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20 anos

SHOPPING DA COMUNIDADE MUDANÇAS NO TRANSPORTE

PUBLICIDADE

Fênix começa 
semana que vem
Nova empresa inicia as atividades na Cidade 

no feriado de finados. Frota nova, com wifi, ar 
condicionado, acessibilidade e tecnologia para 
acompanhamento do trajeto fazem parte do pa-
cote que vai chegar.

São Vicente: 
novos ônibus dia 15
A Otrantur, empresa que vai administrar o ser-

viço no Município, garante início das operações 
com mais de 200 veículos, percorrendo a cidade 
em 22 linhas.

Fora do ponto sim!
João Dória sanciona a lei que permite a usuá-

rios do transporte público intermunicipal a des-
cer fora do ponto entre às 22h e 5h. Lei tem vali-
dade para linhas da Baixada Santista.

Natali Ribeiro

Risco de fechar
Motivado por ação popular, o Ministério Público cobra da Prefeitura providências com relação à 

fiscalização, apontando irregularidades na permanência do Shopping da Comunidade, no coração 
da cidade.

Os proprietários estão mobilizados em busca de apoio político, para encontrar uma saída que pos-
sa reverter a situação. 02 03

HOMENAGEM

COMPETIÇÃO FÁBRICA ABERTA

 TERRACOM 50 ANOS - A Câmara de Cubatão prestou homenagem a Antônio Diniz, reconhecendo a excelência dos serviços prestados e 
atuação social responsável. 50 funcionários representaram a empresa. 10

Caratecas destaques na Nação
Região chega mais uma vez em posição de destaque no cenário nacional 

com os atletas da academia Ken in Kan. Teve ouro no Campeonato Escolar 
e Copa São Paulo. 05

Mais de 300 disputam na Unipar
Funcionários e pessoas da comunidade, de todas as idades, participaram 

da 10ª edição da Corrida e Caminhada da Unipar dentro da planta indus-
trial em Cubatão.  09
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Situado bem no coração do 
centro comercial de Cubatão há 
duas décadas, funciona o Sho-
pping da Comunidade. O equi-
pamento, inaugurado à época do 
prefeito Nei Serra, � cou conheci-
do na cidade como camelódro-
mo e dispõe de 103 boxes que 
comercializam os mais variados 
produtos como vestuário, ele-
trônicos, brinquedos, telefonia, 
o� cinas etc. 

O problema é que, motivado 
por uma ação popular, o Minis-
tério Público está exigindo da 
Prefeitura providências com rela-
ção ao comércio que ocupa área 
pública, ‘sem a devida regulariza-
ção e recolhimentos’, apontando 
irregularidades na permanência 
da atividade no Shopping da Co-
munidade.

Manifestações
Nesta terça-feira (22), os pro-

prietários fecharam o Shopping, 
armaram uma tenda para colher 
assinaturas dos munícipes em 

Shopping da Comunidade pode fechar

Nova Ulysses 
Guimarães

Reforma do Lar Fraterno

apoio à causa e, em seguida, mar-
charam rumo à Câmara de verea-
dores. O objetivo é sensibilizar o 
prefeito Ademário (que responde 
juridicamente, em caso da não 
atenção às determinações legais) 
a ‘comprar a briga’ e se posicionar 
na defesa dos manifestantes, em 
busca de alternativas para o im-
bróglio.  

A intenção do movimento é 
pressionar Câmara e Prefeitura 
para construírem uma saída em 
conjunto com o MP, na tentativa 
de evitar o iminente fechamento 
do local ou uma solução menos 
traumática. 

CEV
Da Câmara, os manifestantes 

saíram com a promessa unâni-
me de apoio dos vereadores. Os 
parlamentares aprovaram a cria-
ção de uma Comissão Especial 
de Vereadores (CEV) para tratar 
das vagas do comércio ambulan-
te, englobando também os food 
trucks e bancas de jornal.

O prefeito Ademário entregou 
a UME Ulysses Guimarães, na 
Vila Natal, totalmente reformada. 
E ainda este ano, pretende iniciar 
a construção de mais três novas 
escolas no município: no Jardim 
Nova República, Vila dos Pesca-
dores e na Vila Esperança. Para o 
prefeito, o investimento na revita-
lização e construção de unidades 
se justi� ca pois, há dois anos, as-
sumiu a cidade com as escolas em 
situação precária.

Além de receber um novo te-
lhado, instalações hidráulicas e 
elétricas, pintura interna e exter-
na, a escola ganhou também uma 
“nova” quadra poliesportiva com 
iluminação a LED para atender 
não somente a demanda dos alu-
nos, mas também da comunidade.

Um dos equipamentos sociais 
mais importantes da história da 
cidade, o Lar Fraterno de Cuba-
tão está sendo reformado. A Obra 
inclui ampliação das instalações, 
aumentando a capacidade de aten-
dimento de 28 para 48 vagas de in-

No próximo dia 4 de no-
vembro o  PCdoB de Cuba-
tão, realizará sua Conferên-
cia Municipal,  propondo 
união entre todas as forças 

PCdoB quer unir forças políticas
políticas da cidade, em prol 
de um projeto viável, com 
o povo, representado pelos 
funcionários públicos, in-
dústria, comércio e a cultu-

ra. ‘Só unindo ideias e pes-
soas, construiremos uma 
cidade viáve!’. 

Pauta da Conferência: 
edital na página 5.

ternação de idosos.
Autor de emenda impositiva 

que bene� ciou o local, o vereador 
Rafael Tucla, vistoriou as obras nes-
ta quinta-feira (24) acompanhado 
do presidente da Casa Edinho e do 
advogado Passarelli Júnior.

Ponto facultativo segunda e sexta
A próxima segunda-feira, dia 28, dia do Funcionalismo Público, e 

sexta-feira dia 1° de novembro, dia de Todos os Santos, serão de pon-
to facultativo nas repartições públicas municipais de Cubatão, por-
tanto não haverá aula nem expediente na Prefeitura e demais serviços 
municipais.

Plantão
Nestas datas, funcionarão apenas os seguintes serviços: atendi-

mento emergencial de saúde, parques ecológicos, coleta de lixo domi-
ciliar, vigilância, � scalização da receita, obras públicas e particulares, 
cemitério e velório, varrição de ruas e feiras livres, e transporte de 
água em carro-tanque para consumo doméstico e Parque Anilinas. 
Trabalharão  os servidores municipais que, por absoluta necessidade 
do serviço, forem convocados para trabalhar no referido dia.
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transporte

Duas empresas estão em 
fase � nal de ajustes para 
iniciar a operação do trans-
porte público municipal de 
duas cidades da região. Em 
Cubatão, a Viação Fênix vai 
iniciar a operação do siste-
ma no próximo dia 02 de 
novembro.

Serão 45 ônibus no-
vos, com ar condicionado, 
wi�  e acessibilidade para 
portadores de de� ciência, 
que percorrerão as 14 li-
nhas existentes na Cidade. 
Além disso, o contrato de 
concessão prevê que a em-
presa tenha na garagem 
quatro ônibus de reserva 
técnica, conforme previsto 
no edital.

Os coletivos terão câ-
mera de monitoramento e 
sistema de GPS, permitin-
do acompanhar suas loca-
lizações em tempo real em 
aplicativo no celular. A tari-
fa continua em R$ 3,40. 

Outra novidade será o 
novo sistema de bilhetagem 
eletrônica que, segundo a 
Prefeitura, permitirá que os 
veículos tenham integração 
com linhas intermunicipais 
e com o VLT. 

A partir do dia 15
Já em São Vicente, o 

novo sistema de transpor-
te municipal deve iniciar 
suas operações na segunda 
quinzena de novembro. De 
acordo com o diretor da 
Otrantur (empresa vence-
dora da licitação vicentina e 
que vai operar o sistema de 
transporte público da cida-
de), José Ronaldo Alves de 

Em novembro

Cubatão e São Vicente iniciam 
novo serviço de transporte

VEJA QUAIS SÃO AS LINHAS DE SÃO VICENTE:
101  Circular Praia / José Menino
102  Circular Tambores / José Menino
103  Terminal Municipal / Vila Margarida / Centro
104  Terminal Municipal / Centro / Vila Margarida
105  Terminal Municipal / Náuti ca III
106  Terminal Municipal / Frei Gaspar / Tancredo Neves
107  Terminal Municipal / Dom Pedro II / Tancredo Neves
108  Terminal Municipal / Castelo Branco / 
 Augusto Severo / Tancredo Neves
109  Terminal Municipal / Pompeba
110  Terminal Municipal / Frei Gaspar / Jóquei
111  Terminal Municipal / Cati apoã / Jóquei
112  Terminal Municipal / Sambaiatuba / Jóquei
113  Terminal Municipal / Cemitério Municipal / 
 Ilha Porchat
151  Noturno Terminal / Praia
152  Noturno Terminal / Tambores
201  Vila Ema / Terminal Municipal / Centro
202  Gleba II / Samaritá / Centro / Terminal Municipal
203  Parque Conti nental / Terminal Municipal / Centro
204  Humaitá / Centro / Terminal Municipal
205  Terminal Municipal / Shopping Litoral Plaza / Japuí
251  Noturno Área Conti nental 1
252  Noturno Área Conti nental 2

Sales, a expectativa da em-
presa é iniciar as operações 
no feriado do dia 15.

A cidade terá 22 linhas 
(veja quadro) e contará 
com 245 veículos (contan-
do com a reserva técnica 
obrigatória), sendo 75 ôni-
bus convencionais e micro-
-ônibus, todos equipados 
com wi� , ar condicionado e 
acessibilidade para pessoas 
com de� ciência.

Além disso, está prevista 
a construção de um termi-
nal urbano de ônibus, que 
� cará situado na Avenida 
Capitão Luiz Pimenta, no 
Parque Bitarú. O valor da 
passagem será de R$ 3,95.

Cartão de 
transporte
A partir do próximo dia 

01, os usuários do transpor-
te municipal de São Vicente 
poderão adquirir o cartão 
transporte para utilizar os 

ônibus. De acordo com o 
representante da empresa, 
o local está passando por 
adequações para atender o 
público e em breve será di-
vulgado.

Estudantes, pessoas com 
de� ciência e idosos terão 
seus cartões automatica-
mente gerados, bastando 
apenas comparecer ao pos-
to de atendimento com um 
documento original com 
foto e o cartão antigo.

Contratações
Ainda segundo o diretor 

da Otrantur, a empresa con-
tratará cerca de 800 pessoas 
para trabalhar no sistema. 
Desse total, 500 são moto-
ristas, muitos deles oriun-
dos das lotações da cidade. 
A equipe está em fase � nal 
de seleção e treinamento 
para que a operação seja 
iniciada dentro do prazo es-
tipulado.

O governador João Do-
ria sancionou recentemente 
uma lei que permite com 
que mulheres, idosos e pes-
soas com de� ciência desem-
barquem dos ônibus metro-
politanos da EMTU fora 
dos pontos entre as 22h e às 
5h da manhã. 

A lei inclui os ônibus 
gerenciados pela EMTU 
(Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos), res-
ponsável pelo transporte co-
letivo na Grande São Paulo, 
Campinas, Sorocaba, Vale 
do Paraíba, Litoral Norte e 
Baixada Santista.

Na justi� cativa do pro-
jeto, o deputado Tenente 
Coimbra (PSL) a� rma que 
“mulheres, idosos e pessoas 
com de� ciência estão vul-
neráveis no período da noi-
te e madrugada e são alvos 
preferenciais de bandidos. 
No caso das mulheres, exis-
te ainda o risco de estupros”.

Proibição
A lei que regulamenta a 

parada fora do ponto tam-
bém coloca em quais situa-
ções o ônibus não poderá 

Mulheres podem descer 
fora do ponto após as 22h

Alternativo em cheque

parar. O desembarque fora 
do ponto não será permi-
tido em locais onde por si-
nalização de trânsito é proi-
bido parar e estacionar, em 
corredores exclusivos com 
canteiros e no meio das vias.

Cubatão
Na cidade, o desembar-

que dos ônibus municipais 
fora do ponto já é permi-
tido desde 2015, por conta 
da Lei Municipal 3744, que 
permite que todos os muní-

cipes desçam do ônibus fora 
dos pontos entre 22h e 5h. 
Basta o munícipe informar 
ao motorista que precisa 
descer. Em caso de des-
cumprimento da regra por 
parte do motorista, o muní-
cipe pode denunciar para a 
Companhia Municipal de 
Trânsito de Cubatão (CMT) 
pelo telefone 0800-7711194 
ou diretamente na sede da 
companhia (Avenida Nove 
de Abril, 1.811), das 8h às 
12h e das 13h às 17h.

Enquanto a chegada 
de uma nova empresa de 
transporte público traz a 
esperança de um serviço 
de qualidade, Cubatão 
também vive dias de ten-
são em relação ao trans-
porte alternativo.

A situação dos per-
missionários, que vem 
sendo debatida já há 
algum tempo, chamou 
a atenção do Ministé-

rio Público, que entrou 
no caso e está cobrando 
solução. A reportagem 
apurou que represen-
tantes da Prefeitura, da 
CMT, do Legislativo e 
dos permissionários fo-
ram convocados para 
uma reunião com a pro-
motoria para debater o 
assunto, na tarde desta 
sexta (25).

De acordo com as in-

formações obtidas por 
Acontece, o problema 
seria a transferência da 
permissão de uso para 
terceiros. Questionada 
anteriormente sobre os 
permissionários, a Pre-
feitura já se manifestou 
favoravelmente a per-
manência do transpor-
te alternativo, a� rman-
do que o serviço é de 
grande importância. 

‘Estamos 
preparados para 
atender 
as expectativas 
e iniciar as 
operações no 
próximo dia 15’

Ronaldo Marazul
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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: MARCIO RICARDO GOLUMBAUSKUI e ELIANE 
APARECIDA ESPIRITO SANTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, aposentado, RG n.º 16417388 - SSP/SP, CPF n.º 10851525881, com 
50 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia oito de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e nove (08/01/1969), residente na Rua Jaime Duarte, 91, 
casa 01, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ GOLUM-
BAUSKUI, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residen-
te em LONDRINA - PR e de ALZIRA GOLUMBAUSKUI, falecida há 2 anosDivorciado 
de Conceição Aparecida de Oliveira, conforme sentença datada de 01/06/2015, 
pelo Juiz de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0004566-
21.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
instrutora de trânsito, RG n.º 198999100 - SSP/SP, CPF n.º 09130283809, com 51 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia doze de julho de mil novecen-
tos e sessenta e oito (12/07/1968), residente na Rua Jaime Duarte, 91, casa 01, Jar-
dim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: eliane.espiritosanto@hotmail.c, fi lha de 
CLAUDIONOR ESPIRITO SANTO, falecido há 12 anos e de IRACY ARAUJO ESPIRITO 
SANTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 78 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP Divorciada de Francesco Agosti no Ciambarella, conforme senten-
ça datada de 03/02/2012, pelo Juiz da 1ªVara da Familia 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, 15 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: RODRIGO MONTEIRO SILVEIRA e KÁTIA REGINA DOS REIS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnico em enfermagem, RG n.º 229197164 - SSP/SP, CPF n.º 13388997837, com 46 anos 
de idade, natural de SÃO GONÇALO - RJ, nascido no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e setenta 
e dois (22/12/1972), residente na RUA Chile, 101, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de DIOGO 
SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 81 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de ALICE 
MONTEIRO SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 78 anos de idade, residente em SANTOS - SPDivor-
ciado de Káti a Regina dos Reis, conforme escritura pública lavrada aos 02/12/2016 pelo 8º Tabelião de Notas de 
Santos-SP, no livro nº491, fl s.187/188. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, esteti cista, 
RG n.º 360579425 - SSP/SP, CPF n.º 21654054836, com 48 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no 
dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e setenta (29/11/1970), residente na RUA Chile, 101, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: kati ella5@hotmail.com, fi lha de MANOEL ALVES DOS REIS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 89 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HELOÍSA SILVA REIS, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 77 anos de idade, residente em SÃO JOÃO DOS PATOS - MA Divorciada de Rodrigo 
Monteiro Silveira, conforme escritura pública lavrada aos 02/12/2016 pelo 8º Tabelião de Notas de Santos-SP, no 
livro nº491, fl s.187/188. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de 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: IZAQUIEL COSME e NATIÊNE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, di-
vorciado, montador, RG n.º 41920394 - SSP/SP, CPF n.º 34699670830, com 33 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (28/12/1985), residente na 
Rua Osvaldo Soares de Oliveira, 32, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: izaqqq@hotmail.com, fi lho de 
MARCIAL COSME, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de JOANA DAS GRAÇAS COSME, falecida há 11 anosDivorciado de: Simone Oliveira Cosme, conforme sentença 
datada de 06/09/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1005630-
78.2016.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 450552664 
- SSP/SP, CPF n.º 38340980866, com 30 anos de idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, nascida no dia 
vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (24/12/1988), residente na Rua Osvaldo Soares 
de Oliveira, 32, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: não consta, fi lha de PAULO FELICIANO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, armador, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP Divorciada de: 
Fernando Antonio de Sousa conforme sentença datada de 20/03/2012 proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara 
Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2012.001857-9/000000-000. 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, 16 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 DA SILVA FERNANDES e ÁDRIA KENEFER DA MOTTA NUNES. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar administrati vo, RG n.º 601205704 - SSP/SP, CPF n.º 50094775800, com 19 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 200, fl s. nº 244, Termo nº 61940), nascido no dia oito de mar-
ço de dois mil (08/03/2000), residente na RUA José Ramos Ferreira, 22, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: 
Matheus.smjem@gmail.com, fi lho de SERGIO FERNANDES, de nacionalidade brasileira, conferente de carga, com 
51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA FERNANDES, de nacionalida-
de brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 552895088 - SSP/SP, CPF n.º 48343281802, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 197, fl s. nº 348, Termo nº 60850), nascida no 
dia cinco de setembro de mil novecentos e noventa e nove (05/09/1999), residente na RUA Nelson Nunes de 
Azevedo, 98, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de EDSON DE OLIVEIRA NUNES, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 13 anos e de FERNANDA APARECIDA DA MOTTA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, cui-
dadora, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 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: TAIWAN DA SILVA DOS SANTOS e MONIQUE DE AZEVEDO BROGET. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 426130893 - SSP/SP, CPF n.º 45565510805, com 22 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 305, fl s. nº 130, Termo nº 116403), nascido no dia dezenove de 
outubro de mil novecentos e noventa e seis (19/10/1996), residente na RUA do Alojamento, 17, Fabril, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lho de JOÃO LUIZ ASSIS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 60300538X - SSP/SP, CPF n.º 50137761805, com 18 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá  
Livro nº 97, fl s. nº 129, Termo nº 64029), nascida no dia quatro de outubro de dois mil e um (04/10/2001), resi-
dente na RUA do Alojamento, 17, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ALEXSANDER MAIA BROGET, de nacio-
nalidade brasileira, desaparecido há 18 anos e de MARIA ALEXANDRA DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, 
recepcionista, com 38 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, 17 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: PAULO CÉSAR DOS SANTOS ARAÚJO e TARCIANA DE SOUZA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de estoque, RG n.º 42216589 - SSP/SP, CPF n.º 42501408810, com 25 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e quatro (20/04/1994), resi-
dente na Rua João Damaso, 31, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de PAULO CÉSAR BASTOS DE ARAÚJO, 
de nacionalidade brasileira, falecido há 25 anos e de MARINALVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 378134449 - SSP/SP, CPF n.º 43151028810, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no 
dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (14/12/1996), residente na Rua João Damaso, 31, 
Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLUCE FRANCELINA DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 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: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e ANA CLÁUDIA GUIMARÃES DA SILVEIRA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, contador, RG n.º 9204456 - SSP/SP, CPF n.º 88375986887, com 62 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de janeiro de mil novecentos e cinquenta e sete (03/01/1957), resi-
dente na Rua Jornalista Donato Ribeiro, 219, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, E-mail: j-carlossantos@uol.com.br, 
fi lho de FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há mais de 30 anos e de BEATRIZ 
AUGUSTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 2 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, auxiliar administrati vo, RG n.º 344491146 - SSP/SP, CPF n.º 13363421885, com 48 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e setenta (26/12/1970), 
residente na Rua Jornalista Donato Ribeiro, 219, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, E-mail: annaclaudiaclaudia4@
gmail.com, fi lha de JOSÉ TERTULIANO DA SILVEIRA, falecido há 4 anos e de MARIA LUCIA GUIMARÃES DA SILVEI-
RA, do lar, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP Divorciada de Roberto Berti n conforme sentença da-
tada de 10/07/2019 proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1002197-
61.2019.8.26.0157. 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, 18 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 Brasi-
leiro: ALONSO LOPES MICENO e ANGÉLICA RODRIGUES OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de logisti ca, RG n.º 495670881 - SSP/SP, CPF n.º 42018841807, com 25 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 162, fl s. nº 214, Termo nº 46786), nascido no dia onze de dezembro de mil nove-
centos e noventa e três (11/12/1993), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 165, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de JOSIAS MICENO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de MONICA LOPES MICENO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 547126712 - SSP/SP, CPF n.º 45942733864, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 176, fl s. nº 27, Termo nº 52171), nascida no dia vinte 
e dois de abril de mil novecentos e noventa e seis (22/04/1996), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 561, bloco01, 
apt.51, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de AVACY SANTANA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SUELI RODRIGUES OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 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: RANILSON GONÇALVES LEAL e ODETE FRANCISCO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de equipamentos, RG n.º 28865965X - SSP/SP, CPF n.º 77135580478, com 49 anos de 
idade, natural de CUMARU - PE (Cumaru-PE  Livro nº 11, fl s. nº 177, Termo nº 6577), nascido no dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e sessenta e nove (16/11/1969), residente na Avenida Principal, 3803, fundos, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de PAULO GONÇALVES DE PAULA, falecido há 12 anos e de ISAURITA 
BARBOSA LEAL, aposentada, com 84 anos de idade, residente em CUMARU - PE . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 99948345 - SSP/SP, CPF n.º 16957592812, com 60 anos de idade, 
natural de ATALAIA - AL, nascida no dia primeiro de abril de mil novecentos e cinquenta e nove (01/04/1959), resi-
dente na Avenida Principal, 3803, fundos, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de ERNESTO FRANCISCO 
DA SILVA, falecido há 12 anos e de ROSA MARIA DA SILVA, falecida há 20 anos Divorciada de Cicero Raimundo da 
Silva conforme sentença datada de 29/03/2017 proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara da Comarca de Palmares-
-PE, nos autos de nº0002764-03.2015.8.17.1030. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de 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: PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO e FABRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, caldeireiro, RG n.º 14960909 - SSP/SP, CPF n.º 09661519846, com 53 anos de idade, natural 
de OSASCO - SP, nascido no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco (25/12/1965), 
residente na Rua Amaral Neto, 241, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: Não Consta, fi lho de JOSELITO 
EVARISTO DA CONCEIÇÃO, falecido há 03 meses e de ZILDA MONTEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 75 anos de idade, residente em OSASCO - SPDivorciado de: Regina Lucia da Silva Cardoso, 
conforme sentença datada de 09/08/2018 proferida pela 6ª Vara de Família de Manaus/AM nos autos da ação 
de nº0635243-38.2018.8.04.0001. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, gari, RG n.º 
343492118 - SSP/SP, CPF n.º 30986208892, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e 
um de novembro de mil novecentos e setenta e nove (21/11/1979), residente na Rua Amaral Neto, 241, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: Não Consta, fi lha de SIDNEY GUIMARÃES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA PEREIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP Divorciada de: Cristi ano Can-
dido da Silva, conforme escritura pública lavrada em 09 de outubro de 2019 pelo 2º Tabelião de Notas e de Pro-
testo de Letras e Titulos de Cubatão-SP, no Livro Nº184, FLS.139/143. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de 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: 
JAIME RODRIGUES OLIVEIRA e ELIZALVA PEREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
funileiro industrial, RG n.º 592901695 - SSP/SP, CPF n.º 38983575549, com 53 anos de idade, natural de POJUCA - BA 
(Pojuca-BA  Livro nº 33, fl s. nº 292, Termo nº 20636), nascido no dia dezoito de agosto de mil novecentos e sessenta e 
seis (18/08/1966), residente na Rua Sergipe, 576, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de RAFAEL GOES DE OLIVEI-
RA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, residente em POJUCA - BA e de MARIA RODRIGUES 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 79 anos de idade, residente em POJUCA - BA . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, costureira, RG n.º 584865119 - SSP/SP, CPF n.º 26125374491, com 58 anos de 
idade, natural de TANGARÁ - RN, nascida no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e sessenta e um (17/01/1961), 
residente na Rua Sergipe, 576, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MANOEL DESIDÉRIO PEREIRA, falecido há 
25 anos e de EDITE DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Divorciada de João Maria Bati sta da Silva, conforme sentença datada de 07/10/99, proferida pelo Juiz de 
Direito da 2ªVara de Família da Comarca de Natal-RN, nos autos de nº902/98. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de 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 Brasi-
leiro: MARCELO NORONHA LOPES e JACYELE CRISTINA DE SOUSA ESTEVAN. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante de produção, RG n.º 44730477 - SSP/SP, CPF n.º 35358342877, com 33 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 113, fl s. nº 24, Termo nº 27095), nascido no dia vinte e oito de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e seis (28/01/1986), residente na RUA Lourenço Bati sta Araújo, 259, Jardim Nova Repúbli-
ca, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de OZI NORONHA LOPES, aposentado, com 69 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fi sioterapeuta, RG n.º 46508806 - SSP/SP, CPF 
n.º 38322736894, com 29 anos de idade, natural de GUARABIRA - PB (PIRPIRITUBA  Livro nº 07, fl s. nº 286, Termo nº 
7304), nascida no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa (24/03/1990), residente na RUA Alaide 
Soares Souza Chaves, 45, bl.04, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ERIVALDO LAURENTINO 
ESTEVAN, motorista, com 55 anos de idade, residente em SOLÂNEA - PB e de JOSEFA NASCIMENTO DE SOUSA, do 
lar, 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, 19 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: FRANCISCO VIEIRA RAMOS e MARIA JOSÉ VIEIRA RAMOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 551875495 - SSP/SP, CPF n.º 01744276382, com 33 anos de idade, natural 
de OEIRAS - PI (Oeiras - PI  Livro nº 24, fl s. nº 113, Termo nº 21097), nascido no dia três de setembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (03/09/1986), residente na Rua Roberto Mario Santi ni, 345, bl.C apto.102 C-1, Jardim 
Real, Cubatão - SP, E-mail: franciscoramos2803@gmail.com, fi lho de JOÃO VIEIRA RAMOS, falecido há 11 anos e 
de VANDA LÚCIA DE LIMA RAMOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 59 anos de idade, residente em 
PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 475500726 - 
SSP/SP, CPF n.º 38286883810, com 30 anos de idade, natural de OEIRAS - PI (Oeiras - PI  Livro nº 32, fl s. nº 178, 
Termo nº 30410), nascida no dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta e nove (19/03/1989), residente 
na Rua Roberto Mario Santi ni, 345, bl.C apto.102 C-1, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: mariaeloaramos@gmail.
com, fi lha de ANTENOR VIEIRA RAMOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO FONTES RAMOS, de nacionalidade brasileira, costureira, 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, 19 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: EVERTON BATISTA FARIAS e ANDRESSA 
LEANDRA SANTANA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, mecânico, RG n.º 357716024 - SSP/SP, CPF n.º 23221789858, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 139, fl s. nº 140, 
Termo nº 37558), nascido no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(04/02/1990), residente na Rua Erilda Monteiro de Souza, 58, Vale Verde, Cubatão 
- SP, E-mail: everton.bts@outlook.com, fi lho de NOÉ MARIANO DE FARIAS, de na-
cionalidade brasileira, soldador, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARILEIDE BATISTA DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, atendente, com 
55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, atendente de telemarketi ng, RG n.º 429322136 - SSP/
SP, CPF n.º 42445067804, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão-SP  Livro nº 161, fl s. nº 7, Termo nº 46181), nascida no dia três de agosto de 
mil novecentos e noventa e três (03/08/1993), residente na Rua Erilda Monteiro 
de Souza, 58, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: andressa_lso@hotmail.com, fi lha 
de JOSÉ NILTON SANTANA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, montador de 
andaime, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIANA MARIA 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residen-
te em JOINVILLE - SC Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 19 de 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: MARCIONILIO REGINALDO LUNA STOCCO e FLÁVIA MATEUS DE ALMEIDA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, analista, RG n.º 22314632 - SSP/SP, CPF n.º 13386829899, com 47 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 98, fl s. nº 179, Termo nº 100583), nascido no 
dia quatorze de setembro de mil novecentos e setenta e dois (14/09/1972), residente na Avenida das Américas, 
36, apt.31, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ANTONIO STOCCO, aposentado, com 79 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA RITA LUNA STOCCO, do lar, com 71 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 29138682 - SSP/SP, 
CPF n.º 27986467827, com 42 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 122, fl s. nº 
298, Termo nº 7619), nascida no dia quinze de abril de mil novecentos e setenta e sete (15/04/1977), residente 
na Avenida das Américas, 36, apt.31, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO MATEUS DE 
ALMEIDA FILHO, falecido há 04 anos e de MARIA IZABEL CIRINO DE ALMEIDA, do lar, com 68 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de 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: JAMES DOS SANTOS OLIVEIRA e JÉSSICA SANTOS GUALBERTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico de mecânica, RG n.º 44396125 - SSP/SP, CPF n.º 36948642888, com 31 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 128, fl s. nº 161, Termo nº 33201), nascido no dia trinta e um de 
maio de mil novecentos e oitenta e oito (31/05/1988), residente na Rua Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, 
364, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: james_oliveira@outlook.com, fi lho de GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MONICA DOS SAN-
TOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, merendeira, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, maqueira, RG n.º 48622535 - SSP/SP, CPF n.º 39322082852, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 139, fl s. nº 50, Termo nº 37468), nascida 
no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa (21/01/1990), residente na Rua Ana Neri, 90, Vila Cou-
to, Cubatão - SP, E-mail: jessi-sg@outlook.com, fi lha de VALDIR MARIA GUALBERTO, de nacionalidade brasileira, 
vigilante, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLI SANTOS GUALBERTO, de nacionalidade 
brasileira, merendeira, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 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: DOUGLAS MARTINS DA MATA e KERLEN CA-
ROLINA MACIEL DA NÓBREGA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, estudante, RG n.º 531775112 - SSP/SP, CPF n.º 47554971832, com 21 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 185, fl s. nº 171, Termo 
nº 55897), nascido no dia dezessete de novembro de mil novecentos e noventa e 
sete (17/11/1997), residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 80, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: douglasmarti nsdamata@gmail.com, fi lho de JOSÉ LOURENÇO 
DA MATA, de nacionalidade brasileira, operador de produção, com 49 anos de ida-
de, residente na RUA, em Cubatão - SP e de MARCIA REGINA MARTINS, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 39142832 
- SSP/SP, CPF n.º 45169151896, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 185, fl s. nº 137, Termo nº 55863), nascida no dia quatro de 
novembro de mil novecentos e noventa e sete (04/11/1997), residente na Rua Ca-
minho São Francisco, 810, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: kerlennobrega@
gmail.com, fi lha de MARCOS ANTONIO ALVES DA NÓBREGA, de nacionalidade bra-
sileira, motorista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDIJANE 
DA SILVA MACIEL, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 40 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 19 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 Brasilei-
ro: ISAIAS DE MACÊDO BRITO SILVA e ÉRICA MARIA MARTINS SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, técnico em automação, RG n.º 3434728 - SSP/PI, CPF n.º 05410263308, com 26 anos de idade, natural 
de TERESINA - PI (Teresina-PI 1 Ofi cio  Livro nº 255, fl s. nº 394, Termo nº 213355), nascido no dia seis de agosto de mil 
novecentos e noventa e três (06/08/1993), residente na Rua do Alojamento, 20, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: isaias-
macedo_silva@yahoo.com.b, fi lho de LUIZ CARLOS DE MACÊDO BRITO SILVA, pintor, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANTONIA ALVES DE MACÊDO SILVA, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati vo, RG n.º 574018049 - SSP/SP, CPF n.º 
47087268805, com 20 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI (Ofi cio Unico de Campo Maior-PI  Livro nº 1, fl s. 
nº 39, Termo nº 155), nascida no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (20/02/1999), residente 
na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 561, bl.2, apto.64, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: ericamarti ns16@hotmail.
com, fi lha de EDIVALDO SILVA SOUSA, feitor, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SIMONE ALVES 
MARTINS, auxiliar de limpeza, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: LUCIEL ARAÚJO ANDRADE e ADRIELLI DO NASCIMENTO SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 473237611 - SSP/SP, CPF n.º 38929402828, com 29 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 265, fl s. nº 229, Termo nº 92761), nascido no dia 
dezenove de setembro de mil novecentos e noventa (19/09/1990), residente na RUA Roberto Mario Santi ni, 13, 
Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de LUIZ ANTONIO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, pescador, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA TAVARES DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 43 anos de idade, residente em NATAL - RN . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 480138485 - SSP/SP, CPF n.º 42451187840, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 149, fl s. nº 78, Termo nº 41476), nascida no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa 
e um (29/09/1991), residente na RUA Roberto Mario Santi ni, 13, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
GABRIEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
EUNICE DO NASCIMENTO SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: DERMEVAL DOS SANTOS e ROSANE RITA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, aposentado, RG n.º 345087446 - SSP/SP, CPF n.º 58963243591, com 48 anos de idade, natural de SANTA 
LUZIA DO ITANHY - SE (Ofi cio Unico do Distrito de Santa Luzia de Itanhy  Livro nº 2, fl s. nº 249, Termo nº 2376), 
nascido no dia primeiro de junho de mil novecentos e setenta e um (01/06/1971), residente na Rua Dom Idilio 
José Soares, 232, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: negao-123@hotmail.com, fi lho de ANTONIO ENEDINO DOS 
SANTOS, falecido há 38 anos e de LUZIA LOPOLDINA DOS SANTOS, aposentada, com 87 anos de idade, residente 
em ESTÂNCIA - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 839067461 - SSP/SP, 
CPF n.º 02624471502, com 36 anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Salvador-Distrito de Pena/BA  Livro nº 
117, fl s. nº 198, Termo nº 792), nascida no dia quinze de março de mil novecentos e oitenta e três (15/03/1983), 
residente na Rua Dom Idilio José Soares, 232, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: rosanerita.2018@hotmail.com, 
fi lha de ANTONIO TEOFILO DOS SANTOS, aposentado, com 67 anos de idade, residente em SALVADOR - BA e 
de ANTONIA RITA DOS SANTOS, cozinheira, com 62 anos de idade, residente em SALVADOR - BA Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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 Brasilei-
ro: ALEX SANDRO BORGES e JOSIANE MARIA FERREIRA DE SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, vigilante, RG n.º 273470905 - SSP/SP, CPF n.º 16957365832, com 45 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 44, fl s. nº 115, Termo nº 34107), nascido no dia doze de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e quatro (12/02/1974), residente na Rua das Palmas, 490, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ANTONIO 
BORGES, falecido há 46 anos e de ROZALIA GOMES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, controladora de acesso, RG n.º 
273465624 - SSP/SP, CPF n.º 13389118802, com 47 anos de idade, natural de CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE (Cabo 
de Santo Agosti nho-PE  Livro nº 69, fl s. nº 4, Termo nº 56734), nascida no dia quinze de outubro de mil novecentos e 
setenta e dois (15/10/1972), residente na Rua das Palmas, 490, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSUEL 
BERNARDO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em CABO DE SANTO 
AGOSTINHO - PE e de MARIA FRANCISCA FERREIRA, falecida há 10 anos Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 22 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: RONIVON 
GABRIEL DA SILVA PEREIRA e ANA PAULA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, balconista, 
RG n.º 52527618X - SSP/SP, CPF n.º 97077488500, com 40 anos de idade, natural de MIGUEL CALMON - BA, nascido no dia quatro 
de março de mil novecentos e setenta e nove (04/03/1979), residente na RUA Roberto Mario Santi ni, 306, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MIGUEL GABRIEL PEREIRA, de nacionalidade brasileira, falecido há 04 anos e de AURELINA 
ISABEL DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 84 anos de idade, residente em MIGUEL CALMON - BADi-
vorciado de Priscila da Cruz Santos, conforme sentença datada de 30/05/2011, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Judicial 
da Comarca de Cubatão, nos autos de nº157.01.2008.002667-6/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, repositora, RG n.º 418459381 - SSP/SP, CPF n.º 39021850826, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia quinze de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (15/12/1988), residente na RUA Roberto Mario Santi ni, 306, Jardim 
Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ELIANA MARIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos 
de idade, residente em LAGARTO - SE Divorciada de Helio Gomes da Silva, conforme sentença datada de 11/10/2017,  proferida 
pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Foro de Cubatão, nos autos de nº11001107-86.2017.8.26.0157 Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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: KENNEDY DE ARAUJO MARQUES e MONIQUE SOUZA BENEDITO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de páti o, RG n.º 37651851 - SSP/SP, CPF n.º 45491058874, com 23 anos de idade, 
natural de ARCOVERDE - PE (Arcoverde-PE  Livro nº 28, fl s. nº 242, Termo nº 32214), nascido no dia vinte e nove de 
maio de mil novecentos e noventa e seis (29/05/1996), residente na Rua Professora Maria Rosa de Aquino Cordel, 
98, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de RUBENS CÍCERO MARQUES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, 
com 47 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA EDIVÂNIA DE ARAUJO, de nacionalidade brasi-
leira, domésti ca, com 38 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, tosadora, RG n.º 565535390 - SSP/SP, CPF n.º 47941097842, com 20 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 199, fl s. nº 174, Termo nº 61472), nascida no dia trinta e um de agosto de mil 
novecentos e noventa e nove (31/08/1999), residente na Rua Professora Maria Rosa de Aquino Cordel, 98, Jardim 
Real, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ROBSON BORGES BENEDITO, de nacionalidade brasileira, açougueiro, com 
46 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de SANDRA APARECIDA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
professora, com 42 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, 22 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: RAFAEL SOARES DA SILVA e PRISCILA DE OLIVEIRA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, técnico em instrumentação, RG n.º 48005001 - SSP/SP, CPF n.º 40254867847, com 27 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de dezembro de mil novecentos e noventa e um (30/12/1991), 
residente na AVENIDA Dr.Joel Gonçalves de Oliveira, 265, Pq.São Luís, Cubatão - SP, E-mail: rafael-psl@hotmail.
com, fi lho de JOSE SILVANO SOARES DA SILVA, falecido há 24 anos e de SUELI MARIA DE ARAUJO, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente de recursos humanos, RG n.º 427813414 - SSP/SP, CPF n.º 41378090896, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e quatro 
(15/04/1994), residente na RUA Damião Ferreira de Aquino, 96, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: priscila.oliveira@
outlook.com, fi lha de JOSIVALDO BAHIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de QUITÉRIA ELIAS DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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 Ci-
vil Brasileiro: KENEDY DOS SANTOS RAIMUNDO e VICTÓRIA SAMPAIO MOREIRA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, servente de obras, RG n.º 423382317 - SSP/SP, CPF n.º 45532740860, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(02/12/1994), residente na Rua A, 1200, Costa Muniz, Cubatão - SP, E-mail: kenedysantos5@gmail.com, fi lho de 
RIBAMAR BISPO RAIMUNDO, de nacionalidade brasileira, dados desconhecidos e de ANGELICA BORGES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 547127066 - SSP/SP, CPF n.º 51774563827, 
com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de abril de dois mil (27/04/2000), resi-
dente na Rua Caminho São Cristóvão, 1981, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: victoriamoreira147@gmail.com, 
fi lha de LUIZ HENRIQUE MOREIRA, de nacionalidade brasileira, cabeleireiro, com 40 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de REGINA DA SILVA SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 38 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de outubro de 2019
 Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: GUILHERME LUIZATTO PEREIRA SILVA e GEOVANNA SOARES DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 507493813 - SSP/SP, CPF n.º 44011309877, com 18 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 334, fl s. nº 273, Termo nº 133933), nascido no 
dia primeiro de outubro de dois mil e um (01/10/2001), residente na Avenida Beira Mar, 1691, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, E-mail: guilhermeluizatt o@gmail.com, fi lho de ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO, de nacionalida-
de brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARISA LUIZATTO PEREIRA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 576741012 - SSP/SP, CPF n.º 41548403806, com 18 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 209, fl s. nº 376, Termo nº 65654), nascida no dia dezesseis 
de setembro de dois mil e um (16/09/2001), residente na Rua Dom Idílio José Soares, 730, Vila Nova, Cubatão 
- SP, E-mail: ogeovanna62@gmail.com, fi lha de LEANDRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, 
com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SHENNA DE OLIVEIRA SOARES, de nacionalidade brasi-
leira, enfermeira, com 44 anos de idade, residente em ITUPEVA - 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, 22 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: CICERO PEDRO DO NASCIMENTO e LUCIANA SOARES CORDEIRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 149527536 - SSP/SP, CPF n.º 05638990852, com 57 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia três de fevereiro de mil novecentos e sessenta e dois (03/02/1962), residente na 
RUA Caminho dos Pilões, Pilões, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de LUIZ PEDRO DO NASCIMENTO, de nacionali-
dade brasileira, falecido há 1 ano e de MARINETE VENTURA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida 
há 10 anos. Divorciado de Eunice Bati sta de Oliveira, conforme sentença datada de 23/03/2011 proferida pelo 
Juízo de Direito da 3ª Vara Judicial da Comarca de Cubatão, nos autos de nº157.01.2011.001204-7. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 327685062 - SSP/SP, CPF n.º 
27465708826, com 41 anos de idade, natural de VOLTA REDONDA - RJ, nascida no dia trinta e um de março de 
mil novecentos e setenta e oito (31/03/1978), residente na RUA Caminho dos Pilões, Pilões, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de JOEL SOARES CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, falecido há 10 anos e de MARIA ANGÉLICA 
CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, falecida há 30 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, 22 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: FRANCISCO ITAMAR DA SILVA e GIOVANA LOURDES 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, escrevente, RG n.º 
24573301 - SSP/SP, CPF n.º 25134042896, com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e setenta e cinco (23/09/1975), 
residente na AVENIDA Nossa Senhora da Lapa, 870, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lho de JOSÉ VICENTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos e de MA-
RIA DO CARMO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 73 anos de idade, 
residente em Cubatão – SP. Divorciado de Betania Maria dos Santos, conforme sentença 
datada de 06/06/2012,  proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca 
de Cubatão, nos autos de nº934/2011, processo nº157.01.2011.006207-2/000000-000. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 341579439 
- SSP/SP, CPF n.º 29711947870, com 37 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida 
no dia treze de março de mil novecentos e oitenta e dois (13/03/1982), residente na 
AVENIDA Nossa Senhora da Lapa, 870, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ADAL-
BERTO SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 08 anos e de MARIA DE LOURDES 
LIMA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE – SP. Divorciada de Darlon Rubens Mota da Silva, conforme sentença 
datada de 13/10/11 proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de São Vicente-SP, nos autos do processo de nº1994/11 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, 22 de outubro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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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 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, 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 Boleti m de Ocorrência regis-
tro nº 6493/2019 não se responsabiliza por atos de 
terceiros.

Caratecas da Ken in Kan são 
destaque em competições nacionais

Cubatão chega mais 
uma vez nos pontos mais 
altos do caratê brasileiro. 
Atletas da academia Ken in 
Kan conquistaram grandes 
resultados no Campeona-

to Brasileiro e Campeona-
to Brasileiro Estudantil da 
modalidade, realizados en-
tre os dias 09 e 13 de outu-
bro; na Copa São Paulo de 
Caratê, realizado no último 

Na última terça (22) as crianças do Pré I e II do COC Cubatão Pingo de Gente fi zeram uma deliciosa visita ao Zoológico de São Paulo. A turma foi 
acompanhada pela coordenadora Meire, algumas professoras da unidade e tiveram o auxílio da animadíssima Andreia Ribeiro da Viva Eventos 
e Turismo, que há mais de 10 anos realiza sonhos por meio de viagens

Avaliação do Santos FC no Núcleo Adaf 
Esportes com o observador técnico Balu e o 
ex-jogador Lima, na sede da ADC Carbocloro

As amigas Thalyta e Tânia celebram 
aniversário e recebem os parabéns 
da coluna

� nal de semana de setem-
bro e no IX Campeonato 
Escolar, realizado no � nal 
de agosto.

No Campeonato Escolar, 
a atleta Luiza Alves sagrou-
-se campeã do torneio na 
categoria sub-14 e Ágatha 
Marcelly conseguiu a ter-
ceira colocação na categoria 
Cadete.

Já na Copa São Paulo, os 
atletas da Ken in Kan con-
quistaram as seguintes colo-
cações: Ana Luiza - campeã 
kumite sub-12 (kyu acima) 
até 35kg e vice-campeã no 
kata; Luiza Alves - campeã 
sub-14 kyu acima (Kata); 
Bianca Figueira Garcia - 
campeã no kumite sub-14 
(kyu abaixo) acima de 47kg 
e terceira colocada no kata; 
Beatriz Figueira Garcia – 
vice-campeã kumite sub 14 
(kyu abaixo) acima de 47kg; 
Ágatha Marcelly – vice-
-campeã Kata (kyu acima) 

categoria cadete; João Vi-
tor-  terceiro colocado no 
kata sub-21 (kyu acima).

Finalizando a tempora-
da, a atleta Luiza Alves � cou 
em terceiro lugar no Cam-
peonato Brasileiro e no Bra-
sileiro Estudantil. Agatha 
Marcelly e  Arthur Cunha 
� caram em 8° lugar no Bra-
sileiro Estudantil.

O sensei Allan Vicente, 
faixa preta 4º Dan e técnico 
da equipe, exalta o trabalho 
feito ao longo do ano. “Esta-
mos em festa com todas as 
conquistas” e aproveita para 
agradecer aos seus apoia-
dores e patrocinadores: a 
nutricionista Stephanie Nu-
nes, Academia Fórmula do 
Corpo, Flexion Academia; 
Indiiona Store; Sérgio Cal-
çados ; Anderson de Lana 
(Clinica Veterinária Popu-
lar); Gomes Eventos; Mó-
veis Kristal e Point Restau-
rante.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 2019
O Comitê Municipal do Parti do Comunista do Brasil – PCdoB, através de 
sua presidente abaixo assinado, com base na Norma estabelecida pelo 
Comitê Central, em 18/08/2019, na Norma Complementar do Comitê 
Estadual do PCdoB-SP, aprovada em 24/08/2019, e, de acordo com o 
que estabelece o Estatuto Parti dário, arti go 32, inciso I, convoca a Con-
ferência Municipal Ordinária de Cubatão - São Paulo, a realizar-se no 
dia 04 de Novembro de 2019 - às 19:00 horas, no endereço: Rua Goiás, 
93 - Vila Paulista - Cubatão/SP. 
A ordem do dia da Conferência Municipal será:
I. Discussão sobre a Resolução Políti ca nacional inti tulada: “Fortalecer 
e ampliara a oposição a Bolsonaro. Defesa da democracia é o eixo da 
unidade”;
II. Discussão e Deliberação sobre o Projeto de Resolução Políti ca 
e de Construção Parti dária, aprovado pelo Comitê Estadual do PCdoB-
-SP (24/ago/2019);
III. O projeto de resolução políti ca do Comitê Municipal; 
IV. Aprovação do Pré-projeto eleitoral de 2020;
V. Balanço de trabalho de direção do Comitê Municipal; 
VI. Eleição dos integrantes do Comitê Municipal; 
VII. Eleição dos delegados (as) à 19º Conferência Estadual do PCdoB-SP.
Para a qual convida todos os fi liados, militantes, amigos e simpati zantes 
do Parti do.

Cubatão, 24 de Outubro de 2019.
CELIA MARIA DE AZEVEDO

Presidente 
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Operação Inverno termina com bons
resultados na qualidade do ar em Cubatão

Usiminas recebe simulado organizado 
pelos Bombeiros e o PAM

A Usiminas foi palco, 
no dia 15 de outubro, de 
um simulado organizado 
pelo 6º Grupamento do 
Corpo de Bombeiros, com 
auxílio do Plano de Auxí-
lio Mútuo (PAM) – que é 
coordenado pelo Centro 
de Integração e Desenvol-
vimento do Polo Indus-
trial de Cubatão (CIDE). 
A ação é de fundamental 
importância por reforçar 
o treinamento das equipes 
para o combate a ocorrên-
cias deste porte. Pelo me-
nos oito caminhões dos 
bombeiros de três cidades, 
além dos integrantes de 
Brigadas da empresa e de 
outras da região, além da 
Defesa Civil, participaram 
do treinamento.

 O simulado aconteceu 
na área dos almoxarifados 
e envolveu uma série de 

A Operação Inverno 
terminou no último dia 27 
e registrou mais um ano 
de bons resultados e sem 
episódios críticos na quali-
dade do ar de Cubatão du-
rante o inverno. O balanço 
foi apresentado durante 
o encontro realizado no 
Cide/Ciesp Cubatão, que 
reuniu representantes das 
indústrias, poder público e 
demais instituições.

 A iniciativa, promovi-
da pela Cetesb – Compa-
nhia Ambiental do Estado 
de São Paulo, é uma ação 
conjunta realizada todos 
os anos pelas indústrias do 
Condomínio Industrial, 
gerenciada pelo Cide e com 
apoio do Ciesp Cubatão.

Em sua vigésima quarta 
edição, a operação preven-
tiva realizou limpeza men-
sal e umectação diária das 
vias externas e internas do 

Foram cerca de 105 km rodados diariamente por caminhões 
e, em média, 120 mil litros diários de água reutilizada

Polo durante os meses de 
maio a setembro deste ano 
– período com maiores 
variáveis climáticas, como 
falta de chuvas, fortes ven-
tos e invasões térmicas.

 Em todo o período, fo-
ram cerca de 105 km roda-
dos diariamente por cami-
nhões e, em média, 120 mil 
litros diários de água reuti-
lizada. Em todo o processo, 
foram coletados cerca de 
83 mil toneladas resíduos 
de produtos, em sua maio-
ria, terra e lixo nas estra-
das, avenidas e nos pátios 
de estacionamento.

 Os índices de qualidade 
do ar são monitorados por 
três estações medidoras da 
Cetesb, localizadas no Polo 
Industrial e na área urbana 
de Cubatão, e encontram-
-se disponíveis no site do 
órgão com dados atualiza-
dos de hora em hora, todos 

os dias da semana.
 “Os resultados alcan-

çados durante estes quatro 
meses de operação foram 
bastante satisfatórios, com 
medidas efetivas. Espera-
mos contar com a manu-
tenção destas ações junto 
às empresas do Polo e ao 
Cide/Ciesp Cubatão em 
2020”, destaca o gerente re-
gional da Cetesb na Cida-
de, Marcos Cipriano.

 Para Valmir Ruiz, ge-
rente regional do Ciesp 
Cubatão, a expectativa é 
manter a iniciativa com 
excelência no Polo. “A ope-
ração foi um sucesso, pois 
atuamos em conformidade 
aos índices estabelecidos 
pela Cetesb. A meta para 
o próximo ano é permane-
cer com a contribuição do 
Polo para uma boa quali-
dade do ar do município e 
região”.

colaboradores das Briga-
das de Combate a Incêndio 
da própria Usiminas e das 
empresas do Polo. Agilida-
de na reposta ao chamado, 
controle do fogo em área 
com produtos químicos e 
métodos de resgate foram 
alguns dos pontos de des-
taque no treinamento.

 O tenente Heriberto de 
Andrade, um dos coorde-
nadores da atividade, re-
forçou que a iniciativa foi 
extremamente positiva, 
pois dá a possibilidade de 
verifi car os equipamentos 
e exercitar todo treina-
mento e os conceitos teóri-
cos repassados na prática. 
“Estamos num dos maio-
res polos petroquímicos 
do País, por isso é neces-
sário esse tipo de treina-
mento, tanto da parte dos 
Bombeiros quanto das em-

presas, para que estejamos 
sempre alinhados nos pro-
cedimentos e nas técnicas”.

 Já André Luís Campos, 
da equipe de Segurança 
Patrimonial da Usiminas, 
ressaltou a importância do 
treinamento. “O simulado 
é importante para o nosso 
pessoal e para os órgãos ex-
ternos treinarem e se pre-
pararem para atender tanto 
empresa quanto as demais 
do Polo de Cubatão”.

 Ângelo Inácio dos 
Santos Júnior, coordena-
dor do PAM de Cubatão, 
frisou que o treinamento 
permitiu avaliar o sistema 
de comunicação, tempo 
de resposta e a sinergia 
dos integrantes do PAM, 
que congrega as empre-
sas do Condomínio In-
dustrial, com o Corpo de 
Bombeiros. “Fizemos um 

Indústria

Certifi cado de origem 
no Ciesp Cubatão

A regional também oferece 
serviço de certifi cado digital

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

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

Assistência 
técnica

especializada 
e gratuita

O usuário do siste-
ma e-COOL usufrui, 
gratuitamente, de 
assistência oferecida 
pela nossa equipe 
de especialistas an-
tes, durante e após e 
emissão do Certi fi ca-

do de Origem

Qualidade 
reconhecida 

internacionalmente
Primeira enti dade 

do Brasil a oferecer 
sistema informati zado 

para emiti r 
Certi fi cado de 

Origem e possuir equi-
pe técnica 

altamente qualifi cada 
e experiência em 

certi fi cação

Emissão online, 
objeti va, 

segura e ágil
O usuário preenche 
o Certi fi cado de Ori-
gem por meio de 
ferramenta disponí-
vel na web intuiti va 
(e-COOL), em ambien-
te diariamente atuali-
zado e com um tempo 
médio de emissão de 
até 24 horas

DOIS TIPOS DE CERTIFICADO
 O Ciesp de Cubatão tem dois ti pos de 
certi fi cados: Com o A1, os dados são ge-
rados e armazenados em computa-
dor pessoal, com validade de um ano.
   Já o A3 oferece mais segurança, pois os dados 
são gerados, armazenados e processados em um 
cartão inteligente ou token, sendo invioláveis e 
únicos. Neste caso, a validade é de até três anos.
 Os certi fi cados digitais do Ciesp pos-
suem a garanti a de segurança e a au-
tenti cidade da comunicação nas transa-
ções eletrônicas. Você pode escolher a 
melhor opção conforme a sua necessidade:

VANTAGENS
A emissão do Cer-
ti fi cado Digital traz 
várias vantagens 
como, por exemplo, 
a desburocrati zação 
de processos e eco-
nomia de tempo, 
gestão ágil, inteli-
gente e organizada 
das informações, 
segurança em tran-
sações pela internet, 
entre outras. Além 
das vantagens ad-
quiridas através do 
Ciesp que oferece os 
preços mais compe-
ti ti vos do mercado.

PESSOAS FÍSICAS: 
e-CPF que permite a reali-
zação das operações pela 
internet com validade ju-
rídica.
EMPRESAS:  
e-CNPJ que garante a au-
tenti cidade e a integrida-
de nas operações eletrôni-
cas de pessoas jurídicas. 
Associados e fi liados ao 
Ciesp Cubatão têm des-
conto nas emissões dos 
certi fi cados.

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

planejamento antecipa-
do, o que propiciou um 
bom desenvolvimento e 

a oportunidade de iden-
tifi carmos melhorias, que 
trabalharemos em nossas 

reuniões mensais. Na mi-
nha avaliação, o exercício 
foi excelente”.    
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por Jaque Barbosa Jaque Barbosa
@jaqueeebarbosa
13 97414-8664jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

A última semana foi 
marcada com um gesto 

de amor e solidarie-
dade da KNN Idiomas. 

Encabeçada pela esco-
la, ação entre amigos  

doou cestas básicas ao 
Lar Fraterno além  de 

levar atenção e carinho 
aos idosos que residem 
na Casa. O Jornal Acon-

tece também partici-
pou da ação

O Auto Pos-
to Cidade de 
Cubatão está 
em festa.
Localizado na 
Martins Fontes, 
na Vila Nova, o 
posto celebra 
dois anos de 
funcionamento, 
com excelência 
no antendimen-
to e qualidade

Alô mu

AULÃO DE DANÇA
Como parte das atividades do Outubro Rosa, o 
Centro de Convivência do Rubens Lara, no Cas-
queiro (Rua Rivaldo Alves Feitosa) realiza uma 
grande aula de dança, que também terá alonga-
mento, palestras e sorteio de brindes, ministradas 
pelas professoras Leila, Vera e professores Paulo e 
Reinaldo. Acontece neste sábado (26), a partir das 
14 horas, com entrada gratuita. 

CHÁ DAS COMADRES
Projeto será lançado no Espaço Acontece com o 
objetivo de reunir as mulheres para bate papo, 
troca de experiência e ajuda.
O primeiro encontro será no dia 23 de novembro, 
em alusão ao Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres, com palestra de 
renomada psicóloga que atua na capital de São 
Paulo.
O Espaço Acontece  fi ca na Rua Guarujá, 11. Mais 
info com Jaque Barbosa 13- 97414-8664

SER MULHER É TUDO DE BOM
Dia 30 de outubro, o Bloco Cultural recebe mais 
uma edição do ‘Ser mulher é tudo de bom’, para 
falar de prevenção e dos direitos da mulher com 
câncer. Programação recheada de carinho vai ani-
mar a noite, que tem entrada gratuita. A partir das 
18 horas.

MULHER MARAVILHA
No próximo dia 27, a partir das 15 horas, aconte-
ce a segunda edição do “Mulher Maravilha”, um 
evento com palestras e atividades voltadas para 
as mulheres.
Durante todo o dia serão ministradas diversas pa-
lestras com o intuito de melhorar o bem estar e 
qualidade de vida.
Além das palestras e atividades, também haverá 
sorteio de brindes. o Lions Club Cubatão  fi ca na 
Rua Armando Salles de Oliveira, 432. Convites a 
venda com Juliana Camargo 13- 98836-0616. 



SEJA BEM VINDA 
HERING! 
A marca que é 
super conhecida 
pelo bom gosto e 
qualidade, agora 
está pertinho dos 
cubatenses. A loja 
inaugurou nesta 
quinta, 24, na Rua 
Armando Salles de 
Oliveira, 352 bem 
no centro da cida-
de. Recheada de 
novas tendências 
e com equipe de 
ponta, a loja ga-
rante estilo e bom 
atendimento. Vale 
a pena conferir!

Mais de 300 corredores de todas as idades 
participaram da décima edição da Corrida e 
Caminhada Fábrica Aberta, realizada pela Uni-
par em sua planta Industrial de Cubatão. A pro-
va aconteceu nesta quinta (24) e contou com a 
participação de colaboradores da empresa e mo-
radores da região. A concentração iniciou logo 
cedo, com aulas aeróbicas para aquecimento. 
O público se divertiu dançando e tirando fotos 
pouco antes da largada.

O percurso da Corrida foi de 3,5 km para 
corredores. Eles foram divididos nas categorias 
Masculino e Feminino, e entre colaboradores 
e público geral. O vencedor entre os homens, 
Elias Batista dos Santos, levantou o troféu de 
primeiro lugar pela sexta vez. Ele é colaborador 
da Unipar na área de Produção. Houve também 
a divisão para caminhantes, com percurso de 
2,5 km. 

 A corrida faz parte das celebrações do Pro-
grama Fábrica Aberta, criado há 34 anos e que 
já recebeu mais de 117 mil visitantes desde en-

EM DIA DE FESTA, MAIS DE 300 CORREDORES DISPUTAM PROVA NA FÁBRICA DA UNIPAR

ILHOSA: PARTE DA HISTÓRIA 
DO ACONTECE E DE CUBATÃO

Nesta semana, nos despedimos de Pedro Ilhosa, um 
dos nossos primeiros colaboradores.
Ameniza a dor da saudade a lembrança de um gran-
de homem, de bem com a vida e um amigo em que 
se podia confiar. Até a eternidade Pedro!

0925  de outubro de 2019acontecedigital.com.br
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Moção de Aplausos reconhece 
excelência na prestação de serviços

Na próxima segunda-fei-
ra (28 de outubro), a Terra-
com comemora 50 anos de 
fundação. Referência nos 
setores em que atua na Bai-
xada, e motivo de orgulho 
para Cubatão, onde está se-

TERRACOM 50 ANOS

Câmara reverencia Antônio Diniz: fi lho da terra que venceu na vida e se tornou referência empresarial, motivo de orgulho para a cidade

diada desde sua fundação, a 
empresa recebe manifesta-
ções de reconhecimento da 
comunidade, funcionários e 
ex-funcionários.

Nesta semana, a Câmara 
prestou uma bela homena-

gem ao presidente da empre-
sa, sr. Antonio Diniz  reco-
nhecendo, além do sucesso 
empresarial, o seu evidente 
comprometimento social e 
atuação responsável, nestes 
anos à frente da empresa. 

Aplausos
A Moção de Aplausos foi 

proferida pelos vereadores, 
público em geral e 50 traba-
lhadores da limpeza urbana 
que, na ocasião, foram re-
presentar a Terracom.

De acordo com o pre-
sidente da Câmara, Fábio 
Alves Moreira, é preciso 
reconhecer os serviços rea-
lizados ao longo do tempo 
em prol do desenvolvimen-
to urbano, de infraestrutu-

ra e ambiental da região e, 
especialmente, em Cuba-
tão. “Nos enche de orgulho 
saber que um fi lho da terra 
venceu na vida, logrando 
êxito em sua empresa, larga-
mente reconhecida”.


