
Ano  XIX        1°  de Novembro de 2019       Nº 1041       R$ 0,75CIDO BARBOSA  Diretor presidente acontecedigital.com.br

20 anos

NOVO TRANSPORTE

NA ARGENTINA

VERÃO

A partir deste sábado 
(2) a Viação Fênix assu-

me o transporte cole-
tivo em Cubatão. Será 

uma frota de ônibus 
nova, equipada com ar 
condicionado, Internet 

(Wi-fi), modernos equi-
pamentos de acessibi-
lidade para deficientes 

físicos e pessoas com 
mobilidade reduzida. 
Tem aplicativo para o 
usuário acompanhar 

trajeto e horário através 
do smartphone. 08

Ginastas da Fatu’s 
Academia desem-
barcam na Argen-
tina para primeira 
participação inter-
nacional. O grupo 
pede apoio para 
realizar o sonhe de 
subir no palco do 
Dance World Cup 
Latin America. 08

Rodovias do litoral 
terão novos pedágios

‘Enseada Viva’ reorganiza orla 
da maior praia de Guarujá 02

Projeto de conces-
são da Artesp do tre-
cho no litoral sul e 
litoral norte prevê a 
implantação de três 
nova praças de pe-

Cido Barbosa

dágio. População de 
Itanhaém resiste e 
Artesp disponibiliza 
campo para suges-
tões da população, no 
site. 02
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A Prefeitura de Guarujá 
iniciou, nesta quinta-feira 
(31), a Operação ‘Enseada 
Viva’. Um grupo de tra-
balho interdisciplinar foi 
criado para desenvolver, 
em esquema de força-ta-
refa, ações integradas que 
vão aprimorar o ordena-
mento urbano na região.

Maior praia em exten-
são do Município, com 
quase seis quilômetros de 
faixa de areia, a Enseada 
é uma das mais famosas e 
procuradas  por moradores 

‘Enseada Viva’ começa a reorganizar orla em Guarujá

e turistas.  “Sabemos da pu-
jança da Enseada e sua im-
portância para a imagem 
de Guarujá como destino 
turístico. Serão 50 dias de 
intenso trabalho, do Mor-
ro da Campina ao Cantão 
do Tortuga”, destaca Válter 
Suman.

Obras
Atualmente, convênios 

entre a Prefeitura e Estado 
totalizam R$ 14,3 milhões 
em investimentos na Ave-
nida Miguel Stéfano, trans-

Verbas para 
a saúde
A cidade de Guarujá rece-

berá verba de emendas par-
lamentares dos deputados, 
Márcio da Farmácia (esta-
dual) e Renata Abreu (fede-
ral), ambos do Podemos, para 
aplicação em setores da saúde 
do município. A deliberação 
foi intermediada pelo presi-
dente municipal do Podemos 
Edilson Magaiver que, acom-
panhado do deputado, levou 
a notícia ao prefeito Válter 
Suman, em seu gabinete, 
onde o prefeito apresentou as 
principais demandas na área.

Santo Amaro
Nesta semana Magai-

ver e o deputado Márcio da 
Farmácia estiveram com o 
doutor Urbano Bahamonde, 
presidente da Associação que 
administra o Hospital Santo 
Amaro (foto). Para o Hospi-
tal, único com atendimento 
100% SUS na cidade, serão 
encaminhadas a maioria das 
emendas, voltadas para aqui-
sição de insumos, ampliação 
de leitos e reformas. Outras 
áreas como combate a dengue 
também serão contempladas. 
As emendas articuladas por 
Magaiver junto aos deputa-
dos do Podemos para a saúde 
do Guarujá totalizam aproxi-
madamente 1 milhão de reais.

 
Repercussão
O assunto repercutiu nos 

bastidores da política local, 
pois Magaiver é o pré-candi-
dato do Podemos para dispu-
ta da Prefeitura no ano que 
vem, quando Suman tentará 
a reeleição. “O Brasil vive um 
momento de renovação polí-
tica, onde o interesse público 
deve motivar a ação dos po-
líticos e não o contrário. A 
saúde do povo de Guarujá e 
Vicente de Carvalho, está aci-
ma de qualquer disputa polí-
tica: eu tenho convicção disso 
e o prefeito demonstrou que 
pensa da mesma forma, ao 
abrir a porta do seu gabinete 
para receber recursos para a 
cidade, mesmo vindo de Par-
tido que não é de sua base”, 
justificou Magaiver. 

Presidente do Podemos Guarujá, Magaiver viabilizou junto aos deputados 
do Partido, cerca de 1 milhão em verbas para investimentos em saúde 

A Artesp apresentou o 
projeto para a concessão do 
Lote Rodovias do Litoral 
Paulista, que inclui a con-
cessão de rodovias que cor-
tam a Baixada Santista.

O projeto prevê inves-
timento de R$ 3 bilhões 
em obras, além de R$ 2,8 
bilhões para a operação e 
implantação de modernos 
serviços em trechos das ro-
dovias SP-98 (Mogi-Bertio-
ga), da SP-88 (Pedro Eroles) 
e da SP-55 (Padre Manoel da 
Nóbrega e Cônego Domêni-
coRangoni/Rio-Santos).

A polêmica
Apresentado semana 

CONCESSÃO

Rodovias do litoral 
terão pedágios
Projeto prevê implantação de 
três novas praças (litoral sul e norte), 
sob revolta da população.

passada, na Câmara de Ita-
nhaém, o projeto revoltou 
os moradores que ergueram 
cartazes em protesto contra 
a instalação de pedágios na 
Rodovia Padre Manoel da 
Nobrega (SP-055); um dos 
pedágios ficaria na Cidade, 
e outro em Pedro de Toledo. 

Houve tumulto inter-
rompendo a audiência.

Já na audiência de Ber-
tioga, os moradores apre-
sentaram sugestões. Segun-
do a Artesp, as sugestões 
serão anexadas e avaliadas. 
O projeto fica disponível 
para consulta pública e su-
gestões no site da Artesp até 
25 de novembro.

LITORAL NORTE
O trecho compreende o 

segmento entre Santos e Bi-
ritiba-Mirim,  com a duplica-
ção de 36,6 quilômetros da 
Rio-Santos, entre Santos e 
Bertioga, além de 1,8 quilô-
metro de vias marginais no 
trecho urbano de Bertioga. 
Implantação de quatro pas-
sarelas, oito novos viadutos 
e dispositivos de acesso e 
retorno, além de 35,6 quilô-
metros de ciclovias.

LITORAL SUL
A concessão vai contem-

plar o trecho entre Praia 
Grande e Miracatu da Ro-
dovia Padre Manoel da Nó-
brega (SP-055). Serão 106,7 
quilômetros de vias margi-
nais entre Praia Grande e 
Peruíbe. Já o trecho de Pe-
ruíbe a Miracatu será dupli-
cado em 44,8 quilômetros, 
com a construção de 19 no-
vos viadutos, 13 passarelas 
e a reforma de outras 19.

Como fica cada trecho: 

Conjunto de ações integradas para revitalizar e realçar a orla seguem até o início da Operação Verão

formando a via em um ver-
dadeiro canteiro de obras.

A operação inclui as 
instalações de nova ilu-
minação ornamental com 
lâmpadas de led e de 31 
rampas de acesso, reformas 
de trechos do calçadão e do 
pavimento, além de parte 
do canteiro central da ave-
nida, já próximo do Cantão 
do Tortuga.

Está sendo feita a re-
moção de resíduos (como 
areia e tijolos), a demoli-
ção de quadros de força e 

de bancos e lixeiras dani-
ficados, além dos serviços 
de capinação, raspagem de 
sarjetas e pintura de guias. 
Também estão sendo in-
tensificadas a varrição e a 
coleta de lixo. A orla con-
tará com quantidade maior 
de lixeiras e novas tampas 
de bueiro, que também es-
tão sendo substituídas.

Repinturas das faixas de 
pedestres e demais sinali-
zações de solo, bem como 
a recuperação da ciclofaixa 
ao longo da Miguel Stéfano.

 Segurança
Ações de abordagem so-

cial vão prestar assistência 
às pessoas em situação de 
rua com encaminhamento 
a atendimento especiali-
zados disponível na rede 
municipal, sejam eles nos 
Creas Pop ou mesmo para 
recâmbio às cidades de ori-
gem, quando houver desejo 
ou anuência do abordado. 

O patrulhamento da 
GCM, na orla, foi intensi-
ficado. Além disso, estão 
sendo dinamizadas as ope-

rações contra o furto de fios 
e, ainda, nas barreiras fixas 
e móveis montadas para fis-
calizar a entrada de veículos 
coletivos clandestinos.

Mais fiscalização
Com a intensificação 

das fiscalizações de comér-
cios, sobretudo em relação 
aos grandes geradores de 
resíduos, os fiscais estão 
visitando quiosques, ho-
téis, pousadas, restaurantes 
e demais estabelecimentos 
da orla. 
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Formas de violência, de-
sigualdade de gêneros e lei 
Maria da Penha, serão al-
guns dos temas abordados 
pelo Jornal Acontece no 
dia 23 de novembro, sába-
do, a partir das 16h, no Es-
paço Acontece. Organizado 
pela jornalista Jaque Bar-
bosa, reunirá mulheres da 
comunidade interessadas 
no assunto ou que desen-
volvam algum trabalho do 
gênero e empresas afinadas 
com o tema. A doutora Le-
nira Politano, ministrará 
palestra magna. 

No dia 25 de novembro, 
a ONU celebra o Dia Inter-
nacional da Não-Violência 
Contra a Mulher e, duran-
te todo o mês acontecem 
ações, em todo o mun-
do, relacionadas ao tema. 
“Todo dia 25 de cada mês, 
nós soroptimistas já rea-
lizamos ações específicas. 
Neste mês, o Jornal Acon-
tece pretende sensibilizar 
a sociedade para a impor-
tância do tema”, diz Jaque 
Barbosa.

CHÁ DAS COMADRES

NOVEMBRO AZUL

Acontece realiza evento 
pela ‘Não Violência 
Contra a Mulher’

Desigualdade 
e violência
No Brasil, 43% das mu-

lheres em situação de vio-
lência sofrem agressões 
diariamente; para 35%, a 
agressão é semanal (Centro 
de Atendimento à Mulher).
Uma mulher é estuprada, a 
cada 11 minutos. As brasi-
leiras ganham, em média, 
76% da renda dos homens 
(IBGE) e ocupam apenas 
5% de cargos de chefia e 
CEO. No atual ritmo, es-
tima-se que se leve mais 
de 70 anos para alcançar 
igualdade.

No mundo, segundo a 
Unicef, mais de 100 mi-
lhões de meninas poderão 
ser vítimas de casamentos 
forçados durante a próxima 
década. Mais de 50% das 
mulheres economicamente 
ativas já teriam sofrido as-
sédio sexual no ambiente 
de trabalho (OIT) e 70%  
já sofreram ou sofrerão al-
gum tipo de violência em 
algum momento de suas 

vidas (ONU).

A palestrante
Lenira Politano da Sil-

veira Psicóloga clínica, for-
mada no Instituto de Psi-
cologia da Usp. 20 anos de 
atuação na Casa Eliane de 
Grammont, no atendimen-
to a mulheres em situação 
de violência e capacitação 
de profissionais. Ministra 
aula no Curso de Promo-
toras Legais Populares em 
São Paulo.

Causa social
Preocupados com a causa 

social, a entrada para a pa-
lestra será um quilo de ali-

Aulão no Guarujá 
alerta para prevenção

HC recebe homens acima de 
45 para exame da próstata Aconteceu nesta quar-

ta, 30, no Centro de Ativi-
dades Educacionais e Co-
munitárias (Caec) Márcia 
Regina dos Santos em Gua-
rujá realizou um dia todo 
de atividades, em prol da 
conscientização da popula-
ção sobre a importância da 
prevenção do câncer.

A ação visa juntar as 

campanhas do Outubro 
Rosa (câncer de mama) e 
Novembro Azul (câncer de 
próstata). Foram  ofereci-
das aulas de alongamento, 
ritmos e ginástica aos en-
volvidos que foram convi-
dados à participar da ação 
com uma peça de roupa 
azul ou rosa, para incenti-
var a ação. 

A partir desta sexta (1 
de novembro) o Hospital 
de Cubatão recebe para os 
exames de PSA, os homens 
acima de 45 anos que tive-
rem com pedido médico do 
SUS das unidades de saúde 
e Pronto Socorro Central 
do município. O exame, 
viabilizado por meio de 
uma parceria com a Prefei-
tura, é gratuito pelo SUS e 
poderá ser realizado dire-
tamente no HC durante o 
mês de novembro. É neces-
sário estar com o pedido e 
com o preparo necessário. 
O horário de atendimento 
será das 7h às 11h.

A Fundação São Fran-
cisco Xavier quer cons-
cientizar a população 
sobre a importância da 
prevenção, do diagnóstico 

precoce e do tratamentodo 
câncer de próstata. O mês 
ganha destaque especial 
da cor azul em alusão ao 
movimento “Novembro 
Azul”, com o objetivo de 
mobilizar homens a par-
tir dos 50 anos a vencer o 
preconceito e procurar um 
médico urologista para 
uma avaliação.

A campanha também 
inclui mulheres, que po-
dem auxiliar no alerta a 
namorados, maridos, pais, 
filhos e irmãos.“É preciso 
criar a consciência de que 
diagnosticar o problema o 
quanto antes é fundamen-
tal para a cura. Muitos pa-
cientes convivem anos com 
a doença sem apresentar 
sintomas. O cuidado com 
a saúde é um tabu para os 

homens, logo é importante 
realizar os exames necessá-
rios conforme cada caso”, 
explica o médico urologis-
ta da FSFX, Luis Augusto 
Dourado Lemos.

A detecção precoce é 
fundamental para o tra-
tamento, visto que, nessa 
fase, 90% dos casos são 
curáveis. A incidência 
como a mortalidade au-
menta significativamente 
após os 50 anos. De acor-
do com o Inca, é o tumor 
mais frequente no sexo 
masculino e o sexto mais 
comum no mundo. Um a 
cada seis homens é porta-
dor da doença e o índice 
de morte atinge um a cada 
36 homens. A estimativa 
de diagnóstico anual é de 
69 mil novos casos.

A VLI companhia de so-
luções logísticas que integra 
ferrovias, terminais e portos, 
passa a integrar o grupo de 
empresas signatárias dos 
Princípios de Empodera-
mento das Mulheres, uma 
iniciativa da ONU Mulheres 
para orientar empresas no 
mundo inteiro na promoção 
de práticas que visam o em-
poderamento feminino. A 
VLI assinou o termo de ade-
são durante a 19ª Conferên-
cia Datagro, em São Paulo, 
nesta terça, 29.

Com mais de 7.500 pro-
fissionais e um público ma-
joritariamente formado por 
homens, a VLI vem desen-
volvendo uma série de ações 
para a promoção da equi-
dade de gênero, focada na 
conscientização dos empre-
gados, empoderamento fe-
minino e construção de um 
ambiente cada vez mais in-
clusivo. O estabelecimento 

INCENTIVO

VLI assina 
ONU Mulheres

de uma meta de contratação 
mínima de mulheres, é um 
exemplo desse trabalho.

Para Rute Araújo, dire-
tora de Gente e Serviços da 
VLI, a companhia está ali-
nhada com uma demanda 
da sociedade por uma visão 
mais inclusiva e esse é um 
norteador do negócio. “O 
nosso projeto de equida-
de de gênero vai aumentar 
o número de mulheres na 
companhia e reconhecer os 
talentos femininos. Estamos 
alinhados aos princípios es-
tabelecidos pela ONU Mu-
lheres”, aponta.

 “Nossa adesão reflete um 
movimento interno nessa 
direção. Queremos sinalizar 
para nossos profissionais, 
pessoas que podem vir a 
fazer parte do nosso time e 
o mercado o compromisso 
com o tema”, destaca Fabia-
no Lorenzi, diretor comer-
cial da VLI.

Evento no Espaço Acontece, alusivo à data da ONU será mediado 
pela soropmista e jornalista Jaque Barbosa com a presença da 
psicóloga Lenira Politano, especialista no assunto

mento não perecível, a doa-
ção será destinada ao projeto 
que distribui marmitas para 
moradores de rua.

Serviço

CHÁ DAS COMADRES

Dia 23 de novembro

16 horas

Espaço Acontece 

(Rua Guarujá, 11)

Entrada 1k de alimento

Inscrição antecipada 

98827-0906

‘Empoderamento’, segundo a ONU
1. Estabelecer 
liderança corpo-
rativa sensível 
à igualdade de 
gênero, no mais 
alto nível.

2. Tratar todas as mu-
lheres e homens de 
forma justa no trabalho, 
respeitando e apoiando 
os direitos humanos e a 
não-discriminação.

Lenira Politano, ministrará palestra sobre o tema

3. Garantir a 
saúde, segurança 
e bem-estar de to-
das as mulheres e 
homens que traba-
lham na empresa.

4. Promover 
educação, capa-
citação e de-
senvolvimento 
profissional para 
as mulheres.

5. Apoiar empreende-
dorismo de mulheres e 
promover políticas de em-
poderamento das mulhe-
res através das cadeias de 
suprimentos e marketing.

6. Promover a 
igualdade de 
gênero através de 
iniciativas voltadas 
à comunidade e ao 
ativismo social.

7. Medir, docu-
mentar e publicar 
os progressos da 
empresa na pro-
moção da igualda-
de de gênero.

SERVIÇO
- PSA (Exame da próstata)
- Todo mês de novembro 
no HC
- Necessário pedido 
médico SUS

Preparo antes do exame:
24 horas sem exercícios 
pesados, principalmente 
ciclismo.
2 dias sem ejaculação
(relação sexual).
24 horas após ultrassom 
trans-retal.
4 semanas após biópsia 
ou massagem prostáticas.
2 dias após toque retal.
Jejum não obrigatório.
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GINÁSTICA RITMICA

Meninas da Fatu’s buscam apoio 
para disputar na Argentina

@samanthaesteticista 

(13) 98142-1922 
Rua: Assembléia de Deus, 39 - sl 108 - Centro/ Cubatão

No próximo dia 16, dez 
ginastas da Academia Fa-
tu’s vão competir fora do 
Brasil pela primeira vez. O 
desembarque que vai rea-
lizar esse sonho acontece 
na Argentina e as meninas 
estarão acompanhada da 
professora Fátima Santos, 
da assistente Gisele e de 
familiares.

Com tema infantil e co-
reografia que resgata o va-
lor da infância, as meninas 
seguem empolgadas e en-

gajadas nos ensaios.
Para que o sonho se 

realize, a Academia Fa-
tu’s e familiares da ginas-
ta se uniram em diversas 
mobilizações entre elas 
rifa e bingo. ‘Toda verba 
arrecadada será para cus-
tear a viagem e os amigos 
e familiares tem ajudado 
muito a alcançar a meta’, 
comemora Fátima Santos.

As meninas, que tem 
entre 6 e 11 anos, vão dis-
putar o Dance World Cup 

Latin America, em Tigre, 
que fica a meia hora de 
Buenos Aires.

VOCÊ TAMBÉM 
PODE AJUDAR
O grupo segue receben-

do doações e você pode 
participar deste sonho, 
basta entrar em contato 
com a professora Fátima, 
no 97407-4784. Doação 
também pode ser feitaa-
través de vaquinha virtual: 
vaka.me/708541.

O COMERCIO LOCAL TAMBÉM SE MOBILIZOU PARA AS 
DOAÇÕES, CONHEÇA QUEM JÁ PARTICIPOU:
Pau Brasil Maderas - Oficina Nova Cubatão - CCBEU - Luis Felipe da Guarda Fisioterapia 
- ABS Imóveis - Nova Messias Material de Construção - Vila Paulista Panificadora - Neide 
Dante  Psicóloga - Escola Educação  Infantil  Vovó  Zenaide - Buffet Projeto 10 em 1 - Escola 
Politécnica  Cien - Rotary Jardim  Casqueiro - Priscila Bombardelli Fotógrafa - Oca Produtos 
Naturais - Cacau Show - Fátima  Camiseta e Uniformes - Scorch estamparia - Bazar Acrijur - 
Preciosa Doceria - Art Plas - Michelle Sá - Vanessinha Bolos - Luís Felipe  Pieruzz Veterinário



051°  de novembro de 2019acontecedigital.com.br

O último sábado 
26, foi dia de 
casa cheia no 
Espaço Acontece.
O Arthur reuniu 
a galera para 
celebrar seus 
14 anos com 
muita animação 
e alegria

As voluntárias que ajudam no bazar da Igreja Matriz 
Nossa Senhora da Lapa estão em festa. A amiga Maria 
Leda está comemorando mais uma primavera. Recebe 
o carinho das irmãs em Cristo

Em domingo de muita festa, Lavinia de 3 
anos e Maria Eduarda, 11, comemoraram 
aniversário juntas e receberam muito 
mimo e amor da família

Com a missão de oferecer serviços
de saúde de excelência e qualidade,

a AHO Serviços Médicos traz dois
processos que vão auxiliar todos os

tratamentos de saúde. Conheça!

Antes

Depois

Bioressonância

Hidrodetox

MATRÍCULAS

PARA 2020
ABERTAS

Pingo de Gente

Parabéns

Célia Rosário

Eliana Tavares 

Guimarães

Deise Merilim

Fabiano Caldeira

Salve Gomes

Solange Silva

Maiko Santana
Repórter

No
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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

ABANDONO DE EMPREGO
Não tendo V.S Jorge Luiz Flozinio Siqueira, atendido nossos te-
legramas datadas de 8/08/2019 e 21/08/2019 fi ca confi gurado 
sua dispensa por justa causa conforme artigo 482,I da clt por 
abandono de emprego devendo comparecer á empresa no prazo 
de 24 horas para devidos acertos.

QUALITY INSPEÇÃO VEICULAR
Rod. Cônego Domênico Rangoni, s/nº km  263,5 leste 

11573-000 - Cubatão/SP (ao lado da garagem da Breda)
Tel.: (13) 3376-0718 / 3376-0720

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ROBSON SANTOS DE JESUS e DARTICLEA SANTOS DO CARMO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 306636402 - SSP/SP, CPF n.º 01496138570, com 32 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 123, fl s. nº 067, Termo nº 31118), nascido no dia onze de agosto de mil nove-
centos e oitenta e sete (11/08/1987), residente na RUA das Rosas, 235, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de OSVALDO PACHECO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, falecido há 22 anos e de MARIA HELENA SANTOS 
DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 480240851 - SSP/SP, CPF n.º 40214888800, com 
27 anos de idade, natural de SÃO DOMINGOS - SE (Campo do Brito-SE 2º Ofí cio  Livro nº 14, fl s. nº 148, Termo nº 
11842), nascida no dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e um (30/11/1991), residente na RUA 
das Rosas, 235, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOÃO BISPO DO CARMO, de nacionalidade brasileira, 
desaparecido há 27 anos e de OSENILDE PACHECO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 23 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: VICTOR MARIANO DE CARVALHO e DANIELE CONCEIÇÃO MARTINS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar de almoxarife, RG n.º 450554120 - SSP/SP, CPF n.º 36053751898, com 31 anos 
de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá  Livro nº 39, fl s. nº 89, Termo nº 29266), nascido no dia dezessete de 
outubro de mil novecentos e oitenta e oito (17/10/1988), residente na RUA Desessete, 80, Cota 200, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSE LOPES DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos e de APARECI-
DA CARLOS MARIANO PONCIANO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 73 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 522397566 - SSP/SP, CPF 
n.º 41780344805, com 22 anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Salvador, Mares-BA  Livro nº 168, fl s. nº 100, 
Termo nº 134719), nascida no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e sete (23/04/1997), residen-
te na RUA Desessete, 80, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de FABIO BEZERRA MARTINS, de nacionalidade 
brasileira, vigilante, com 42 anos de idade, residente em Itaim Paulista - SP e de MARIA LIDIANE DA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, falecida há 20 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, 23 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: MANOEL BISPO TAVARES e EDINA DA CONCEIÇÃO SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 338755354 - SSP/SP, CPF n.º 26703784809, com 41 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (São Vicente  Livro nº 100, fl s. nº 199, Termo nº 85484), nascido no dia dois de agosto 
de mil novecentos e setenta e oito (02/08/1978), residente na Rua Doutor Rangel de Almeida, 45, Jóquei Clube, 
SÃO VICENTE - SP, E-mail: n/c, fi lho de MILTON TAVARES, falecido há 10 anos e de MARIA FÁTIMA DE OLIVEIRA 
BISPO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 61 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 189035705 - SSP/SP, CPF n.º 07020894860, com 
51 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de setembro de mil novecentos e sessenta e oito 
(07/09/1968), residente na Avenida Principal, 28, fundos, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ALMI-
RO JOSÉ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, falecido há 39 anos e de SENHORINHA EUFLOSINA DA CONCEI-
ÇÃO SOUZA, de nacionalidade brasileira, falecida há 9 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, 23 de outubro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: GABRIEL DA SILVA LOPES e KARINE HELLEN DE SOUSA MELO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 391428184 - SSP/SP, CPF n.º 45991401802, com 21 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 189, fl s. nº 255, Termo nº 57573), nascido no dia quinze de abril de mil 
novecentos e noventa e oito (15/04/1998), residente na Rua Caminho Marginal Imigrantes, 561, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ MILTON ACIOLY LOPES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de AMARA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cuidadora 
de idosos, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, ajudante, RG n.º 430446883 - SSP/SP, CPF n.º 36749326870, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP (Cubatão-SP  Livro nº 171, fl s. nº 121, Termo nº 50275), nascida no dia cinco de junho de mil novecentos e no-
venta e cinco (05/06/1995), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1156, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de ABELARDO SEVERINO DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROSINETE DE SOUSA MELO, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 50 anos 
de idade, residente em ITANHAÉM - 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, 24 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: LUCAS SAMUEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO e CIRLEIDE SOARES MARCELINO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 48653182X - SSP/SP, CPF n.º 41650927894, com 28 anos 
de idade, natural de CAMAÇARI - BA (Paulo Afonso-BA  Livro nº 114, fl s. nº 295, Termo nº 62380), nascido no 
dia vinte e um de abril de mil novecentos e noventa e um (21/04/1991), residente na RUA José Rodrigues dos 
Santos, 44, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, encarregado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA HELENA GOMES 
DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estagiária de ciências contábeis, RG n.º 663083357 - SSP/
SP, CPF n.º 14249284786, com 30 anos de idade, natural de SÃO JOÃO DE MERITI - RJ (São João de Meriti -RJ  
Livro nº 186, fl s. nº 28, Termo nº 111031), nascida no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(05/09/1989), residente na AVENIDA 9 de Abril, 2884, Ap.12, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ 
ALVES MARCELINO, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 57 anos de idade, residente em GUARACIABA DO 
NORTE - CE e de MARIA AUGUSTA SOARES MARCELINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, 
residente em GUARACIABA DO NORTE - CE Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 24 de 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 MOREIRA DOS SANTOS JÚNIOR e FLAVIA GONÇALVES SANTANA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 41308257X - SSP/SP, CPF n.º 39085851807, com 32 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 234, fl s. nº 164, Termo nº 74091), nascido no dia treze 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (13/01/1987), residente na Rua Jaime Duarte, 184, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, esti vador, com 64 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de CELIA MARIA MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 68 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de comércio exterior, RG n.º 424397894 - SSP/SP, CPF n.º 31186142855, com 34 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 104, fl s. nº 374, Termo nº 23864), nascida no dia trinta e um de 
outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (31/10/1984), residente na Rua Jaime Duarte, 184, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, fi lha de JOSE ANTONIO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MADALENA NUNES GONÇALVES SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de limpeza, com 61 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, 25 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: CAMILA BRANDÃO DE LIMA e VIVIAN PATRICIA RAMOS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, vendedora autônoma, RG n.º 43923339 - SSP/SP, CPF n.º 30762075805, com 38 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de julho de mil novecentos e oitenta e um (01/07/1981), 
residente na Rua Doutor Vereador Josafá Balbino dos Santos, 99, b.E, apto.508, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: 
camila.brandaohr@outlook.com, fi lha de JOSÉ FERREIRA DE LIMA, aposentado, com 66 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA BRANDÃO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrati vo, RG n.º 278792236 - SSP/SP, CPF n.º 25169406886, com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia três de julho de mil novecentos e setenta e cinco (03/07/1975), residente na Rua Doutor Vereador 
Josafá Balbino dos Santos, 99, b.E, apto.508, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: virewell@hotmail.com, fi lha de 
MANOEL RAMOS DA SILVA, falecido há 13 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, 25 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: 
VINICÍUS LEONI VASCONCELOS PEREIRA e ALINE DOS SANTOS MARQUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, vigilante, RG n.º 460185068 - SSP/SP, CPF n.º 37159587820, com 30 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 135, fl s. nº 213, Termo nº 36039), nascido no dia quatorze de junho de mil novecentos e oitenta 
e nove (14/06/1989), residente na RUA Espanha, 680, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MAURICIO 
ALVARES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, administrador, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MAGALI VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, manicure, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 525800268 - SSP/SP, CPF n.º 
43623170828, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 201, fl s. nº 129, Termo 
nº 121258), nascida no dia nove de julho de mil novecentos e noventa e seis (09/07/1996), residente na RUA Espanha, 
492, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LUIZ JOSÉ TEIXEIRA MARQUES, de nacionalidade brasileira, 
despachante, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARCIA DOS SANTOS MARQUES, de nacionalida-
de brasileira, professora, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 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 HENRIQUE JUNIOR e KATIA SOARES DE BARROS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciado, aposentado, RG n.º 6485891 - SSP/SP, CPF n.º 73070572804, com 66 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP, nascido no dia dezenove de março de mil novecentos e cinquenta e três (19/03/1953), residente na 
RUA Isabel Louzada de Campos, 150, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ HENRIQUE, falecido há 
38 anos e de OLGA RUIZ HENRIQUE, falecida há 02 anosDivorciado de Lucimar Alves Barreto, conforme sentença 
datada aos 14/04/2003, proferida pelo Juiz de Direitoda 2ªVara Civel de São Vicente-SP, nos autos do processo 
de nº351/03. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 13154889X - SSP/SP, CPF 
n.º 05093800856, com 57 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 395, fl s. nº 281, 
Termo nº 128859), nascida no dia seis de agosto de mil novecentos e sessenta e dois (06/08/1962), residente 
na RUA Isabel Louzada de Campos, 150, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ SOARES DE BARROS, 
falecido há 24 anos e de MARLENE CALDAS DE BARROS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 78 anos de 
idade, residente em GUARUJÁ - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de outubro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MARCOS PAULO DOS SANTOS e CAMILA SANTOS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 432773666 - SSP/SP, CPF n.º 43771287871, com 25 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 167, fl s. nº 273, Termo nº 48835), nascido no dia vinte e um de outubro 
de mil novecentos e noventa e quatro (21/10/1994), residente na Rua Nossa Senhora da Aparecida, 37, fundos, 
Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: marcos.paulo2110@outlook.com, fi lho de PAULO CESAR DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, encanador, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VIVIANI SANTOS 
DE LIMA, de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 405008661 - SSP/SP, CPF n.º 23480573878, 
com 25 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município de Guarujá)  Livro 
nº 100, fl s. nº 29, Termo nº 42751), nascida no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa e três 
(22/12/1993), residente na Rua Manoel Mendes Bati sta Júnior, 73, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: 
mila.santos2212@gmail.com, fi lha de JOSÉ EUSEBIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA IZABEL SANTOS DA SILVA, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 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: ALEXANDRE SANTOS DO NASCIMENTO e LAIS MARIA DE LIMA PORTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, programador, RG n.º 348939930 - SSP/SP, CPF n.º 22475522852, com 37 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 183, fl s. nº 77, Termo nº 43502), nascido no dia vinte e dois de abril 
de mil novecentos e oitenta e dois (22/04/1982), residente na Rua Osvaldo Cruz, 233, Padre Manoel da Nóbrega, 
Cubatão - SP, E-mail: alexandre.stn@gmail.com, fi lho de NELSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de ALEIDE MARIA SANTOS DO 
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 69 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de exportação, RG n.º 483592079 - SSP/SP, CPF 
n.º 38164488879, com 28 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia vinte e oito de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e um (28/02/1991), residente na Rua Osvaldo Cruz, 233, Padre Manoel da Nóbrega, Cubatão 
- SP, E-mail: laislili@hotmail.com, fi lha de OSVALDO DA SILVA PORTO, aposentado, com 77 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP e de SONIA MARIA DE LIMA, empregada domésti ca, com 60 anos de idade, residente em SANTOS 
- SP Divorciada de Danilo Castro Silva de Godoi conforme sentença datada de 01/04/2017 proferida pela Juiza de Di-
reito do CEJUSC de Santos-SP, nos autos de nº0016397-44.2016.8.26.0562 Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de 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: 
RAFAEL SABINO MOREIRA DA SILVA e ALESSANDRA SANTOS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, ajudante, RG n.º 28363157 - SSP/SP, CPF n.º 22916632832, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (18/02/1987), residente na Rua Santa Julia, 
1391, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: rafael_pfp13@hotmail.com, fi lho de ANTONIO SABINO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IZABEL DA SILVA MOREI-
RA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, teleatendente, RG n.º 443995643 - SSP/SP, CPF n.º 36376306802, 
com 32 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 234, fl s. nº 119, Termo nº 74000), nasci-
da no dia quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (04/12/1986), residente na Rua Santa Julia, 1391, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: alevinha729@gmail.com, fi lha de ROMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
ajudante, com 58 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de VERA LUCIA LUCAS SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, domésti ca, com 64 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, 26 de outubro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: EDUARDO FRANCISCO DA SILVA e CRISTIANE DA SILVA ANDRADE. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 247180397 - SSP/SP, CPF n.º 13386356893, com 47 anos de idade, 
natural de JOÃO ALFREDO - PE, nascido no dia dez de outubro de mil novecentos e setenta e dois (10/10/1972), 
residente na Rua Antonio Ortegas Domingues, 65, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: silvaeduardo@gmail.
com, fi lho de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, falecido há 23 anos e de MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO, do lar, com 65 
anos de idade, residente em JOÃO ALFREDO - PEDivorciado de Ana Carla da Silva conforme sentença datada de 
08/02/2001 proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº532/00.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 587902280 - SSP/SP, CPF n.º 06827490440, 
com 33 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (João Alfrado-PE  Livro nº 21, fl s. nº 31, Termo nº 21237), nascida 
no dia seis de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (06/11/1985), residente na Rua Antonio Ortegas Do-
mingues, 65, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: crissiandrade@hotmail.com, fi lha de GINALDO CARDOSO 
DE ANDRADE, vendedor, com 50 anos de idade, residente em RECIFE - PE e de ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA AN-
DRADE, do lar, com 50 anos de idade, residente em JOÃO ALFREDO - PE 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, 28 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 
ALAIR DE FREITAS SILVA e ELIANE SOUZA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, cozinheiro, RG n.º 
166987967 - SSP/SP, CPF n.º 05015160852, com 56 anos de idade, natural de PIRACICABA - SP, nascido no dia quinze de fevereiro 
de mil novecentos e sessenta e três (15/02/1963), residente na AVENIDA Marginal Imigrantes, 53, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de BENEDICTO GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em 
PRAIA GRANDE - SP e de MARIA NEUSA DE FREITAS SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 15 anosDivorciado de Josefa 
dos Santos Passos, conforme sentença datada de 03/08/2009, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Cubatão-SP, nos autos de nº575/09. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, balconista, RG n.º 257377013 
- SSP/SP, CPF n.º 09798881826, com 49 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de junho de mil novecen-
tos e setenta (04/06/1970), residente na AVENIDA Principal, 747, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de CARMESINO 
SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUDITH SOUZA 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 08 anos Divorciada de Marcio de Souza de Sant'ana, conforme sentença datada 
de 25/06/2018, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001769-16.2018.8.26.0157 Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de 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 CLÁUDIO DA SILVA e ROSIMEIRE DA SILVA GONÇALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 1583182 - SSP/AL, CPF n.º 02519762462, com 41 anos de idade, natural de 
PILAR - AL (Pilar-AL  Livro nº 6, fl s. nº 111, Termo nº 5388), nascido no dia primeiro de março de mil novecentos 
e setenta e oito (01/03/1978), residente na Rua 09, 160, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de CICERO JOSÉ DA SILVA, 
falecido há 20 anos e de SANTINA SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, 
residente em PILAR - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 
31782929 - SSP/AL, CPF n.º 06695919470, com 33 anos de idade, natural de PILAR - AL (Pilar-AL  Livro nº 36, fl s. 
nº 23, Termo nº 34758), nascida no dia quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (04/08/1986), resi-
dente na Rua 09, 160, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de ADEILDO JOSÉ GONÇALVES, falecido há 1 ano e de MARIA 
PETRUCIA VALERIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em PILAR - AL 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 28 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: WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO e BEATRIZ DA COSTA LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, açougueiro, RG n.º 464371843 - SSP/SP, CPF n.º 40901100846, com 29 anos de idade, natu-
ral de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa (08/02/1990), residente na 
Rua do Cortume, 429, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: wanderleyjoga10@hotmail.com, fi lho de JEOVA RIBEIRO, 
aposentado, com 62 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de APARECIDA JACIRA DE SOUZA, auxiliar 
de limpeza, com 58 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Bianca Ferreira Santos conforme 
sentença datada de 24/04/2014 proferida pelo Juiz de Direito da 4ºVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº0004952-22.2012.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, 
RG n.º 485561104 - SSP/SP, CPF n.º 40267589824, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa e um (23/12/1991), residente na Rua do Cortume, 429, 
Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ HILTON SANTOS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, falecido 
há 10 anos e de CLEIDIMAR NONATA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, resi-
dente em SÃO PAULO - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de 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 BARBOSA DE SOUZA e CAMILA AUGUSTA SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, cabeleireiro, RG n.º 472200586 - SSP/SP, CPF n.º 41603012826, com 25 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 293, fl s. nº 163, Termo nº 109314), nascido no dia cinco de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro (05/04/1994), residente na RUA Caminho do Papa, 350, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de IRENE BARBOSA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
65600891X - SSP/SP, CPF n.º 57802682827, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
209, fl s. nº 14, Termo nº 65292), nascida no dia vinte e um de fevereiro de dois mil e um (21/02/2001), residente 
na RUA Caminho do Papa, 350, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOÃO BATISTA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MONICA ELIAS DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publi-
cado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 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: ADONIAS JOSÉ DA SILVA e GENEILDA DA SIL-
VA NASCIMENTO. Sendo o pretendente divorciado de Magna Margarida Moreno da 
Silva, conforme sentença datada de 10/05/2016, proferida pela Juíza de Direito da 
4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001776.76.2016.8.26.0157. Sendo a 
pretendente divorciada de José Gilvan Alves da Costa, conforme sentença datada de 
10/09/2012, proferida pelo Juíza de Direito da 2ªVara Judicial da Comarca de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº157.01.2012.006889-2. 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, 23 de setembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ANUNCIE AQUI 
3361-5212
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A Turma da Alegria se-
gue distribuindo risos 

e amor por onde passa. 
No último sábado, eles 

participaram de culto 
para as crianças, que 

fez parte da programa-
ção do mês da criança, 

na igreja Ebenézer

Em evento anual que reúne academias de toda Baixada, a quinta 
edição do Festival Revelação de Judô reuniu oito academias esse 
ano entre Cubatão, Praia Grande e Santos. Segundo o sensei Alex-
sander Guedes, que promove o torneio e coordena o judô cubaten-
se, o objetivo do torneio é treinar iniciantes para a primeira com-
petição, colocando em prática técnicas para um bom desempenho 
e gerando mais informação e conteúdo aos alunos. 
Esse ano, o evento também arrecadou fundos para custear a próxi-
ma competição dos alunos, que será em novembro em Blumenau, 
no Meeting Interestadual de Judô.
Ainda em novembro, a equipe embarca para a seletiva nacional em 
Fortaleza para a categoria sub 21/junior. A seleção leva os atletas 
para disputas internacionais. 
Comerciantes também apoiaram a iniciativa, como forma de con-
tribuir com o campeonato. Foram eles: Colégio ABC - Ale Mimos e 
Presentes - Vanessinha Bolos - Cazucas Desing Industrial - Havi-
la Scarpa Fotografia - WD Despachante - Ótica Exclusiva - Vem 
Ver - Brammar Transportes - Nova Messias Material p/ Cons-
trução  - Restaurante Três Leões - Via Pauli Calçados - Estação 
Belíssima - KNN idiomas

Essa semana foi de atividade externa para o Sonhe e Realize do Soroptimist Cubatão. As adolescentes participantes do programa foram conhe-
cer as belezas naturais do Parque Itutinga Pilões em visita guiada por monitores, com direito a pausa para se refrescar no rio.
Bate papo mostrou muito da história de Cubatão, como por exemplo onde funcionou o primeiro hospital da cidade, no século XX.

Em grande estilo, o Bailê Retrô co-
memorou 7 anos com o tradicional 
Baile de Primavera. A festa encerra a 
programação do ano e deixou os con-
vidados com gostinho de quero mais 
para 2020. A realização da festa é de 
Tião e By Sydney

Aconteceu, com sucesso, a segunda edição do “Mulher Ma-
ravilha”, evento com palestras e atividades voltadas para 
as mulheres, no Lions Club Cubatão (Rua Armando Salles 
de Oliveira, 432). O evento agradece o apoio: Vila Monar-
ca  - Loja Armazém - Maria Bonita - Stafyli Sex Shop - Loja 
Popular - New Care Cirúrgica - MB Stúdio de Beleza, Cabi-
de Rosê - Instituto Mix - Soffi in Love - Lolla Shoes
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ENTREGA DOS ÔNIBUS

“Estamos cumprindo todos os compromissos assumidos em 
defesa dos interesses e da qualidade de vida dos cubatenses” 

Ademário Oliveira

Tarifa
O valor da passagem é o mesmo R$ 

3,40 com a manutenção dos atuais car-
tões de transporte por 30 dias. Durante 
esse período, o recadastramento deve 
ser feito no escritório da Viação Fênix 
localizado na Galeria Angelina (Avenida 
Nove de Abril). O sistema de bilhetagem 
eletrônica permite a integração com os 
ônibus intermunicipais, inclusive VLT, 
com um único cartão de transporte. 

Estudantes
A empresa 

montará esquema 
de plantão para 
revalidar o cartão 
no � m de semana 
(2 e 3 de novem-
bro) das 8h às 18h 
no PAT. 

A partir deste sábado (2), pelos próximos 15 
anos,  a Viação Fênix assume o transporte cole-
tivo em Cubatão. Será uma frota de ônibus nova, 
equipada com ar condicionado, Internet (Wi-� ), 
modernos equipamentos de acessibilidade para 
de� cientes físicos e pessoas com mobilidade re-
duzida. Todos os 49 ônibus possuem aplicativos 
para o usuário acompanhar trajeto e horário 
através do smartphone e os novos ônibus conti-
nuarão parando para os usuários fora do ponto 
no horário das 22h às 5 da manhã. 


