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20 anos

Grupo na Vila Nova, reclama da 
falta de segurança no local 07

Alunos se reuniram para 
apresentação de fi m de ano no B9 08

Ademário inaugura Bom Prato 
e Centro de Alta Complexidade

Sonhe e Realize 
transformando vidas

CUBATÃO SINFONIACANTINHO DOS APOSENTADOS

DIA 18

A quinta edição do Programa implantado pelo 
Soroptimist Cubatão, formou turma na Fede-
ral, com apresentações de dança, poesias e 
música. Na foto, performance ‘Amor Eterno’ 
da coreógrafa Carla Rodrigues.  04

Thiego Barbosa/PMC

falta de segurança no local 07 apresentação de fi m de ano no B9 

Na próxima quarta-feira (18) o governador do Estado João Dória acompanha o prefeito Ademário na inaugu-
ração da unidade do Bom Prato, uma das principais promessas de campanha do prefeito. 
No mesmo dia acontece a entrega do esperado Centro de Alta Complexidade que integra o Hospital de 
Cubatão - HC, ambos administrados pela Fundação São Francisco Xavier.  03
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Cartórios fazem último 
plantão neste fi m de semana

Os cartórios eleitorais 
de quatro cidades da Re-
gião realizam neste � nal de 
semana o último plantão 
para a realização do ca-
dastramento da biometria 
obrigatória. Neste sábado e 
domingo (14 e 15), das 08h 
às 14hs, eleitores de Cuba-
tão, Mongaguá, Itanhaém 

BIOMETRIA ELEITORAL

POLO INDUSTRIAL

2020

e Peruíbe terão mais uma 
oportunidade para colocar 
em dia seus títulos eleito-
rais, incluindo a biometria. 
Esse será o último plantão 
de 2019, de uma série que 
começou em abril.

De acordo com o Tri-
bunal Regional Eleitoral 
(TRE), o plantão acontece 

em outros 315 municípios 
do estado onde a biometria 
será obrigatória a partir das 
eleições municipais de 2020. 

A cadastramento bio-
métrico nestes municípios 
encerra na próxima quinta 
(19). Os eleitores que não 
realizarem o cadastramento 
terão seus títulos cancela-

VEJA ONDE REALIZAR O CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO:
PERUÍBE:
Cartório Eleitoral
Rua dos Pescadores, 85 – Te-
lefone: (13) 3455-4033/3453-
3224 - das 09h às 18h

CUBATÃO:
Cartório Eleitoral
Rua Bahia, 67 – Telefone: 
(13) 3361-6754/3372-3047
das 09h às 18h

ITANHAÉM:
Cartório Eleitoral
Rua Professora Dinorah Cruz, 
71 - (13) 3426-2747/3422-
6112/3427-3713 - das 09h às 18h

MONGAGUÁ:
Posto de atendimento da 189ª 
Zona Eleitoral
Avenida Marina, 742 – Telefone: 
(13) 3448-2323 - das 09h às 18h

A fi la em Cubatão começa na madrugada e tem dobrado quarteirão

Em sessão extraor-
dinária realizada nesta 
quinta (12), os verea-
dores aprovaram, com 
emendas, o Projeto de 
Lei, que estima a receita 
e � xa a despesa do mu-
nicípio de Cubatão para 
o exercício de 2020. O 
orçamento geral estima 
a receita bruta em R$ 
1.408.779.710,00, sendo 
R$ 1.117.095.710,00 da 
Administração Direta 
e R$ 291.684.000,00 da 
Administração Indireta 
e uma Receita Líquida 
de R$ 1.311.717.110,0, 
o orçamento líquido da 
Prefeitura, que será dis-
tribuído entre as secre-
tarias, foi � xado em R$ 
1.020.033.110,00. O pro-
jeto contempla a deter-
minação constitucional, 
de se gastar pelo menos, 
com 15% das receitas de 
impostos na pasta da saú-
de e o documento con-
templa também a obriga-
toriedade de investir, pelo 
menos, 25% na área da 
educação.  Ainda na mes-
ma sessão, foram aprova-
das as emendas impositi-
vas que correspondem à 
obrigatoriedade da exe-
cução das emendas in-
dividuais dos vereadores 
por parte da administra-
ção municipal. 

Conforme previsto 
pela Emenda à Lei Or-
gânica Nº 25, de 14 de 
março de 2017, foi des-
tinado 1,02% para obras, 
instituições ou compras 
de equipamentos indi-
cado pelos parlamenta-
res, o que corresponde a 
um pouco mais de R$ 11 
milhões, desde que 50% 
desse valor seja exclusivo 
para a pasta da saúde.

dos. O cancelamento do tí-
tulo impede o eleitor de vo-
tar e gera outras restrições 
na vida civil, tais como: ob-
ter passaporte, tomar posse 
em concurso público, fazer 
empréstimos em bancos 
públicos e matrículas em 
instituições de ensino o� -
ciais.

Atendimento será feito a partir das 08 horas da manhã, por ordem de chegada 
e encerram as 14 horas

Câmara
aprova 
orçamento 
municipal

VLI: melhor para começar Usiminas: ‘Líderes do Brasil’
Com unidade em Cuba-

tão, a VLI, companhia de so-
luções logísticas que integra 
ferrovias, terminais e por-
tos, integra, mais uma vez, o 
guia “As Melhores Empresas 
para Começar a Carreira”, 
publicação especial da revis-
ta Você S/A, uma referência 
no setor de carreiras e gestão 
de pessoas.

Neste levantamento são 
avaliadas práticas destina-
das aos pro� ssionais que 
têm entre 18 e 26 anos. O 
objetivo é destacar as com-
panhias que oferecem os 
melhores programas para 
quem está iniciando a car-
reira. Essa pesquisa, assim 
como o ranking “Melhores 
empresas para trabalhar” 
também conta com a par-
ceria da Fundação Instituto 
de Administração da USP 
(FIA-USP).

Em cerimônia reali-
zada no Palácio dos Ban-
deirantes, sede do gover-
no do Estado, a Usiminas 
foi eleita a vencedora do 
prêmio Líderes do Brasil, 
na categoria Mineração e 

 PRIMEIROS 
PASSOS
Anualmente, 

cerca de 20 mil 
candidatos par-
ticipam dos pro-
cessos de seleção 
para se tornarem 
trainees e esta-
giários da Com-
panhia. A aposta 
na formação dos 
escolhidos vai 
além das ques-
tões técnicas. A 
empresa acredita 
que a formação 
oferecida a jovens 
pro� ssionais é 
uma maneira de 
fomentar a cul-
tura VLI, com o 
compartilhamen-
to de valores e 
engajamento das 
pessoas.

Metalurgia. O presidente 
da Companhia, Sergio Lei-
te, recebeu o troféu durante 
o evento, considerado um 
dos mais relevantes, dedica-
do à gestão empresarial no 
país e que reuniu dezenas 

de executivos e empresários 
de todo o Brasil, além do 
governador, João Doria, do 
ministro de Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas e 
outras autoridades.

 A premiação, em sua 
nona edição, reconhece li-
deranças que contribuem 
para o impulsionamento e 
o dinamismo da economia, 
mesmo diante de desa� os 
como o baixo crescimento 
recorrente nos últimos anos.

“A Usiminas tem inves-
tido fortemente em inova-
ção, em diversidade e na 
capacitação de suas equipes 
para que possamos crescer, 
vencer os desa� os trazidos 
pelos cenários interno e ex-
terno e fortalecer sua posi-
ção de protagonista no setor 
siderúrgico brasileiro e la-
tino-americano”, sintetizou 
Sergio Leite.

Sem horário
Nas cidades da Região, 

não há mais a possibilidade 
de agendamento por meio 
do site do TRE, restando 
apenas a possibilidade de ir 
até o cartório e enfrentar � -
las para realizar o cadastra-
mento.
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Dia 18

Ademário entrega Bom Prato 
e Centro de Alta Complexidade

A próxima quarta, dia 18, será um dia especial para Cuba-
tão. O prefeito Ademário encerra a era dos ‘elefantes públi-
cos municipais’, com a entrega do Bom Prato e do Centro de 
Alta Complexidade, anexo ao Hospital de Cubatão - HC. O 
governador de São Paulo João Dória con� rmou a presença 
para a entrega do Bom Prato, às 11da manhã: o equipamento 
foi uma das principais promessas de campanha de Ademário.  
Feliz em poder honrar o compromisso assumido, o prefeito 
entende que, apesar das di� culdades impostas pela séria crise 
econômica nacional que atinge especialmente o pólo indus-
trial com re� exos diretos na receita municipal, Cubatão tem 
avançado no que mais importa à população. 

Primeiro dia de graça 
O restaurante popular, no centro da cidade, vai 

atender o público de segunda a sexta-feira, com 300 
cafés da manhã a R$ 0,50 centavos e 1.200 almoços 
a R$ 1,00, tudo com muita qualidade. O prédio da 
antiga fábrica da comunidade, � ca na rua Cidade 
do Pinhal, no Centro e foi totalmente reformado e 
modernizado. O local, de 2 mil metros quadrados, 
estava abandonado há mais de 10 anos. O investi-
mento para reforma do prédio chega a R$ 1.5 mi-
lhão. Dos 645 municípios do Estado, somente 53 
têm o restaurante popular.

BOM PRATO
Funcionamento 
segunda a sexta-feira
Café da Manhã 
R$ 50 centavos 
Almoço 
R$ 1,00 
Crianças até 6 anos não pagam

Salvando vidas
O esperado Centro de Alta Complexidade em Saúde, também será inaugurado no 

dia 18, e vai atender a população de Cubatão e da Baixada Santista com serviços de alta 
complexidade para tratamentos oncológicos e hemodiálise, em conjunto com o Gover-
no do Estado, além de câmera hiperbárica.  O prédio foi recuperado e adaptado pela 
Fundação São Francisco Xavier, que vai administrar o equipamento que fará parte do 
complexo de saúde em conjunto com o HC. O contrato da Administração com a Fun-
dação, por meio de Secretaria de Saúde, prevê o atendimento ambulatorial e cirúrgico a 
pacientes das especialidades: cirurgia em cabeça e pescoço, nefrologia e urologia, bem 
como contratação de equipe médica, além das especialidades enfermagem, nutrição, 
psicologia, fonoaudiologia, � sioterapia e assistência social.

Câncer e hemodiálise
O Serviço de Oncologia Clínica e 

Cirúrgica e a Unidade Ambulatorial de 
Terapia Renal Substitutiva atenderão 
usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) de Cubatão e da Baixada Santis-
ta por meio da regulação regional via 
CROSS/Rede Hebe Camargo e regu-
lação municipal com leitos de clínica 
médica, cirúrgicos e UTI, ambulató-
rio pré-dialítico, sessões mensais de 
hemodiálise, sessões mensais de diá-
lise peritoneal ambulatorial contínua 
(CAPD) e sessões mensais de quimio-
terapia, com atendimentos direciona-
dos a moradores de Cubatão e demais 
municípios da Baixada Santista.

Casos na região
De acordo com o IBGE/DATA SUS  

os serviços de oncologia instalados atual-
mente na região não dão conta da deman-
da.  São 666 casos novos casos de câncer, 
por ano, na Baixada.

Especialidade de cabeça e pescoço, dos 
quais 63% (417) requerem cirurgia, en-
quanto em 2018, por exemplo, foram reali-
zadas 113 cirurgias.

Nos casos de câncer de próstata, os nú-
meros são parecidos: estimativa de 631 
novos pacientes por ano, com 58% (367) 
apresentando necessidade de cirurgia, 
com apenas 37 realizadas. O Centro de 
Alta Complexidade terá a missão de redu-
zir essa diferença.

Fim dos ‘Elefantes Brancos’
Em três anos de mandato o governo do jovem Ademário conseguiu dar 
importante desti nação social aos equipamentos públicos que, por décadas, 
foram símbolos históricos de corrupção e desleixo com a coisa pública, 
afetando diretamente a auto-esti ma do cubatense.

TEATRO
O principal deles era o ‘ex-futuro teatro’ que se arrastava desde a época da rixa entre os ex-pre-feitos Nei Serra e Passarelli. Construído por um e abandonado por outro, posteriormente foi esquecido durante os oito anos de Clermont, e depois ganhou projeção nacional por corrupção. Foram mais de 20 anos envergonhando a cidade e a população já não tinha esperanças para o fu-turo do local: virou um Centro de Alta Comple-xidade para ajudar a salvar vidas, administrado pela respeitada Fundação São Francisco Xavier.

ESTAÇÃO DAS ARTESOutro elefante branco que deixou de exis-tir foi a ‘antiga’, que virou ‘nova’ Estação das Artes Alessandra Palluci, entregue no mês passado, totalmente repaginada para atender a classe artística da cidade.  

COZINHA DA COMUNIDADEO Bom Prato, com sua inquestionável importância social ocupa lugar de outro equipamento falido e abandonado: a an-tiga Cozinha da Comunidade, que deixou de funcionar há mais de 10 anos. 

AS TORRES GÊMEASA novidade é a nova destinação das ‘torres gêmeas de Cubatão’: há décadas abandona-das, também no coração da cidade. O Edi-fício Castro abriga agora, no andar térreo, a nova Policlínica em amplas e modernas instalações. Com apoio do governador do Estado, seu aliado político João Dória, o prefeito já � rmou cooperação técnica com o governo para reformar o prédio que vai virar moradia voltada para atender o público que paga aluguel na cidade.

Thiego Barbosa/PMC

Thiego Barbosa/PMC
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MATRÍCULAS

PARA 2020
ABERTAS

Pingo de Gente

Sonhe e Realize
Aconteceu na última terça, 10, a formatura da 5ª edição do Programa Sonhe e Realize, encabeçado pelo clube de servir Soroptmist região Cubatão.
A cerimônia de encerramento aconteceu no IFSP – Câmpus Cubatão, onde foi ministrado o curso durante esse ano em parceria, 26 adolescentes receberam a certi� cação.
Na oportunidade, aconteceu também o encerramento do MIC- Projeto de Empreendedorismo realizado pelo IFSP.
A tarde, de muitas emoções e confraternização, contou com apresentação do Projeto Flauteando, performance dirigida pela coreórgafa Carla Rodrigues e poesias recitadas pelas formandas 
do MIC, que emocionaram os participantes.
O SI Cubatão celebra também, as emendas impositivas dos vereadores Toninho Vieira e Wilson Pio.

O projeto Mulheres Fantásticas Guerreiras está em 
ação nas feiras da cidade. Além da venda de calen-
dários que estampam a vitória de mulheres que já 
sofreram com o câncer de mama, ou que estão em 
tratamento, o projeto também está recebendo doações 
para o brechó solidário. A verba arrecadada é para 
ajudar a manter o projeto

Na última quarta, 
11, foi a vez dos 
alunos do 9º ano C 
da UME Dr. Luiz 
Pierruzi Netto 
vestir a beca.
A formatura 
aconteceu no Bloco 
Cultural e os alunos 
eram só alegria.
Parabéns
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Moises Cruz

Jackeline Cesar

 Bianca Fonseca, 

equipe Thais Foseca 

Embelezamento 

do Olhar

 Leyla Picado Balula, 

Chaveiro Balula  

 Scarlat Amorim, 
fotógrafa

Jéssika Felizardo

Lara London Quiaper

Parabéns

Amigos do Jd. São Francisco
O Espaço Acontece recebeu os amigos do Jardim São Francisco para a tradicional festa de confraternização do bairro. Com 
casa cheia e muita animação, a Festa dos Amigos do Jardim São Francisco rolou durante o sábado todo em clima de amiza-
de, respeito e união. Foi lindo de se ver.

Respeitável Público...
...a Fatus convida para o XIX Festival de Ginástica Rítmica 
e Dança no domingo, 15 de dezembro as 20h. Com o tema 
‘O Circo’ o festival promete encantar o público com repertó-
rio preparado com muito capricho e carinho pela professora 
Fátima Santos.
Os convites custam R$ 15,00 e podem ser adquiridos com 
alunas participantes do evento ou com a professora Fátima 
através do 974074784.
O festival acontece no Centro Esportivo Armando Cunha 
(Av. das Américas, 550 - Jardim Casqueiro)

O estudante de inglês � or Quiaper ecnheu a fa-
mília de orgulho durante a formatura do curso, no 
CCAA. � or concluiu o curso de inglês, alcançando 
media 96.6 na prova oral do nivel Master 2, para 
alegria da mãe Ire Quiaper.
Será que o próximo passo será desbravar a Améri-
ca? Parabéns � or!
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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 
R�� ��� P����, 220   ���� 21 - C����� - C������

ALUGA

• I����� ��������� �� A�. 
N��� �� A����,C�����, 1° 
�����. 130,50 �2

• S���� ��������� �� ������

• S���� ��������� �� AV. 
N����� U�����

• A���������� �� C��������

• S���������� �� V��� V����

• G����� �� C�����

VENDE

• L���� ���� ������ �� 
I��� P������

• S���������� 2 ����-
���, �� N��� N��� 
R$180.000,00

• EXCELENTE CASA 5 
������� - ������� 
- ������� �/ ���� 
��������

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: EVERALDO OLIVEIRA MONTEIRO e AMANDA EDITE DO NASCIMENTO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 428119748 
- SSP/SP, CPF n.º 41998230856, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Sub-
distrito  Livro nº 176, fl s. nº 28, Termo nº 106225), nascido no dia dez de novembro de mil nove-
centos e noventa e três (10/11/1993), residente na Rua Vereador Victório Meletti  , 40, Vila São 
José, Cubatão - SP, E-mail: oliveira-1993@hotmail.com, fi lho de RAIMUNDO NONATO MONTEIRO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ODETE OLIVEIRA MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente contábil, 
RG n.º 391436454 - SSP/SP, CPF n.º 44876537895, com 23 anos de idade, natural de RECIFE - PE 
(Camaragibe-PE  Livro nº 31, fl s. nº 262, Termo nº 35802), nascida no dia primeiro de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e seis (01/02/1996), residente na Rua Vereador Victório Meletti  , 
40, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: amandaedite@gmail.com, fi lha de IVANILDO FRANCISCO 
DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de DORACY EDITE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de dezembro 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: HERBERT HENRIQUE SEIDL ALBUQUERQUE e ÉRICA SIMONETTI PEREIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, denti sta, RG n.º 44188735 - SSP/SP, 
CPF n.º 13754431781, com 23 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 18º Sub-
distrito - Ipiranga  Livro nº 192, fl s. nº 192, Termo nº 312747), nascido no dia oito de abril de mil 
novecentos e noventa e seis (08/04/1996), residente na Rua Dom Pedro II, 279, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, E-mail: herbert.h.s.a@hotmail.com, fi lho de FRANCISCO HELIO DE ALBUQUERQUE, de 
nacionalidade brasileira, empresário, com 65 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e 
de SIRLENI SEIDL ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, professora, com 52 anos de idade, 
residente em AFONSO CLÁUDIO - ES . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
denti sta, RG n.º 39420886 - SSP/SP, CPF n.º 44261769808, com 24 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 293, fl s. nº 198, Termo nº 109382), nascida no dia 
treze de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (13/01/1995), residente na Rua Dom Pedro 
II, 279, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: erica.simonetti  @hotmail.com, fi lha de ANDRÉ PEREIRA, 
de nacionalidade brasileira, empresário, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ROSÁLIA SIMONETTI PEREIRA, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, 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, 04 de dezembro 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 PEREIRA DA SILVA e LEILA  DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 210343370 - SSP/SP, CPF n.º 05279331805, com 
55 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 409, fl s. nº 208, Termo 
nº 145333), nascido no dia dezoito de julho de mil novecentos e sessenta e quatro (18/07/1964), 
residente na Rua Caminho Santa Rita de Cássia, 1581, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: pjos-
pereira@gmail.com, fi lho de MIGUEL PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 
26 anos e de MARINA TORRES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 2 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de limpeza, RG n.º 162522848 
- SSP/SP, CPF n.º 05543817886, com 56 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e sessenta e três (24/02/1963), residente na Rua 
Caminho Santa Rita de Cássia, 1581, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ DOS 
SANTOS, falecido há 11 anos e de EVANGELINA DOS SANTOS, desaparecida há mais de 40 anos
Divorciada de Marcio Moraeis Dias conforme sentença datada de 04/03/2015 proferida pela Jui-
za de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0006336-20.2012.8.26.0157 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, 05 de dezembro 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 MANGE DE OLIVEIRA e ELISANGELA ANDRADE MANGE DE 
OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, delegado de polícia, RG 
n.º 14126260 - SSP/SP, CPF n.º 03803200881, com 54 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP, 
nascido no dia sete de junho de mil novecentos e sessenta e cinco (07/06/1965), residente na 
RUA Dom Pedro II, 983, Ap.21, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de HYPOLITO LOPES 
DE OLIVEIRA, falecido há 09 anos e de MARIA DO CARMO MANGE DE OLIVEIRA, falecida há 
08 anosDivorciado de Elisangela Andrade Mange de Oliveira, conforme sentença datada aos 
01/10/2013, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara de Direito do Foro de Cubatão-SP, nos au-
tos de nº0002155-39.2013.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, enfermeira, RG n.º 254160347 - SSP/SP, CPF n.º 25770774835, com 45 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e setenta 
e quatro (26/09/1974), residente na RUA Dom Pedro II, 983, Ap.21, Vila Nova, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de EDMILSON TEMOTEO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS DORES DE ANDRADE, 
falecida há 08 anos Divorciada de Wanderley Mange de Oliveira, conforme sentença datada aos 
01/10/2013, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara de Direito do Foro de Cubatão-SP, nos au-
tos de nº0002155-39.2013.8.26.0157 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, 05 de dezembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: TIAGO FILIPE BAIROS DE 
FRANÇA e DANIELE DE FREITAS CUNHA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, comprador, RG n.º 48595013 - SSP/SP, CPF n.º 
37643760829, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito), nascido no dia primeiro de novembro de mil novecentos e 
noventa e um (01/11/1991), residente na Rua Vitória de Santo Antão, 271, 
Cati opoa, SÃO VICENTE - SP, fi lho de PAULO SERGIO ARAGÃO DE FRANÇA, 
de nacionalidade brasileira, pintor, natural de RECIFE - RECIFE, residente 
em SANTOS - SP e de MARIA DAS DORES DE BAIROS, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, natural de SANTOS - SANTOS, residente em SÃO 
VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
teleatendente, RG n.º 485786357 - SSP/SP, CPF n.º 23410596860, com 28 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de outubro 
de mil novecentos e noventa e um (18/10/1991), residente na Rua Antô-
nio da Silva Pereira, 43, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de JOILSON 
PEREIRA DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, natural de 
SANTOS - SANTOS, residente em SÃO VICENTE - SP e de ERANDIR ALVES 
DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, costureira, natural de BONITO DE 
SANTA FÉ - BONITO DE SANTA FÉ, residente em Cubatão - SP Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de dezembro 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: JURANDI ROMANO DE ARAUJO e ELISABETE GOMES DE PAULA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de produção, RG n.º 351734855 
- SSP/SP, CPF n.º 32361641828, com 39 anos de idade, natural de JEREMOABO - BA, nascido no 
dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta (05/08/1980), residente na Rua Darci Moreira 
César, 267, bl. 23, apto.21, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: juraquesia@hotmail.com, fi lho 
de JOSÉ ROMANO DE ARAUJO, falecido há 8 meses e de JOSEFA DA CONCEIÇÃO ARAUJO, apo-
sentada, com 60 anos de idade, residente em SÃO PAULO – SP. Divorciado de Solange Maria de 
Araujo conforme sentença datada de 19/03/2019 proferida pela Juiza de Direito do CEJUSC da 
Comarca de Paulínia-SP nos autos de nº0000302-45.2019.8.26.0428. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, diarista, RG n.º 290544968 - SSP/SP, CPF n.º 16950112874, 
com 45 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de abril de mil 
novecentos e setenta e quatro (22/04/1974), residente na Rua Darci Moreira César, 267, bl. 
23, apto.21, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: betemorena2335@gmail.com, fi lha de VERA 
LÚCIA GOMES DE PAULA, falecida há mais de 20 anos Divorciada de José Victor da Silva Filho 
conforme sentença datada de 05/06/2018 proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara da Comarca 
de Cubatão-SP, nos autos de nº1004171-07.2017.8.26.0157 Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de dezembro 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: ABENILSON ALVES DE ARAUJO e DINA MARTA PINHEIRO ARANTES. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, pintor, RG n.º 525800700 - SSP/SP, CPF 
n.º 01783212810, com 55 anos de idade, natural de SERRITA - PE, nascido no dia vinte e quatro 
de setembro de mil novecentos e sessenta e quatro (24/09/1964), residente na RUA Belarmino 
do Amaral, 394, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MANOEL TIODOSIO DE 
ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 90 anos de idade, residente em MANGA 
- MG e de ADALGISA ALVES DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, falecida há 02 anosViúvo de 
Maria Thereza dos Santos Araujo, falecida aos 30/12/2018, conforme termo lavrado às fl s:299 
do Livro C-66, sob o nº de ordem: 21666 em Cubatão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúva, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 19483881x - SSP/SP, CPF n.º 07425024810, 
com 54 anos de idade, natural de ARARAS - SP, nascida no dia vinte e oito de agosto de mil nove-
centos e sessenta e cinco (28/08/1965), residente na RUA Machado de Assis, 472, Jardim Costa 
e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, falecido há 
27 anos e de MARIA AMÉLIA DA SILVA PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, falecida há 02 anos
Viúva de Elton Arantes, falecido aos 27/05/2017, conforme termo lavrado às fl s: 62 do Livro 
C-64, sob o nº de ordem: 20633 em Cubatão-SP  Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 07 de dezembro 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 SEVERINO 
DA SILVA e MARIA CESAR PEREIRA GUALIBERTA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 294081835 - 
SSP/SP, CPF n.º 47875780497, com 55 anos de idade, natural de FREI 
MIGUELINHO - PE (Frei Miguelinho-PE  Livro nº 05, fl s. nº 145, Termo 
nº 4714), nascido no dia doze de junho de mil novecentos e sessenta 
e quatro (12/06/1964), residente na RUA Santa Filomena, 605, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de SEVERINO ANTONIO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 10 anos e de MARIA 
JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 15 anos 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 217831552 - SSP/SP, CPF n.º 39961680553, com 54 anos de 
idade, natural de RUY BARBOSA - BA (Ruy Barbosa-BA  Livro nº 35, 
fl s. nº 110, Termo nº 4936), nascida no dia vinte e seis de maio de 
mil novecentos e sessenta e cinco (26/05/1965), residente na RUA 
Santa Filomena, 605, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha 
de LIONSO MANOEL PEREIRA, de nacionalidade brasileira, falecido 
há 32 anos e de EMILIA GUALIBERTA DA PURIFICAÇÃO, de naciona-
lidade brasileira, falecida há 18 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, 06 de dezembro 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: AMAURY PAULO CARDOSO DA SILVA e RUTE DUBIEL SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, servente, RG n.º 8331398 - SSP/SC, CPF n.º 
40126479895, com 29 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE (Cubatão-SP  Livro nº 183, 
fl s. nº 169, Termo nº 55099), nascido no dia dezesseis de maio de mil novecentos e noven-
ta (16/05/1990), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1149, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de PAULO CARDOSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, feirante, com 65 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SEVERINA FRANCISCA DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, auxiliar de cozinha, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 660324568 - SSP/SP, CPF n.º 
06972983967, com 31 anos de idade, natural de CURITIBANOS - SC, nascida no dia vinte e um de 
abril de mil novecentos e oitenta e oito (21/04/1988), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 
1149, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de NELSON DUBIEL SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 79 anos de idade, residente em ITAJAÍ - SC e de TEREZINHA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em ITAJAÍ - SC Divor-
ciada de Djonathan Diego Fagundes Miranda, conforme sentença datada de 14/07/2015, pro-
ferida pelo Juiz de Direito da Vara da Familia da Comarca de Itajaí-SC, nos autos de nº0014807-
63.2012.8.24.0033. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de dezembro 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: CARLOS ALBERTO 
GONÇALVES e LEÔNIA FERREIRA DE AZEVEDO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, EB n.º 0432976306, 
CPF n.º 02411083491, com 73 anos de idade, natural de Estado da 
Guanabara, atual Município do Rio de Jan - EX, nascido no dia quatorze 
de fevereiro de mil novecentos e quarenta e seis (14/02/1946), resi-
dente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 10, Vila São José, Cubatão - SP, 
E-mail: maria.carlos.apra@hotmail.com, fi lho de RENÉ GONÇALVES, 
falecido há mais de 10 anos e de ROSA GONÇALVES, falecida há mais 
de 10 anosViúvo de Jorgete Ferreira Soares conforme termo lavrado às 
fl s.275 do livro C-475 sob nº58222 no 9º Cartório de Registro Civil do 
Rio de Janeiro-RJ.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, auxiliar de enfermagem, RG n.º 232187046 - SSP/SP, CPF 
n.º 67320511649, com 54 anos de idade, natural de GUANHÃES - MG, 
nascida no dia dezenove de agosto de mil novecentos e sessenta e 
cinco (19/08/1965), residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 10, 
Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: lele-azevedo2@hotmail.com, fi lha 
de RUI DE AZEVEDO, falecido há 20 anos e de LÊDA FERREIRA DE AZE-
VEDO, aposentada, com 82 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
Divorciada de Elenilton Dias de Souza conforme sentença datada de 
02/09/2004 proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Judicial da Comar-
ca de Cubatão-SP, nos autos de nº533/2004 Se alguem souber de al-
gum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALOISIO SOUSA CASTRO 
JÚNIOR e MÁRCIA DA SILVA E SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, auxiliar de logísti ca, RG n.º 231174214 - SSP/
SP, CPF n.º 28121369878, com 40 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascido no dia vinte e nove de março de mil novecentos e setenta e nove 
(29/03/1979), residente na Rua Brasília, 124, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, E-mail: aloisio29emarcia17@gmail.com, fi lho de ALOISIO SOUSA 
CASTRO, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de EGLAÍR FERREIRA SOUSA CASTRO, falecida há 11 mesesDivorciado 
de Daniela Neves Sena coforme Escritura Pública lavrada pelo 8ºTabe-
lionato de Santos-SP, no livro 435, fl s.359/361 aos 30/10/2014. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 
32207325X - SSP/SP, CPF n.º 29497839880, com 39 anos de idade, natu-
ral de SANTOS - SP, nascida no dia dezessete de julho de mil novecentos 
e oitenta (17/07/1980), residente na Rua Brasília, 124, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, E-mail: aloisio29emarcia17@gmail.com, fi lha de AGUIDO 
RIBEIRO SILVA, marceneiro, com 68 anos de idade, residente em SÃO VI-
CENTE - SP e de MARIA DE FATIMA DA SILVA E SILVA, fi scal, com 61 anos 
de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP Divorciada de Reginaldo dos 
Santos conforme sentença datada de 07/02/2013 proferida pelo Juiz de 
Direito da 2ªVara da Familia e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, 
nos autos de nº00008707020138260590    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, 11 de dezembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: KAIQUE SANTOS DA 
SILVA e STHÉPHANNY RAYANY PASCOAL BARRETO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 430304808 
- SSP/SP, CPF n.º 43127153864, com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 169, fl s. nº 349, Termo nº 49707), 
nascido no dia oito de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(08/03/1995), residente na Rua Arthur Bernardes, 270, Parque Fernan-
do Jorge, Cubatão - SP, E-mail: kaique.s12@outlook.com, fi lho de ADÃO 
SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 41 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SOLANGE FERREIRA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar técnico de engenharia, RG n.º 469342870 
- SSP/SP, CPF n.º 48190200801, com 22 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 182, fl s. nº 364, Termo nº 54896), nas-
cida no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e noventa e sete 
(29/06/1997), residente na Rua Arthur Bernardes, 270, Parque Fernan-
do Jorge, Cubatão - SP, E-mail: sthephanny.rayanny@hotmail.com, fi lha 
de RIVAIR PAIVA BARRETO, de nacionalidade brasileira, caldereiro, com 
43 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de SIMONE PAS-
COAL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, técnica de segurança, com 
38 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - 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, 11 de dezembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: APARECIDO PEREIRA DE 
LIMA e FERNANDA RODRIGUES DE LIMA PEIXOTO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 309753958 
- SSP/SP, CPF n.º 31879626888, com 36 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascido no dia onze de julho de mil novecentos e oitenta e três 
(11/07/1983), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 71, apto.22E, Vila 
Natal, Cubatão - SP, E-mail: cidomiguel61@gmail.com, fi lho de JOSÉ BE-
ZERRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, falecido há 25 anos e de 
DENILDA PEREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrati vo, RG n.º 
297317994 - SSP/SP, CPF n.º 34887693800, com 34 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de agosto de mil novecentos e 
oitenta e cinco (19/08/1985), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 71, 
apto.22E, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: fernandasslima2@gmail.com, 
fi lha de VICENTE RODRIGUES PEIXOTO, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA 
MARIA DE LIMA PEIXOTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

 
Cubatão, 11 de dezembro 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: JAIRO ALVES GALVÃO JUNIOR e MIRIAM RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, técnico em informati ca, RG n.º 
443689465 - SSP/SP, CPF n.º 43550076851, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nasci-
do no dia nove de junho de mil novecentos e noventa e quatro (09/06/1994), residente na RUA 
Vereador Gigino Aldo Trombino, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: jairoalvesgalvao@gmail.
com, fi lho de JAIRO ALVES GALVÃO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA IZINILDA SANTOS GALVÃO, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 60 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Daniela Silva de 
Almeida, conforme sentença datada de 27/06/2017, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1002780-51.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 274944996 - SSP/SP, CPF n.º 34235232800, 
com 34 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia onze de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e cinco (11/02/1985), residente na RUA Vereador Gigino Aldo Trombino, 191, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: s/n, fi lha de REINALDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARE-
CIDA OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 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, 11 de dezembro 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: ALEXANDRE SOARES DE SOUSA e GIZELE FIGUEIREDO DIAS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, armador, RG n.º 473064686 
- SSP/SP, CPF n.º 35915831893, com 31 anos de idade, natural de TUCURUÍ - PA, nascido 
no dia nove de junho de mil novecentos e oitenta e oito (09/06/1988), residente na Rua 
Caminho Maranhão, 943, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: alexandrenafedejo@gmail.
com, fi lho de MARIA FRANCISCA SOARES DE SOUSA, falecida há 5 anosDivorciado de Nil-
ce Meire de Jesus Sousa conforme sentença datada de 17/05/2019 proferida pelo Juiz de 
Direito da 1ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1001622-53.2019.8.26.0157. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de confeitaria, RG n.º 
5325781 - SSP/PA, CPF n.º 99247364272, com 36 anos de idade, natural de BUJARU - PA (Tu-
curuí-PA  Livro nº 53, fl s. nº 7, Termo nº 13827), nascida no dia vinte e nove de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e dois (29/12/1982), residente na Rua Caminho Maranhão, 943, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: gizelefi gueiredodias36@gmail.c, fi lha de RAIMUNDO 
CAETANO DIAS, de nacionalidade brasileira, funileiro, com 60 anos de idade, residente em 
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - PA e de MARIA SOCORRO FIGUEIREDO DIAS, do lar, com 55 
anos de idade, residente em Marudá - PA 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, 11 de dezembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ FER-
NANDO DE SOUZA JÚNIOR e CAMILLA CREDIDIO DE SOUZA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, RG 
n.º 453780489 - SSP/SP, CPF n.º 34047008800, com 34 anos de ida-
de, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 90, fl s. 
nº 41, Termo nº 55024), nascido no dia quatro de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (04/02/1985), residente na RUA Luiz 
Gonzaga do Nascimento, 17, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: 
millacredidio@gmail.com, fi lho de JOSÉ FERNANDO DE SOUZA, fale-
cido há 10 anos e de SOLANGE FERREIRA DE SOUZA, falecida há 08 
meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
tosadora, RG n.º 40505851 - SSP/SP, CPF n.º 21960010824, com 38 
anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo (27ºSubstrito-
-Tatuapé)  Livro nº 25, fl s. nº 16, Termo nº 29443), nascida no dia 
treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (13/02/1981), 
residente na RUA Luiz Gonzaga do Nascimento, 17, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, E-mail: millacredidio@gmail.com, fi lha de JOSÉ DANTE 
DE ALBUQUERQUE SOUZA, de nacionalidade brasileira, micro em-
preendedor, com 70 anos de idade, residente em GUARULHOS - SP 
e de ELIZABETH CREDIDIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 50 anos de idade, residente em BARRA VELHA - 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, 11 de dezembro 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: GILIARD FAGUNDES 
DA SILVA e MARTA DA SILVA MENDES LARA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de páti o, RG n.º 507520889 
- SSP/SP, CPF n.º 48471862816, com 18 anos de idade, natural de SÃO 
VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 210, fl s. nº 219, Termo nº 65895), 
nascido no dia cinco de fevereiro de dois mil e um (05/02/2001), resi-
dente na RUA Padre Bartolomeu de Gusmão, 282, Parque Fernando 
Jorge, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de FRANCISCO FAGUNDES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, desaparecido há 04 anos e de AN-
TONIA FRANCINEIDE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de serviços gerais, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 529893125 - SSP/SP, CPF n.º 50086023810, com 19 anos de idade, 
natural de PRAIA GRANDE - SP (Praia Grande  Livro nº 61, fl s. nº 59, Ter-
mo nº 40939), nascida no dia onze de março de dois mil (11/03/2000), 
residente na RUA Flávio Cardoso, 282, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de FERNANDO MENDES LARA, de nacionalidade bra-
sileira, desaparecido há 10 anos e de SILVIA PEREIRA DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, desaparecida 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, 10 de dezembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ABANDONO DE EMPREGO
Prezado Sr. Gabriel Barros de Sales,
Solicitamos seu comparecimento à empresa LSI Logísti ca S/A, unidade de trabalho Ultraférti l VLI TIPLAM, 
localizada na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, S/N, km 65 no prazo de 72 horas, para justi fi car sua ausên-
cia ao trabalho desde 11/11/2019.”

Cubatão, 12 de dezembro de 2019

ANUNCIE AQUI 
3361-5212
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O goleiro Luiz Guilher-
me está com a bola toda. O 
cubatense foi destaque na 
vitória do Grêmio Barueri, 
que sagrou-se campeão do 
Paulista Cup na categoria 
Sub-20.

Luiz Guilherme se im-
pôs e fechou o gol, levando 
o Barueri à vitória contra o 
Taboão da Serra nas pena-
lidades por 4 a 2, depois de 
um empate em 2 a 2 no tem-
po normal. 

Luiz que atualmente mora 

@samanthaesteticista 

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

Da Cota 95 para o mundo

Cantinho dos Aposentados 
quer mais segurança

no Conjunto Habitacional 
Rubens Lara, no Jardim Cas-
queiro jogou no Sub-20 do 
Real Cubatense ainda aos 17 
anos e hoje, fazendo bonito 
no Barueri se projeta para 
alçar voos ainda maiores em 
2020, quando deve ingressar 
na categoria pro� ssional.  

Além da conquista no 
Paulista Cup, Luiz Guilher-
me foi o goleiro menos va-
zado da competição e ainda 
faturou um dos prêmios in-
dividuais do torneio.

O Cantinho dos Aposenta-
dos, na Vila Nova, é um ponto 
de encontro e confraterniza-

O aluno Gabriel da 
Costa Gomes Pivato, do 
sétimo ano da UME Ma-
rio de Oliveira Moreira, 
no Vale Verde, recebeu 
a medalha de ouro da 
Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP).

Perseverante, em 2018 
� cou com a medalha de 
bronze, já em 2019 não foi 
muito bem na primeira 
fase, mas manteve o foco e 
teve maturidade su� ciente 
(apesar de 12 anos) para 
alcançar o seu objetivo.

Com a conquista, no 
próximo ano, continuará 
a sua participação no Pro-

OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA

PRATA DA CASA

Gabriel Pivato é ouro
grama de Iniciação Cientí-
� ca Jr. (PIC) que tem como 
objetivo despertar nos alu-
nos o gosto pela Matemáti-
ca e pela ciência em geral e 
permanecerá no Programa 
de Iniciação Cientí� ca e 
Mestrado, recebendo bol-
sa por meio de uma parce-
ria com o CNPq (Iniciação 
Cientí� ca) e com a CAPES 
(Mestrado).

Demonstrando ser um 
verdadeiro celeiro de alunos 
brilhantes, a UME Mario de 
Oliveira Moreira, ainda teve 
a aluna Jaqueline Carrego-
sa Oliveira do 6° ano rece-
bendo a Menção Honrosa 
e o aluno Nathan Willian 

Campos do 7º ano receben-
do a Medalha de Prata. O 
professor de matemática da 
unidade Laurindo Massam-
bani Neto, que faz parte do 
Programa OBMEP na Esco-
la, se diz extremamente or-
gulhoso em contribuir para 
a conquista de seus alunos, 
“Estudei bastante com o 
apoio dos professores, cres-
cendo muito neste período; 
essa medalha signi� ca mui-
to para mim. Agradeço aos 
professores e aos meus pais 
também, e pretendo conti-
nuar estudando agora com 
o auxilio do PIC e seguir 
vivendo novos desa� os”, co-
memorou Gabriel.

A Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas 
Públicas – OBMEP é um 
projeto nacional dirigido 
às escolas públicas e priva-
das brasileiras, realizado 
pelo Instituto Nacional de 
Matemática Pura e Apli-
cada – IMPA, com o apoio 
da Sociedade Brasileira de 
Matemática – SBM, e pro-
movida com recursos do 
Ministério da Educação e 
do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações – MCTIC. 
Foi criada em 2005 para 
estimular o estudo da mate-
mática e identi� car talentos 
na área.

Santos e 
Corinthians se 
enfrentaram 
no Ginásio da 
Federação Pau-
lista de Futsal. 
A disputa 
defi niu o 
Campeonato 
Estadual sub 
18, o Santos FC 
faturou o vice 
campeonato.
Na foto, o 
jogador Gabriel 
Mendonça, ala 
fi xo do time 
com a taça

comunidade

ção. O local é mantido pelo 
próprio grupo de amigos que 
cuida do lugar com carinho e 

muita responsabilidade. 
O problema – Mas nem 

tudo são � ores. Por ser aber-
to, o lugar vira abrigo noturno 
para usuários de drogas e se 
torna um local perigoso. Por 
vezes, arrombam para roubar 
utensílios da Casa comprome-
tendo, inclusive, a segurança 
da região. 

A solução – O problema é 
fácil de ser resolvido: o grupo 
de amigos que cuida do local 
acionou a reportagem e apon-
tou a solução. Eles cobram 
apoio da Prefeitura para fechar 
o local com um portão na par-
te da frente e elevação do gra-
dil aos fundos, inclusive estão 
dispostos a doar a mão de obra.
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CUBATÃO SINFONIA

Programa encerra 
atividades em clima natalino

Mais de 100 alunos dos 
cursos de música, musica-
lização infantil e dança do 
Programa Cubatão Sinfo-
nia se reuniram na  Escola 
Estadual Parque dos So-
nhos, no Bolsão 9, para a 
apresentação de � m de ano 
do projeto.

O Parque dos Sonhos 
abriga um projeto piloto do 
Programa, que leva música 
e dança às crianças atendi-
das no período integral, e 
por isso foi o local escolhi-
do para essa grande festa.

Participaram os estu-
dantes e seus professores 
dos cursos de violão, sopros 
e percussão, além de dança. 
Destaque para o grupo de 
expressão corporal coman-
dado pela professora Sílvia 
Maria Silva Santos, que 
montaram um presépio 
vivo. 

A criançada que têm 
aulas no projeto piloto do 
Cubatão Sinfonia na E.E. 

Parque dos Sonhos formou 
um grande coral natalino e 
encantou toda a comunida-
de. “Esse projeto realizado 
na Escola Parque dos So-
nhos é um teste, mas já vi-
mos que deu certo. A cada 
três meses os resultados são 
avaliados para que o pla-
nejamento, se necessário, 
sofra mudanças, sempre 
no sentido de adequá-lo à 
realidade dos estudantes”, 
a� rmou Leandro Sampaio, 
um dos coordenadores do 
Programa. Atualmente, 80 
crianças e adolescentes par-
ticipam das aulas.

O Cubatão Sinfonia é 
realizado pela Associação 
de Músicos da Banda Sin-
fônica e conta com patrocí-
nio da Copebras – CMOC 
International Brazil, Petro-
coque e Bequisa, por meio 
da Lei Rouanet de Incentivo 
à Cultura ligada ao Minis-
tério da Cidadania, e apoio 
da Prefeitura de Cubatão.

11 anos de 
Cubatão Sinfonia 

As atividades são to-
talmente gratuitas, ga-
rantindo o acesso a toda 
comunidade local e en-
torno. Basta a criança e/
ou adolescente frequen-
tar o sistema público de 
ensino regularmente, as-
sim como jovens maiores 
de 18 anos para as vagas 
remanescentes. O progra-
ma disponibiliza instru-
mentos e material peda-
gógico para uso em aula.

Desde 2007, o Progra-
ma recebeu mais de 2 mil 
crianças e adolescentes. 
Em 2012, o Programa foi 
semi� nalista do Prêmio 
Itaú-Unicef, seleciona-
do entre mais de 2.922 
projetos de todo o País, 
o que lhe garantiu o selo 
da Unicef, que certi� ca a 
seriedade do projeto.

Divulgação PMC

Mesas e Cadeiras Ar Condicionado Até 150 pessoas

3 Ambientes Espaço Kids Cozinha Churrasqueira

98828-8628(13)

ACONTECE

Confraternizações de Fim de Ano, Aniversários, Casamentos,
Eventos Corporativos e Reuniões

FAÇA SUA FESTA NOESPAÇO

Rua Guarujá, 11- Centro/ Cubatão


