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Objetivo é garantir a segurança de munícipes e turistas, sobretudo na temporada de verão, 
quando a Cidade recebe grande fl uxo de visitantes

Equipamento deixa de funcionar de forma precária e improvisada, ao lado da CMT, 
 para funcionar em novas instalações no térreo do Edifício Castro

coluna do 

Cido Barbosa
cidobarbosa@uol.com.br

Nova Policlínica inaugura segunda

Cubatão ganhará uma nova 
policlínica, com 14 especialidades 
de assistência médica, desde on-
cologia até acupuntura, além de 
três farmácias, setor de serviço so-
cial e salas para exames. A unida-
de, que funcionará no pavimento 
térreo do Edifício Castro (Aveni-
da Pedro José Cardoso, 238, Vila 
Paulista), será entregue em soleni-
dade marcada para as 10h, desta 
segunda, 14.

A Policlínica funcionará das 
7 às 17h oferecendo: acupuntu-
ra, cardiologia, cirurgia geral, 
cirurgia vascular, cirurgia de ca-
beça e pescoço, endocrinologia, 
oncologia, ortopedia, neurolo-
gia, gastroenterologia, proctolo-
gia, nutricionista, dermatologia 
e o� almologia. Haverá, ainda, 
salas de eletrocardiogramas, re-
tossigmoidoscopia e testes ergo-
métricos.

Passe livre e medicamentos
Na área de Serviço Social, ha-

verá espaço para concessão de 
passe livre/isenção de tarifa de 
transporte público e para curativo 
vascular. 

Doador
‘meia-entrada’ 
Foi sancionada Lei Munici-

pal 4.698 - originária do Proje-
to de Lei 152/2019, de autoria 
do vereador Naldo Perequê, 
para conceder meia-entrada, 
em eventos culturais e espor-
tivos realizados na Cidade, a 
doadores regulares de sangue. 
Para ter acesso ao conteúdo 
completo da nova lei, acesse o 
site da Câmara

Rolo em Santos
Um grupo de candidatos 

que participou da eleição do 
Conselho Tutelar em Santos, 
quer a suspensão da nomeação 
e posse dos candidatos eleitos. 
Eles recorreram à Promotoria 
de Justiça da Infância e Juven-
tude para instauração de in-
quérito civil.

Compra de voto
Os denunciantes alegam 

que houve compra de votos, 
transporte irregular para a vo-
tação e boca de urna. Muitas 
irregularidades teriam sido 
potencializadas com estrutu-
ras de vereadores.

Além de recorrer ao MP 
eles também pedem ação do 
Conselho Municipal Da Crian-
ça e do Adolescente -CMDCA.

Até o início da temporada 
de verão a Prefeitura de Guaru-
já terá mais de 100 guardas civis 
municipais treinados e armados, 
atuando nas ruas da cidade. De-
creto do prefeito Walter Suman 

Nesta semana, a prefeitura de 
Santos solicitou ao MEC, inclu-
são ao Programa Nacional das 
Escolas Cívico-Militares, lança-
do pelo Governo Federal em se-
tembro. O programa tem o apoio 
do presidente da Frente Parla-
mentar Pela Criação das Escolas 
Militares no Estado, o deputado 
estadual Tenente Coimbra (PSL).

O pedido de adesão à propos-

Escolas Cívico-Militares

Guarujá terá mais de 100 GCMs 
armados na temporada

ta prevê a participação de milita-
res da reserva na administração 
de unidades escolares. Santos é 
sede da Capitania dos Portos de 
São Paulo, está dentro da guarni-
ção do 2º Batalhão de Infantaria 
Leve, do 2º Grupo de Artilharia 
Antiaérea, da 1ª Brigada de Arti-
lharia Antiaérea e da Base Aérea 
de Santos. 

Na semana passada, com in-

regulamentou o uso de arma de 
fogo pela GCM de Guarujá e, em 
seis meses de trabalho armado,  o 
número de furtos em próprios pú-
blicos diminuiu 20% e os agentes 
realizaram mais de 30 detenções, 

além de desenvolverem operações 
estratégicas.

Comparando dados da Secreta-
ria de Segurança Pública do Esta-
do, observa-se que a redução dos 
índices de criminalidade na Ci-
dade também se repetiu em qua-
se todas as modalidades, quando 
comparados o primeiro e segun-
do quadrimestres de 2019. “Com 
trabalho árduo e investimentos 
signi� cativos na área de segurança 
pública, a Prefeitura rea� rma seu 
compromisso com o bem estar da 
população “, declarou o secretário 
de Defesa e Convivência Social, 
Luiz Cláudio Venâncio Alves

 
OPERAÇÕES
Nesses seis meses, a GCM ini-

ciou importantes operações, entre 
elas destaca-se a operação per-
manente para reprimir invasões 

de áreas remanescentes de Mata 
Atlântica, no Jardim Enseada, tra-
balho coordenado pela Força-Ta-
refa, que já resultou na detenção 
de seis pessoas por desrespeito à 
Lei de Crimes Ambientais.

Em agosto, foi realizada ope-
ração de combate a receptação de 
� os de cobre e outros cabos utili-
zados por empresas de serviços, 
envolvendo mais de 30 agentes da 
GCM, DIG/Santos, PM e Fiscali-
zação de Comércio. Sete ferros-
-velhos foram interditados, cinco 
pessoas presas e produtos sem 
procedência apreendidos.

CASO RECENTE
Na última quinta-feira (3) a 

GCM prendeu dois homens, um 
de 17 e outro de 28 anos, que ha-
viam roubado um celular e uma 
caixa de som, na Enseada.

Neste espaço funcionarão, 
também, três farmácias públi-
cas: de medicamentos de alto 
custo, medicamentos básicos e 
psicotrópicos.

A nova policlínica foi instalada 
no andar térreo que foi totalmente 
reformado e adaptado pela Prefei-
tura.

Elefante branco
Este é mais um prédio abando-

nado que ganha utilidade no man-
dato do prefeito Ademário. 

O prefeito con� rma que já estão 
adiantadas as tratativas junto ao 
governo do Estado para que o local 
se transforme em unidades habita-
cionais destinadas às famílias que 

pagam aluguel na cidade, inclusive 
funcionários públicos. Outro sím-
bolo de abandono, há décadas, o 
antigo prédio do  Teatro Municipal, 
virou um centro de atendimento 
Alta Complexidade médica. Admi-
nistrado pela FSFX ( o agora anexo 
do Hospital Municipal) será inau-
gurado nas próximas semanas.

COPA ALFA DE 
FUTEBOL SOCIETY
Edição 2019 será reali-

zada na ADC Carbocloro 
e inscrições vão até o dia 
21 de outubro - categoria 
sub 7, sub 9, sub 12, sub 
13 e sub 15. Info com Ba-
toré (Adaf) 988086967 
ou Renato (RC Sports) 
974073121.

DIA DAS CRIANÇAS
Para comemorar o dia 

das crianças, a Secretaria de 
Esportes e Lazer de Cubatão 
promove nesta sexta, dia 11 
de outubro, um dia de ativi-
dades:das 9h às 11h, e das 
14h às 16h no Centro Es-
portivo Romerão.

Esculturas de balões, 
pinturas de rosto, jogos, do-
ces, pipocas e algodão doce 
farão parte da festa. Entre 
as atividades oferecidas na 
programação do evento, en-
contram-se apresentações 
de grupo de capoeira, expo-
sição de carros com o Corpo 
de Bombeiros e, partidas de 
futsal com o professor Beto 
Miguel.

Também haverá recrea-
ção na piscina, apresenta-
ção da Ronda Ostensiva, e 
diversão na cama elástica, 
mesa de ping-pong e pebo-
lim. A CMT marcará pre-
sença com sua escolinha de 
trânsito.

termediação de Coimbra, o go-
verno do Estado solicitou adesão 
ao programa nacional..

. “Este pedido de adesão san-
tista é motivo de alegria. En-
quanto nas escolas tradicionais a 
média é de 4,94, nos colégios mi-
litares chega a 6,99. Além disto, 
das vinte melhores escolas públi-
cas do país, quatro são militares”, 
pontua o deputado.
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CUBATÃO

VICENTE DE CARVALHO

GUARUJÁ

SANTOS

SÃO VICENTE PRAIA GRANDE
Cerca de de 15 mil eleitores 

votaram em 13 escolas, com 42 
candidatos. A partir do próxi-
mo ano, o Município terá duas 
unidades do Conselho Tutelar 
e cada uma contará com o tra-
balho de cinco conselheiros. O 
prazo para recursos referentes a 
eleição, acaba nesta sexta. A pu-
blicação do resultado � nal será 
dia 24 de outubro e a posse dos 
conselheiros está prevista para o 
dia 10 de janeiro de 2020.

No último do-
mingo (6), cerca de 
6 mil munícipes de 
Cubatão exerceram a 
democracia e foram 
votar nas eleições do 
Conselho Tutelar. Fo-
ram eleitos: Rutenéia 
dos Santos, Pádua, 
Mônica e reeleitas as 
conselheiras Graci-
nha da Vila Noel e 

A apuração da eleição 
dos novos conselheiros 
tutelares de Santos foi 
concluída no início des-
ta segunda-feira (7) no 
Teatro Guarany (Cen-
tro). Entre 79 candida-
tos, foram eleitos os 15 
conselheiros titulares 
(ver lista abaixo), além 
dos 15 suplentes, que 
terão como missão con-
tribuir na garantia dos 
direitos previstos no Es-
tatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

A eleição transcorreu 
no domingo (6) em 16 
colégios eleitorais da Ci-
dade. Pela primeira vez, 
a eleição do Conselho 
Tutelar de Santos contou 
com o uso da urna ele-
trônica, sendo a única 
cidade da Baixada San-
tista a utilizar o sistema, 
garantindo mais con� a-
bilidade a todo processo.

O pleito foi acompa-
nhado pelo Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA), que 
teve representantes em 
todos os locais de vo-

Guarujá e Vicente 
de Carvalho recebe-
ram 12.904 eleitores. 
Ao todo, 29 candidatos 
disputaram, sendo elei-
tos cinco para o Con-
selho de Guarujá e ou-
tros cinco para Vicente 
de Carvalho, além dos 
seus respectivos suplen-
tes. A posse será dia 10 
de janeiro de 2020.

O processo eleito-
ral foi organizado pelo 
CMDCA e contou com 
apoio da Prefeitura de 
Guarujá, Justiça Eleito-
ral, Ministério Público, 
Guarda Civil Municipal 
e Polícia Militar.

O presidente do CM-
DCA, Marco Antônio 
Magalhães destacou a 
participação da popu-
lação. “Houve um au-
mento de 20% na par-
ticipação dos eleitores 
em relação a 2015. Isso 

Sueli França. 
A principal função 

do Conselho Tutelar é 
a proteção e garantia 
dos direitos das crian-
ças e adolescentes. Os 
cinco membros titu-
lares eleitos cumprem 
mandato de quatro 
anos, 10 de janeiro de 
2020 a 09 de janeiro 
de 2024

28.421 eleitores foram 
às urnas de 25 escolas. 
Quatro urnas foram im-
pugnadas por apresen-
tarem problemas nos la-
cres. 

A última vaga no 
Conselho � cou com Ká-
tia Guarirob. Ela empa-
tou com Marlon, mas 
teve a vantagem de ser 
mais velha.

Rutenéia dos San-

tos 651 votos
Mônica 428 votos

Sueli França

420 votos
Gracinha da Vila 

Noel 465 votos
Pádua 592 votos

Rafa Moura 1.061 

votos 

Michelle Sales

629 votos

Fábio Santos 911 

votos 

Prof. Marcos Costa 

1.063 votos 

 Marcelo Garrido

677 votos

Luana de Maria 

851 votos 

Dr. André Alves  

1.301 votos 

Priscila Dias

771 votos

Tatiana Branco  

918 votos 
Profª Beth 980 

votos 

Priscila Ribeiro  

1.048 votos 

 Any Missirilian

617 votos

Kadu 1.164 votos 

Luciano Alberto

719 votos

Bianca Coimbra 

1.433 votos 

Valtene Izidorio

1.234 votos

Letícia Figueiredo 

1.015 votos 

Railda 444 votos

Daniella Croce  

1.036 votos 

Selma Rodrigues

478 votos

Kaio Cesar  1.104 

votos 

Anderson Luiz 

(Pelucio)

698 votos

Marcela Matias  

1.315 votos 

 Camilla Freitas

877 votos

Prof. Vanessa 854 

votos 

tação, e também pela 
promotora de Justiça da 
Vara da Infância e da Ju-
ventude de Santos, Ne-
lisa Olivetti de França 
Neri de Almeida, e pela 
chefe do cartório da 118ª 
Zona Eleitoral de Santos, 
Michelle Lapa.

“O Conselho Tute-
lar é um órgão de suma 
importância, pois re-
presenta a sociedade na 
garantia de direitos de 
crianças e adolescentes 
quando o estado e a fa-
mília não se fazem pre-
sentes”, destaca a pre-
sidente do CMDCA de 
Santos, Suzete Faustina. 

Santos conta com três 
unidades do Conselho 
Tutelar: Zona Central 
(Rua Braz Cubas, 198, 
Vila Nova - Telefones: 
3223-7185 / 3234-1746), 
Zona Leste (Rua Bahia, 
196, Gonzaga - Telefo-
nes: 3284-7726 / 3289-
7141) e Zona Noroeste 
(Av. Nossa Senhora de 
Fátima, 456, Chico de 
Paula - Telefones: 3299-
6676 / 3203-6352).

demonstra uma maior 
consciência da popula-
ção em relação à impor-
tância do conselheiro e 
o seu papel na luta pe-
los direitos da criança e 
adolescente no Municí-
pio”, a� rma.
Conselho Tutelar 
Guarujá
Rua Benjamin Constant, 
413 – Centro
Telefone (13) 3355-3198
Horário de funciona-
mento: Das 8 às 18 horas
Plantão (noturno e � nais 
de semana): (13) 98858-
3255
Conselho Tutelar Vicente 
de Carvalho
Rua Oscar Sampaio, 66 – 
Jardim Santense
Telefone: (13) 3386-1624
Horário de funciona-
mento: Das 8 às 18 horas
Plantão (noturno e � nais 
de semana): (13) 99642-
1087

conselho tutelar

ELEITOS 
1. Sílvia Leite   1.975 votos
2. Paulo Bertone   1.903 votos
3. Fernanda Barbosa  1.885 votos
4. Mário Negreta   1.589 votos
5. Letí cia Silva   1.375 votos
6. Renata Mendonça  1.255 votos
7. Robson do Conselho  1.209 votos
8. Alex    1.022 votos
9. Andréa Moraes   990 votos
10. Káti a Guariroba    987 votos

ELEITOS:
 Renata Souza da Silva    1837 votos
Ariadne Ribeiro Oliveira   1835 votos
Renata Zabeu Luz    1816 votos
Karla Caires Mouti nho Gandra  1639 votos
Juciula Ferreira Cortês   1427 votos
José Neves de Assunção Junior  1391 votos
Benvindo Pereira dos Santos   1376 votos
Sueli Santana de Amorim Agrela  1255 votos
Margarete Gomes da S. Bueno  1153 votos
Kauê Alves Moreira    1109 votos
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por Jaque Barbosa Jaque Barbosa
@jaqueeebarbosa
13 97414-8664jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

PODEROSO TIMÃO
O ‘zagueiro artilheiro’ 

Chicão prestigiou, nesta 
quinta-feira, a reinaugu-
ração da Loja Poderoso 
Timão. Em novo e amplo 
espaço fi ca Rua Manoel 
Jorge, 289, próximo à 
Prefeitura, no Centro. In-
formações sobre a loja 
no 33235272 e what-
sapp 11-996470314. 
Além de conheceram 
as novidades da loja, os 
clientes puderam apre-
ciar a Taça Mundial de 
2012 e ‘tietar’ o ídolo 
corintiano.

Save thedate
80 ANOS DO BATMAN
Comics e Games traz novidades e aniversário 
do Morcego de Gotham.
Sucesso garantido: dia 3 de novembro acontece 
mais uma edição do Polo Comics e Games, na 
sede da Acic. Além da estrutura que fez sucesso 
nas edições anteriores a novidade desta edição 
fi ca por conta da Banda Ocarina que toca cultu-
ra geek e o grupo Maniacos de Arkhan com do-
cumentário sobre os bastidores dos inimigos do 
Batman.
Convites antecipados à venda: 
• Pacarê Miguel Couto 568 e rua Estados Uni-

dos, 188 no Casqueiro
• Cantina Tia Jô rua Goiás, 223
• Camisetaria Cartoon, Pedro José Cardoso, 105 

Vila Paulista
• Cacau Show da avenida Europa, 206 Casqueiro

CNA Cubatão sempre marcando presença, com atuação 
responsável. Desta vez apoiando a Olimpíada Municipal 
do Conhecimento em Defesa Civil

Close em parte dos jogadores e diretoria do D’stak. Time líder da Taça Cota 200 esse ano
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

(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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: LUCIANO APARECIDO DO NASCIMENTO e GENILZA BEZERRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, supervisor, RG n.º 45435570 - SSP/SP, CPF n.º 32614210889, com 34 anos de idade, 
natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 22º Subdistrito - Tucuruvi  Livro nº 203, fl s. nº 166, Termo nº 54825), 
nascido no dia dezessete de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (17/06/1985), residente na Rua Francisco 
Barbosa, 203, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de EDSON CLEMENTINO DO NASCIMENTO, desa-
parecido há 34 anos e de MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA, desaparecida há 34 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, comerciante, RG n.º 23217971 - SSP/SP, CPF n.º 12145551875, com 50 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e sessenta e 
nove (25/09/1969), residente na Rua Francisco Barbosa, 230, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
ALCIDES BEZERRA DA SILVA, falecido há 10 anos e de NILZA MARTINS DA SILVA, falecida há 10 anos Divorciada 
de Miguel Garcia Sanchez, conforme sentença datada de 19/10/2011, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2008.005026-8/000000-000, ordem nº1135/2008. 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: JEFFERSON DOS SANTOS RIBEIRO DE ANDRADE e CÉFALA DAYANE DOS SANTOS ARAUJO DOMINGOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de caixa, RG n.º 476738957 - SSP/SP, CPF n.º 
39800780866, com 28 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia treze de março de mil nove-
centos e noventa e um (13/03/1991), residente na Avenida Pedro José Cardoso, 665, Vila Paulista, Cubatão - SP, 
E-mail: jeff .andrade202@gmail.com, fi lho de JOSÉ RIBEIRO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, advogado, 
com 52 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de SIMONE REGINA DOS SANTOS DE ANDRADE, de na-
cionalidade brasileira, advogada, com 47 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 542084685 - SSP/SP, CPF n.º 43259747842, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de março de mil novecentos e noventa e oito (15/03/1998), 
residente na Avenida Pedro José Cardoso, 665, Vila Paulista, Cubatão - SP, E-mail: cefalla.seni@gmail.com, fi lha 
de WAGNER PAULO ARAUJO DOMINGOS, de nacionalidade brasileira, dados desconhecidos e de RITA DE CASSIA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 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, 03 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: LUIZ FERNANDO CRUZ SILVA e JOSEFA GIZELIA ROSARIO ANDRADE. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 24208770X - SSP/SP, CPF n.º 09790726899, com 48 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 449, fl s. nº 294, Termo nº 193572), nascido 
no dia trinta de abril de mil novecentos e setenta e um (30/04/1971), residente na Avenida Henry Borden, 
76, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de WALTER SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 76 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de JOSEFA CRUZ SILVA, falecida há 4 anos 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 21159953 - SSP/SP, CPF n.º 
13408386803, com 55 anos de idade, natural de CÍCERO DANTAS - BA, nascida no dia dezesseis de janeiro de 
mil novecentos e sessenta e quatro (16/01/1964), residente na Avenida Henry Borden, 76, Vila Santa Rosa, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ NEVES DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
90 anos de idade, residente em FÁTIMA - BA e de MARIA DE LOURDES DO ROSÁRIO ANDRADE, falecida há 25 
anos Divorciada de Evilazio Oliveira Menezes, conforme sentença datada de 29/09/1994, proferida pelo Juiz 
de Direito da Comarca de Cícero Dantas- Fáti ma- BA, nos autos de nº1556/94. 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, 03 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: LUIZ CARLOS MAIA MENEZES e KARLA BRAMMERLOO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, aposentado, RG n.º 251949308 - SSP/SP, CPF n.º 24849240895, com 47 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 453, fl s. nº 51, Termo nº 197389), nascido no dia dez de novembro 
de mil novecentos e setenta e um (10/11/1971), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, bl.1, apto.24, Par-
que São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de LUIZ CARLOS DE FREITAS MENEZES, de nacionalidade brasileira, 
falecido há mais de 20 anos e de EDNA MAIA MENEZES, de nacionalidade brasileira, falecida há 15 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 22919725 - SSP/SP, CPF n.º 13389909850, 
com 47 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 452, fl s. nº 120, Termo nº 196469), 
nascida no dia doze de outubro de mil novecentos e setenta e um (12/10/1971), residente na Rua Rivaldo Alves 
Feitosa, 90, bl.1, apto.24, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: brammerlook@gmail.com, fi lha de RUDI RONALD 
JOHAN BRAMMERLOO, de nacionalidade Holandesa, falecido há 19 anos e de GECI LEANDRO BRAMMERLOO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 75 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, 03 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 Bra-
sileiro: LIDNEY SANTOS DA SILVA e RENATA CRISTINA DOS SANTOS BRITO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador, RG n.º 19480062 - SSP/SP, CPF n.º 12144837805, com 48 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 92, fl s. nº 109, Termo nº 93150), nascido no dia seis de dezembro 
de mil novecentos e setenta (06/12/1970), residente na Rua Arthur Bernardes, 432, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ JOÃO SILVA, aposentado, com 76 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA, do lar, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de enfermagem, RG n.º 43884146 - SSP/SP, CPF n.º 
22598095880, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de setembro de mil nove-
centos e oitenta e um (14/09/1981), residente na Rua Arthur Bernardes, 432, Parque Fernando Jorge, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lha de MANOEL DA COSTA BRITO, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de SONIA MARIA DOS SANTOS BRITO, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciada de 
Ricardo Pereira Cunha, conforme sentença datada de 19/08/2019, proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara 
da Comarca de Cubatão, nos autos de nº1001445-89.2019.8.26.0157. 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, 03 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: NELSON DE JESUS FILHO e ROSA MARIA ALVES DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, agente de saúde, RG n.º 122548644 - SSP/SP, CPF n.º 00510784810, com 60 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 20, fl s. nº 102, Termo nº 13303), nascido no dia dezoito de novembro 
de mil novecentos e cinquenta e oito (18/11/1958), residente na RUA Quatro, 101, Cota 200, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de NELSON DE JESUS, de nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos e de MARIA DE ALMEIDA 
JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 80 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, artesã, RG n.º 239111102 - SSP/SP, CPF n.º 26116485812, 
com 57 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e sessenta 
e dois (16/01/1962), residente na RUA Quatro, 101, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de URSULINO ALVES 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, falecido há 25 anos e de MARIA JOANA DE CAMARGO SOUSA, de nacio-
nalidade brasileira, falecida há 06 anos Divorciada de Jorge Cardoso de Rezende, conforme sentença datada de 
31/07/2007, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº644/2006   
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, 03 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: SUELEN EMILIA DALOSSI OLIVEIRA e SHEYLA CRISTINA ARCANJO SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, motorista, RG n.º 44396786 - SSP/SP, CPF n.º 31723036838, com 34 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 108, fl s. nº 201, Termo nº 25282), nascido no dia vinte e um de 
maio de mil novecentos e oitenta e cinco (21/05/1985), residente na RUA Paulo César do Nascimento, 48, Vila 
Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, falecido há 33 
anos e de ORIDES DALOSSI OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485812356 - SSP/SP, 
CPF n.º 40106777831, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 135, fl s. nº 31, Termo nº 
35857), nascida no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e nove (25/05/1989), residente na RUA 
Paulo César do Nascimento, 48, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de NELSON SENA SANTANA, de nacio-
nalidade brasileira, falecido há 07 anos e de DIANA NEVES ARCANJO, 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, 03 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: GILSON RODRIGUES HUGUENIN JUNIOR e CAROLINE GOMES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, professor, RG n.º 35269524 - SSP/SP, CPF n.º 31855937824, com 36 anos de 
idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ (Rio de Janeiro - RJ 10ªCircunscrição  Livro nº 356, fl s. nº 198, Termo nº 
28024), nascido no dia vinte e oito de março de mil novecentos e oitenta e três (28/03/1983), residente na RUA 
Dez de Fevereiro, 72, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: JRH_IBJC@hotmail.com, fi lho de GILSON RODRI-
GUES HUGUENIN, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em SÃO VICENTE 
- SP e de CELIA APARECIDA RODRIGUES HUGUENIN, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 69 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
300071413 - SSP/SP, CPF n.º 28774822861, com 40 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  
Livro nº 145, fl s. nº 287, Termo nº 21306), nascida no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e setenta e nove 
(25/04/1979), residente na RUA Dez de Fevereiro, 72, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ODAIR 
CANTUÁRIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de JOCIMAR GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 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, 04 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: EDUARDO ROCHA 
DA CONCEIÇÃO e MARILÚSIA ALVES DE SIQUEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de processo, RG 
n.º 33877890 - SSP/SP, CPF n.º 28989251877, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 76, fl s. nº 36, Termo nº 
12382), nascido no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e oitenta (22/11/1980), residente na Rua Estados Unidos, 620, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: eduardorochatst@hotmail.com, fi lho de DJALMA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JANEZETE ROCHA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 272354181 
- SSP/SP, CPF n.º 25218835811, com 43 anos de idade, natural de PAULO AFONSO - BA, nascida no dia dez de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e seis (10/02/1976), residente na Rua Estados Unidos, 620, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: marilusia.alves@bol.com.br, 
fi lha de JOSÉ ALVES DE SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARINA 
MARIA DE SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP Divorciada de José Luiz Oliveira 
da Silva, conforme sentença datada de 24/09/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos 
de ordem nº1010/2009, processo nº157.01.2009.007110-1/000000-000. 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, 04 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 Bra-
sileiro: SIDNEI PONTES DA SILVA e LUCIANA MARIA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, pintor, RG n.º 345086867 - SSP/SP, CPF n.º 32440843890, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 97, fl s. nº 52, Termo nº 20770), nascido no dia dezenove de agosto de mil novecentos e oitenta 
e três (19/08/1983), residente na RUA Caminho dos Pilões, 523, Pilões, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ALUIZIO 
FELIZARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 62 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE 
- SP e de LUZINETE MARIA PONTES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, controladora operacional, 
RG n.º 46528641 - SSP/SP, CPF n.º 23221825838, com 29 anos de idade, natural de OROBÓ - PE (Orobó-PE  Livro 
nº 11, fl s. nº 122, Termo nº 11406), nascida no dia quatorze de junho de mil novecentos e noventa (14/06/1990), 
residente na RUA Caminho dos Pilões, 523, Pilões, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ MANOEL DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, falecido há 01 ano e de FRANCISCA MARIA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 66 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, 05 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 Bra-
sileiro: MATHEUS CARDOSO DOS SANTOS e ALICE LIMA BISPO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, meio ofi cial de mecânica, RG n.º 642145660 - SSP/SP, CPF n.º 01874890684, com 22 anos de idade, natural 
de MONTES CLAROS - MG, nascido no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e sete (12/06/1997), residente 
na Avenida Alaide Soares de Souza Chaves, 45, bl.2, apto.2, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: matheuscar-
dososantos@hotmail.c, fi lho de EVANILSON JESUS SANTOS, pedreiro, com 47 anos de idade, residente em RIBEIRÃO 
PRETO - SP e de BEATRIZ DE JESUS CARDOSO, domésti ca, com 43 anos de idade, residente em BELO HORIZONTE - MG 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 540080792 - SSP/SP, CPF n.º 50411221809, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de abril de mil novecentos e noventa e oito 
(21/04/1998), residente na Avenida Alaide Soares de Souza Chaves, 45, bl.2, apto.2, Jardim Nova República, Cubatão 
- SP, E-mail: alicelimabispo123@gmail.com, fi lha de MANOEL JOSÉ BISPO, de nacionalidade brasileira, soldador, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARILENE LIMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
limpeza, 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, 05 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: DIEGO RAFAEL TEODORO DOS SANTOS e ANA CAROLINA FERREIRA GOIS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 450555318 - SSP/SP, CPF n.º 39362033852, com 30 anos de 
idade, natural de COSMÓPOLIS - SP, nascido no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(24/05/1989), residente na Rua Manoel Grilo, 89, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSE TEODORO 
DOS SANTOS NETO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA NILZA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 48 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 457845557 - SSP/SP, CPF n.º 
53918196879, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de março de mil novecentos 
e noventa e sete (09/03/1997), residente na Rua Manoel Grilo, 89, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
MANOEL GOIS, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ADRIANA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 05 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: GABRIEL MEGDA e LEILA DIAS PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro elétrico, RG n.º 48878911 - SSP/SP, CPF n.º 41416485821, com 26 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 282, fl s. nº 35, Termo nº 102523), nascido no dia dezenove de julho de mil 
novecentos e noventa e três (19/07/1993), residente na Rua Antonio Simões de Almeida, 120, Jardim 31 de Mar-
ço, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de EUSTÁQUIO JOSÉ MEGDA, de nacionalidade brasileira, falecido há 5 anos e 
de MARIA JOSÉ DE ANDRADE MEGDA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 34508729X - SSP/SP, 
CPF n.º 41535097876, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e três (11/01/1993), residente na Rua Antonio Simões de Almeida, 120, Jardim 31 de Março, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de GESSÉ MENDES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, serralheiro, com 58 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLUCI DOS SANTOS DIAS, de nacionalidade brasileira, manicure, 
com 55 anos de idade, residente em CABO FRIO - RJ 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, 05 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: MARIVALDO TEIXEIRA LIMA e FABIANA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, ajudante, RG n.º 60167814X - SSP/SP, CPF n.º 09459539416, com 24 anos de idade, natural de 
ÁGUA BRANCA - AL (Água Branca-AL  Livro nº 16, fl s. nº 147, Termo nº 16981), nascido no dia quinze de novem-
bro de mil novecentos e noventa e quatro (15/11/1994), residente na RUA Santa Filomena, 599, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de VALDILENE TEIXEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
259130187, CPF n.º 29232695863, com 39 anos de idade, natural de SIRINHAÉM - PE (Sirinhaém-PE  Livro nº 
06, fl s. nº 275, Termo nº 6925), nascida no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta (30/09/1980), 
residente na RUA Santa Filomena, 599, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ AUGUSTO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDINEZIA 
MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 57 anos de idade, residente em JATOBÁ - 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, 05 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 Bra-
sileiro: TARCISIO JOSÉ DUARTE MIRANDA e GABRIELE ALVES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico, RG n.º 30526001 - SSP/SP, CPF n.º 34472381869, com 26 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (13/12/1992), residente na Rua 
Vereador José Sendra Ponte, 40, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: tarcisio.dc@gmail.com, fi lho de CLAUDIONOR 
ALVES MIRANDA, de nacionalidade brasileira, fotógrafo, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
FRANCISCA DUARTE DE ARAUJO MIRANDA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 53 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar, RG n.º 42439005 - SSP/
SP, CPF n.º 43633732888, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de janeiro de mil 
novecentos e noventa e seis (02/01/1996), residente na Rua São João, 220, apto.21, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: 
alvessgabriele@gmail.com, fi lha de GILBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, supervisor de 
logísti ca, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de REGINA ALVES DA SILVA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, domésti ca, com 51 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, 05 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 Bra-
sileiro: VALMIR DE SOUSA NOLÊTO e ZENILDA SANTOS LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, encarregado, RG n.º 304586079 - SSP/SP, CPF n.º 08053884865, com 59 anos de idade, natural de SÃO 
JOÃO DOS PATOS - MA (São João dos Patos - MA  Livro nº 33, fl s. nº 96, Termo nº 7698), nascido no dia onze de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta (11/02/1960), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, bloco 71, apt.13 F, 
Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MANOEL VITAL NOLÊTO, falecido há 15 anos e de MARIA RODRIGUES 
DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 88 anos de idade, residente em SÃO JOÃO DOS PATOS 
- MA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cozinheira, RG n.º 356350332 - SSP/SP, CPF 
n.º 25778104820, com 50 anos de idade, natural de BAIXA GRANDE - BA, nascida no dia vinte e três de fevereiro 
de mil novecentos e sessenta e nove (23/02/1969), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, bloco 71, apt.13 F, Vila 
Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de PEDRO AUGUSTO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
65 anos de idade, residente em FRANCO DA ROCHA - SP e de CELITA DOS SANTOS GOMES, falecida há 2 anos 
Divorciada de Antônio dos Santos Gomes, conforme sentença proferida em 17/11/1995, pelo Juízo de Direito 
da 1ªVara Cível de 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, 07 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: MARCOS PAULO ALVES VIEIRA e TATIANE LINS 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, caldei-
reiro - SSP/SP, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e três (15/08/1983), residente na RUA Menotti   
Del Picchia, 106, Balneário Esmeralda, PRAIA GRANDE - SP, fi lho de HELIO CANDIDO 
VIEIRA e de ELVINA ALVES VIEIRA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar - SSP/SP, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (29/07/1985), residente 
na RUA José Delfi m Louro, 155, BOLSÃO IX, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS DOS 
SANTOS e de MARIA DO CARMO LINS Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e pu-
blicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 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: CELSO LIMA LOURENÇO e EDNEIA APARECIDA LEOCÁDIO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 661372674 - SSP/SP, CPF n.º 02425444955, com 41 anos de 
idade, natural de ORTIGUEIRA - PR (Barreiro-PR  Livro nº 8, fl s. nº 145, Termo nº 1694), nascido no dia dez 
de agosto de mil novecentos e setenta e oito (10/08/1978), residente na RUA D.Pedro I, 297, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: não consta, fi lho de OLIVIO LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, falecido há 40 
anos e de ROSALINA DE LIMA LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 80 anos de idade, resi-
dente em ORTIGUEIRA - PR . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza 
- SSP/SP, com 41 anos de idade, natural de MAIRINQUE - SP (Mairinque-SP  Livro nº 43, fl s. nº 18, Termo 
nº 1077), nascida no dia dez de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (10/01/1978), residente na RUA 
D.Pedro I, 297, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: edneialeocadio@gmail.com, fi lha de ONÉSIO LEOCÁDIO, de 
nacionalidade brasileira, com 67 anos de idade, residente em REGISTRO - SP e de CLAUDETE DA FÉ LEOCÁ-
DIO, de nacionalidade brasileira, falecida há 25 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, 07 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 Bra-
sileiro: ALEXANDRE GONÇALVES e KARINA FREITAS DE ALMEIDA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de sistema, RG n.º 253468024 - SSP/SP, CPF n.º 22130257895, com 39 anos de idade, natural de 
SÃO PAULO - SP (São Paulo - 42º Subdistrito - Jabaquara  Livro nº 40, fl s. nº 104, Termo nº 23529), nascido no dia 
dezenove de julho de mil novecentos e oitenta (19/07/1980), residente na RUA São Francisco de Assis, 15, Vila São 
José, Cubatão - SP, E-mail: Xandookan@gmail.com, fi lho de AUGUSTO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, fale-
cido há 09 anos e de BERNARDETE GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 68 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 427392998 
- SSP/SP, CPF n.º 37003956802, com 31 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 10º Subdistrito - Be-
lenzinho  Livro nº 90, fl s. nº 247, Termo nº 107606), nascida no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta 
e oito (21/07/1988), residente na RUA São Francisco de Assis, 15, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: kafreitas25@
hotmail.com, fi lha de LUIS JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, jornaleiro, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA IRAENE FREITAS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, faxineira, 
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, 07 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: SAMUEL ARRUDA JUNIOR e MARLY OLIVEIRA VITO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, RG n.º 454832916 - SSP/SP, CPF n.º 39013604846, com 25 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 178, fl s. nº 254, Termo nº 107868), 
nascido no dia três de março de mil novecentos e noventa e quatro (03/03/1994), residente na Rua Mari-
valdo Fernandes, 368, apt.52, Jardim Tejereba, GUARUJÁ - SP, fi lho de SAMUEL ARRUDA, de nacionalidade 
brasileira, com 47 anos de idade, residente em POÇOS DE CALDAS - MG e de SHEILA MARIA TAVERNARD 
LEITE DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, com 46 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, gastrônoma, RG n.º 372776449 - SSP/SP, CPF n.º 
41627876898, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 174, fl s. nº 247, Termo 
nº 51595), nascida no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (05/02/1996), residente 
na Rua Dezessete de Outubro, 09, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de SERGIO MARCELINO VITO, de 
nacionalidade brasileira e de MARIA DO CARMO OLIVEIRA LIMA VITO, de nacionalidade brasileira, com 60 
anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 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: JOÃO GABRIEL COSTA FREITAS e ANA CAROLINA 
SILVA ROCHA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, designer gráfi co, RG n.º 628693837 - SSP/SP, CPF n.º 09038665601, com 32 anos de idade, natural 
de ALFENAS - MG (Alfenas  Livro nº 16, fl s. nº 149, Termo nº 12294), nascido no dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (06/02/1987), residente na RUA 
Ana Maria, 340, apt.31, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: jg.freitas@live.com, fi lho de COSME DAVID DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 
anos de idade, residente em ALFENAS - MG e de EMIRENA COSTA FREITAS, de nacionalidade brasileira, aux.de enfermagem, com 62 anos de idade, residente em ALFENAS 
- MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, engenheira elétrica, RG n.º 436839830 - SSP/SP, CPF n.º 34885032830, com 33 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 113, fl s. nº 193, Termo nº 27264), nascida no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (24/02/1986), residente na 
RUA Ana Maria, 340, apt.31, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: karoleletrik_engenheira@hotmai, fi lha de EDSON PINTO DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 63 anos de idade, residente na RUA Maria Cristi na, 355, em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DA SILVA ROCHA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos 
de idade, residente na RUA Maria Cristi na, 355, 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, 09 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: JONATHAN SERAFIM FERREIRA e MARISA DE SOUZA AMARAL. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 379476812 - SSP/SP, CPF n.º 47003104806, com 21 anos de idade, natural 
de SUZANO - SP (Suzano-SP  Livro nº 169, fl s. nº 184, Termo nº 102056), nascido no dia doze de outubro de mil 
novecentos e noventa e sete (12/10/1997), residente na Avenida Paladium, 332, Imbaúbas, IPATINGA - MG, 
E-mail: n/c, fi lho de JOSUÉ SERAFIM FERREIRA, de nacionalidade brasileira, encarregado de transportes, com 
44 anos de idade, residente em IPATINGA - MG e de ROSANGELA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
confeiteira, com 42 anos de idade, residente em IPATINGA - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, estudante, RG n.º 540098565 - SSP/SP, CPF n.º 43551019835, com 22 anos de idade, natural de 
RESPLENDOR - MG (Alto Rio Novo-ES  Livro nº 22, fl s. nº 197, Termo nº 3718), nascida no dia vinte e nove de 
maio de mil novecentos e noventa e sete (29/05/1997), residente na Rua João Veiga, 360, apt.31, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, E-mail: marisa.souzaamaral@gmail.com, fi lha de SEBASTIÃO DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 50 anos de idade, residente em SANTA RITA DE JACUTINGA - MG e de JANIRA INÁCIO 
DO AMARAL E SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 09 de outubro 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: DIEGO 
MENEZES DA SILVA e JÉSSICA SILVA DE OLIVEIRA. Sendo a preten-
dente residente na Rua Adelino Francisco, 80, bl.5, casa 3, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nes-
ta 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 do-
cumentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: JORDAN PAVÃO DA SILVA e ANA BEATRIZ MEDEIROS 
DA SILVA.  Sendo a pretendente, ANA BEATRIZ MEDEIRO DA 
SILVA Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Ser-
venti a e publicado pela Imprensa Local.

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

GJR: A empresa GRAN ROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com 
Inscrição Estadual 335.179.621.116 e CNPJ 01.836.357/0001-77, esta-
belecida na Avenida Puglisi, 530, Centro - Guarujá, vem informar que 
foi extraviado cinco emissores de Cupom Fiscal (ECF).
Marca NCR, Modelo ECF-IF-03-02, Versão 2.02, n° atribuído 5, Fabrica-
ção 00522002943, Classe ECF-IF.
Marca SWEDA, Modelo IF-ST100, Versão 02.00.01, n° atribuído 14, Fa-
bricação SW010700000000001412, Classe ECF-IF.
Marca SWEDA, Modelo IF- ST120, Versão 01.00.05, n° atribuído 16, 
Fabricação SW040700000000002310B, Classe ECF-IF.
Marca SWEDA, Modelo IF-ST120, Versão 01.00.05, n° atribuído 17, Fa-
bricação SW040700000000002311, Classe ECF-IF.
Marca SWEDA, Modelo IF-ST120, Versão 01.00.05, n° atribuído 18, Fa-
bricação SW040800000000011600, Classe ECF-IF.
Tipo ECF-IF. Conforme Boleti m de Ocorrência registro nº 6493/2019 
não se responsabiliza por atos de terceiros. ANUNCIE AQUI 3361-5212
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Em comemoração ao 
Outubro Rosa, durante 
todo este mês as pacien-
tes do município, que ti-
verem o pedido, podem 
agendar o exame de ma-
mogra� a direto no Hos-
pital de Cubatão. Basta 
levar o pedido médico do 
SUS + Cartão SUS + Do-
cumento o� cial de iden-
ti� cação com foto, de se-
gunda a sexta-feira das 7h 
às 19h, na recepção cen-
tral. O exame é gratuito 
pelo SUS e através de uma 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Cubatão.

 Com o objetivo de 
conscientizar a respeito 
da prevenção e do diag-
nóstico precoce da doen-
ça, aumentando as chan-

As Mulheres Fantásticas Guer-
reiras não deixaram a chuva aba-
lar e com muita música e alegria, 
montaram ponto de arrecadação 
de mechas de cabelo em frente a 
Della Cosméticos, essa semana.
Foram arrecadadas 35 mechas 
que serão doadas ao Instituto 
Neomama para produção de pe-
rucas para mulheres que estão 
em tratamento contra o câncer.
No mês de outubro, para as pessoas 
que querem doar, o corte é gratui-
to na Katia Tudo de Bom Coi� eur, 
basta agendar  no (13) 99717-0336. 
O salão � ca na Av. Nossa Senhora 
da Lapa, 375 Vila Nova.

Pacientes podem agendar 
mamografi a direto no HC

Basta levar o pedido médico do SUS, mais o cartão, 
na recepção central do Hospital de Cubatão.

 Durante todo o mês o agenda-
mento de mamografi a para pa-
cientes do SUS pode ser feito 
direto no Hospital de Cubatão.

A��������� �� C����������

ces de cura e reduzindo a 
mortalidade, a Fundação 
aderiu, mais uma vez, ao 
Outubro Rosa.

Prevenir e 
detectar 
 O câncer de mama 

está entre os tipos da 
doença que mais acome-
tem as mulheres, princi-
palmente, a partir dos 35 
anos de idade, tendo os 
seus riscos aumentados 
a partir dos 50 anos. As 
estimativas de incidência 
de câncer de mama para 
2019 são de 59.700 casos 
novos, o que representa 
29,5% dos cânceres em 
mulheres.

É recomendada a reali-
zação anual da mamogra-
� a em mulheres a partir 

de 40 anos que tenham 
histórico familiar de cân-
cer de mama de parentes 
direto (mãe ou irmã). São 
fundamentais a preven-
ção e a atenção sobre os 
fatores de risco para o 
câncer de mama, como 
idade, histórico familiar, 
época da primeira e últi-
ma menstruação, meno-
pausa tardia, ocorrência 
da primeira gravidez após 
os 30 anos ou ausência de 
gravidez, dentre outros.

Em Guarujá

 Outubro é o mês da 
Campanha de Preven-
ção ao Câncer de Mama 
e Saúde da Mulher. Em 
Guarujá, as ações do 
‘Outubro Rosa’ começa-
ram no último dia (1), 
no Instituto da Mulher 
- Casa Rosa (Rua Quinto 
Bertoldi, 5- Vila Maia).

A abertura o� cial 
contou com orientações 
da coordenadora do 
Programa de Saúde da 
Mulher da Prefeitura, 
Adriana Araújo Macha-
do, e com o depoimento 
sobre câncer de mama da 
munícipe Simone Otília 
Jorge dos Santos.

Instituto da 
Mulher Casa Rosa
Palestras, depoimen-

tos e encontros fazem 
parte da programação 
do ‘Outubro Rosa’, or-
ganizada pelo Instituto 
da Mulher - Casa Rosa, 
que teve início em 1º de 
outubro. Todas as ativi-
dades são abertas ao pú-
blico.

 
PROGRAMAÇÃO:

 14, 15,21, 22 e 29 de 
outubro – 8h30

Palestra sobre câncer 
de mama com Dra. Isa-
bel Cristina Ramos Cruz

 08 de outubro – 8h30
Palestra sobre câncer 

de mama com Dr. Pau-
lo Kahol Soejima e Dra. 
Sandra Helena

 
23 de outubro – 9h30

Palestra sobre “Mu-
lher” com a Psicóloga 
Luciana Maria Gonçal-
ves Gonzaga

 
Unidades de Saúde 

da Família
Durante o mês de 

outubro todas as Uni-
dades de Saúde da Fa-
mília (Usafas) estarão 
com horário estendido 
às quintas-feiras, até as 
21 horas, para a coleta de 
preventivo, orientações 
e encaminhamentos de 
mamogra� a.

outubro rosa

Muita gente já trope-
çou e até caiu, ao fi -
nal da Rua São Paulo, 
no Jardim São Fran-
cisco. O estado da 
calçada é lamentável 
e precisa de reparo 
imediato, pára evitar 
acidente de maior 
proporção  O local, 
onde há uma ban-
ca, aparentemente 
abandonada, carece 
de  maior cuidado da 
Prefeitura.  

Leitor de Olho

Abraçando a causa Outubro Rosa, 
a Clínica E� caz está promovendo 
ações socias entre seus parceiros na 
cidade. Na semana passada, a escola 
Fortec recebeu a ação e nesta quarta, 
foi a vez da Agência Santander do 
Centro. A campanha iniciou com 
ação na própria clínica, voltada aos 
pacientes. O objetivo é promover 
bem estar e harmonização, através 
de massagens, acupuntura e re-
� exologia. Os procedimentos são 
iniciados depois de o paciente aferir 
a pressão arterial.
A E� caz  � ca na Avenida Hen-
ry Borden, 400. Telefone é 13-
33790226. O expediente é de segun-
da a sexta, em horário comercial.
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OPINIÃO

Professores são tra-
balhadores que, juntos, 
têm uma potência in-
� nita. Existe uma per-
sistência, quase uma 
teimosia, naqueles que 
escolhem o futuro como 
pro� ssão.  A esta teima, 
devemos muito. Pois 
dela depende o direito 
sagrado de aprender e 
ensinar, do qual os pro-
fessores são ao mesmo 
tempo agentes e guar-
diães.

Semear e construir 
conhecimento, tendo 
em vistas o mundo que 
desejamos construir é 

15 de outubro, Dia do Professor

Renato Pietropaolo, 
vice-prefeito e secretário 

de Educação, Esporte e 
Lazer de Guarujá

a principal tarefa da 
Educação. No dia 15 
de outubro, saudamos 
aqueles e a quem con-
� amos nossos � lhos e 
� lhas, para que, em um 
ambiente livre e plural, 
possam desenvolver o 
melhor de si.

Compromisso e ta-
lento, competência e 
afeto são os ingredien-
tes imprescindíveis 
para viver a educação. 
Neste dia dos professo-
res, lembremos e hon-
remos aqueles e aque-
las que dedicam suas 
vidas a fazer � orescer a 

humanidade.
Portanto, neste Dia 

do Professor, desejamos 
os parabéns a esses pro-
� ssionais que dedicam 
suas vidas e fazem � o-
rescer a humanidade !!! 


