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21 anos

Dono da arma que matou 
Tucla ainda não foi indiciado

Guarujá celebra 
padroeiro com missa 
e inaugurações

Mulheres se reúnem para falar 
de Empreededorismo Feminino 

no Chá das Comadres 08

10 ANOS DEPOIS

Ygor Abreu/PMG

SANTO AMARO

Impunidade parece prevalecer em crime 
político. Assassinato do ex-vereador e pre-
sidente da Câmara de Cubatão, João San-

tana de Moura Villar completa 10 anos em 
maio, enquanto crescem os rumores sobre 
o assunto nos senadinhos da cidade: “uma 

década e não há, sequer, o indiciamento 
do dono da arma’, reclama o filho, também 
vereador, Rafael Tucla.  02

Divulgação

Novo pátio de ve-
ículos, reforma de 
escolas e um novo 
ponto turístico na 
praia do Perequê 
estão entre as inau-
gurações realizadas 
na semana do Pa-

droeiro da Cidade, 
Santo Amaro. Na 
quarta (15), dia do 
Padroeiro, uma mis-
sa campal e show da 
orquestra sinfônica 
do Município mar-
caram a data. 03

Imagem da 
Semana

A fumaça ama-
relada vinda 
da Refinaria 
Presidente Ber-
nardes, RPBC/
Petrobras, trou-
xe momentos de 
apreensão e li-
gou um alerta a 
respeito do polo 
petroquímico e 
da sua seguran-
ça. O vazamento 
de gás da RPBC 
aconteceu perto 
da hora do al-
moço da última 
terça (14). 
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10 ANOS DEPOIS

Dono da arma que matou Tucla
ainda não foi indiciado

Vazamento na RPBC 
assusta moradores

Incêndio em tapeçaria 
assusta moradores 

no Guarujá

“Já se vão dez anos e não há, sequer, o indiciamento do dono da arma do crime, que 
acaba se beneficiando do segredo de justiça para seguir normalmente sua rotina”, re-
clama o filho também vereador

O assassinato do 
ex-vereador e pre-
sidente da Câmara 
cubatense João San-
tana de Moura Villar, 
o Tucla, vai comple-
tar 10 anos em maio 
deste ano, em meio 
a crescente rumores 

de que já se conhece 
a autoria do crime, 
cuja investigação se-
gue sob segredo de 
Justiça. O que mais 
revolta a família da 
vítima é a possibili-
dade de prescrição 
que se avizinha: o 
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Uma fumaça ama-
rela caussou apreen-
são na manhã da úl-
tima quarta (15). A 
fumaça vinha da Refi -
naria Presidente Ber-
nardes RPBC Petro-
bras, oriunda de um 
vazamento de gás de 
um produtor químico 
de um catalisador lo-
calizado na planta da 
Companhia. 

De acordo com as 
informações da De-

Uma tapeçaria 
pegou fogo e assus-
tou moradores do 
bairro Santo Antô-
nio, no Guarujá. O 
incêndio aconteceu 
na tarde desta quin-
ta (17), no comércio 
que está localizado 
na Rua Alameda 
das Margaridas.

De acordo com 
o Corpo de Bom-
beiros, ninguém 
fi cou ferido no in-
cidente. A quan-

inquérito tramita 
na segunda Vara de 
Cubatão, desde 2010 
-processo 0004329-
26.2010.8.26.0157.

ARMA DO CRIME 
Um exame de ba-

lística, em 2015, já 

fesa Civil, não houve 
feridos no incidente 
nem qualquer ocor-
rência por conta do 
gás expelido na at-
mosfera. O órgão 
ainda afi rma que não 
foram registradas re-
clamações de mau 
cheiro ou qualquer 
outro tipo de incômo-
do por parte de mo-
radores que entraram 
em contato por telefo-
ne com a Administra-

ção Municipal e com-
plementa afi rmando 
que a Coordenadoria 
Municipal de Defesa 
Civil (Comdec) nem 
o Plano de Auxílio 
Mutuo (PAM), uti-
lizado em casos de 
acidentes, precisa-
ram ser acionados. O 
Corpo de Bombeiros 
também não precisou 
atuar na ocorrência.

A Petrobras tam-
bém informou que 

houve emissão de fu-
maça em uma unida-
de da Refi naria. 

A ocorrência foi 
controlada de ime-
diato, foi paralisada 
de forma preventiva. 
A empresa afi rma 
que não houve danos 
às pessoas e instala-
ções e que a RPBC 
segue operando nor-
malmente. As causas 
do vazamento serão 
apuradas.

tidade de chamas 
assustou morado-
res. Ainda segun-
do a corporação, a 
fumaça de grande 
proporção ocorreu 
pelo material super 
infl amável do esta-
belecimento. Qua-
tro viaturas foram 
deslocadas até o 
local, por volta das 
16 horas, para aten-
der a ocorrência. As 
causas do incêndio 
ainda são apuradas.

Divulgação

teria identifi cado o 
dono da arma do 
crime que, em tese, 
seria o autor ou man-
dante, já que a arma 
sempre esteve em 
sua posse. “Já se vão 
dez anos e não há, se-
quer, o indiciamento 
do acusado que, aca-
ba se benefi ciando 
do segredo de justiça 
para seguir normal-
mente suas ativida-
des e, através de me-
didas protelatórias, 
eventualmente se be-
nefi ciar da prescrição 
que se aproxima”, 
reclama o fi lho da ví-
tima, também verea-
dor Rafael Tucla. 

TODO MUNDO FALA
Desde a época do 

crime se espalhou 
pela cidade o boato 
de que a morte esta-
va ligada a questões 
relacionadas à  Saúde 
do Município e que o 
executor seria médico 
em Cubatão e tam-
bém delegado, numa 

cidade vizinha. Nas 
últimas semanas, an-
tes de morrer Tucla 
protagonizou um ver-
dadeiro embate con-
tra uma terceirizada 
da Saúde no municí-
pio e, de forma espe-
cífi ca, contra um casal 
de médicos. Inclusive 
a criação de uma Co-
missão investigava 
– CEV na área da saú-
de, foi seu último  ato 
ofi cial na Casa.

Nos senadinhos, 
Tucla alegava não te-
mer as ameaças que 
sofria e logo depois 
foi assassinado. 

ANTES DE MORRER
Acontece sepa-

rou os últimos dis-
cursos nas semanas 
que antecederam o 
assassinato, e que 
culmiram na abertu-
ra da Comissão in-
vestigativa propos-
ta por Tucla. Veja o 
conteúdo completo 
em: www.acontece-
digital.com.br.

Maior contri-
buinte da região, a 
Usiminas pagará, 
ainda neste mês de 
janeiro, o Imposto 
Predial, Territorial 
e Urbano (IPTU 
2020) à Prefeitura 
de Cubatão em cota 
única. 

O pagamento 
contribuirá com cer-
ca de R$ 29 milhões 
aos cofres públicos 
municipais. A Usina 
de Cubatão, instala-
da no polo indus-
trial do município, 
produz aços lami-
nados e gera cerca 
de 3.500 postos de 
trabalho diretos e 
indiretos na Baixa-
da Santista. 

Ao ser comuni-
cado do fato pelo 
diretor-executivo 
da Usina, Heltom 
Muzzi Martins, o 
prefeito Ademário 
Oliveira ressaltou, 
na ocasião, a im-
portância do rece-
bimento da integra-
lidade dos recursos 
em única parcela, 
para que seja pos-
sível a execução de 
ações planejadas 
pelo poder público 
em áreas sensíveis à 
comunidade, como 
saúde e educação.

Usina de 
Cubatão 

quita IPTU 
integral



0317 de janeiro de 2020acontecedigital.com.br

Guarujá celebra o padroeiro
com missa campal e orquestra

Fotos: Ygor Abreu/PMG

pérola do atlântico

Sob as bençãos de 
Santo Amaro, o bis-
po diocesano Dom 
Tarcísio Scaramussa 
e o Padre Márcio Fer-
nando de Castro cele-
bram na noite da úl-
tima quarta (15), uma 

missa campal em ho-
menagem ao padro-
eiro do Guarujá, que 
aconteceu em fren-
te a Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima 
e Santo Amaro. An-
tes da missa campal, 

uma procissão foi re-
alizada pelas ruas do 
bairro.

A missa encerrou 
uma novena realiza-
da pela paróquia em 
homenagem ao santo 
padroeiro do Guaru-

já e, como em todos 
os dias da novena, foi 
precedida da quer-
messe já tradicional 
na Cidade em cele-
bração ao dia do Pa-
droeiro, com barracas 
de doces, salgados e 

com música ao vivo.
A Orquestra e o 

Coral Municipal de 
Guarujá marcaram 
presença na progra-
mação do Dia de San-
to Amaro. A primeira 
apresentação acon-

teceu as 18 horas, na 
Igreja Matriz, e a se-
gunda às 20 horas na 
Praia de Pitangueiras. 
Os músicos executa-
ram um repertório 
composto de canções 
populares.

Duas escolas reformadas são entregues
Como parte da programação alusiva ao dia 

do Padroeiro, o prefeito Valter Suman entregou 
duas escolas totalmente reformadas.

A primeira delas (a esquerda), a Escola Mu-
nicipal de Educação Infantil Cônego Domênico 
Rangoni, foi entregue na última terça (14). A 
unidade fi ca na Vila Sapo e atende aproximada-
mente 250 crianças de quatro a cinco anos.

 Já a Escola Municipal Jacirema dos Santos 
Fontes, no Morrinhos I, que tem capacidade 
para 900 alunos do ensino fundamental I, é en-
tregue nesta sexta (17)

‘Eu Amo Perequê’
Outra importante sacada turística, que vai 

de encontro com a auto estima do guarujaense 
foi a inauguração do letreiro “Eu amo Pere-
quê”, no calçadão da Praia do Perequê (Rodo-
via Ariovaldo de Almeida Viana, km 7).

 O letreiro, feito de concreto, foi elaborado 
pelo artista Cris Lano e com grafi tagem de 
Willys Cavalcante, que desenvolveu uma arte 
para cada letra do “Eu Amo Perequê”. Os de-
senhos trazem referências à festa de São Pe-
dro, aos pescadores locais, barcos, frutos do 
mar e à Nossa Senhora dos Navegantes. O se-
cretário de Cultura e interino de Turismo ex-
plica que o intuito é fomentar o pertencimento 
e zelo dos munícipes, como também incenti-
var a área como mais um point turístico.

Novo pátio de veículos é entregue
Na quarta (15), a Prefeitura entregou o novo Pátio Municipal de Veí-

culos, com capacidade para receber dois mil veículos. O espaço tem uma 
área de 20 mil metros quadrados e é uma demanda oriunda de autuações 
de trânsito do Estado, Município e também de fi scalizações por parte dos 
órgãos de trânsito. O pátio fi ca na Rua João Silveira, na Vila Lígia e rece-
berá monitoramento 24 horas pela Guarda Civil Municipal.

Mais vagas nas creches
Nesta quinta (16), a Prefeitura anunciou a ampliação do número de 

vagas nas creches da rede municipal. São 500 vagas a mais disponíveis 
para os munícipes. Também foi entregue a reforma do Núcleo de Educa-
ção Infantil Conveniado (Neic) A Caminho da Luz, no Jardim Esplanada 
do Castelo. Além da reforma, o Neic ganhou novos espaços para atender 
melhor a garotada.
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MATRÍCULAS

PARA 2020
ABERTAS

Pingo de Gente

por Jaque Barbosa Jaque Barbosa
@jaqueeebarbosa
13 97414-8664jaquebarbosa@acontecedigital.com.br Parabéns

Beatriz Cortes

Mirian Santos, 

Locaseg

By Sydney Baladas

Fernanda Villarino, 

Clinica Art Pés
Chico da Adega

Ida Camargo

Sônia Sarabando

O retorno das atividades do Galpão Cultural não poderia ter sido melhor. A DOMINGUEIRA 2020 foi mais 
uma vez um sucesso!
‘Estamos profundamente felizes em promover um evento de lazer que só cresce a cada edição. É nítida a 
percepção de que em cada sorriso existe vida pulsante e uma carência enorme de diversão em Cubatão’, 
comenta Matheus Lípari, artista e colaborador do galpão. Foram 6 horas de evento, com discotecagem, 
escorregador e futebol de sabão, atividade sensorial com argila, bambolês, guerra de bambucha, aula de 
lamba aeróbica, banho de caminhão pipa e muita diversão para as mais de 400 pessoas que transitaram e 
participaram deste domingo no parque com a gente. Nosso agradecimento especial aos apoiadores Bazar 
Estrelas e Barraca Litoral Frutas e os artistas independentes que colaboraram com o evento. Querem sa-
ber mais? Acesse as redes @galpaoculturalcubatao e fi quem por dentro de toda programação.

Sander Newton

Aberta a temporada de eventos do Galpão Cultural

@samanthaesteticista 

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

Aproveitando o clima de festas de início de ano, Sueli 
do Vale reuniu os amigos  para celebrar seus 60 anos 
em grante estilo. O almoço foi regado a muito amor e 
alegria, no Espaço Acontece. Na foto, a aniversariante 
com o esposo Bira, da Gama Digital

SEXTA- 17 DE JANEIRO
Boteco Coração de Mãe 
18h aberto - Drinks, porções, espetinhos e 
cervejas gelada. Música ambiente. Rua: Sete 
de Setembro, 515 - Vila Nova/ Cubatão

Mangue Steak e Pub
20h: Nandox ao vivo. Praça Januário Estevam 
de Lara Dante – Vila Nova/ Cubatão

Samba Arena Portuários
21h: Samba da Mangueira/ Cleverson Luiz/ DJ 
Pezinho. Entrada: Ela R$5/ Ele R$10. Av. Fran-
cisco Manuel, 401- Jabaquara/ Santos

SÁBADO- 18 DE JANEIRO
Mangue Steak e Pub - 20h: Dose Acústica ao 
vivo, pop rock nacional e internacional.

Sedinha do Marapé
19h: Pagode 90’ com Márcio Art, Mistura, Beto 
do Reco e Caso Sério. Entrada:  Vendas de 
mesa (13) 99720-7162 - Rua Napoleão Laure-
ano, 172 – Marapé/ Santos

DOMINGO, 19 
12h: Feijuca dos Amigos by Jaque Barbosa
Feijoada a vontade. Samba Guetto e Felipão 
Santos ao vivo - Convites: R$30 (só antecipa-
do) com Ju Reis (13) 97401-1465

Reserva Team
Samba Guetto ao vivo a partir das 19h. Praça 

19h: Básico Lounge e Espetaria
Aniversário Zinho do Tempero
E mais: Beto do Reco/ Vavá e Márcio/ Ex é Ex/ 
Bom a Beça/ Rara União/ Ricardinho/ Caso 
Sério. Info: (13) 3345-0113 - Av. Afonso Pena, 
113 – Santos

Mais uma vez, os professores do Colégio ABC 
foram recebidos para o início de ano letivo com 
uma recepção acalorada e inserida num clima 
bem descontraído. Iniciaram o dia com as boas 
vindas da Direção e uma breve reunião.  
A diretoria deseja a todos os profi ssionais um 
2020 recheado de sucessos, conquistas e mui-
ta gratidão! 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  
Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172 editais de casamento
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: WILLIAM OLIVEIRA VITORINO DO NASCI-
MENTO e JANIALE DE OLIVEIRA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, coletor, RG n.º 375385794 - SSP/SP, CPF n.º 45168753817, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de julho de 
mil novecentos e noventa e seis (27/07/1996), residente na Rua Dom Pedro II, 431, 
apto.1, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de RAIMUNDO DA SILVA DO NAS-
CIMENTO, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 48 anos de idade, residen-
te em OURO BRANCO - MG e de PATRICIA OLIVEIRA VITORINO, de nacionalidade 
brasileira, segurança, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 410447675 - SSP/
SP, CPF n.º 46955881884, com 24 anos de idade, natural de LIMOEIRO - PE (Glória 
do Goiatá Dist Apoti -PE  Livro nº 1, fl s. nº 223, Termo nº 44), nascida no dia vinte 
e dois de maio de mil novecentos e noventa e cinco (22/05/1995), residente na 
Rua Dom Pedro II, 431, apto.1, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: jani.oliveira2205@
gmail.com, fi lha de MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasi-
leira, gari, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IRACEMA DE 
OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.   

Cubatão, 18 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: KAUÊ MISAEL DA SILVA e LOHANY 
DE SOUZA LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, RG n.º 388681858 - SSP/SP, CPF n.º 48693129805, com 20 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 196, fl s. nº 146, Termo 
nº 60250), nascido no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa 
e nove (26/04/1999), residente na Rua Caminho Padre Anchieta, 101, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de FRANCISCO MISAEL DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 51 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP e de MARIA DE LOURDES GORET DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de limpeza, com 57 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, monitora 
escolar, RG n.º 599114423 - SSP/SP, CPF n.º 50481759808, com 18 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 208, fl s. nº 10, Termo nº 
64890), nascida no dia oito de maio de dois mil e um (08/05/2001), residen-
te na Rua Caminho Padre Anchieta, 101, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de HERIBERTO ARAUJO DE LIMA, falecido há 10 anos e de 
ATIANE SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 36 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven-
ti a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 19 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: ELIAS CANUTO DE 
SOUSA e DÊNIA LEANDRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 182725030 - SSP/SP, CPF n.º 
07020474810, com 52 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 430, fl s. nº 131, Termo nº 170172), nascido no dia 
vinte e três de outubro de mil novecentos e sessenta e sete (23/10/1967), 
residente na RUA Paulo Cesar do Nascimento, 09, Vila Natal, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de IRINEU CANUTO DE SOUSA, de nacionalidade brasilei-
ra, falecido há 21 anos e de MARIA EUNICE DE SÁ SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aposentada, RG n.º 
20237841x - SSP/SP, CPF n.º 15920540800, com 48 anos de idade, natural 
de BELO HORIZONTE - MG (Belo Horizonte - MG 1º subdistrito  Livro nº 
471, fl s. nº 60, Termo nº 42818), nascida no dia dezoito de janeiro de mil 
novecentos e setenta e um (18/01/1971), residente na RUA Paulo Cesar 
do Nascimento, 09, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de VALDECI 
LEANDRO, de nacionalidade brasileira, falecido há 04 anos e de MARLY LE-
ANDRO, de nacionalidade brasileira, falecida há 26 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 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: GLAUBER GUSTAVO DOS SANTOS 
e JULIANA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, policial militar, RG n.º 27101113 - SSP/SP, CPF n.º 36105089813, com 
30 anos de idade, natural de SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, nascido no 
dia sete de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (07/11/1989), 
residente na Rua Armando Sales de Oliveira, 227, apto.23, Centro, Cubatão 
- SP, E-mail: ggs1989@gmail.com, fi lho de DARCI PEREIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 56 anos de idade, residente em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP e de MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar administrati va, com 55 anos de idade, 
residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, bacharel em direito, RG n.º 424243143 
- SSP/SP, CPF n.º 23056586801, com 32 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia oito de junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(08/06/1987), residente na Rua Armando Sales de Oliveira, 227, apto.23, 
Centro, Cubatão - SP, E-mail: juliana.limavw@hotmail.com, fi lha de LUCIA 
VANDA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, agente de trânsito, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. 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, 23 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: GENEILSON TIAGO DOS SANTOS e MARIA 
SUELLY LEITE FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, controlador de acesso, RG n.º 002894162 - SSP/SP, CPF n.º 70022785418, com 
23 anos de idade, natural de São Paulo do Pontengi - RN (São Paulo do Potengi-
-RN  Livro nº 33, fl s. nº 140, Termo nº 13937), nascido no dia vinte e um de abril 
de mil novecentos e noventa e seis (21/04/1996), residente na RUA Caminho do 
Maranhão, 946, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de GERÔNCIO SA-
BINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 51 anos de idade, 
residente em NATAL - RN e de SANDRA MARIA TIAGO DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 607315295 - SSP/
SP, CPF n.º 50562884890, com 16 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 220, fl s. nº 141, Termo nº 69797), nascida no dia primeiro de novembro 
de dois mil e três (01/11/2003), residente na RUA Caminho do Maranhão, 946, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de EGRINALDO DE SOUZA FERREIRA, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 41 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de CLAUDIA SIMONE CORREIA LEITE, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de serviços gerais, 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, 23 de dezembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: DANILO CARNEIRO GOMES 
DE LIMA e CLAUDEANE DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, calceteiro, RG n.º 454041172 - SSP/SP, CPF 
n.º 37727808814, com 32 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
(2º Subdistrito)  Livro nº 241, fl s. nº 67, Termo nº 78082), nascido no dia 
vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (22/09/1987), 
residente na Rodovia Padre Manoel, Km 66, Jardim Samaritá, SÃO VICEN-
TE - SP, E-mail: n/c, fi lho de MARCOS ANTONIO DE LIMA, falecido há 10 
anos e de SIMONE APARECIDA CARNEIRO GOMES, falecida há 4 anos . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
42492691X - SSP/SP, CPF n.º 48157056829, com 24 anos de idade, natural 
de NATAL - RN (Natal - RN  Livro nº 348, fl s. nº 27, Termo nº 210591), nas-
cida no dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(14/11/1995), residente na Avenida Ferroviária, 746, A, Vila dos Pesca-
dores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de CLAUDIA DO NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, domésti ca, com 40 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.   

Cubatão, 23 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: MATHEUS CARVALHO DE JESUS e KEILLA 
DE ARAUJO MARQUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrati vo, RG n.º 50282082 - SSP/SP, CPF n.º 46861765813, com 20 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 324, fl s. 
nº 43, Termo nº 127510), nascido no dia três de dezembro de mil novecentos e 
noventa e nove (03/12/1999), residente na RUA Primeiro de Maio, 501, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: matheuskeilla3@gmail.com, fi lho de JOSÉ CORREIA DE JE-
SUS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 47 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de JOSIFINA MARIA CARVALHO DE JESUS, de nacionalidade 
brasileira, cabeleireira, com 58 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra-
ti va, RG n.º 376518509 - SSP/SP, CPF n.º 47407316813, com 20 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 324, fl s. nº 180, Termo nº 
127785), nascida no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e nove 
(18/12/1999), residente na RUA Primeiro de Maio, 501, Vila Nova, Cubatão - SP, 
E-mail: keillaaraujo18@gmail.com, fi lha de RUBENS CICERO MARQUES, de nacio-
nalidade brasileira, pedreiro, com 47 anos de idade, residente em SÃO VICENTE 
- SP e de MARIA EDIVANIA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
40 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, 23 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: IRANYL MACHADO DE OLIVEIRA e 
BRUNA DOS SANTOS LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 44104244 - SSP/SP, CPF n.º 33409545859, com 35 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 209, 
fl s. nº 57, Termo nº 58953), nascido no dia dezesseis de maio de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (16/05/1984), residente na RUA Caminho Monte Serrat, 
33, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de IRANY MACHADO 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, falecido há 07 anos e de MARIA 
DE LOURDES OLIVEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 67 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 42802921 - SSP/SP, CPF n.º 
40504684841, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 167, fl s. nº 263, Termo nº 48825), nascida no dia dezoito de outubro de 
mil novecentos e noventa e quatro (18/10/1994), residente na RUA Caminho 
Monte Serrat, 33, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ 
CARLOS DOS SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, armador, com 49 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 
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, 03 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ROMILSON DA SILVA SANTOS e ROSE-
LI MARIA DE MÉLO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
vigilante, RG n.º 562726159 - SSP/SP, CPF n.º 05588223551, com 31 anos de 
idade, natural de BELÉM DE SÃO FRANCISCO - PE (Abaré-BA  Livro nº 10, fl s. nº 
521, Termo nº 10865), nascido no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oi-
tenta e oito (26/07/1988), residente na Rua Santa Filomena, 478, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de GERALDO GOMES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, agricultor, com 50 anos de idade, residente em ABARÉ - BA e de CLE-
MILDA DA SILVA SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 49 
anos de idade, residente em PIRIPÁ - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 366142446 - SSP/SP, CPF n.º 30210986816, 
com 38 anos de idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, nascida no 
dia quinze de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (15/01/1981), residente 
na Rua Santa Filomena, 478, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de 
JOSÉ MORENO DE MÉLO, falecido há 10 anos e de LUZINETE MARIA DE MÉLO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em SÃO 
LOURENÇO DA MATA - PE. Divorciada de Edson Claudino Rodrigues, conforme 
sentença datada de 22/08/2013, proferida pelo Juiz de Direito da  1ªVara do Foro 
de Cubatão-SP, nos autos de nº0002579-81.2013.8.26.0157. 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, 27 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: TIAGO FARIAS DO NASCIMENTO 
e ROSILEI DOS SANTOS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de loja, RG n.º 529976638 - SSP/SP, CPF n.º 
45884593848, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 184, fl s. nº 56, Termo nº 55384), nascido no dia vinte e sete de agosto de 
mil novecentos e noventa e sete (27/08/1997), residente na RUA Benedito 
Moreira César, 306, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ 
VICENTE DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 49 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de GIVANILDA FARIAS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
126424990 - SSP/SP, CPF n.º 08481508993, com 27 anos de idade, natural de 
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR (Bocaiúva do Sul-PR  Livro nº 06, fl s. nº 158, 
Termo nº 6534), nascida no dia seis de junho de mil novecentos e noventa e 
dois (06/06/1992), residente na RUA Benedito Moreira César, 306, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ARILDO DO ROCIO DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, falecido há 01 ano e de SYRLEI DO CARMO DOS SANTOS 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente 
em BOCAIÚVA DO SUL - PR. 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, 30 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: NIVALDO DO NASCIMENTO e VIL-
MA DE SOUZA ALMEIDA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 208227623 - SSP/SP, CPF n.º 09797622860, com 48 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e cinco de outubro 
de mil novecentos e setenta e um (25/10/1971), residente na RUA Sete de 
Setembro, 41, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de SECUNDINO DO 
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, falecido há 18 anos e de JOSEFA 
BISPO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar n.º 249591170 - SSP/SP n.º 09799454883, com 
48 anos de idade, natural de IGUATU - CE, nascida no dia vinte e um de abril 
de mil novecentos e setenta e um (21/04/1971), residente na RUA Sete de 
Setembro, 41, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de FRANCISCO ALMEI-
DA CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, falecido há 15 anos e de MARIA 
VILANI DE SOUZA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, falecida há 02 anos
Divorciada de Mauricio Oliveira da Silva, conforme sentença datada de 
04/02/2000, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº41/2000. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a 
e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 03 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: WAGNER SANTOS DA CON-
CEIÇÃO e MIRIAN PEREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 2058095707 - SSP/BA, CPF n.º 
08453371571, com 22 anos de idade, natural de Ipirá - BA (Serra Preta-BA  
Livro nº 48, fl s. nº 264, Termo nº 4938), nascido no dia vinte de julho de mil 
novecentos e noventa e sete (20/07/1997), residente na Rua Caminho Beira 
Mar, 55, Síti o Novo, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de GERMINIO GONZAGA 
DA CONCEIÇÃO, falecido há 6 anos e de VERONILZA NERI DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, lavradora, com 48 anos de idade, residente em 
SERRA PRETA - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, di-
vorciada, do lar, RG n.º 434155822 - SSP/SP, CPF n.º 21910522821, com 37 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de março 
de mil novecentos e oitenta e dois (28/03/1982), residente na Rua Cami-
nho Beira Mar, 55, Síti o Novo, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO 
VICENTE DOS SANTOS, falecido há 35 anos e de ALBERTINA PEREIRA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP. Divorciada de Wilson Pedro da Silva, conforme sentença 
datada de 10/08/2012, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara Cível da Co-
marca de Cubatão-SP, nos autos de nº734/12. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 03 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS 
e CREUSA MARIA DE SOUZA MELO. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, motorista, RG n.º 12585229 - SSP/SP, CPF n.º 28461681649, 
com 62 anos de idade, natural de VISCONDE DO RIO BRANCO - MG, nascido no 
dia vinte e três de abril de mil novecentos e cinquenta e sete (23/04/1957), resi-
dente na Rua dos Girassóis, 80, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: melocreusa389@
gmail.com, fi lho de DARCI FERREIRA DOS SANTOS, aposentado, com 83 anos de 
idade, residente em VISCONDE DO RIO BRANCO - MG e de ENERZITA TEIXEIRA 
DA SILVEIRA, aposentada, com 80 anos de idade, residente em VISCONDE DO RIO 
BRANCO - MGDivorciado de Maria das Graças de Paula conforme sentença data-
da de 09/09/2019  proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Visconde do Rio 
Branco-MG, nos autos de nº5001552-85.2019.8.13.0720. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 194836988 - SSP/SP, 
CPF n.º 80398600759, com 59 anos de idade, natural de GUIRICEMA - MG, nascida 
no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e sessenta (28/06/1960), residente 
na Rua dos Girassóis, 80, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: jbfsantosriobranco@
gmail.com, fi lha de BRAZ ANTONIO, falecido há 18 anos e de MARIA IZABEL DE 
SOUZA, falecida há 2 anos. Divorciada de Edmilson de Oliveira Melo conforme sen-
tença datada de 20/03/2019 proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara da Comarca 
de Cubatão-SP, nos autos de nº1000166-68.2019.8.26.0157. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 03 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCOS ROBERTO ALVES e 
ELENEIDE DANTAS CAJUÍ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, viúvo, Bibliotecário, RG n.º 225470615 - SSP/SP, CPF n.º 12134220864, 
com 50 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de ja-
neiro de mil novecentos e sessenta e nove (15/01/1969), residente na RUA 
Belarmino Amaral, 482, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lho de JOSÉ ALVES FILHO, de nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos 
e de DALILA RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES, de nacionalidade brasileira, 
falecida há 07 anosViúvo de Maria Cristi na de Oliveira Alves, conforme ter-
mo: 157202 lavrado às fl s:170 do Livro: C-247 do Cartório do 1º Subdistrito 
de Santos-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 353989046 - SSP/SP, CPF n.º 30563865865, com 42 anos de 
idade, natural de SENHOR DO BONFIM - BA, nascida no dia dezenove de 
julho de mil novecentos e setenta e sete (19/07/1977), residente na RUA 
Belarmino Amaral, 482, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de ARISVALDO CAJUÍ PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 70 anos de idade, residente em SENHOR DO BONFIM - BA e de 
EUNICE DANTAS CAJUÍ, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 
anos de idade, residente em SENHOR DO BONFIM - BA. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: RICARDO DE OLIVEIRA SILVA e VÂ-
NIA CRISTINA LIMA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, supervisor, RG n.º 25841127 - SSP/SP, CPF n.º 24970889856, com 
44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de novem-
bro de mil novecentos e setenta e cinco (01/11/1975), residente na Rua Sansão 
Costa Corrêa, 33, casa 01, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: ricardo.oliveira.csm@
gmail.com, fi lho de ANTONIO CLAUDOMIRO DA SILVA, falecido há 7 meses e 
de DALVA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, falecida há 25 anosDivorciado de Rose-
nilda Oliveira da Silva, conforme sentença datada de 13/11/2018, proferida 
pelo Juiz de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1004026-
14.20149.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, RG n.º 450552172 - SSP/SP, CPF n.º 35472271860, com 30 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 133, fl s. nº 159, Termo 
nº 35189), nascida no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (14/02/1989), residente na Rua Sansão Costa Corrêa, 33, casa 01, Bolsão 
9, Cubatão - SP, E-mail: vaniacristi na711@gmail.com, fi lha de GILSON DA SILVA 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 48 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de ELAINE CRISTINA DA SILVA LIMA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 43 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, 06 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: PAULO CESAR DE SOUZA LIMA e 
JEANNEFER BIANC VAZ DA CRUZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, assistente de logísti ca, RG n.º 27033795 - SSP/SP, CPF n.º 
22882145896, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
onze de julho de mil novecentos e oitenta e oito (11/07/1988), residente na 
RUA Dom Pedro I, 589, apto: 22, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: paulo_shore@
hotmail.com, fi lho de CEZAR DE SOUZA LIMA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSELI SOARES 
DE MOURA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, resi-
dente em Cubatão – SP. Divorciado de Hannah Natasha Dantas do nascimen-
to, conforme sentença datada de 04/12/2017, proferida pelo Juízo de Direito 
da 4ª Vara do Foro de Cubatão, nos autos de nº1002085-63.2017.8.26.0157. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente adminis-
trati va, RG n.º 5741054 - SSP/SC, CPF n.º 41984408836, com 26 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de junho de mil novecentos 
e noventa e três (22/06/1993), residente na RUA Dom Pedro I, 589, apto: 22, 
Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: Jenniferbiancvaz@gmail.com, fi lha de EDSON 
VIEIRA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 49 anos de ida-
de, residente em JOINVILLE - SC e de LUANA VAZ DA CRUZ, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 45 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, 06 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ REMY SABINO VICEN-
TE e ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, fi scal de loja, RG n.º 13224934 - SSP/SP, CPF n.º 
05123391800, com 56 anos de idade, natural de PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL 
(Palmeira dos Índios-AL  Livro nº 2, fl s. nº 70, Termo nº 1075), nascido no 
dia dezoito de outubro de mil novecentos e sessenta e três (18/10/1963), 
residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, bloco 03, apt.42, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOÃO SABINO VICENTE, falecido há 
10 anos e de HELENA DA CRUZ VICENTE, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 79 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de enfermagem, RG n.º 
30975549 - SSP/SP, CPF n.º 30096249803, com 40 anos de idade, natural de 
DUQUE DE CAXIAS - RJ, nascida no dia trinta de março de mil novecentos 
e setenta e nove (30/03/1979), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, 
bloco 03, apt.42, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: anapaula.cruz10@
hotmail.com, fi lha de JOSÉ JOÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CREUZA 
CRUZ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 61 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Almir Alves, conforme 
sentença datada de 23/08/2019, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1002924-20.2019.8.26.0157. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: KLEBERSON OLIVEIRA DA SILVA e 
SCARLAT CRISTINY MARTIN DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 46016363 - SSP/SP, CPF n.º 
38287272807, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 135, fl s. nº 269, Termo nº 36095), nascido no dia vinte e oito de junho de 
mil novecentos e oitenta e nove (28/06/1989), residente na AVENIDA Prin-
cipal, 907, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSEMAR JOSÉ 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de caixa, RG n.º 360078515 - SSP/SP, CPF n.º 42776410832, com 26 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 161, fl s. nº 86, Termo nº 
46260), nascida no dia treze de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(13/09/1993), residente na AVENIDA Principal, 907, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lha de EDMILSON JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
eletricista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CRISTIANE 
MARTIN GODOY, de nacionalidade brasileira, técnica em enfermagem, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 06 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: KLEBERSON DOS SANTOS 
ALMEIDA PEREIRA e AMANDA DE NOVAES OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, apontador, RG n.º 42977100 - SSP/
SP, CPF n.º 37628234801, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e noventa e qua-
tro (28/06/1994), residente na Rua Demésio Tomé dos Santos, 33, Costa 
Muniz, Cubatão - SP, E-mail: klebinho_cm@hotmail.com, fi lho de SINVAL 
SANTOS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 62 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ANALIA DOS SANTOS AL-
MEIDA, de nacionalidade brasileira, vendedora autônoma, com 59 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, coordenadora, RG n.º 457068383 - SSP/SP, CPF 
n.º 45014767885, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (07/02/1997), 
residente na Rua Demésio Tomé dos Santos, 33, Costa Muniz, Cubatão - SP, 
E-mail: amandanovaes8844@gmail.com, fi lha de JOSÉ DE ASSIZ OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, soldador, com 73 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de AIDÊ OLIVEIRA DE NOVAES, de nacionalidade brasileira, 
faxineira, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem sou-
ber 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 janeiro de 2020
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: BRUNO MESQUITA 
MESSIAS e MYRELLA MARIANE DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 40251302 - SSP/SP, CPF n.º 
43435716886, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Li-
vro nº 158, fl s. nº 254, Termo nº 45234), nascido no dia doze de maio de mil 
novecentos e noventa e três (12/05/1993), residente na AVENIDA Marti ns 
Francisco, 285, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de FLAVIO 
DE OLIVEIRA MESSIAS, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 47 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ZULEIGA MESQUITA, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
368081540 - SSP/SP, CPF n.º 47616368824, com 23 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 179, fl s. nº 71, Termo nº 53409), nascida 
no dia vinte de novembro de mil novecentos e noventa e seis (20/11/1996), 
residente na RUA Nossa Senhora da Aparecida, 235, Vila São José, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lha de RICARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ad-
ministrador, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de QUITE-
RIA FERREIRA BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, operadora de 
caixa, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de janeiro de 2020
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: VITOR ARAUJO SILVA e 
EVANÍ ROCHA DOS REIS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, motorista, RG n.º 209567466 - SSP/SP, CPF n.º 108240748/82, 
com 49 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 37, 
fl s. nº 107, Termo nº 28488), nascido no dia onze de maio de mil novecen-
tos e setenta (11/05/1970), residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 
bloco H 1, apt.13, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de PEDRO SILVA, 
falecido há 3 anos e de ELVIRA ARAUJO SILVA, falecida há 3 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços 
gerais, RG n.º 45835742X - SSP/SP, CPF n.º 36652095874, com 32 anos 
de idade, natural de MORRO DO CHAPÉU - BA (Morro do Chapéu-BA  Li-
vro nº 67, fl s. nº 249, Termo nº 12896), nascida no dia trinta e um de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (31/12/1987), residente na 
Rua Manuel Mathias de Souza, bloco H 1, apt.22, Bolsão 7, Cubatão - SP, 
E-mail: eva123ni@gmail.com, fi lha de RAIMUNDO MARTINS DOS REIS, de 
nacionalidade brasileira, ajudante, com 49 anos de idade, residente em 
SÃO MIGUEL ARCANJO - SP e de GECILENE CARVALHO DA ROCHA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em MORRO 
DO CHAPÉU - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publica-
do pela Imprensa Local.   

Cubatão, 08 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JIVANILDO ANTONIO DOS 
SANTOS e JOELMA FERREIRA MOTA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 35147361 - SSP/
SP, CPF n.º 22763245897, com 34 anos de idade, natural de LIMOEIRO DE 
ANADIA - AL (Limoeiro de Anadia-AL  Livro nº 30, fl s. nº 253, Termo nº 
10470), nascido no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(10/05/1985), residente na RUA São Francisco de Assis, 33, Vila São José, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JEORGE ANTONIO DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em 
ARAPIRACA - AL e de MARIA DO CARMO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 72 anos de idade, residente em ARAPIRACA - 
AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
serviços gerais, RG n.º 401437619 - SSP/SP, CPF n.º 38304876817, com 34 
anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 18º Subdistrito - 
Ipiranga  Livro nº 98, fl s. nº 117, Termo nº 58304), nascida no dia trinta de 
agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (30/08/1985), residente na RUA 
São Francisco de Assis, 33, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
JOSÉ BARROSO MOTA, de nacionalidade brasileira, falecido há 02 anos e de 
SEBASTIANA FERREIRA MOTA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 08 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: WALDNEI FERREIRA DE ALMEIDA 
e ELAINE CRISTINA SILVA DO ROSÁRIO. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciado, técnico em enfermagem, RG n.º 333703431 - SSP/
SP, CPF n.º 29614549807, com 40 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascido no dia dezessete de outubro de mil novecentos e setenta e nove 
(17/10/1979), residente na Avenida Joaquim Miguel Couto, 1247, casa 2, 
Vila Paulista, Cubatão - SP, E-mail: wawl.familia@gmail.com, fi lho de WALTER 
GOMES DE ALMEIDA, falecido há 7 anos e de EDMÉIA DA CONCEIÇÃO FER-
REIRA DE ALMEIDA, do lar, com 54 anos de idade, residente em SÃO VICEN-
TE - SPDivorciado de Adelaine Correia de Lima conforme sentença datada de 
25/09/2019 proferida pela Juiza de Direito do CEJUSC de São Vicente-SP, nos 
autos de nº0007044-85.2019.8.26.0590. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, cuidadora de idosos, RG n.º 282317272 - SSP/SP, 
CPF n.º 95516506549, com 41 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida 
no dia vinte de novembro de mil novecentos e setenta e oito (20/11/1978), 
residente na Avenida Joaquim Miguel Couto, 1247, casa 2, Vila Paulista, Cuba-
tão - SP, E-mail: nanycrika28@hotmail.com, fi lha de EDIVALDO MENEZES DO 
ROSÁRIO, falecido há mais de 20 anos e de MARIA GECILDE SILVA DO ROSÁ-
RIO, do lar, com 64 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Divorciada 
de Anaxmando Lira Soster conforme Escritura Pública lavrada pelo 2ºTabelião 
de Notas de Cubatão-SP, no livro nº125, fl s.49/52 aos 18/06/2012. 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, 08 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: FELIPE DE SOUZA GUIMARÃES e 
PRISCILA DE OLIVEIRA VIEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 487516187 - SSP/SP, CPF n.º 40429779879, 
com 30 anos de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ, nascido no dia dezoito 
de julho de mil novecentos e oitenta e nove (18/07/1989), residente na Rua 
Amaral Neto. Caminho Santa Madalena, 30, Vila dos Pescadores, Cubatão - 
SP, E-mail: felipesgturino18@gmail.com, fi lho de CESAR GONÇALVES GUIMA-
RÃES, de nacionalidade brasileira, segurança de carro forte, com 58 anos de 
idade, residente em BELFORD ROXO - RJ e de NAZILDA FERREIRA DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 56 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
auxiliar de logísti ca, RG n.º 486096658 - SSP/SP, CPF n.º 40192861832, com 30 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e nove (04/12/1989), residente na Rua Maria Almei-
da Torres, 135, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: priscioliveiravieira@gmail.
com, fi lha de SEVERINO FERNANDES VIEIRA, Encarregado de Mecânica, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SILVIA REGINA DE OLIVEIRA 
VIEIRA, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Marcio Henrique Souza de Deus conforme sentença datada de 09/02/2018 
proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos 
de nº1000306-39.2018.8.26.0157. 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, 09 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: MATHEUS CRUZ DOS SANTOS e 
ALINE NASCIMENTO MELO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 397048695 - SSP/SP, CPF n.º 
46660415831, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
quinze de agosto de mil novecentos e noventa e oito (15/08/1998), residente 
na RUA 7 de Setembro, 248, Ap.33, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: matheus.
cruz29@hotmail.com, fi lho de GILBERTO DE SOUZA DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, encarregado de manutenção, com 42 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, técnica de enfermagem, com 40 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, denti s-
ta, RG n.º 295369541 - SSP/SP, CPF n.º 41289562873, com 28 anos de idade, 
natural de QUATÁ - SP, nascida no dia trinta e um de maio de mil novecentos e 
noventa e um (31/05/1991), residente na RUA 7 de Setembro, 248, Ap.33, Vila 
Nova, Cubatão - SP, E-mail: aline_sma88@hotmail.com, fi lha de SEVERINO 
JOSÉ DE MELO, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 68 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ZILDA SEBASTIANA DO NASCIMENTO MELO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP. Divorciada de Cristi an José Rodrigues dos Santos, conforme sentença 
datada aos 28/11/2017, proferida pela Juíza de Direito CEJUSC do Foro de São 
Vicente-SP, nos autos de nº0012851-57.2017.8.26.0590. 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 janeiro de 2020
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: MOIZES LUIZ SILVA DE 
SANTANA e ERLANE DE PAULA FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, marceneiro, RG n.º 582133877 - SSP/SP, CPF 
n.º 50500611807, com 19 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicen-
te de Carvalho-SP  Livro nº 129, fl s. nº 69, Termo nº 59992), nascido no dia 
dez de junho de dois mil (10/06/2000), residente na Rua São Leopoldo, 
1003, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ADRIANO LUIZ 
DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 40 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARILENE MARIA DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, 
RG n.º 520217238 - SSP/SP, CPF n.º 48079079803, com 19 anos de idade, 
natural de CAMPO MAIOR - PI (Cubatão-SP  Livro nº 205, fl s. nº 344, Termo 
nº 64030), nascida no dia treze de novembro de dois mil (13/11/2000), 
residente na Rua São Leopoldo, 1003, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de ANTONIO JOSÉ FERREIRA, de nacionalidade brasileira, solda-
dor, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCISCA 
MARIA DE PAULA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 39 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 11 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: CLEITON SANTOS DA SILVA 
e EMILY CRISTINA ELIAS DOS ANJOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 48610294 - SSP/SP, CPF n.º 
41823545831, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e um (01/10/1991), 
residente na Rua Roberto Mario Santi ni, 266, apto.212, Jardim Real, Cuba-
tão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ CLAUDIO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de NAIR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, boleira, com 46 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 44399410 - SSP/SP, CPF n.º 
35687482822, com 33 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 
1º Subdistrito  Livro nº 100, fl s. nº 265, Termo nº 61447), nascida no dia 
onze de março de mil novecentos e oitenta e seis (11/03/1986), residente 
na Rua Roberto Mario Santi ni, 266, apto.212, Jardim Real, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de JAIR DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, chefe de 
mecânica, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDNA 
APARECIDA ELIAS DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, microempresá-
ria, 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, 13 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ADRIANO NASCIMENTO DE PAULA 
e DAIANE MARIA DE SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 402995107 - SSP/SP, CPF n.º 
38234179837, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Sub-
distrito  Livro nº 120, fl s. nº 27, Termo nº 72926), nascido no dia trinta de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e oito (30/03/1988), residente na Rua Sansão 
Costa Correia, 33, bl.G, casa 1, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: adriano__didi@
hotmail.com, fi lho de JURANDIR SERAFIM DE PAULA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GER-
CINA PEDRO NASCIMENTO DE PAULA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, RG n.º 479933686 - SSP/
SP, CPF n.º 39307388806, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (San-
tos - 1º Subdistrito  Livro nº 159, fl s. nº 37, Termo nº 96245), nascida no dia 
doze de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (12/01/1992), residente 
na Rua Mario Jorge de Oliveira, 30G, casa 1G, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: 
dai_gfc@hotmail.com, fi lha de DAMIÃO MELO DE SANTANA, de nacionalida-
de brasileira, soldador, com 55 anos de idade, residente em CANOINHAS - SC 
e de MARIA SEVERINA DE SANTANA, 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, 13 de janeiro de 2020
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 ROBERTO SANTANA DIAS 
e CLARINEUZA DO CARMO ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de estocagem e expedição, RG n.º 443972989 - 
SSP/SP, CPF n.º 30010405801, com 38 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e um 
(20/09/1981), residente na Rua Caminho São Marcos, 89, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: jroberto kl@hotmail.com, fi lho de JOSÉ MARTINS 
DIAS, de nacionalidade brasileira, falecido há 34 anos e de IRENE MARIA DE 
SANTANA DIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos de idade, 
residente em VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 484134966 - SSP/SP, 
CPF n.º 37833947830, com 28 anos de idade, natural de Ipirá - BA, nascida 
no dia oito de agosto de mil novecentos e noventa e um (08/08/1991), resi-
dente na Rua Caminho São Marcos, 89, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: 
kalyazaze09@gmail.com, fi lha de ADENOR DA SILVA ALVES, falecido há 3 

anos e de CLARICE DO CARMO ALVES, falecida há 5 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 Impren-
sa Local.   

                                               Cubatão, 27 de dezembro de 2019
                                               O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresen-
taram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: WALDNEI FERREIRA DE 
ALMEIDA e ELAINE CRISTINA SILVA DO ROSÁRIO. 
Sendo a pretendente, divorciada de Anaxmando 
Lira Soster conforme Escritura Pública lavrada 
pelo 2ºTabelião de Notas de Cubatão-SP, no livro 
nº125, fl s.49/52 aos 16/12/2011.  
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, 08 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: RANIELI PEREI-
RA DA SILVA SANTOS e MARCYELLE SILVEIRA 
FAUSTINO. Tendo o  pretendente 24 anos de 
idade.
Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven-
ti a e publicado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: GENEILSON 
TIAGO DOS SANTOS e MARIA SUELLY LEITE 
FERREIRA. Sendo o pretendente, natural de 
SÃO PAULO DO POTENGI - RN.
Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Ser-
venti a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 14 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresenta-
ram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CLAUDIO FELIX DOS SAN-
TOS e SELMA RODRIGUES DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, natural de PALMEIRINA - PE.
Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven-
ti a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 14 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 - Centro - Cubatão
13 336-4894 | 3372-7409

Em meio a polê-
mica da eleição da 
paulista Camila Silva 
como rainha do car-
naval carioca, uma 
invasão de rainhas 
de bateria tomam 
conta do carnaval da 
região. 

A campeã União 
Imperial que já nos 
presenteou com a 
beleza de Scheila 
Carvalho e Evelyn 
Bastos, em 2020 vai 
animar ainda mais 
o seu desfi le com a 
presença de Vivia-
ne Araújo reinando 
a frente do Balanço 
Verde e Rosa.

 A super rainha 
do carnaval paulista 
e carioca Camila Sil-
va, foi coroada como 
á apresentar a bate-
ria Chapa Quente 
no desfi le de 2020 da 
Unidos dos Morros. 
Francine Carvalho 
outra beldade do car-
naval paulistano será 
a rainha da Magia 
Xisnoveana que vai 
homenagear Bertio-
ga em 2020.

E nesse último do-
mingo em uma boni-
ta festa, os Guardiões 
da Vila apresentaram 

Começou a segunda edição da Copa Litoral de Futebol, categoria sub 11, sub 13 e sub 15.
Colaborador do Acontece, o repórter Washington Luiz foi um dos homenageados na abertura 
do evento, por sua contribuição ao esporte na região.

SEJAM TODAS BEM VINDAS

a também paulistana 
Tati Minerato como 
sua nova rainha que 
prometeu sacudir a ar-
quibancada no desfi le 
da Vila Mathias. 

Pensa que alguém 
vai achar ruim com 
tanta mulata exporta-
ção ? Vai nada, beleza 
nunca é demais, ainda 
mais aqui em nossas 
praias onde nossas 
Rainhas, Princesas, 
Madrinhas e Musas 
brotam todos os dias 
em nossos jardins. 

Venham todas, pois 
estamos de braços 
abertos à espera de 
gente alegre, bonita e 
amiga pra brincar jun-
to com a gente nessa 
terra da Caridade e da 
Liberdade. 

Sejam todas 
bem vindas !!!!

Izildo dos Santos

O recorde mundial foi supe-
rado: o ‘Rei dos toques’ percor-
reu 6 km em 54 minutos (meta 
era menos de 1h) fazendo em-
baixadinhas sem deixar a bola 
cair. A prova, realizada na pre-
sença de testemunhas, aconte-
ceu no Poliesportivo  Cubatão. 

Este mês o atleta tenta supe-
rar  recordes de dois ingleses. 
A primeira foi concluída com 
êxito neste domingo, quando 
superou os ‘5,8 km em 1 hora’ 
de Jhon Farworth. Neste do-
mingo, 19, deverá percorrer 

Recorde mundial de embaixadinhas

ASSOCIAÇÃO LUSO-BRASILEIRA DE CUBATÃO
FUNDADA EM 10 DE JUNHO DE 2006

Pelo presente Edital fi cam convidados todos senhores associados que 
estejam em pleno gozo de seus direitos para comparecerem a Assem-
bléia geral extraordinária que será realizada, na rua São José nº 98, 
Loja 5 – Galeria Wagner Tenório, Centro – Cubatão, no próximo dia 
24 de janeiro de 2020 com inicio em primeira chamada as 18 horas, 
com a presença mínima de dois terços dos associados ou em segunda 
chamada as 19:00 horas com qualquer número em conformidade e 
em cumprimento dos arti gos, 38, 39 e 40 e seus parágrafos do estatuto 
social em vigor, para apreciar e votar a seguinte ordem do dia:

1) Eleição da mesa  Diretora dos trabalhos;
2) Regularizar o mandato da diretoria de 2016/2018, bem 
como da ata de eleicão do conselho deliberati vo, Conselho fi scal, e 
Diretoria e o registro das atas do referido período;
3) Regularizar o mandato do ano de 2019;
4) Assuntos Gerais.

Cubatão, 17 de janeiro de 2020
Manoel Deodoro de Almeida Chagas
Presidente do Conselho Deliberati vo 

21 km sem deixar a bola cair 
para superar os atuais 20 km 
de Matt Wolstenholme: a exi-
gência é menor do que os 22,4 
km que já atingiu em 13 de fe-
vereiro de 2018 quando assu-
miu o Ranking Brasil.

 José Antônio Araújo Perei-
ra, o Toninho da Elétrica, é co-
nhecido como ‘Rei dos Toques’ 
em Portugal, onde mora atual-
mente. Ele veio à cidade natal, 
para registrar o momento his-
tórico, com ‘apoio da Prefeitu-
ra/Semes e rever os amigos.

No Brasil para o grande feito  
atleta visitou o Jornal Acontece
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ENCONTRO

Chá das Comadres fala de 
Empreendedorismo Feminino

Tarde contou com rodada de negócios e palestra ministrada pela gestora de negócios para mulheres, 
Gi Toledo. Encontro é idealizado e mediado pela jornalista Jaque Barbosa

Mulheres empreen-
dedoras se reuniram 
no último sábado, 11, 
para falar de negócios 
no Espaço Acontece.

Encabeçado pela 
jornalista Jaque Bar-
bosa, o Chá das Co-
madres tem o obje-
tivo de fortalecer as 
mulheres, empoderar 
e discutir temas atu-
ais sempre com a par-
ticipação de especia-

lista no assunto a ser 
explorado.

Nessa edição, que 
abriu a temporada 
2020, a gestora de car-
reiras e negócios para 
mulheres, Gi Toledo 
falou sobre Empre-
ender X Vender com 
conteúdo exclusivo 
do método CHÁ com 
TPM (CHÁ: Conheci-
mento - Habilidade - 
Atitude) TPM (Tema 

Fotos:  Scarlat SilvaPara Mulheres), con-
teúdo que roda o 
Brasil com Gi Toledo 
formando mulheres 
empreendedoras e do-
nas de si.

Além de bate papo, 
muitas anotações e 
troca de experiência. 
Durante o coffee break 
as meninas puderam 
expor seus trabalhos, 
vender e negociar na 
rodada de negócios, 

que encerrou a pro-
gramação do Chá das 
Comadres.

A próxima edição 
do Chá será aberta 
para toda mulher em-
preendedora, e volta-
da para profi ssionais 
da beleza. Em breve a 
data será divulgada.

O Chá das Co-
madres é totalmen-
te grauito e acontece 
uma vez por mês.


