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Deputado 
Castello Branco 
visita Acontece
e reafirma 
compromisso 
com a cidade

E a lista de 
prefeituráveis não 
para de crescer. 
Mais um anuncia 
pré-candidatura 

País vive 
momento positivo 
na área 
infraestrutura, 
diz novo presidente 
da VLI

Em encontro 
com Ciro Gomes, 
pedetistas 
reafirmam 
compromisso 
com oposição.

Dia D 
contra o 
sarampo

Neste sábado (19), devem ser 
vacinadas as crianças de 6 meses 
a menores de 5 anos, que ainda 
não foram vacinadas. Em Cuba-
tão, dezoito postos de saúde e o 
Parque Anilinas estarão abertos 
das 8 as 17h para o atendimento. 
Leve a caderneta de vacinação. 
Veja no site do Acontece

Nossa ‘menina 
do laço’ detona

Corrida e Caminhada 
Fábrica Aberta

Inovação a serviço 
do bem estar

Patinadora artística 
cubatense Melissa Pas-
sarelli, a ‘Menina do 
Laço’ da seleção brasi-

Chegando ao seu 
décimo ano, a tradi-
cional corrida pelas 
instalações da Uni-

AHO Serviços Mé-
dicos traz dois servi-
ços que vão auxiliar 
na prevenção da saú-

leira faz bonito e acu-
mula mais medalhas 
na Copa Mercosul, 
que vai até sábado. 04

par faz parte da Sema-
na de Saúde, Seguran-
ça e Meio Ambiente da 
Indústria. 04

de e nos tratamentos 
de seus pacientes: a 
Biorressonância e a 
Hidrodetox.  05

Cubatão ganhou uma nova Policlínica, com 14 especialidades de assistência médica, desde oncologia até acu-
puntura, além de três farmácias, setor de serviço social e salas para exames. 
Cidade vive a expectativa da entrega de novos equipamentos públicos como a reforma da escola Ulisses Gui-
marães, na segunda. Unidades habitacionais do CSU também serão entregues este mês e o novo sistema de 
transporte público começa no dia 2 de novembro. 03
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‘Brasil vive 
momento 

positivo em 
relação à 

infraestrutura’

Direita vou ver!
Fiel defensor da ideologia 

que levou a direita ao poder 
no País, o deputado é liberal 
na economia e conservador 
nos costumes, mas apesar da 
� rmeza nas convicções, Cas-
tello Branco é das vozes que se 
levanta, dentro da direita, ace-
nando para o bom senso e a 
convergência. “O radicalismo 
não dá espaço para o diálo-
go. Quando se cria inimigos, 
se desconecta. Precisamos de 
sinergia para construir um 
novo país”, pontua o deputa-
do.

O deputado é primo do 
ex-prefeito de Cubatão, nos 
anos 70, Zadir Castello Bran-
co, que por décadas deu nome 
ao maior Centro Esportivo da 
cidade; mas a nomenclatura 
foi substituído no último go-
verno municipal, do PT.

PESCA DE ARRASTÃO
O racha interno dentro do 

O empresário Cas-
tello Branco, depu-
tado estadual pelo 
PSL de São Paulo, 

visitou mais uma 
vez a Baixada e, em 

entrevista na sede 
do Jornal Acontece, 
reiterou sua dispo-
sição em trabalhar 

pela região.  

A partir de novembro Er-
nesto Pousada será o novo 
diretor-presidente da VLI, 
companhia de soluções logís-
ticas multimodais e integra-
das.  Ele substitui Marcello 
Spinelli, que � cou no cargo 
até maio deste ano. 

O paulista, de 52 anos 
construiu sua sólida carreira 
exercendo cargos executi-
vos no Brasil e no exterior, e 
atualmente ocupa a posição 
de CEO para a América do 
Sul na Ingredion. Coman-
dou relevantes projetos para 
o setor de infraestrutura em 
grandes empresas como a 
Dow Chemical e a Suzano 
Papel e Celulose. 

“Assumo com grande sa-
tisfação. O Brasil vive um 
momento positivo em rela-
ção à infraestrutura e a VLI, 
historicamente, é reconheci-
da pelo engajamento e com-
prometimento com a trans-
formação logística do País”, 
a� rma Ernesto.

Durante a transição, a VLI 
conta interinamente com o co-
mando de Humberto Freitas.

A VLI possui 7,5 mil 
empregados, dois portos 
próprios, oito terminais in-
termodais, cerca de 8 mil 
quilômetros de ferrovia e 
presença em mais de 300 ci-
dades de 10 estados, além do 
Distrito Federal.

Nesta semana aconteceu um signifi cati vo 
encontro de alinhamento políti co entre o de-

putado estadual Paulo Corrêa Júnior (Patri) e o 
vereador Rafael Tucla (PT). O vereador estava 

acompanhado do advogado Passarelli Jr e o 
diretor de Esportes Carioca. O deputado postou 
em suas redes sociais ‘a sati sfação do encontro 

que tratou sobre o desenvolvimento do Mu-
nicípio e envio de emendas parlamentares do 

deputado para Cubatão’.
Nos basti dores, venti la-se que o encontro 

serviu também para alinhamentos políti cos 
visando as eleições do ano que vem. Uma parte 
do grupo de Tucla defende eventual pré-candi-

datura, do jovem, ao cargo de prefeito. 

O presidente municipal do PDT e o pré-candidato a prefeito 
de Cubatão Luiz Rosa, esti veram com Ciro Gomes, nesta se-
mana, reiterando o posicionamento do Parti do, em oposi-
ção aos governos ‘fascistas’ de Jair Bolsonaro e de Ademá-
rio, em Cubatão. 
O encontro aconteceu durante Congresso Estadual de 
municípios em Campos do Jordão: Bianca Calafatti   e Cássia 
Aparecida, pré-candidatas à vereança, estavam na comiti va.
Considerado um dos principais nomes para enfrentar a 
reeleição de Bolsonaro em 2022, Ciro Gomes percorre o 
Brasil fortalecendo o PDT, junto a aliados que comparti lham 
similar ideologia políti ca.

coluna do 

Cido Barbosa
cidobarbosa@uol.com.br
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Partido do presidente, que já 
era conhecido nos bastido-
res, se tornou público nas úl-
timas semanas e foi alvo de 
considerações do deputado, 
posicionado junto ao grupo 
� el a Bolsonaro: ”A repentina 
ascensão do presidente trouxe 
junto (alusão à pesca de arras-
tão)  oportunistas e pessoas 
com conduta diferente dos 
princípios de seriedade e ho-
nestidade que sustentaram a 
renovação política no Brasil”. 
Considerando que o joio cres-
ceu junto como trigo Castello 
branco acredita que mudanças 
de fato precisam acontecer e é 
melhor que aconteçam agora, 
pois em 2020 já tem eleição. 

#combustivelsemimposto
Na linha do discurso de 

combate à corrupção, o de-
putado convida a sociedade 
a seguir #combustivelsemim-
posto. Ela sustenta que, além 
de ser uma alavanca para pro-
mover o desenvolvimento, re-
duzindo o custo Brasil, a eli-

minação dos impostos sobre 
os combustíveis combateria a 
má� a da adulteração e a sone-
gação � scal, que imperam no 
setor.

MANDATO 
DESENVOLVIMENTISTA
O mandato do deputado da 

voz à redução do tamanho do 
Estado (desestatização), redu-
ção tributária e e� ciência na 
gestão. Na Alesp trabalha pelo 
desenvolvimento da aviação, 
com a ampliação de ofertas de 
voos regionais e atração de no-
vos investimentos no setor, que 
considera defasado.  Também 
na pauta o Programa de incen-
tivo a modernização do setor 
automobilístico. 

Entusiasta da política de re-
dução do tamanho do Estado e 
desestatização, Castello Branco 
trabalha pela privatização de 
todos os aeroportos regionais 
paulistas.   

Além das abordagens aca-
dêmicas, com excelência na 

fundamentação teórica e pro-
priedade intelectual, no exer-
cício do mandato, o deputado 
também ministra palestras nas 
cidades onde visita: entre os 
temas de maior repercussão: 
“Narcoterrorismo e seus desdo-
bramentos políticos no Brasil”.

CUBATÃO
Atento às demandas da ci-

dade o deputado outorgou ao 
jovem Pezão, o mapeamento 
das principais necessidades 
do município: “nosso man-
dato está a serviço da cidade, 
inclusive com a destinação de 
emendas. Cubatão é uma pé-
rola na Baixada, uma cidade 
rica, onde a riqueza não reper-
cute na estrutura da cidade e 
qualidade de vida. Precisa ter 
tratamento diferenciado”

Defensor da pauta desen-
volvimentista, o deputado vai 
agendar visita ao Ciesp e prin-
cipais indústria do Polo, ofe-
recendo apoio para contribuir 
na retomada do setor.

VLI

Prefeiturável
Antônio Biro Biro é mais 

um dos políticos da cidade 
disposto a ter seu nome na 
urna como candidato a pre-
feito de Cubatão ano que 
vem. Biro já participou de 
outras eleições e con� rmou 
a pretensão para 2020 em vi-
sita ao Jornal Acontece nesta 
semana. Ele está conversan-
do com algumas siglas, para 
de� nir por qual partido lan-
çará sua pré-candidatura.
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O anti go futuro teatro, virou um centro de alta complexidade com atendimento 
de hemodiálise, oncologia e câmara hiperbárica, que deve ser entregue até o fi nal 
do ano. A Fundação São Francisco Xavier que assumiu Hospital municipal já refor-
mou o prédio.

Os dois principais símbolos de abandono na cidade estão sendo entregues à população

O prédio abandonado do Edifí cio Castro será reformado num projeto que 
vai oferecer unidades habitacionais que serão fi nanciadas para funcionários 
públicos e munícipes que pagam aluguel na cidade.

No térreo foi inaugurada a nova Policlínica que oferece: acupuntura, car-
diologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia de cabeça e pescoço, endo-
crinologia, oncologia, ortopedia, neurologia, gastroenterologia, proctologia, 
nutricionista, dermatologia e oft almologia. Salas de eletrocardiogramas, re-
tossigmoidoscopia e testes ergométricos.

Também há espaço para concessão de passe livre/isenção de tarifa de trans-
porte público, curati vo vascular e três farmácias públicas: de medicamentos 
de alto custo, básicos e psicotrópicos.

Enchente na Vila Nova

Está em fase de licitação as obras de revitalização do canal da avenida Nos-
sa Senhora da Lapa: limpeza do canal e sistema de drenagem para evitar en-
chentes. Obras devem começar no � nal de novembro.

Novas escolas

Está previsto para este ano o início das obras de três unidades escolares: 
Jardim Nova República (do ensino infantil ao técnico); Vila dos Pescadores (in-
fantil ao fundamental) e Vila Esperança/Vila Natal (infantil ao fundamental).

Nesta segunda-feira (21) a UME Ulysses Guimarães será entregue com a 
parte estrutural e acabamento totalmente reformada. Foi trocado telhado e sua 
respectiva estrutura, quadras, janelas, portas, pisos, parte elétrica e hidráulica, 
pintura, mobiliário e quadra.

Regularização fundiária

A prefeitura tem previsão de 
entregar 4038 títulos de regula-
rização fundiária. Nos dois pri-
meiros anos, foram entregues 160 
títulos no Jardim Real e 1080 no 
Jardim Nova República. Além dis-
so, foram entregues mais 330 títu-
los na primeira etapa da regulari-
zação da Vila São José, faltando 45 
para a conclusão da primeira etapa 
de regularização do bairro. Ainda 
serão bene� ciados bairros: Cota 
200 (onde serão regularizadas 806 
moradias), Nhapium, São José, 
São Pedro e São Benedito (Ilha 
Caraguatá), Vila Natal e Conjun-
tos Imigrantes I e II (Bolsão 9).

Bom Prato

Obras estão em fase de acabamento para ser entregue no � m deste ano. Fica 
na rua Cidade de Pinhal, no Centro.

Novo transporte público

Falta pouco para Cubatão ter um novo transporte municipal: começa em 
2 de novembro, com o mesmo valor da passagem:  49 veículos novos com 
wi-�  e ar condicionado. Terá integração com ônibus intermunicipais, VLT e 
transporte alternativo e aplicativo de monitoramento do tempo de espera de 
ônibus em tempo real.

A Fênix já está fazendo o cadastramento  do bilhete eletrônico, na galeria 
Angelina 

Habitação

O projeto Cubatão B, no antigo CSU, está prestes a ser entregue. De acordo 
com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), as 
obras estão � nalizadas e se encontram em fase � nal de emissão de documen-
tos.

No Casqueiro, o projeto que prevê a construção de 1600 moradias foi apre-
sentado a uma incorporadora interessada na parceria e está em fase de estu-
dos. 

Há outros projetos na área em andamento como a reurbanização da Vila 
Esperança, com a construção de 3226 apartamentos e a consolidação de ou-
tras 179 moradias já existentes. A primeira etapa, que engloba a construção de 
800 apartamentos, está em fase de preparação de obras.

Na Vila dos Pescadores, serão 674 unidades habitacionais, cujo projeto téc-
nico está pronto e aguarda recursos do PAC.

Além desses, existem projetos para a construção de 720 moradias na Ilha 
Caraguatá (destinadas a moradores da Água Fria); 150 apartamentos no Con-
junto Afonso Schmidt (destinado aos moradores da Vila Mantiqueira) e 180 
apartamentos no Jardim Anchieta (destinados a moradores da Vila Noel).
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Em clima 
de huma-
nização e 
amizade, 
a escola 
ABC cele-
brou o Dia 
dos Pro-
fessores, 
em gran-
de baile 
no dia 11

O grupo de Dança cubatense “Impacto Dança 
& Movimento” participou recentemente do 
Festival “Cubatão em Dança” conquistando 
prêmio de Melhor Coreografi a na categoria 
Adulto, e vaga para o festival Dance Word Cup 
Latin América, em Tigre na Argentina. O gru-
po está se organizando para embarcar nessa 
aventura e precisa do apoio e colaboração da 
comunidade para que o sonho vire realidade. 
Doação de brindes, produtos ou qualquer tipo 
de auxílio, serão utilizados em eventos des-
tinados a captação de recursos para o grupo 
representar Cubatão no Festival. Quem quiser 
ajudar deve entrar em contato com coreógrafa 
Lidiane Camilo  através do tel (13) 988055373

A patinadora artística cubatense Melissa 
Passarelli está dando show na Copa Mer-
cosul de Patinação.  A participação da 
‘menina do laço’, (apelido carinhoso que 
ganhou na seleção brasileira) se encerra 
nesta sexta (18). Até o fechamento desta 
edição Melissa já havia conquistado três 
ouros e uma prata e o resultado fi nal será 
atualizado em acontecedigital.com.br.

cultura

A Corrida e Caminhada 
Fábrica Aberta chega à sua 
10ª edição reunindo, mais 
uma vez, centenas de par-
ticipantes. O evento é or-
ganizado pela Unipar, uma 
das empresas líderes no seg-
mento químico na América 
do Sul e é realizado dentro 
da programação da Semana 
de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente da Fábrica Cuba-
tão.

A Corrida é também 
uma celebração ao progra-
ma Fábrica Aberta, criado 
há 34 anos pela empresa no 
município e que recebe visi-
tantes 365 dias por ano para 
conhecer, com total transpa-

10ª edição da Corrida e 
Caminhada Fábrica Aberta

rência, o processo de produ-
ção, medidas de segurança e 
a preocupação ambiental da 
empresa. É uma iniciativa 
que representa o auge da in-
tegração da indústria com a 
comunidade durante todo o 
ano.

A prova é dividida em 
duas categorias, Corrida e 
Caminhada, com homens e 
mulheres largando ao mesmo 
tempo. O percurso é de 3,5 
km para corredores e 2,5 km 
para caminhantes e neste ano 
receberá mais de 400 pessoas. 
Os troféus são entregues para 
os corredores nas divisões 
‘Masculino’ e ‘Feminino’, ‘Co-
laboradores’ e ‘Comunidade’.
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4ª Festa da Criança do Pinheiro do Miranda, estava lotada de crianças e sorrisos. O evento que 
aconteceu no último domingo, 13, é uma realização da Adega do Pedrão e amigos do Allan Ma-
tias, que agradecem a comunidade do Pinheiro do Miranda pelo carinho e acolhimento.

Fotos: Ricardo Lima e Rodolfo Lopes

Excelência e inovação em saúde
Biorresonância
É um processo que captura mudanças de alterações patológicas 

das células, sendo capaz de prever o curso das doenças. Com isso, o 
tratamento adequado pode ser iniciado com a maior rapidez possí-
vel, prevenindo de forma e� caz diversas doenças e enfermidades. O 
processo é simples, sem nenhum incômodo, dura cerca de um mi-
nuto e o equipamen-
to fornece 43 rela-
tórios, entre eles: 
intoxicação por me-
tais pesados, níveis 
de vitaminas e sais 
minerais e saúde 
de todos os órgãos 
do corpo. O exa-
me custa R$200,00 
reais. Quem possui 
cartão Bem Estar 
tem 50% desconto.

BEM ESTAR

CRIANÇAS

Com a missão de oferecer 
serviços de saúde de excelência 
e qualidade, com atendimento 
humanizado desde a recepção, 
passando pelo consultório mé-
dico e também nos procedi-
mentos médicos, a AHO Servi-
ços Médicos traz dois processos 
que vão auxiliar todos os trata-
mentos de saúde: a Bioresso-
nância e o Hidrodetox.

A AHO Serviços Médicos 
� ca na Rua Júlio Conceição, 
296 - sala 702, em Santos. Aten-
de convênios médicos, como 
o Capep Santos,  New Leader, 
Dona Saúde,  Ana Costa e Car-
tão de Descontos Bem Estar, 
entre outros.

Mais informações: 13 3323-
2942 | 99169-7294.

Hidrodetox
Também conhecido como desintoxicação iônica, é 

um tratamento cujo objetivo é remover as toxinas no-
civas ao corpo humano por meio dos pés, utilizando a 
harmonização dos � uxos energéticos. Cada sessão dura 
de 15 a 30 minutos 
e o tratamento 
completo varia 
de 3 a 7 semanas, 
com sessões se-
manais.

Uma sessão 
avulsa custa R$ 
200,00. Caso o 
paciente opte 
pelo tratamento 
completo, cada 
sessão sai por 
R$80,00.
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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

GJR: A empresa GRAN ROMA COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA, com Inscrição Estadual 335.179.621.116 
e CNPJ 01.836.357/0001-77, estabelecida na Ave-
nida 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, Fabricação 00522002943, Classe ECF-IF.
Marca SWEDA, Modelo IF-ST100, Versão 02.00.01, n° 
atribuído 14, Fabricação 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, Fabricação SW040700000000002311, 
Classe ECF-IF.
Marca SWEDA, Modelo IF-ST120, Versão 01.00.05, n° 
atribuído 18, Fabricação SW040800000000011600, 
Classe ECF-IF.
Tipo ECF-IF. Conforme Bole� m de Ocorrência regis-
tro nº 6493/2019 não se responsabiliza por atos de 
terceiros.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: WELLINGTON MONTEIRO CRUZ e ANDRESSA FREITAS MOTA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, den� sta, RG n.º 473068308 - SSP/SP, CPF n.º 40485758806, com 28 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 147, fl s. nº 299, Termo nº 89600), nascido no dia vinte 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (20/02/1991), residente na RUA Rio de Janeiro, 560, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: wel.021@hotmail.com, fi lho de MIZAEL FRANCISCO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, 
industriário, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GRACY MONTEIRO DA CRUZ, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, den� sta, RG n.º 496885996 - SSP/SP, CPF n.º 41703917804, com 25 anos de idade, natural de 
SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 214, fl s. nº 225, Termo nº 153529), nascida no dia dezoito de julho de 
mil novecentos e noventa e quatro (18/07/1994), residente na AVENIDA Nossa Senhora da Lapa, 394, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: andreessa_mo� a@hotmail.com, fi lha de ANTONIO DE FREITAS MOTA, de nacionalidade 
brasileira, comerciante, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SISLÂNDIA FREITAS MOTA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� 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 ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: JOZIAS FERREIRA DE SOUZA e NATÁLIA ESTELA MONTEIRO DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, educador � sico, RG n.º 221124329 - SSP/SP, CPF n.º 10826758819, com 
51 anos de idade, natural de SENTO SÉ - BA, nascido no dia quinze de dezembro de mil novecentos e sessenta 
e sete (15/12/1967), residente na RUA Três, 41, Altos, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: josias_academiayuron@hot-
mail.c, fi lho de SEBASTIÃO DOS SANTOS, falecido há 45 anos e de IZABEL FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Alessandra Gonçales, 
através de Escritura Pública lavrada em 26/09/2019, pelo 2ºTabelião de Notas e de Protesto de Letras e Titulos 
de Cubatão-SP, no livro nº184 fl s.051/055. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica em 
enfermagem, RG n.º 42424596 - SSP/SP, CPF n.º 44307291824, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão - SP  Livro nº 172, fl s. nº 356, Termo nº 50908), nascida no dia cinco de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco (05/09/1995), residente na RUA Três, 41, Altos, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: estella.m58@gmail.
com, fi lha de JOSÉ SECUNDO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LAURA MONTEIRO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: BRENO CASTRO PARANHOS e DAIANE PEREIRA DE ALCANTARA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar operacional, RG n.º 418588521 - SSP/SP, CPF n.º 44773299894, com 23 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 178, fl s. nº 114, Termo nº 53054), nascido no dia treze 
de setembro de mil novecentos e noventa e seis (13/09/1996), residente na Rua José Costa, 23, Conjunto Afonso 
Schmidt, Cubatão - SP, E-mail: brenodaiane277@gmail.com, fi lho de JESSIMAR FAUSTINO PARANHOS, de nacio-
nalidade brasileira, motorista, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de PAULA DE SOUZA CASTRO 
PARANHOS, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 423890311 - SSP/SP, CPF n.º 43796159877, com 23 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 176, fl s. nº 325, Termo nº 52469), nascida no dia dezessete de junho de mil 
novecentos e noventa e seis (17/06/1996), residente na Rua José Costa, 23, Conjunto Afonso Schmidt, Cubatão - 
SP, E-mail: brenodaiane277@gmail.com, fi lha de ABECEDINO LOURENÇO DE ALCANTARA, de nacionalidade bra-
sileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MIRALDETE PEREIRA DE ALCANTARA, 
do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ LOURENÇO DA SILVA e MARIA GORETE GOMES DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, viúvo, mecânico, RG n.º 145416288 - SSP/SP, CPF n.º 04320361806, com 64 anos de idade, na-
tural de BOM CONSELHO - PE, nascido no dia sete de maio de mil novecentos e cinquenta e cinco (07/05/1955), 
residente na Avenida Doutor Fernando Costa, 672, apt.18, Vila Couto, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de VAL-
DOMIRO LOURENÇO DA SILVA, falecido há 15 anos e de MARIA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO, falecida há 10 
anosViúvo de Gercina de Souza Lourenço, falecida aos 21/08/2017, no Livro C-295, fl s.10, termo nº183438, em 
29ºSubdistrito de Santo Amaro-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de servi-
ços gerais, RG n.º 38369850 - SSP/SP, CPF n.º 84746866449, com 47 anos de idade, natural de BOM CONSELHO 
- PE (Bom Conselho-PE - 1ºDistrito  Livro nº 1, fl s. nº 214, Termo nº 854), nascida no dia dez de março de mil 
novecentos e setenta e dois (10/03/1972), residente na Avenida Doutor Fernando Costa, 672, apt.18, Vila Couto, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ GOMES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos 
de idade, residente em MACEIÓ - AL e de MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 71 anos de idade, residente em MACEIÓ - AL Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: EVANDRO GONZAGA DA SILVA e STEPHANI GRANEIRO FRANZOI. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 34248830 - SSP/SP, CPF n.º 36240963895, com 33 anos de 
idade, natural de RECIFE - PE (Jaboatão dos Guararaoes-2 Distrito-PE  Livro nº 82, fl s. nº 122, Termo nº 94678), 
nascido no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (06/10/1986), residente na Rua Tereza Simões, 
467, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: evandro_gonzaga@hotmail.com, fi lho de LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO, 
aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA CRISTINA DA SILVA, do lar, com 59 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, administradora 
de empresas, RG n.º 47194607 - SSP/SP, CPF n.º 36388728820, com 29 anos de idade, natural de DIADEMA - SP 
(Diadema  Livro nº 152, fl s. nº 273, Termo nº 91303), nascida no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e no-
venta (16/08/1990), residente na Rua Tereza Simões, 467, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: stephanifranzoi16@
gmail.com, fi lha de VALMIR FRANZOI, de nacionalidade brasileira, fotógrafo, com 56 anos de idade, residente 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP e de MARCIA MEDINA GRANEIRO FRANZOI, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 58 anos de idade, residente em MONGAGUÁ - SP Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 
  

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JUAREZ ANDRADE SILVA e MAGALI LIMA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, pintor, RG n.º 30525890 - SSP/SP, CPF n.º 29757783846, com 38 anos de idade, natural de OROBÓ 
- PE (Bom Jardim Sede  Livro nº 03, fl s. nº 270, Termo nº 4915), nascido no dia vinte e nove de março de mil no-
vecentos e oitenta e um (29/03/1981), residente na RUA Alberto Pinto de Carvalho, 442, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de SEVERINO BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GERALDINA AUGUSTA DE ANDRADE SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 360083419 - SSP/SP, CPF n.º 29220367823, com 39 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 72, fl s. nº 58, Termo nº 10812), nascida no dia trinta e um de março de mil nove-
centos e oitenta (31/03/1980), residente na RUA José Quirino Dantas, 372, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de FRANCISCO ACARMO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS LIMA, de nacionalidade brasileira, desaparecida há 
18 anos Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: EDUARDO SANTOS DE ARAÚJO e ALINE ALVES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de logís� ca, RG n.º 485954837 - SSP/SP, CPF n.º 37946601883, com 29 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 137, fl s. nº 384, Termo nº 37006), nascido no dia sete de novembro 
de mil novecentos e oitenta e nove (07/11/1989), residente na Avenida Ferroviária II, 406, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, E-mail: doh.stos@gmail.com, fi lho de SIDNEI JAIR DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, monta-
dor de andaime, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VALDECI DOS SANTOS DE ARAÚJO, de 
nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, psicóloga, RG n.º 492309905 - SSP/SP, CPF n.º 44349489894, com 26 anos 
de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 207, fl s. nº 240, Termo nº 149402), nascida no 
dia dez de junho de mil novecentos e noventa e três (10/06/1993), residente na Avenida Ferroviária II, 406, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: aalinne40@gmail.com, fi lha de MANOEL CATARINO RODRIGUES, de 
nacionalidade brasileira, pastor, com 56 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de DEBORAH ALVES CUNHA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em SANTOS - SP Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VICTOR ANTONIO OLIVEIRA MORAIS e LARISSA ALVES MOREIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, operador industrial, RG n.º 42519440 - SSP/SP, CPF n.º 38094779829, com 24 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 296, fl s. nº 31, Termo nº 110842), nascido no 
dia oito de maio de mil novecentos e noventa e cinco (08/05/1995), residente na RUA Maria do Carmo, 935, 
Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ANTONIO VIEIRA MORAIS, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIANA ARAUJO DE OLIVEIRA MORAIS, de nacionalidade 
brasileira, professora, com 43 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente de expedição, RG n.º 568606255 - SSP/SP, CPF n.º 48436180801, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 189, fl s. nº 167, Termo nº 57485), nascida no dia dezessete 
de junho de mil novecentos e noventa e oito (17/06/1998), residente na RUA Maria do Carmo, 935, Casqueiro, 
Cubatão - SP, E-mail: larissa_alves17@hotmail.com, fi lha de CARLOS CHAVES MOREIRA, de nacionalidade bra-
sileira, operador industrial, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LINDINEUSA SANTOS ALVES 
MOREIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JHONATAN DE MELO GALINDO e DHYEMILLE PINHEIRO ALMEIDA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 433281765 - SSP/SP, CPF n.º 46186365808, com 20 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 192, fl s. nº 228, Termo nº 58740), nascido no dia cinco de dezembro de mil novecentos e 
noventa e oito (05/12/1998), residente na Rua Maria de Almeida Torres, 88, casa 01, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: 
jhonatanhorn512@gmail.com, fi lho de SIDNEI CLEMENTE GALINDO, falecido há 1 ano e de EDILANHA DE MELO GALIN-
DO, de nacionalidade brasileira, diarista, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 398984505 - SSP/SP, CPF n.º 46443039840, com 21 anos de idade, 
natural de GUARAPUAVA - PR (Guarapuava-PR  Livro nº 34, fl s. nº 42, Termo nº 13838), nascida no dia dois de dezembro 
de mil novecentos e noventa e sete (02/12/1997), residente na Rua das Mangueiras, 255, apt.11, Vale Verde, Cubatão 
- SP, E-mail: dhyemillepalmeida@gmail.com, fi lha de DANIEL DE MATTOS ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, comer-
ciante, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLEI PINHEIRO ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
comerciante, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDSON CARLOS DOS SANTOS e JOSELAINE FERNANDA DOS REIS VALENTE. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 322067352 - SSP/SP, CPF n.º 30721988881, com 38 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e um 
(26/06/1981), residente na RUA Beira Mar, 658, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSE 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA EUNICE CARLOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica em radiologia, RG n.º 
439233987 - SSP/SP, CPF n.º 22160995894, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia pri-
meiro de outubro de mil novecentos e oitenta e três (01/10/1983), residente na RUA Beira Mar, 658, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOÃO BATISTA VALENTE, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIENE FERREIRA DOS REIS VALENTE, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DAMASIO DE OLIVEIRA e APARECIDA VALCIR REZENDE SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 9996273 - SSP/SP, CPF n.º 00514851848, com 61 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e oito (04/02/1958), 
residente na Rua José Lopes da Silva, 141, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ESTANISLAU 
DE OLIVEIRA, falecido há 30 anos e de ZENAIDE SILVA DE MEDEIROS, falecida há 6 anosDivorciado de Neu-
sa Maria Santana, conforme sentença datada de 27/01/1988, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara Cível de 
Cubatão-SP, nos autos de nº980/84.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG 
n.º 8302302 - SSP/SP, CPF n.º 01783903805, com 63 anos de idade, natural de PRACINHA - SP (Pracinha  Livro 
nº 1, fl s. nº 568, Termo nº 1135), nascida no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e cinquenta e seis 
(28/01/1956), residente na Rua José Lopes da Silva, 141, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
VALDOMIRO AUGUSTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 98 anos de idade, residente em 
SÃO PAULO - SP e de DELFINA REZENDE COUTO, falecida há 20 anos Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: WELLINGTON DO NASCIMENTO SANTOS e DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 48975521 - SSP/SP, CPF n.º 35259711840, com 26 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 278, fl s. nº 88, Termo nº 100247), nascido no dia doze de 
janeiro de mil novecentos e noventa e três (12/01/1993), residente na Rua Dom Pedro I, 736, Vila Nova, Cubatão 
- SP, E-mail: wellington.nsantos13@gmail.com, fi lho de JOSÉ NILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELENILDES DO NASCIMENTO, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, supervisora de atendimento, RG n.º 48996540 - SSP/SP, CPF n.º 41215741847, com 26 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 159, fl s. nº 323, Termo nº 45701), nascida no dia treze de março 
de mil novecentos e noventa e três (13/03/1993), residente na Rua dos Amores, 382, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
E-mail: dayaneoliveirasp@hotmail.com, fi lha de ADELSON SILVIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, carpin-
teiro, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SONIA MARIA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de limpeza, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALMIR SEVERINO PEREIRA e MILLENA GERMANO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, analista contábil, RG n.º 36465583 - SSP/SP, CPF n.º 42414310898, com 24 anos de ida-
de, natural de JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE (Itapissuma-PE  Livro nº 01, fl s. nº 63, Termo nº 0250), nascido 
no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (26/12/1994), residente na RUA Treze de 
Março, 88, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: Almirxd-@hotmail.com, fi lho de JOSIAS SEVERINO PEREI-
RA, de nacionalidade brasileira, construtor civil, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasileira, encarregada de limpeza, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 525277663 
- SSP/SP, CPF n.º 49999314864, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 203, fl s. nº 260, 
Termo nº 63150), nascida no dia quinze de julho de dois mil (15/07/2000), residente na RUA Três, 131, Fabril, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de RENALVO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de VIVIANE CRISTINA GERMANO, de nacionalidade brasileira, manicure, com 
39 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ITALO FILIPE SANTANA FERREIRA e CAROLINE PIRES SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, técnico em eletrônica, RG n.º 388693514 - SSP/SP, CPF n.º 44764580845, com 24 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 297, fl s. nº 270, Termo nº 111908), nascido 
no dia dezessete de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (17/08/1995), residente na Rua Alberto Pinto 
de Carvalho, 391, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: italofi lipe71@gmail.com, fi lho de ANTONIO 
SILVEIRA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA DA PENHA SANTANA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, professora, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� vo, 
RG n.º 365741255 - SSP/SP, CPF n.º 44114420860, com 22 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (Diade-
ma-SP  Livro nº 250, fl s. nº 242, Termo nº 149854), nascida no dia seis de março de mil novecentos e noventa 
e sete (06/03/1997), residente na Rua 13 de Maio, 602, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: caroline.pires06@
gmail.com, fi lha de EDENILDO NASCIMENTO SANTOS, de nacionalidade brasileira, técnico em elétrica, com 50 
anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de CLAUDETE LUCIA PIRES SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
cozinheira, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 
  

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ REIS DOS SANTOS e MARILENE SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, aposentado, RG n.º 136277378 - SSP/SP, CPF n.º 01850190801, com 59 anos de idade, natural 
de ITORORÓ - BA, nascido no dia doze de outubro de mil novecentos e sessenta (12/10/1960), residente na Rua 
José Delfi m Louro, 91, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de IRINEU PEREIRA DOS SANTOS, falecido há 10 
anos e de VALDINA MARIA DOS REIS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Marilene Silva Santos, conforme sentença datada de 08/05/2013, proferida 
pela Juiza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0000185-38.2012.8.26.0157.. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 357340309 - SSP/SP, CPF n.º 01839191813, com 
59 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e sessenta 
(26/09/1960), residente na Rua José Delfi m Louro, 91, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de CUSTODIO 
GOMES SANTOS, falecido há 10 anos e de JOVELINA CANDIDA DA SILVA SANTOS, falecida há 5 anos Divorciada 
de José Reis dos Santos, conforme sentença datada de 08/05/2013, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0000185-38.2012.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JOHN LENNON FEITOSA CORREIA e KAROLINE SILVA ZORANTE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, ajudante de obra, RG n.º 480057278 - SSP/SP, CPF n.º 39946328895, com 28 anos 
de idade, natural de ARACAJU - SE, nascido no dia dois de julho de mil novecentos e noventa e um (02/07/1991), 
residente na Rua Maria do Carmo, 823, apto.11, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: johnlennonfeitosa372@gmail.
com, fi lho de OZANILTON ALVES CORREIA, bombeiro civil, com 43 anos de idade, residente em CAMPINAS - SP e de 
MARIA APARECIDA BELLARMINO FEITOSA, vendedora, com 41 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SPDivorciado 
de Ayla Silveira Araujo conforme sentença datada de 06/05/2015 proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara da Família e 
Sucessões do Foro Regional VI-Penha de França-SP, nos autos de nº1002808-21.2015.8.26.0006. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 452019850 - SSP/SP, CPF n.º 44771858802, com 22 anos de idade, 
natural de SÃO PAULO - SP (Guaianases (Distrito do Município de São Paulo)  Livro nº 148, fl s. nº 54, Termo nº 71571), 
nascida no dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (03/12/1996), residente na Rua Maria do Carmo, 
823, apto.11, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ELIZEU MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, gari, com 53 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de CLAUDINEIA SILVA ZORANTE DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, vendedora, com 42 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 15 de outubro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANDSON WILLYANS DOS SANTOS e TATIANE APARECIDA DOS SANTOS MELO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de manutenção, RG n.º 48895185 - SSP/SP, CPF n.º 
38948651803, com 26 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Surubim-PE  Livro nº 22, fl s. nº 50, Termo nº 
25898), nascido no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e dois (29/10/1992), residente na 
Rua Dom Pedro I, 819, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: andsonwillyans@hotmail.com, fi lho de RAIMUNDO JOSÉ 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
JOSEFA ADILZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� vo, RG n.º 41785612X - SSP/
SP, CPF n.º 38415422806, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 172, fl s. nº 201, 
Termo nº 50753), nascida no dia vinte e um de maio de mil novecentos e noventa e cinco (21/05/1995), residente 
na Rua Dom Pedro I, 819, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: ta� ane.asmelo@outlook.com, fi lha de JOÃO MARIANO 
DE MELO, falecido há 21 anos e de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 
anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de outubro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOÃO MANOEL DA SILVA NETO e ELISANGELA SANTOS FEITOSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 52835598 - SSP/SP, CPF n.º 02400198497, com 
43 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PE, nascido no dia doze de maio de mil novecen-
tos e setenta e seis (12/05/1976), residente na RUA São José, 155, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de MANOEL JOÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 67 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA UMBELINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos 
de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Maria Aparecida Gomes de Araújo, conforme sentença 
datada aos 07/01/2011, proferida pelo Juízo de Direito da 4ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, 
nos autos de nº520/10. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, comerciante, RG n.º 
596711037 - SSP/SP, CPF n.º 00996398406, com 40 anos de idade, natural de CAMAÇARI - BA (Camaça-
ri-BA  Livro nº 39, fl s. nº 244, Termo nº 6885), nascida no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos 
e setenta e nove (24/06/1979), residente na RUA São José, 155, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de JOSE LUIZ FEITOSA, falecido há 32 anos e de MARIA ANAITA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em MACEIÓ - ALmSe alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 15 de outubro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: CARLOS MANOEL DE SANTANA 
e ROSELENE DA SILVA LIMA. Sendo a pretendente, fi lha de PAULO FERREIRA DE LIMA e de JOSILENE SIQUEIRA DA SILVA LIMA. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANTONIO MARCOS FERREIRA e MARIA 
DO CARMO DE CARVALHO SANTOS. Sendo a pretendente divorciada de Denilson dos Santos Souza, conforme sentença datada de 05/12/1995, proferida pelo Juiz 
de Direito da 8ºVara Cível de Santos-SP, nos autos proc. nº2.581/95 Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de outubro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Andrea Braga

Juliana Ribeiro

Edna Araújo

A EE Júlio Conceição realiza a 4° edição do show de Talentos, projeto que acontece todo ano na UE 
tendo como idealizadora a professora Vivian Carvalho, Língua Inglesa, com apoio do corpo docente e 
gestão. Neste ano, o tema a ser desenvolvido foi o POP, os alunos pesquisaram músicas apropriadas, 
biografi a dos artistas e por fi m, elaboraram coreografi a, tendo como culminância a apresentação no 
Bloco Cultural.
Alunos do 6° ao 9° ano: 1° lugar: 9° A - Bruno Mars “ Uptown funk” | 2° lugar: 8° B - Lady Gaga “Bad Ro-
mance” | 3° lugar: 6°B - Madonna “4 minutes”

Uma das barracas mais animadas da feira livre em Cubatão. A Maria é só 
alegria! Na foto, com os companheiros de trabalho Leandro e Luiz

Essa dupla é linda demais! Mãe e fi lha comemo-
ram aniversário no mesmo dia, mas as duas vivem 
celebrando a vida, bem juntinhas diariamente. 
Desejamos muito riso, samba e ainda mais amor 
para a Carol e a Cida  

Esbanjando simpatia, a pequena Sarah comemo-
rou 8 aninhos. Na foto, cercada de carinho dos 
pais Alex e Priscila e do irmãozinho Theo

Madeixas de carinho
Com o tema ‘Ser Mu-

lher é tudo de Bom’ Kátia 
Tudo de Bom Coi� eur e 
Instituto Neo Mama con-
vidam para evento que 
encerra as programações 

do Outubro Rosa.
Acontece no dia 30 as 

18:00 no Bloco Cultural 
de Cubatão. A entrada 
é gratuita, porém quem 
quiser ajudar pode doar 

um lenço de cabeça ou 
um quilo de alimento 
não perecível, na entra-
da. As doações também 
podem ser entregues na 
Av. Nossa Sra. Da Lapa,  

375 na Vila Nova.
Na programação, bate 

papo com Gilze Francisco 
do Instituto Neo Mama; 
Vania Vieira Rodrigues 
– Direto da Mulher com 

Câncer; Dra. Tatiane 
Bezzi e Dra. Renata Ca-
vassa; Renata Lopes e 
Rúbia Castilho – Seja a 
sua melhor versão; Re-
giane Lapetina – micro 

pigmentação de auréolas 
e sobrancelhas gratuito.

Ainda na programa-
ção, atrações artísticas 
de mulheres cubatenses.
• Somente Ellas
• Coral Raizes da Serra
• Eliana Greco (conta-

dora de histórias)
• Profª Lidia Regina
• Profª Carla Melo e 

Marcia Cunha - Dan-
ça Flamenca com 
as alunas do projeto 
“Mulheres Fantásti-
cas Guerreias”;

Durante todo mês 
o salão de beleza Katia 
Tudo de Bom está cor-
tando cabelos gratuita-
mente desde que seja 
para doação. Para doar, 
o corte precisa ter pelo 
menos 15 centímetros. 
Para agendar é só entrar 
em contato pelo whatsa-
pp (13) 99717-0336

O evento tem apoio 
de Kátia Tudo de Bom 
- Projeto Mulheres Fan-
tásticas Guerreiras - Ins-
tituto de � sioterapia e 
Reabilitação - Jornal 
Acontece - Floricultura 
Central. 
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