Em nota ao Jornal Acontece 
a Companhia informou que os 
casos em que são comprovadas 
as irregularidades por meio de 
� scalização de agentes da Com-
panhia, a moradia é destinada a 
outra família habilitada e indica-

Cubatão B será entregue este mês

Prefeito entrega cartão alimentação 
e refeição aos servidores

CDHU alerta para 
o risco de vendas 
irregulares

Um dos maiores empregado-
res da região, com 3.500 colabo-
radores diretos, o Litoral Plaza 
Shopping, único power center da 
Baixada, abrirá 780 vagas de em-
pregos temporários para o � nal do 
ano e as contratações devem co-
meçar em novembro. “Com a úl-
tima expansão, em menos de um 
ano recebemos mais de 20 novas 
operações de diversos segmentos. 
Projetamos um aumento de 13% 
no número de temporários em 
relação a 2018”, diz o superinten-
dente, Martinho Polillo.

da pelo município e o mutuário 
que fez a venda irregular perde 
o direito a qualquer atendimen-
to em programas habitacionais 
que sejam viabilizados em todo o 

País. Já o comprador, perde todo 
o investimento feito por conta 
do processo de reintegração de 
posse da moradia que correrá na 
Justiça. 

Cinti a Antunes

De acordo com a Secretária 
Municipal de Gestão, Lucidalva 
Almeida, os cartões, por motivos 
de segurança, estão sendo entre-
gues sem saldo, no entanto, a ges-
tora a� rma que todos os saldos re-
ferentes ao mês de setembro serão 
creditados no dia 9 de outubro.

Ainda segundo a secretária, os 
créditos serão concedidos todo dia 
15 de cada mês e o saldo referente 
ao mês de outubro será disponi-
bilizado até o � nal deste mês. Os 
aposentados devem retirar seus 
cartões no setor de Recursos Hu-

manos na Caixa de Previdência, já 
os funcionários ativos os ganha-
rão em seus respectivos locais de 
trabalho.

Durante o ato de consolidação, 
o prefeito Ademário fez uso da pa-
lavra e rea� rmou o compromisso 
do Governo Municipal com fo-
mento da economia local. Ainda 
segundo o Prefeito, serão injeta-
dos, pelo menos, R$ 32 milhões 
de reais com a utilização do vale-
-alimentação, que cobrirá cerca de 
6 mil servidores da ativa, aposen-
tados e pensionistas. 

Vagas 
Gerentes de vendas, estoquis-

tas, caixas, atendentes, superviso-
res, vendedores, entre outras. A 
estimativa é que cerca de 20% do 
total de temporários seja efetiva-
do. Interessados devem realizar o 
cadastro pelo site (www.litoralpla-
zashopping.com.br), na área “Tra-
balhe Conosco”, ou entregar o do-
cumento pessoalmente nas lojas, 
pois a administração do Shopping 
não recebe currículos. Mais infor-
mações (13) 3476-2000.
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Arte & Essência 
neste sábado

Copa I Nove #Na Eterno

De Cubatão para os EUA

Marcha Mundial pela Paz 
e Não Violência

‘Poderoso Timão’
de casa nova

comunidade
ALÔ FIEL

FESTIVAL

HOMENAGEM

TALENTO JOVEM

FÉ

Na próxima quinta, dia 
10 de outubro, a loja Po-
deroso Timão reinaugura 
totalmente reformulada, 
com muito mais novida-
des em espaço amplo e de 
muito bom gosto.

A franquia de artigos 
esportivos o� ciais e pro-
dutos licenciados do Co-
rinthians, já conquistou o 
coração da Torcida Fiel na 
Baixada Santista. E para 
fazer a alegria da cliente-
la, a Loja recebe o jogador 
Chicão, que trará a Taça 
Mundial, conquistada em 

Em grande estilo, loja corintiana 
em Cubatão, reinaugura com a 
presença de Chicão, que trará a 
Taça do Mundial de 2012

KNN leva para Los Angeles jovem que criou 
capacete para detectar câncer cerebral

2012, no Japão, para o 
delírio dos � éis torce-
dores. A visita do eterno 
‘zagueiro artilheiro’, será 
das 13h às 15h. 

A nova casa � ca na 
Rua Manoel Jorge, 289 
– loja 5 no Centro de 
Cubatão. Mais infor-
mações pelo 3323-5272 
ou whatsapp 13 99647-
0314.

Siga nas redes sociais 
(facebbok | instagram | 
twitter) e � que por den-
tro das novidades: pode-
rosotimaocubatao.

Neste sábado, dia 05, 
as 18:30h acontece o 1° 
Festival Arte & Essên-
cia de Dança, no Centro 
Esportivo Romerão. O 
evento terá  a presença 
de diversos grupos da 
Baixada,Vale do Ribeira 
e São Paulo, com apre-
sentações de danças 
urbanas, estilo livre e 
ballet clássico.

A comissão julgado-
ra será composta por ju-
rados renomados: Jolles 
Salles ,Diego Hops, Bár-
bara Guerra ( campeã 
do Dancing Brasil em 
duas edições) e Peterson 
da Cruz Hora ( Áustria/ 
Grupo Zurcaroh).

Homenagem 
A bailarina Alessan-

dra Palucci , falecida na 
semana passada, será 
homenageada na aber-
tura do Festival . ‘Nada 
mais justo a uma pessoa 
que tanto se dedicou à 
arte da Dança em nosso 
Município’.

Ingressos 
Custam R$10,00 e 

podem ser adquiridos 
antecipadamente na 
Academia Arte & Es-
sência que � ca Rua São 
Pedro 83 - Jardim Cas-
queiro ( � lial) ou Ave-
nida Brasil 703 /J.Cas-
queiro  ( matriz) e, no 
dia, na bilheteria do Ro-
merāo.

Bárbara Guerra

JURADOS

Peterson da Cruz

Diego Hops

Jolles Salles

Em meio a tristes no-
tícias, de perdas de vidas 
de pessoas tão queridas, 

Começou nesta 
quinta e vai até o dia 8 
de dezembro, no Cen-
tro Esportivo Arman-
do Cunha a primeira 
COPA I Nove #Na Eter-
no. A competição será 
da Categoria Sub 06 até 

Em Cubatão a Mar-
cha chegará no dia 11 de 
dezembro, e já está agen-
dado um café da manhã 
com a equipe base na es-
cola Parque dos Sonhos, 
no Bolsão 9. As 10h os 
alunos realizarão uma 
caminhada pela Paz, e as 
11h30 a equipe base será 
recebida pela Câmara, 
onde os vereadores  irão 
aderir para a formação 
de uma bancada pela 
Paz. A organização tam-

Sub 17. 
Na abertura jogaram 

I Nove X Bola no Pé, 
pelo sub 07 bronze e I 
Nove X Cubatense pelo 
sub 10 Prata. 

“Mesmo depois do 
último adeus, conti-

nuou fazendo parte das 
nossas vidas através da 
saudade e do amor que 
deixou  entre nós: fa-
miliares, amigos e seus 
grandes guerreiros (atle-
tas).  Dessa forma, lem-
bramos e falamos com 

carinho e, pela vida 
toda, vamos carregar 
sua imagem dentro 
dos nossos corações e 
honrar o maravilhoso 
trabalho que você dei-
xou em nossa cidade 
de Cubatão, Ná!” 

que lutaram e acabaram 
perdendo a batalha con-
tra o câncer, uma luz de 

bém pretende agendar 
com o prefeito.  

Dentro da progra-
mação, acontecerá  o 
Educart pela Paz e Não 
Violência, dia 30 de no-
vembro (sábado) a par-
tir das 9h na mesma Es-
cola. O evento gratuito 
e aberto à comunidade, 
será marcado pelo fe-
chamento das discipli-
nas eletivas da Escola, 
além de o� cinas com de-
zenas de gra� teiros. 

História
A Marcha será lança-

da no dia em que é co-
memorado o nascimen-
to de Mahatma Gandhi, 
e que é considerado o 
dia internacional da Não 
Violência, saindo de 
Madri, capital da Espa-
nha e percorrendo mais 
de cem países no mun-
do durante seis meses.   
Chegará no Brasil no dia 
06 de Dezembro e até o 
dia 18, passará por Reci-

fe, Salvador, São Pau-
lo, Cubatão, Itapeva, 
Cotia, Paraisópolis, 
Curitiba, Rio de Ja-
neiro e Maricá. Em 
cada cidade haverá 
diversos eventos para 
marcar a passagem 
da Marcha. 

A Marcha conta 
com a adesão do Papa 
e da Cúpula dos Prê-
mios Nobel.   A pri-
meira edição aconte-
ceu em 2009

esperança chega como 
boa notícia.

Este brilhante e talen-
toso jovem, Vitor Hugo 
Xavier, 19 anos, aluno 
da Escola Tecnica Fede-
ral de Cubatão, ganhou 
recentemente em Nova 
Yorque prêmios como o 
melhor projeto das Amé-
ricas, entre 500 partici-
pantes, por seu fantástico 
invento: um capacete que 
detecta, através de ondas 
eletromagnéticas, câncer 
cerebral.

Agora em outubro ele 
retornará aos EUA, desta 
vez à Los Angeles, para 
a � nal deste campeonato 
mundial de empreendo-
rismo. A sua viagem será 
patrocinada pela KNN 
Idiomas Cubatão, que 

terá a honra de levá-lo 
para representar Cuba-
tão e o Brasil, levando 
em sua bagagem, nos-
so orgulho pelo seu 
trabalho e a esperança 
de milhões de pessoas 
para a cura desta im-
placável doença.

“Na verdade, o que 
o Vitor está fazendo 
não tem nada no mun-
do que pague, e � co 
muito feliz por Deus 
nos dar hoje a possi-
bilidade de apoiar este 
jovem, para que ele 
possa realizar e con-
quistar algo tão gran-
dioso. Parabéns, Vi-
tor, muito obrigado e 
sucesso, rapaz!! Tamo 
junto”, comemora Má-
rio Torres, KNN
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O dia 14 de setembro 
foi marcado pelo encerra-
mento da “Gincana CAMP 
2019”, que contou com a 
participação dos adolescen-
tes e aprendizes atendidos 
pelos programas sociais e de 
aprendizagem da entidade. 

No total foram 17 equi-
pes se enfrentando na reali-
zação das provas. Entre elas 
um QUIZ com perguntas 
relacionadas a história de 
Cubatão e fundação da en-
tidade. 

As equipes também ar-
recadaram alimentos não 

Em festa, uma das enti-
dades mais importantes da 
história da cidade, o Centro 
de Aprendizagem Metódica 
e Prática Mario dos Santos- 
CAMP celebra 48 anos. 

No último sábado, 28 de 
setembro, fechando o calen-
dário festivo, a quadra da 
entidade foi o cenário de vá-
rios jogos amistosos de Fu-
tsal. A equipe formada por 
adolescentes dos circuitos 
Conexão e Cidadão CAMP, 
jogou contra os jovens da 
escolinha de futsal mantida 
pelo Instituto Palas Athena.

Autoridades municipais 
também ‘suaram a camisa’, 
mas o time do CAMP levou 
a melhor, vencendo a equi-
pe da Câmara por 3 a 2. 

Pelo CAMP jogaram 
membros da diretoria e co-
laboradores.  E pela Câmara  
vereadores e assessores.

Referência para a garotada fora das quadras, o his-
toriador Arlindo Ferreira, também fez bonito no fut-
sal. Esbanjando saúde e energia o diretor da entida-
de foi uma das estrelas do vencedor (dentro e fora 
da quadra) time do CAMP.

perecíveis para doação. No 
total mais de uma tonelada 
de alimentos foram arre-
cadados, que serão doados 
para famílias atendidas pela 
entidade e organizações as-
sistenciais da região. 

Após uma emocionante 
disputa a equipe ganhadora 
da gincana foi a “Los Vin-
gadores” que se destacou na 
última prova que era de so-
letração. Como premiação, 
os aprendizes irão para um 
passeio especial que deve 
acontecer no mês de no-
vembro.

48 ANOS DO CAMP

Entidade encerra atividades de aniversário

Gincana



No

Neste domingo, 06, a Feijuca dos amigos by 
Jaque Barbosa chama atenção para a prevenção 
ao câncer de mama. Em tons rosa e com mui-
ta energia boa, a feijuca começa mais cedo, ao 
meio dia, e recebe os amigos com muita música 
ao vivo, sabor e alegria.

Os convites estão esgotados e a próxima 
acontece dia 09 de novembro. Info e reservas 
com Jaque Barbosa no 97414-8664

O último domingo registrou a fa-
mosa Paella do Serginho, suculenta e 
fazendo jus à fama.

Amigos rotarianos estiveram jun-
tos em momento familiar, de des-
contração e bate papo.

DOMINGO A NOITE
Em tempos conturbados, 

muitos entre nós sofrem com 
o ‘vazio existencial’. Outros, 
já perceberam a necessidade 
de aprofundar a espirituali-
dade, ou até mesmo de tirar 
um tempinho para agradecer.  
Uma ótima opção é visitar a 
célula da Igreja Batista da La-
goinha, todos os domingos a 
partir da 19:30h, no Espaço 
Acontece. A turma, descola-
da e antenada com os anseios 
atuais, recebe os visitantes de 
forma serena e com muito 
amor. 

Vale à pena conhecer este 
trabalho que dá maior senti-
do à vida.

Um encontro
 com Deus

Esse mês tem Boteco Desapego

Feijuca dos Amigos 

Paella do Serginho

Uma mistura de música, 
happy hour e bom preço, foi 
assim que a primeira edição 
do Boteco Desapego lotou 
o Espaço Acontece em sua 
primeira edição.

Atendendo aos inúme-
ros pedidos de mais uma 
edição, o brechó já está se-
parando as novidades: rou-
pas novas e semi novas, cal-
çados, acessórios e fantasias 
são algumas das opções que 
podem ser encontradas no 
desapego.

Idealizado pelas amigas 
Jaque Barbosa e Daniele 
Sarabando, o projeto tem o 
objetivo de colocar os 4R’s 
do consumo responsável 

em ação: reduzir, reutili-
zar, reaproveitar e reciclar, 
em ambiente que promova 
o encontro entre amigos e 
bate papo.

Todo mundo pode par-
ticipar tanto para compras 
quanto colocando peças a 
venda. Para participar como 
vendedor basta consultar o 
regulamento com as meni-
nas da organização: Jaque 
Barbosa 97414-8664 | Dani 
Sarabando 99102-7556.

ANOTA AÍ
Data: 19/10 - sábado
Das 10:00 as 19:00
Entrada gratuita
Peças a parti r de R$ 3,00
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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: MAGNO SANTOS DE FREITAS FILHO e THAÍS DA SILVA ROZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de mecânica, RG n.º 424254323 - SSP/SP, CPF n.º 47199596871, com 24 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 172, fl s. nº 182, Termo nº 50734), nascido no dia vinte e 
um de julho de mil novecentos e noventa e cinco (21/07/1995), residente na AVENIDA Tiradentes, 417, Jardim 
Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MAGNO SANTOS DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, mecâ-
nico, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE BARROS CAVALCANTE, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, balconista, RG n.º 430259992 - SSP/SP, CPF n.º 44954375851, com 23 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 173, fl s. nº 237, Termo nº 51187), nascida no dia sete de novembro de 
mil novecentos e noventa e cinco (07/11/1995), residente na AVENIDA Tiradentes, 183, Jardim Costa e Silva, 
Cubatão - SP, E-mail: thaisroza18@gmail.com, fi lha de BENEDITO DONIZETI ROZA, de nacionalidade brasileira, 
operador de máquinas, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZILDA BILIZARO DA SILVA ROZA, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de lavanderia, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 25 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: DURVAL JOSÉ DA SILVA e DEUSCELIA OLIVEIRA SANTANA RIBEIRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 245451687 - SSP/SP, CPF n.º 09805492800, com 49 anos de idade, natural de 
SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 69, fl s. nº 225, Termo nº 54277), nascido no dia vinte de fevereiro de mil 
novecentos e setenta (20/02/1970), residente na Rua General Ozório, 104, casa 1, Jardim 31 de Março, Cubatão 
- SP, E-mail: durvaljoses655@gmail.com, fi lho de BRAULINO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, 
com 84 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de VALDEVINA SANTOS DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, falecida há 1 ano e 4 meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, domésti ca, RG n.º 
532714027 - SSP/SP, CPF n.º 33258910553, com 60 anos de idade, natural de Água Vermelha Pau Brasil - BA, nas-
cida no dia doze de maio de mil novecentos e cinquenta e nove (12/05/1959), residente na Rua Itaipina Pedro, 
126, Samaritá, SÃO VICENTE - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOÃO BATISTA DE SANTANA, falecido há 10 anos e de MARIA 
OLIVEIRA DE SANTANA, falecida há 3 anos Viúva de Edivaldo Lima Ribeiro, conforme termo lavrado às fl s.201 do 
livro C-229 sob nº146499 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, 25 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: ALYSSON DOS SANTOS BATISTA e STEPHANY DOS SANTOS SANTANA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 54210903 - SSP/SP, CPF n.º 46949392893, com 20 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 191, fl s. nº 334, Termo nº 58448), nascido no dia vinte e quatro de 
outubro de mil novecentos e noventa e oito (24/10/1998), residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 20, bloco 
C, apt.23, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: santosalysson051@gmail.com, fi lho de AUDEMIR DA SIL-
VA BATISTA, de nacionalidade brasileira, conferente, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADE-
LIZIA CARLA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, assistente de recursos humanos, com 39 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de expedição, 
RG n.º 583340933 - SSP/SP, CPF n.º 48340580850, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 198, fl s. nº 9, Termo nº 60909), nascida no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa 
e nove (24/09/1999), residente na RUA Doze, 98, Pinhal Do Miranda, Cubatão - SP, E-mail: stephanysntn@gmail.
com, fi lha de MANOEL DA SILVA SANTANA, de nacionalidade brasileira, conferente, com 49 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ELENILDA MARIA DOS SANTOS SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 25 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: GILSIMAR FARIA DA HORA e MARIA DE FÁTIMA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 20588659 - SSP/SP, CPF 
n.º 09976747845, com 51 anos de idade, natural de ITARANA - ES (Itarana-ES  Livro nº 21, fl s. 
nº 214, Termo nº 10046), nascido no dia treze de novembro de mil novecentos e sessenta 
e sete (13/11/1967), residente na Rua Orlando Ferraz, 317, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de PEDROLINO DA HORA, falecido há 20 anos e de ROSALINA THOMÉ DE FARIA 
DA HORA, façecida há 31 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de serviços gerais, RG n.º 4171759 - SSP/PE, CPF n.º 75595397420, com 49 anos de 
idade, natural de ITAMBÉ - PE (Igarassu  Livro nº 60, fl s. nº 44, Termo nº 15786), nascida no 
dia quatorze de junho de mil novecentos e setenta (14/06/1970), residente na Rua Orlando 
Ferraz, 317, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, aposentado, 
residente em RECIFE - PE e de SEVERINA MARIA DA SILVA, do lar, com 69 anos de idade, 
residente em RECIFE - 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, 25 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: SÉRGIO TOMÁS FIDALGO CARDOSO e ANDREZZA CARDINALLI SILVA DA COSTA SIQUEIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade portuguesa, solteiro, empacotador, PASSAPORTE n.º P099268, CPF n.º 10310155150, 
com 28 anos de idade, natural de Freguesia de Currelos, Concelho de Carregal do Sal - EX, nascido no dia vinte 
de outubro de mil novecentos e noventa (20/10/1990), residente na em Pollards Hill Library, 65, Brecon Close, 
Mitcham CR4 1XB, Reino Unido - EX, E-mail: n/c, fi lho de ARTUR FERNANDES CARDOSO, de nacionalidade por-
tuguesa, professor, com 40 anos de idade, residente em Portugal - EX e de MARIA ELISA DE ABREU FIDALGO, de 
nacionalidade portuguesa, fotógrafa, com 37 anos de idade, residente em Portugal - EX . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, bacharel em direito, RG n.º 1456355899 - SSP/BA, CPF n.º 05776946506, 
com 25 anos de idade, natural de ITABUNA - BA (Itabuna-BA 1 Ofi cio  Livro nº 150, fl s. nº 259, Termo nº 168397), 
nascida no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e três (05/11/1993), residente na Rua Nossa 
Senhora da Aparecida, 21, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de PAULO LOPES SIQUEIRA, engenheiro, 
com 46 anos de idade, residente em GOVERNADOR VALADARES - MG e de SAMARA SILVA DA COSTA, bancária, 
com 42 anos de idade, residente em GOVERNADOR VALADARES - MG 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, 26 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: 
MAIKON PEREIRA VERDEIRO e JULIANA RIBEIRO VASCONCELOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
pedreiro, RG n.º 44396094X - SSP/SP, CPF n.º 37014156845, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
-SP  Livro nº 114, fl s. nº 239, Termo nº 27708), nascido no dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta e seis 
(26/03/1986), residente na Rua das Azaléias, 117, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de OLERINDO RODRIGUES 
VERDEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 82 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLEUSA REGINA 
TEIXEIRA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 344499054 - SSP/SP, CPF n.º 35634082897, com 33 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (19/01/1986), resi-
dente na Rua Ceará, 208, Vila Paulista, Cubatão - SP, E-mail: julianaribeirovasconcelos@gmai, fi lha de JOSÉ EDIMAR ALVES 
VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CELESTE 
MEIRE RIBEIRO VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP Di-
vorciada de Jeferson Alves de Oliveira, conforme sentença datada de 12/06/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 1ºVara 
Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2011.0006.779.6/000000/000.Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: JOÃO VICTOR CASTRO DA SILVA e THAÍS MARA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de processos, RG n.º 20254540 - SSP/MG, CPF n.º 12145770674, com 24 anos de 
idade, natural de VIÇOSA - MG (Teixeiras-MG  Livro nº 35, fl s. nº 258, Termo nº 5739), nascido no dia vinte e sete 
de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (27/10/1994), residente na Rua João Marion, 290, fundos, Jar-
dim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: joaovictorcastroteixeiras@gmail.com, fi lho de VICENTE DE PAULA DA SILVA, 
falecido há 4 anos e de MARIA APARECIDA DE CASTRO, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista de importação, RG n.º 37709250 - SSP/SP, 
CPF n.º 34899763808, com 32 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 165, fl s. nº 
124, Termo nº 124176), nascida no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (27/01/1987), 
residente na Rua João Marion, 290, fundos, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: thaismara.mda@gmail.com, 
fi lha de ATAIDE DE JESUS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, contador, com 66 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de ROSANGELA DE JESUS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: ANDRÉ DA SILVA TERTO e JOSINEIDE SALETE DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, pedreiro, RG n.º 397075017 - SSP/SP, CPF n.º 41991208820, com 33 anos de idade, natural de PILAR - AL 
(Pilar-AL  Livro nº 20, fl s. nº 48, Termo nº 17755), nascido no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e seis (05/02/1986), residente na RUA Maria Cristi na, 353, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
SEBASTIÃO TERTO, motorista, com 59 anos de idade, residente em TEOTÔNIO VILELA - AL e de MARIA SEVERINA 
DA SILVA TERTO, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
64341065X - SSP/SP, CPF n.º 12434963471, com 24 anos de idade, natural de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL 
(Teotônio Vilela  Livro nº 3, fl s. nº 265, Termo nº 3459), nascida no dia três de abril de mil novecentos e noventa 
e cinco (03/04/1995), residente na RUA Maria Cristi na, 353, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
GUSTAVO JORGE DE LIMA, agricultor, com 55 anos de idade, residente em TEOTÔNIO VILELA - AL e de MARIA 
SALETE DA SILVA, do lar, com 60 anos de idade, residente em TEOTÔNIO VILELA - 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, 27 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 NELDE SOUSA NERES e CARLIANE DE OLIVEIRA LEMOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 561243451 - SSP/SP, CPF n.º 92146619368, com 
38 anos de idade, natural de CODÓ - MA, nascido no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e um 
(01/06/1981), residente na RUA João Damaso, 236, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
LEOCADIO SOUSA NERES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 82 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP e de ANTONIA RUFINA SOUSA, de nacionalidade brasileira, costureira, com 62 anos de idade, 
residente em Cubatão - SPDivorciado de Iranilde Mendonça Duarte, conforme sentença datada de 11/05/2012 
proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2012.003400-4. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 0459386420123 - SSP/MA, CPF n.º 
05176422395, com 23 anos de idade, natural de VARGEM GRANDE - MA, nascida no dia vinte e nove de abril 
de mil novecentos e noventa e seis (29/04/1996), residente na RUA João Damaso, 236, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de CÂNDIDO COSTA LEMOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 anos 
de idade, residente em VARGEM GRANDE - MA e de MARIA DO AMPARO CARVALHO DE OLIVEIRA BASTOS, 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, 27 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: RANAEL WALISON 
COSTA NASCIMENTO e LAIANE SANTOS RAMOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, com 28 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia primeiro de junho de mil 
novecentos e noventa e um (01/06/1991), residente na Rua Espírito 
Santo, 118, apt.25, Campo Grande, SANTOS - SP, fi lho de LUIZ JOSÉ DO 
NASCIMENTO e de JACY DE OLIVEIRA COSTA . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, caixa, com 28 anos de idade, natural 
de SALVADOR - BA, nascida no dia seis de dezembro de mil novecentos 
e noventa (06/12/1990), residente na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, 
528, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO CARLOS DE JESUS RA-
MOS e de EDNEUZA DOS SANTOS SANTOS 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, 27 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: JOÃO ALFREDO MALAQUIAS DE MORAES e CLEIDE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 14321254 - SSP/SP, CPF n.º 06299107820, com 54 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de julho de mil novecentos e sessenta e cinco (18/07/1965), 
residente na Rua Rio de Janeiro, 191, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: alfredo_nitro@hotmail.com, fi lho de MA-
NOEL PRUDENTE DE MORAES, de nacionalidade brasileira, falecido há 42 anos e de VERA LUCIA MALAQUIAS DE 
MORAES, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, podóloga, RG n.º 275596606 - SSP/SP, CPF n.º 54478430497, 
com 52 anos de idade, natural de POMBAL - PB, nascida no dia vinte de julho de mil novecentos e sessenta e sete 
(20/07/1967), residente na Rua Rio de Janeiro, 191, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: cvs1364@gmail.com, fi lha 
de MANOEL VICENTE FILHO, falecido há 18 anos e de HONORINA MARIA DA CONCEIÇÃO, do lar, com 86 anos 
de idade, residente em POMBAL - PB Divorciada de Espedito Pedro dos Santos conforme sentença datada de 
19/12/2014 proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Familia e Sucessões da Comarca de Praia Grande-SP, nos 
autos de nº101224-37.2014.8.26.0477. 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, 27 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 SANTOS ALEXANDRE e MARIA FER-
NANDA PEREIRA LEMES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, motorista, RG n.º 350422096 - SSP/SP, CPF n.º 38357476813, com 30 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 258, fl s. nº 
65, Termo nº 88248), nascido no dia dezoito de setembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (18/09/1989), residente na Rua Assembléia de Deus, 270, apt.12, 
centro, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de JOÃO BATISTA ALEXANDRE, aposentado, 
residente em Cubatão - SP e de EDNA SANTOS ALEXANDRE, professora, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pe-
dagoga, RG n.º 272353905 - SSP/SP, CPF n.º 37025587800, com 31 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 244, fl s. nº 233, Termo nº 
80209), nascida no dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(29/02/1988), residente na Rua Assembléia de Deus, 270, apt.12, centro, Cubatão 
- SP, E-mail: N/C, fi lha de JOSÉ MARIA LEMES FILHO, residente em Cubatão - SP e de 
ZILDA APARECIDA PEREIRA LEMES, 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, 28 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: FRANCISCO DO PRADO NUNES e NATÂNIA FARIAS DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 441673090 - SSP/SP, CPF n.º 37495885890, com 34 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 107, fl s. nº 36, Termo nº 24719), nascido no dia quinze de março de mil 
novecentos e oitenta e cinco (15/03/1985), residente na Rua Antônio Pimenta Cabral, 22, A, Vila Natal, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ OSMARIO NUNES, de nacionalidade brasileira, operador, com 69 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de OFELIA DIAS DO PRADO NUNES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, 
RG n.º 485598541 - SSP/SP, CPF n.º 41842401866, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 146, fl s. nº 377, Termo nº 40581), nascida no dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa e um 
(17/05/1991), residente na Rua Antônio Pimenta Cabral, 22, A, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOÃO 
LOURENÇO DE LIMA FILHO, falecido há 17 anos e de MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS, de nacionalidade 
brasileira, domésti ca, 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, 28 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: CRISTIANO SOUZA DA SILVA e THAIS MAR-
QUES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, moto-
rista, RG n.º 34249441 - SSP/SP, CPF n.º 29104595866, com 39 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 72, fl s. nº 192, Termo nº 10946), nascido no 
dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta (14/04/1980), residente na Rua 
dos Girassóis, 88, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MARQUES ANTONIO 
DA SILVA, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MA-
RIA JOSÉ SOUZA DA SILVA, manicure, com 58 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG 
n.º 443966308 - SSP/SP, CPF n.º 38468119806, com 32 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 119, fl s. nº 215, Termo nº 29674), nascida no dia 
quatorze de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (14/01/1987), residente na 
Rua dos Girassóis, 88, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de JOSÉ RUBENS 
DA SILVA, motorista, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RO-
SANGELA DE FREITAS MARQUES, falecida há 31 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, 28 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: ALAN VERAS SANTOS e LILIAN DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
padeiro, RG n.º 50999832X - SSP/SP, CPF n.º 36227085812, com 32 anos de idade, natural de BARRA DO CORDA 
- MA (Barra do Corda - MA  Livro nº 129, fl s. nº 205, Termo nº 71338), nascido no dia vinte e seis de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e sete (26/01/1987), residente na RUA Caminho São Januário, 84, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, E-mail: alanverassantos@hotmail.com, fi lho de EUCLIDES DA CONCEIÇÃO SANTOS, desaparecido 
há 31 anos e de MARIA VERAS SANTOS, falecida há 28 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, atendente, RG n.º 46766755X - SSP/SP, CPF n.º 39454654861, com 29 anos de idade, natural de SÃO 
VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 190, fl s. nº 199, Termo nº 139227), nascida no dia quinze de agosto de mil 
novecentos e noventa (15/08/1990), residente na RUA Caminho São Januário, 84, Vila dos Pescadores, Cubatão - 
SP, E-mail: liliandeoliveira2014@gmail.com, fi lha de EDVALDO MATOS DE OLIVEIRA, desaparecido há 5 anos e de 
ROSELE PEREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 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: UELITON COSTA DA SILVA e SUELEN AGUILAR 
DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG 
n.º 658432072 - SSP/SP, CPF n.º 06170751584, com 25 anos de idade, natural de 
PARATINGA - BA (Parati nga-BA  Livro nº 17, fl s. nº 218, Termo nº 18980), nascido 
no dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e quatro (22/03/1994), 
residente na Av. Marginal, 95, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
SINDOVALDO GOMES DA SILVA, aposentado, com 57 anos de idade, residente em 
PARATINGA - BA e de ROSA FONSECA COSTA DA SILVA, do lar, com 56 anos de idade, 
residente em PARATINGA - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 353973981 - SSP/SP, CPF n.º 22913174825, com 27 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 150, fl s. nº 287, Termo nº 42083), 
nascida no dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa e um (13/12/1991), 
residente na Av. Marginal, 95, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
AMILTON FERREIRA DA SILVA, falecido há 02 anos e de SILVANA MAIA AGUILAR, 
aposentada, com 56 anos de idade, residente em OROBÓ - 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, 28 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: EVERSON DA SILVA SALES e JAINE SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, manobrista, RG n.º 48903488 - SSP/SP, CPF n.º 41234291819, com 26 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão-SP  Livro nº 159, fl s. nº 184, Termo nº 45562), nascido no dia trinta de maio de mil novecentos e 
noventa e três (30/05/1993), residente na Rua Caminho São Marcos, 58, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: 
eversonk2@hotmail.com, fi lho de FRANCISCO EDNALDO SALES, de nacionalidade brasileira, montador de andai-
me, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA SELMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, monitora, RG n.º 521986552 - SSP/SP, CPF n.º 46080690802, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP (Cubatão-SP  Livro nº 185, fl s. nº 193, Termo nº 55919), nascida no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos 
e noventa e sete (26/08/1997), residente na Rua Santa Filomena, 458, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: Não 
Consta, fi lha de JOSÉ CICERO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 48 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSELMA SILVA GOMES, de nacionalidade brasileira, costureira, 
com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 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: DURVAL ORTEGA e MARIA CRISTINA DA SILVA ORTEGA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciado, aposentado, RG n.º 147522523 - SSP/SP, CPF n.º 00184103835, com 59 anos de idade, natural 
de MARÍLIA - SP, nascido no dia treze de fevereiro de mil novecentos e sessenta (13/02/1960), residente na 
RUA Marginal Imigrantes, 565, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO ORTEGA, falecido há 20 anos 
e de CATARINA PERAN ORTEGA, falecida há 35 anosDivorciado de Maria Cristaina da Silva Ortega, conforme 
sentença datada de 10/01/2018, proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos 
de nº1003328-76.201..8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de ser-
viços gerais, RG n.º 172623611 - SSP/SP, CPF n.º 07333058816, com 55 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão), nascida no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e sessenta e três (29/12/1963), residente 
na RUA Marginal Imigrantes, 565, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de AMARO ANTONIO DA SILVA, falecido 
há 02 anos e de MARIA JOSÉ DA SILVA, com 80 anos de idade, residente em Cubatão - SP Divorciada de Durval 
Ortega, conforme sentença datada de 10/01/2018 proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de 
Cubatão-SP, nos autos de nº1003328-76.2016.8.26.0157. 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, 28 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: JEFERSON NASCIMENTO DE MELO e ANA LUISA ALEXANDRE RODRIGUES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, estoquista, RG n.º 43026843 - SSP/SP, CPF n.º 44298428842, com 23 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 173, fl s. nº 389, Termo nº 51339), nascido no dia onze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (11/12/1995), residente na RUA Vicente Latrova, 93, Jardim 
Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ERINALDO GOMES DE MELO, de nacionalidade brasileira, 
cozinheiro, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA CUNHA DO NASCIMENTO, 
de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de vendas, RG n.º 489428009 - SSP/SP, CPF n.º 37295555889, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 156, fl s. nº 329, Termo nº 44513), nascida no 
dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e noventa e três (26/01/1993), residente na RUA Vicente Latrova, 
93, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de GILSOMAR GUEDES RODRIGUES, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 11 anos e de RITA DE CASSIA ALEXANDRE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 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, 30 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: RENAN TAVARES DE OLIVEIRA e FERNANDA SOUZA MENESES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 46812023 - SSP/SP, CPF n.º 38512650842, com 30 anos de idade, natural de 
ITARIRI - SP (Itariri-SP  Livro nº 15, fl s. nº 192, Termo nº 4035), nascido no dia treze de agosto de mil novecentos 
e oitenta e nove (13/08/1989), residente na Rua Comendador Germano Augusto Soares Tomé, 158, Vila Natal, 
Cubatão - SP, E-mail: renanfernanda1725@gmail.com, fi lho de DONIZETI MANOEL DE OLIVEIRA, de nacionali-
dade brasileira, agricultor, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA TAVARES, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 387666990 - SSP/SP, CPF n.º 49298750803, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 189, fl s. nº 256, Termo nº 57574), nascida no dia vinte e cinco 
de junho de mil novecentos e noventa e oito (25/06/1998), residente na Rua Comendador Germano Augusto 
Soares Tomé, 158, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: renanfernanda1725@gmail.com, fi lha de FAUSTO MENESES 
NETO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARCIA 
APARECIDA BATISTA SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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: WILLIANS SILVA SALES e ADRIANA MAGALHÃES 
PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG 
n.º 485626640 - SSP/SP, CPF n.º 42038760870, com 27 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 153, fl s. nº 199, Termo nº 43189), nascido no dia 
vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e dois (22/06/1992), residente 
na Rua Santa Cecília, 84, Síti o Novo, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de VALDEMIR DE 
SALES, falecido há 9 anos e de SUELI SILVA SALES, falecida há 4 anos . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, garçonete, RG n.º 489639070 - SSP/SP, 
CPF n.º 05818972348, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 154, fl s. nº 393, Termo nº 43781), nascida no dia dezenove de agosto de mil 
novecentos e noventa e dois (19/08/1992), residente na Rua Santa Cecília, 84, Síti o 
Novo, Cubatão - SP, E-mail: adrianaenzoelo@gmail.com, fi lha de JOSÉ DE RIBAMAR 
PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente 
em ARAIOSES - MA e de GEOVANNI MAGALHÃES LIMA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 50 anos de idade, residente em ARAIOSES - 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, 30 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: JOSÉ ASSIS BATISTA DE ANDRADE e SONIA REGINA MACIEL MALAFAIA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 587819224 - SSP/SP, CPF n.º 13965379534, com 60 anos de idade, natural de 
EUCLIDES DA CUNHA - BA, nascido no dia dois de janeiro de mil novecentos e cinquenta e nove (02/01/1959), resi-
dente na Rua Dom Pedro I, 574, apto.11, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE, 
falecido há 15 anos e de PETRONILIA BATISTA DE ANDRADE, do lar, com 87 anos de idade, residente em CANUDOS 
- BAViúvo de Regina Maria David de Andrade conforme termo lavrado às fl s.220, do livro C-190 sob nº123233 no 
Cartório do 1ºSubdstrito do  Santos-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
182725558 - SSP/SP, CPF n.º 06472782865, com 53 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três 
de janeiro de mil novecentos e sessenta e seis (23/01/1966), residente na Rua Dom Pedro I, 574, apto.11, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de SEVERINO PEREIRA MALAFAIA, falecido há 10 anos e de MARIA AMÉLIA MACIEL 
MALAFAIA, do lar, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP Divorciada de Egilson Pinheiro da Silva conforme 
sentença datada de 20/05/2010 proferida pelo Juíz de Direito da 4ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos 
autos de nº157.01.2009.009277-8/000000-000 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, 30 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: GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e MONIQUE DO NASCIMENTO TEIXEIRA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 49567185X - SSP/SP, CPF n.º 42633678807, com 
27 anos de idade, natural de VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (Vitória de Santo Antão-PE  Livro nº 55, fl s. nº 172, 
Termo nº 66008), nascido no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa e dois (26/04/1992), residente 
na RUA Caminho dos Pilões, 25, Pilões, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ APRIGIO DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, falecido há 06 anos e de IDALICE ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços 
gerais, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 40406646X - SSP/SP, CPF n.º 42241796875, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 163, fl s. nº 396, Termo nº 47366), nascida no dia vinte e nove de março de mil novecentos 
e noventa e quatro (29/03/1994), residente na RUA Caminho dos Pilões, 25, Pilões, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de VANDERLAN SILVA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 43 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SIMONE DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 01 de outubro 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: CESAR GUANDALINI JUNIOR e ELISÂMA DA CUNHA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, cozinheiro, RG n.º 437695347 - SSP/SP, CPF n.º 44902497808, com 24 anos de idade, natural 
de LIMEIRA - SP (Iracemápolis  Livro nº 07, fl s. nº 46, Termo nº 3889), nascido no dia quatro de julho de mil no-
vecentos e noventa e cinco (04/07/1995), residente na AVENIDA Principal, 951, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de CESAR GUANDALINI, de nacionalidade brasileira, falecido há 14 anos e de MARIA APARECIDA DA 
COSTA GUANDALINI, de nacionalidade brasileira, falecida há 03 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 46924740X - SSP/SP, CPF n.º 46987892814, com 22 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 179, fl s. nº 152, Termo nº 53490), nascida no dia seis de dezembro de mil 
novecentos e noventa e seis (06/12/1996), residente na AVENIDA Principal, 951, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de AILTON COSTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de FÁTIMA REGINA DA CUNHA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 
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, 02 de outubro 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: IZAIAS DOS SANTOS e DANIELA DA SILVA ARAUJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar industrial, RG n.º 373999495 - SSP/SP, CPF n.º 31832564878, com 35 anos de idade, natural 
de JUNQUEIRO - AL (São Sebasti ão  Livro nº 10, fl s. nº 81, Termo nº 8622), nascido no dia três de junho de 
mil novecentos e oitenta e quatro (03/06/1984), residente na Rua Yolanda Damião do Amaral, 15, Vila São 
José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ANISIO DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de MARINALVA MARIA DA 
CONCEIÇÃO SANTOS, falecida há 25 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
cozinha, RG n.º 44116896 - SSP/SP, CPF n.º 34889804803, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão  Livro nº 114, fl s. nº 323, Termo nº 27792), nascida no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(04/05/1986), residente na Rua Yolanda Damião do Amaral, 15, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP e de NILZA BARBOZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 02 de outubro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo arti -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: RAFAEL 
FRANCISCO DE BARROS e DIANA CRISTINA 
DE OLIVEIRA SANTOS.  Sendo a preten-
dente, Divorciada de Rosildo José Sousa 
da Silva, conforme sentença datada de 
27/02/2019, proferida pelo Juiz de Direito 
da 2ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos 
autos de nº1003515-16.2018.8.26.0157. 
Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presen-
te para ser afi xado nesta Serventi a e publi-
cado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de agosto de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

(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
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Save thedate

86 anos de Maria 
Miguelina, dona Cota, 
comemorando com sua 
família. Dona Cota, de-
dica sua vida na pasto-
ral da Saúde, na Igreja 
São Francisco de Assis

Misturando cultura, carinho e gerações a Feira Literária 2019 do Colégio ABC, em conjunto com o 
projeto Abrace, foi pura emoção. A refl exão fez lembrar que além dos livros, é preciso ler a vida 
através da sabedoria e da referência dos idosos, que com toda experiência e vivência nos apresen-
tam um mundo de conhecimento humanizado. 
Em meio a dedicatórias, exposições, coreografi as e canções, o maior espetáculo foi vivenciar a be-
leza dos velhos sorrisos em uma nova alegria.

Em prol das obras das lojas A.R.L.S. 9 de Abril, - GLESP 
- A.R.L.S. Cidade de Cubatão – GOB - A.R.L.S. Acacia de 
Cubatão – GOB, a União das Lojas promove o Boteco do 
Bode. Acontece dia 20 de outubro, das 12h30 às 16h30 
na Acic  (Rua Bahia, 171).
Cardápio variado, música ao vivo e Espaço Kids estão no pa-
cote por R$ 40,00 / pessoa. Crianças até 8 anos não pagam. 
Vale lembrar que bebidas e sobremesas são a parte.
Os convites já estão a venda, no Centro: Chaveiros Balu-
la (Manoel Jorge e Miguel Couto) e no Casqueiro: Bar do 
Chico e DK Hamburgueria.

No cardápio: 
Polenta Frita - Rabada Bovina - Galinhada - Arroz Bran-
co - Torresmo com mandioca frita - Costelinha Suina - 
Frango a Passarinho no alho - Mandioca Frita - Calabre-
sa acebolada - Carne acebolada - Carne seca acebolada 
na manteiga - Fígado acebolado - Linguiça apimentada 
- Bolinho de bacalhau - Kibe recheado com bacon - Kibe 
recheado com queijo e carne - Filé de peixe a milanesa: 
Merluza e Tilápia - Pastéis - Isca de frango - Queijos 2 
ti pos - Picles - Ovinhos de Codorna  - Pão MinI médias - 
Torradas 2 sabores  - Vinagrete
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por Jaque Barbosa Jaque Barbosa
@jaqueeebarbosa
13 97414-8664jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Parabéns

José Manoel

Tania Campos, 
Unisa

A Banda Beline fez o maior sucesso no Pro-
grama do Ratinho, nesta semana. Os músicos 
Nando Oliveira - guitarrista e vocalista, Erick 
Oliveira - baixista e Matheus Oliveira – ba-
terista apresentaram versão rock da música 
“Quando a chuva passar”, já consagrada na 
voz de Ivete Sangalo. Foram bastante elogia-
dos pelo júri, recebendo premiação máxima 
no quadro ‘Dez ou Mil’.

Beline no Ratinho
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Este é o mês para fazer o 
cadastramento eletrônico

A nova empresa de 
ônibus de Cubatão já 
está fazendo o cadas-
tramento e a emissão 
da primeira via do 
Bilhete Eletrônico Re-

FÊNIX

Escritório da Fênix funciona no primeiro andar da Galeria Angelina, onde os usuários devem fazer o cadastro.

carregável. É de graça, 
basta se dirigir ao es-
critório da empresa, na 
Av. Nove de Abril 2166 
- Galeria Angelina - 1º 
andar (Salas 15 e 16). 

De segunda à sexta-fei-
ra, das 8h às 18h , e aos 
sábados, das 8h ao 12h. 
Para ser atendido é 
preciso retirar a senha 
e aguardar na sala 15.

Prefeito Ademário vistoriou a frota, junto ao dono da empresa.

• 14 linhas;
• 49 veículos novos (sendo cinco
• de reserva operacional);
• Wi-fi ;
• Ar condicionado;
• Investi mento de R$ 16 milhões ao 

longo do contrato;
• Manutenção tarifa atual (R$ 3,40);
• Integração com ônibus intermuni-

cipais, VLT e transporte alternati vo;
• - Implantação de aplicati vo de mo-

nitoramento do tempo de espera 
de ônibus em tempo real.

ALUNOS DO MUNICIPAL
O cadastramento será realizado nas uni-

dades escolares por funcionários da empre-
sa, juntamente com a secretaria Municipal de 
Educação. 

OUTROS ALUNOS...
 de insti tuições parti culares, ensino técni-

co e superior devem se dirigir ao escritório da 
empresa com RG, CPF e comprovante de ma-
trícula.

CARTÃO COMUM
RG, CPF e comprovante de endereço do ti -

tular ou responsável com máximo 6 meses.

PNE 
Portadores de Necessidades Especiais – 

RG, CPF e comprovante de endereço do ti tular 
ou responsável com máximo seis meses (em 
nome de terceiros reconhecer fi rma em cartó-
rio). Laudo da Previdência Social com CID atua-
lizado de, no máximo, 3 meses

IDOSO 60
RG, CPF e comprovante de endereço do ti -

tular ou responsável com máximo 6 meses (em 
nome de terceiros reconhecer fi rma em cartório)

IDOSO 65
RG, CPF e comprovante de endereço do ti -

tular ou responsável com máximo 6 meses (em 
nome de terceiros reconhecer fi rma em cartório)

CRÉDITOS DA TRANSLÍDER
Poderão ser uti lizados pelo prazo de 30 

dias nos novos ônibus. Com o cartão em 
mãos será possível a transferência efeti va 
dos créditos para que sejam uti lizados na 
nova empresa

FÊNIX COMEÇA OPERAR 
EM 2 DE NOVEMBRO
Com frota moderna a Viação Fênix as-

sumiu o transporte municipal de Cubatão 
e os novos ônibus começam a circular no 
dia 2 de novembro. A empresa investi rá 
R$ 16 milhões ao longo do contrato de 15 
anos (que pode ser prorrogado por mais 
cinco). E o valor da passagem conti nuará 
o mesmo.


