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21 anos

A história da Vila Parisi encenada

Casa cheia 
na Feijuca 
dos Amigos

Uma cidade que não 
inclui seus deficientes, 
é por si deficiente

NO CRUZEIRO QUINHENTISTA

INCLUSÃO SEM FRONTEIRAS

Gabriel Nascimento

BY JAQUE BARBOSA

Coletivo 302 traz de volta à Cubatão a peça 
teatral que conta a história da vila que sur-
giu no coração do Polo Industrial. 

Relatos de antigos moradores, a perspectiva 
de vida e o dia a dia da Vila Parisi contados 
em meio ao cenário urbano da Cidade.  06

Recepcionando 
quase 200 pessoas, a 
Feijuca dos Amigos 
by Jaque Barbosa lo-
tou o Espaço Acon-
tece. Dia 09/02 tem 
mais e os convites já 
estão a venda. 04

Vereadores desti-
nam emendas im-
positivas em torno 
de R$ 1 milhão e 
meio para a ins-
talação do serviço 
pioneiro de equo-
terapia, no Parque 

Cotia Pará. Crian-
ças com autismo, 
necessidades loco-
motoras e sindro-
me de down, terão 
auxilio em seus 
tratamento através 
do serviço.  02

Os vereadores Rafael Tucla, Lala, Anderson Veterinário e Cléber do Cavaco, comemoram este avanço para Cubatão

Imagem da 
Semana

Sem perder a fé, a pequena Yasmin 
lutou com todas as forças e inundou 
as redes sociais numa corrente de 
esperança, até que encontrou um 
doador 100% compatível e poderá 
iniciar o tratamento para vencer a 
leucemia mielóide. A doadora, será 
sua irmã, Ana Lívia  06

Guarda 
Municipal 
será 
prioridade

Durante a posse, 
novo secretário 
de Segurança 
Pública falou das 
prioridades para 
2020. Guarda 
Municipal será 
foco principal 02
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NO COTIA-PARÁ

SEGURANÇA PÚBLICA

Vereadores destinam emendas 
impositivas para Equoterapia

Mange prioriza criação da Guarda

Em união de esfor-
ços, os vereadores Ra-
fael Tucla, Anderson 
de Lana, Lalá e Cléber 
do Cavaco destina-
ram emendas impo-
sitivas no entorno de 
1 milhão e meio de 
reais para a instalação 
do serviço pioneiro de 
equoterapia, no Par-
que Cotia-Pará.

No último dia 22, 
os vereadores realiza-
ram uma visita à as-
sociação Equoterapia 
na cidade de Santos 

para conhecer as ins-
talações e como é re-
alizado o tratamento 
de crianças com ca-
valos. Segundo o que 
foi apurado pelos ve-
readores, o valor de 
1 milhão e meio de 
reais é sufi ciente para 
a instalação do servi-
ço, que auxilia no tra-
tamento de crianças 
com necessidades lo-
comotoras, entre ou-
tras como autismo e 
síndrome de down.

JORNALISTA CIDO BARBOSA
Diretor Presidente 
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O vereador Rafael Tucla que 
é autor da Lei que cria a política 
municipal de proteção aos direitos 
dos portadores da síndrome do es-
pectro autista e tem lutado em seu 
mandato pela instalação da clínica 
escola para autistas, enfatizou que 
a instalação e oferta do tratamento 
de crianças através da equoterapia 
será um avanço para e uma impor-
tante ferramenta que fortalecerá o 
sistema da saúde da cidade.

Recentemente, o prefeito Ade-
mário esteve visitando o Parque 
Cotia-Pará e assumiu o compromis-
so de dar celeridade à liberação das 
emendas e aos trâmites para a ces-
são do espaço para a entidade espe-
cializada.

O vereador Anderson, que 
também é médico veterinário, 
defende a instalação do trata-
mento com cavalos na cidade 
pelo fato dele promover a in-
teração entre animais e seres 
humanos, o que torna o trata-
mento mais efi caz. O resultado 
é fantástico e notório, afi rma o 
vereador.

O vereador Lalá avalia que 
o tratamento de equoterapia 
facilitará o atendimento e a 
inclusão das crianças que pos-
suam defi ciências, pois, além 
da questão de saúde, a terapia 
com cavalos ajudará na auto-
estima das crianças e dos pa-
cientes. A oferta do tratamen-
to através da equoterapia é um 
serviço pioneiro e de extrema 
importância, disse o vereador.

O vereador Cléber do Cava-
co acredita que a instalação da 
terapia com cavalos possibili-
tará às crianças da cidade um 
tratamento mais digno e efi caz 
no tratamento das diversas sín-
dromes, devolvendo às famílias 
a dignidade através do acesso a 
tratamentos mais efi cientes.

Aconteceu na últi-
ma segunda, 20, a pos-
se do novo secretário 
de Segurança Pública 
em Cubatão no gabine-
te do prefeito. Wander-
ley Mange é delegado 
aposentado com vasto 
conhecimento na área.

Durante sua fala, 
Mange frisou que a 
Secretaria irá atuar for-
temente no combate a 
violência doméstica, 

Conforme noticiado por Acontece, o ex delegado Wanderley Mange tomou posse como secretário da 
Segurança Pública em Cubatão esta semana

garantindo o direito da 
mulher. O secretário 
também pontuou qual 
será a sua principal 
prioridade: a implan-
tação da Guarda Civil 
Municipal.

Sobre as câmeras 
de monitoramento, o 
secretário comentou 
que o trabalho é para 
que sejam implantadas 
ainda esse ano. O ma-
peamento dos pontos 

mais críticos da cidade 
já está sendo feito e as 
câmeras vão dar agi-
lidade aos inquéritos 
por meio das imagens.

Entre as autorida-
des presentes, estavam 
o prefeito de Cubatão 
Ademário Oliveira, o 
presidente da Câmara 
Roxinho, o ex prefeito 
Nei Serra e a delegada 
da mulher Mayla Fer-
reira Hadid.

Jaque Barbosa

cidobarbosa@uol.com.br
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Nova Diretoria Executiva do CIDE
O Centro de Integração e Desenvolvimento (Cide) elegeu no último mês de dezembro a sua nova 
gestão para os próximos dois anos

A Diretoria Exe-
cutiva passa a ser re-
presentada por um 
único diretor execu-
tivo, Ricardo Salgado 
e Silva. Antes, a área 
era composta por três 
representantes de seu 
Conselho Diretor. A 
entidade também in-
cluiu em sua estrutu-
ra organizacional um 
Comitê Consultivo, 
formado por três con-
selheiros.

Ricardo é enge-
nheiro, com especia-
lização em Logística 
e Gestão Competitiva. 
Tem experiência nas 
áreas de Processos Si-
derúrgicos, Logística, 
Segurança e Medici-
na do Trabalho, Meio 
Ambiente, Gestão de 
Produção e Relacio-
namento Institucio-
nal e Governamental. 
Passou por empresas 
como Banco Nacio-
nal, Codesp, Cosipa, 
CPEA e Prefeitura 
Municipal de Santos.

Posicionamento
Em mais uma nova 

etapa, a gestão do 
Condomínio Indus-
trial, em sinergia com 
o Centro das Indús-
trias do Estado de São 
Paulo (Ciesp) – Re-
gional de Cubatão, 
dará continuidade ao 
seu principal objetivo: 
trabalhar pelo desen-
volvimento sustentá-
vel do Polo Industrial 
de Cubatão, por meio 
de ações e atrativos 
socioeconômicos vol-
tados aos principais 
segmentos de base do 
País: Químico, Petro-
químico, Siderúrgico 
e de Fertilizantes.

O condomínio per-
manecerá atuando 
com as indústrias in-
tegradas, contribuin-
do voluntariamente 
em ações e projetos 
inovadores por meio 
das Comissões Técni-
cas e Grupos de Tra-
balho. Formados por 
profi ssionais repre-

sentantes das empre-
sas, os núcleos atuam 
em temas relaciona-
dos à segurança, meio 
ambiente, logística, 
saúde, responsabili-
dade social, recursos 
humanos, assuntos 
jurídicos, entre ou-
tros. As iniciativas 
contam com o apoio 
da sociedade, poder 
público e demais ins-
tituições para que os 
resultados auxiliem 
diretamente no cres-
cimento de Cubatão e 
toda a região.

Projetos 
em execução
Cubatão – A Fábri-

ca de Oportunidades: 
uma das iniciativas 
inaugurais do condo-
mínio e já está em exe-
cução. Com o apoio 
da Prefeitura Muni-
cipal na identifi cação 
de áreas disponíveis 
e oferta de incentivos 
fi scais exclusivos para 
novos empreendi-

mentos – projeto san-
cionado pela Câmara 
da cidade no fi m de 
2019 –, estão sendo 
realizadas visitas às 
principais câmaras 
de comércio e asso-
ciações do mundo no 
Brasil para divulgar 
as principais razões 
que o município ofe-
rece para a instalação 
de novas indústrias, 
principalmente as de 
transformação, que 
utilizam os insumos 
de base das empresas 
já instaladas no Polo 
Industrial na fabrica-
ção de seus produtos.

Situada em um lo-
cal estratégico, próxi-
ma ao Porto de San-
tos (SP) e à capital de 
São Paulo, estado do 
maior mercado con-
sumidor do Brasil, 
Cubatão dispõe de 
ótimos recursos como 
água, energia, sistema 
logístico completo de 
rodovias e ferrovias 
e mão de obra quali-

Indústria

fi cada, características 
necessárias para as 
indústrias desenvol-
verem-se na região. 
Com isso, busca-se a 
geração de mais em-
pregos, renda aos 
trabalhadores locais 
e rotatividade no co-
mércio.

Operação Delega-
da: a iniciativa é um 
convênio entre a Se-
cretaria de Segurança 
Pública do Estado de 
São Paulo com a Pre-
feitura de Cubatão 
e tem o objetivo de 
melhorar a segurança 
pública do município 
por meio de fi scaliza-
ção de vias públicas 
e combate ao comér-
cio ilegal, realizados 
por policiais em extra 
rotina de trabalho. O 
serviço, em vigor até 
o momento, foi inicia-
do em março de 2019 
e apoiado pelo condo-
mínio industrial, com 
o fornecimento de 
nove veículos locados 

por meio de um termo 
de cooperação técnica 
com a Prefeitura.

APELL: estudo de 
implantação do APE-
LL – Alerta e Prepara-
ção de Comunidades 
para Emergências à 
Nível Local, progra-
ma criado pelo De-
partamento da Indús-
tria e Meio Ambiente 
das Nações Unidas 
(UNEP) para atuar 
com prontidão em 
prevenção e conten-
ção de potenciais in-
cidentes industriais 
como incêndios, vaza-
mentos, entre outros, 
na cidade e região, 
além de praticar ati-
vidades de conscien-
tização na comunida-
de, como simulados 
de emergência.

Diversas sensibili-
zações sobre o proje-
to já foram realizadas 
com empresas, comu-
nidades, instituições e 
com o poder público 
da região.

“A Indústria, por meio do Cide e Ciesp Cubatão e em 
sinergia com o poder público, sociedade e demais 
instituições, mantém sua busca por estabilização no 
mercado para reforçar seu papel como um dos seg-
mentos propulsores da economia brasileira. Na nova 
era da Indústria 4.0, os esforços do Condomínio In-
dustrial em investir em projetos inovadores e susten-
táveis, promover a qualifi cação profi ssional e anga-
riar parcerias construtivas culminarão na efi ciência e 
a otimização de resultados para o futuro do setor no 
País e no mundo”, 

Ricardo Salgado e Silva,
diretor executivo

O Cide é uma associação sem 
fi ns lucrativos criada há mais de 20 
anos, que reúne empresas no seg-
mento de base em um Condomínio 
Industrial, responsáveis pela fabri-
cação de produtos de alta qualida-
de, cuja representatividade é signi-
fi cativa no Brasil. 

São empresas que fazem par-
te do Cide: Birla Carbon, Braskem, 
Cemulti, CMOC Brasil, DOW Brasil, 
Engebasa, Messer Gases, Petrobras, 
Petrocoque, Rhodia Solvay, Trans-
portadora Meca, Unigel, Unipar, Usi-
minas, White Martins e Yara.

A Usiminas aca-
ba de conquistar um 
novo certifi cado de 
patente do Institu-
to Nacional de Pro-
priedade Industrial 
(INPI). O projeto, que 
é a produção de aço 
laminado extra lim-
po, foi idealizado por 
uma equipe técnica 
da Gerência-Geral de 
Laminação a Frio da 
Usina de Cubatão e 
atende uma exigên-
cia do mercado, pois 

Usiminas obtém patente 
do aço extra limpo

oferece mais qualida-
de ao produto fi nal. 
O processo para a ob-
tenção da patente foi 
iniciado em 2013. 

Para a produção 
desse tipo de mate-
rial, tradicionalmen-
te na Siderurgia, a 
maioria das instala-
ções utiliza uma linha 
de limpeza eletrolíti-
ca, que gera resíduos 
e aumenta o custo de 
produção. No caso da 
Usiminas, o processo 

reconhecido como 
inovador elimina a 
necessidade de ins-
talação de uma linha 
especifi ca, reduzindo 
o custo da fabricação 
e diminuindo a quan-
tidade de resíduos 
gerados, sem alterar 
a qualidade do pro-
duto fi nal. 

“O invento surgiu 
a partir das deman-
das percebidas no 
mercado por mate-
riais com alto valor 

agregado, principal-
mente na linha branca 
e a indústria automo-
tiva. Esses segmentos 
também demostram 
a necessidade de re-
ceber materiais com 
baixo resíduo. Pen-
sando nisso, a Usimi-
nas denominou esse 
material como ‘Extra 
Limpo’ e desenvol-
veu o processo”, de-
talhou José Dias Blan-
co, responsável pelo 
processo.

Saiba mais sobre 
o CIDE



O Espaço Acontece foi palco da primeira Feijuca dos Amigos by Jaque Barbosa de 
2020. Com casa cheia, como sempre, e muita animação. Os convites para a próxima, 
que será dia 09 de fevereiro, já estão a venda. Para quem fi cou de fora dessa, já vale 
garantir com Ju Reis no 97401-1465.
A Feijuca agradece o som dos parceiros: Jackson Carvalho, Felipão Santos e Samba 
Guetto e o apoio: Boteco Coração de Mãe, Ofi cina Nova Cubatão, Espaço Acontece e 
FBrado. E a fotógrafa e mais nova integrante do projeto Scarlat Silva, que arrasou no re-
gistro das imagens. Confi ra todas as fotos na página do Facebook do Espaço Acontece.



Dica do rolê
por Ju Reis
(13) 97401-1465
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Uma bonita festa, 
realizada nos Arcos 
do Valongo, esco-
lheu o novo rei, rai-
nha e princesa que 
juntando aos já con-
decorados cidadão 
e cidadã samba, for-
mam a côrte carna-
valesca do carnaval 
2020. 

Estão de parabéns, 
a prefeitura munici-
pal de santos, a sua 
secretaria de cultura, 

A CÔRTE ESTÁ FORMADA!

e a diretoria da Liga 
das Escolas de Samba, 
primeiro pela escolha 
do antigo e aconche-
gante espaço no cen-
tro antigo, e segundo 
pela organização do 
evento, que ofereceu 
de forma gratuita uma 
festa com mais de 8 
horas de atrações à 
essa boa gente do sam-
ba da baixada. 

E os escolhidos 
após acirrada dispu- Izildo dos Santos

ta foram o Rei Momo 
Sérgio Luiz represen-
tante da X9, a Rainha 
Aline Oliveira que 
defendeu a Vila Ma-
thias e a Princesa Diva 
Show que vestia as co-
res verde e rosa da sua 
agremiação União Im-
perial. 

Em festa anterior 
organizada pelo Con-
selho do Samba, Mi-
guel Carvalho e Már-
cia Gonçalves, ambos 

representantes da 
X9, foram escolhidos 
como os preferidos 
para completar a côrte 
carnavalesca na fun-
ção de cidadão e cida-
dã samba. 

Agora que come-
cem os festejos pelas 
bandas e escolas, para 
dar continuidade a 
tradição da nossa cul-
tura carnavalesca, que 
enche de alegria o co-
ração de cada folião.

“O REI MANDOU 
CAIR DENTRO 
DA FOLIA...”

O Cantinho dos Aposentados da Vila Nova, recebeu os amigos no fi nal do 
ano para confraternizar. Em clima de muita amizade, a churrascada patroci-
nada pelo amigo Federal foi um sucesso

Comemoração em dose dupla! 
Mãe e fi lha celebram aniversário 
esse mês, parabéns Silvinha 
e Isa

Entre um evento e outro, a colunista do 
Acontece, Ju Reis, durante a comemo-
ração de aniversário da amiga Edna, no 
Campo do Unidos

Toda sexta esse é o clima do Arena Portuários

O Projeto Corte e 
Costura, da Secretaria 
de Assistência Social, 
abre inscrições para 
Ofi cinas de patch 
apliquê para inician-
tes, no Centro Voca-
cional Tecnológico 
(antiga Fábrica da Co-
munidade). Com 20 
vagas, as inscrições 
acontecem no dia 28 
de janeiro.

As ofi cinas come-
çam dia 3 de fevereiro 
e vão até o dia 14, às 
segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 9h 
às 11h30 no período 
da manhã e das 13h30 

Projeto Corte e Costura abre inscrições

às 16h no período da 
tarde.

Técnicas para bar-
rados e aplicações de 
tecido em panos de 
pratos formarão as 
aulas. Os interessa-
dos na ofi cina devem 
ter a idade mínima 
de 16 anos, além de 

comparecer ao CVT 
(Rua Fernando Costa, 
nº 1096, Vila Paulista) 
no dia 28 de janeiro, 
das 9 às 12 horas, mu-
nidos de RG e com-
provante de residên-
cia. Mais informações 
pelo telefone 3372-
5494.

Iniciantes desta 
modalidade artís-
tica são o público 
alvo do curso. 
Inscrições serão 
feitas em um úni-
co dia (28)

Sexta - 24 de janeiro

Mangue Steak e Pub
20h: Vagner Rocha e Diego Moura (Mpb/Pop 
Rock)
Praça Januário Estevam de Lara Dante – Vila 
Nova/ Cubatão

Samba Arena Portuários
21h: Samba da Mangueira/ Serginho Zimbauê/ 
DJ Pezinho
Entrada: Ela R$5/ Ele R$10 – obs: Se levar 1kg 
de alimento não paga entrada
Av. Francisco Manuel, 401- Jabaquara/Santos

Barzin da Praia – Aniversário da Bartira
Após 22h  – Ela Vip até às 00h
EdShow/ Check Mate/ Jonas Medeiros
Av. Marechal Mallet, 1108 – Canto do Forte/PG

Sábado - 25 de janeiro

19h: Básico Lounge e Espetaria
Grupo Mais Que Novidade/ DJ Alex Pontes 
Entrada: Vip até às 20h/Após R$ 15,00 Unissex
Av. Afonso Pena, 113 – Santos

20h: Batukada de Carnaval
D’Preto/ Patrick Rangel/ Gabriela Elli/ Dj Motta
Rua Antonio Rodrigues, 436 - São Vicente

Domingo - 26 de janeiro

19h: Reserva Team
Samba Guetto ao vivo
Praça Januário Estevam de Lara Dante – Vila 
Nova/ Cubatão

Boteco Coração de Mãe
18h – Aberto
Drinks, porções, espetinhos e cervejas gelada
Rua: Sete de Setembro, 515 – Vila Nova/ Cuba-
tão

Segunda, 27

20h: All In Lounge e Food
Gin a partir de R$ 9.90
Av. Brasil, 450 – Jd. Casqueiro – Cubatão

Quarta, 29

23h: Santo Bar
Santa Quarta com EdShow/ D’Preto/Ricardi-
nho/ Dj Motta
Elas vip até às 00h
Rua Benjamin Constant, 30 – Centro – São 
Vicente
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por Jaque Barbosa Jaque Barbosa
@jaqueeebarbosa
13 97414-8664jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

A pequena encontrou doador 100% compatível.
Na última semana, campanha para encontrar 
um doador de medula óssea para Yasmin tomou 
conta das redes, muitas pessoas se mobilizaram 
e foram doar sangue. A pequena tinha menos de 
três meses para encontrar um doador compatível 
e na noite desta terça, o milagre. 
Ana Lívia, irmã de Yasmim que tinha a probabi-
lidade de ser 25% compatível, é 100% e será a 
doadora. Acontece comemora junto com a família 
esta notícia.

Com iniciativa do Co-
letivo 302, grupo teatral 
com mais de cinco anos 
de atuação em Cubatão, 
a encenação ‘Vila Parisi’ 
volta a ser exibida na ci-
dade nos dias 25 e 26 
de janeiro, sábado e do-
mingo, às 20 horas, na 
Praça do Cruzeiro Qui-
nhentista (Av. 9 de Abril, 
em frente a Petrobras). 
Com entrada no sistema 
pague quanto puder, os 
ingressos devem ser re-
tirados uma hora antes 
no local. A classifi cação 
indicativa é de 14 anos.

Eliana Monteiro é a 
convidada do Coleti-
vo 302 de teatro, para 
orientar o segundo es-
petáculo do grupo. A 
direção da peça fi ca nas 
mãos de Douglas Lima, 
que também faz parte 
do elenco.

O coletivo, pers-
pectiva de vida, ope-
rários que saíram de 
suas cidades atrás de 
um sonho foram temas 
pautados para a cons-
trução do roteiro. Além 
disto, relatos de ex-mo-

O milagre de Yasmin

Peça teatral narra história da extinta Vila Parisi

Gabriel Nascimento

radores da Vila Parisi – 
também – ajudaram na 
produção do conteúdo. 
A peça, assim como sua 

estreia em 2019, con-
tinuará a ser encenada 
em frente ao cenário 
barulhento e iluminado 

das indústrias de Cuba-
tão.  Usando os sons da 
avenida movimentada 
como sonoplastia.
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DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL PARA A FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO 
MOVIMENTO PARA O PROGRESSO DOS ESPORTES RADICAIS 

DE CUBATÃO - AMPERC

Convido as pessoas interessadas a parti ciparem da Assembleia Geral 
de Fundação da Associação do Movimento para o Progresso dos Es-
portes Radicais de Cubatão - AMPERC, a comparecerem no dia 03 de 
fevereiro de 2020, segunda-feira, às 17h, à Rua Mercedes Cunha, nº 
58 - Jardim Costa e Silva, cidade de Cubatão/SP, onde serão realizados 
todos os atos formais de fundação da AMPERC: discussão e criação 
do Estatuto Social, consti tuição dos membros da Diretoria Executi va e 
Conselho Fiscal e demais atos perti nentes.

Cubatão, 24 de janeiro de 2020

Alisson José da Silva
pela Comissão Organizadora

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: BRUNO SACILOTTE DOS REIS e GA-
BRIELA OLIVEIRA QUEIROZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, administrador, RG n.º 44664770 - SSP/SP, CPF n.º 35655181894, com 
33 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, nascido no dia vinte 
e sete de julho de mil novecentos e oitenta e seis (27/07/1986), residente na 
Rua Maria Cristi na, 353, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: brunosacilot-
te@gmail.com, fi lho de JAIR RAMOS DOS REIS, gerente administrati vo, com 53 
anos de idade, residente em JACAREÍ - SP e de ANDRÉIA SACILOTTE DOS REIS, 
assistente de recursos humanos, com 50 anos de idade, residente em JACAREÍ - 
SPDivorciado de Aline Mardones Ross conforme sentença datada de 14/01/2014 
proferida pelo Juíz de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões do Foro de Jaca-
reí-SP, nos autos de nº1000077-04.2014.8.26.0292. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati vo, RG n.º 373105204 - SSP/
SP, CPF n.º 45872478801, com 22 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nas-
cida no dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e sete (04/06/1997), 
residente na Rua Maria Cristi na, 353, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: 
gabi215queiroz@hotmail.com, fi lha de WILMES FERREIRA QUEIROZ, de nacio-
nalidade brasileira, técnico em informáti ca, com 51 anos de idade, residente 
em ITAPEVI - SP e de ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
cozinheira, com 47 anos de idade, residente em COTIA - 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, 14 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: EPITÁCIO CARLOS DOS 
SANTOS JÚNIOR e JAINE RODRIGUES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 60121295 - SSP/SP, 
CPF n.º 02371388599, com 29 anos de idade, natural de ESTÂNCIA - SE 
(Estância - SE  Livro nº 26, fl s. nº 23, Termo nº 26531), nascido no dia 
quinze de abril de mil novecentos e noventa (15/04/1990), residente na 
Rua 03, 27, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de EPITACIO CARLOS DOS SANTOS, 
falecido há 10 anos e de MARIA DOS SANTOS, falecida há 29 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de vestuário, 
RG n.º 62823176 - SSP/SP, CPF n.º 06649237558, com 25 anos de idade, 
natural de ESTÂNCIA - SE (Estância - SE  Livro nº 29, fl s. nº 117, Termo nº 
30503), nascida no dia vinte e um de abril de mil novecentos e noventa e 
quatro (21/04/1994), residente na Rua 03, 27, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 
52 anos de idade, residente em ESTÂNCIA - SE e de JOSEFA DA CONCEIÇÃO 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, empregada domésti ca, com 48 anos 
de idade, residente em ESTÂNCIA - SE. 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, 14 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: WELLINGTON SILVA DA SILVA e 
BRUNA BATISTA ANTONIO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, motorista, RG n.º 440579788 - SSP/SP, CPF n.º 31650182864, 
com 36 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia seis de março 
de mil novecentos e oitenta e três (06/03/1983), residente na Rua São Pau-
lo, 181, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: wellington.silva0683@
gmail.com, fi lho de MANOEL VICENTE DA SILVA, aposentado, com 66 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA JOSÉ SILVA DA SILVA, 
do lar, com 56 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado 
de Juscilene Leite da Silva conforme sentença datada de 26/09/2012 pro-
ferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara da Familia e Sucessões da Comarca de 
São Vicente-SP, nos autos de nº2566/12. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 41308565X - SSP/SP, CPF n.º 
22681644895, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
seis de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (06/09/1984), resi-
dente na Rua São Paulo, 181, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: 
brunabati sta4445@gmail.com, fi lha de LUIZ CARLOS ANTONIO, de nacionali-
dade brasileira, auxiliar de limpeza, com 64 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP e de EDNA BATISTA ANTONIO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 62 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - 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, 14 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: JOSÉ ODAIR MONTEIRO 
BARRÊTO e KATIUSCIA BEZERRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 2259096 - 
SSP/PB, CPF n.º 27867615814, com 42 anos de idade, natural de BARRA 
DE SANTANA - PB (Barra de Santana - Boqueirão - PB  Livro nº 02, fl s. nº 
220, Termo nº 1652), nascido no dia oito de outubro de mil novecentos e 
setenta e sete (08/10/1977), residente na RUA Cubatão, 18, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, E-mail: não consta, fi lho de SEVERINO TRAJANO HENRIQUE, 
falecido há 02 anos e de LINDALVA MONTEIRO BARRÊTO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente em BOQUEIRÃO - 
PB . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 45249133 - SSP/SP, CPF n.º 31513631802, com 40 anos de idade, natural 
de BOM CONSELHO - PE (Bom Conselho-PE  Livro nº 73, fl s. nº 207, Termo 
nº 13082), nascida no dia oito de junho de mil novecentos e setenta e nove 
(08/06/1979), residente na RUA Cubatão, 18, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, 
E-mail: não consta, fi lha de JOÃO BEZERRA DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em GARANHUNS - PE e 
de ROSA JOANA DE JESUS, falecida há 06 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, 15 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: VITAL FERNANDES DE LIMA e 
EDASINA NOVAIS PAIVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, aposentado, RG n.º 8700351X - SSP/SP, CPF n.º 78375290815, com 
79 anos de idade, natural de PILÕES - PB, nascido no dia quinze de agosto 
de mil novecentos e quarenta (15/08/1940), residente na RUA Doutor Salim 
Farah, 184, Jardim Trinta e Um de Março, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
FRANCISCO FERNANDES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, falecido há 
67 anos e de MARIA FERNANDES DE ABREU LIMA, de nacionalidade brasi-
leira, falecida há 45 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, aposentada, RG n.º 109784959 - SSP/SP, CPF n.º 88592073804, 
com 72 anos de idade, natural de Nova Colina - BA, nascida no dia oito de 
novembro de mil novecentos e quarenta e sete (08/11/1947), residente na 
RUA Doutor Salim Farah, 184, Jardim Trinta e Um de Março, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de EDÉSIO EVANGELISTA PAIVA, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 23 anos e de OLAIDES RIBEIRO DE NOVAIS, de nacionalidade bra-
sileira, falecida há 54 anos. Divorciada de José Avelino de Araujo, conforme 
sentença datada de 02/12/1997, proferida pelo Juízo de Direito da  3ª  Vara  
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº358/92. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 15 de 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: JOHN WAYNE CLEMENTE DA SILVA e GILCELENE 
APARECIDA BRATTORP. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
pescador, RG n.º 488907433 - SSP/SP, CPF n.º 41808040856, com 26 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa 
e três (30/01/1993), residente na RUA Caminho Santa Vitória, 2344, Vila dos Pesca-
dores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de WALTER CLEMENTE DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, motorista, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
SOLISETE APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, balconista, com 56 anos 
de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Deborah Raissa Ferreira Costa, 
conforme sentença datada de 06/06/2017, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001396-19.2017.8.26.0157. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, recepcionista, RG n.º 49330270 - SSP/
SP, CPF n.º 40889099847, com 27 anos de idade, natural de LORENA - SP, nascida no 
dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (10/02/1992), residente na 
RUA Caminho Santa Vitória, 2344, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha 
de SVEN GUSTAV BRATTORP NETO, de nacionalidade brasileira, falecido há 06 anos 
e de GILDA APARECIDA RUFINO SOARES, de nacionalidade brasileira, costureira, com 
57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Allerson Thiago de Oli-
veira Silva, conforme sentença datada de 04/04/2016, proferida pelo Juízo de Direito 
da 2ª de Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001023-56.2015.8.26.0157. 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, 16 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: LUCIMÁRIO DAMASIO e 
SANDRA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, líder de embarque, RG n.º 27879385X - SSP/SP, CPF n.º 
26024436890, com 44 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 476, fl s. nº 125, Termo nº 225227), nascido no dia vinte 
e um de dezembro de mil novecentos e setenta e cinco (21/12/1975), resi-
dente na RUA Manoel Cavalcanti  de Souza, 111, Humaitá, SÃO VICENTE - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de GONÇALO DAMASIO FILHO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 68 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de 
JOSEFA MARIA DE JESUS DAMASIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
64 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, analista de backoffi  ce junior, RG n.º 
230355304 - SSP/SP, CPF n.º 13362053858, com 48 anos de idade, natural 
de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 72, fl s. nº 11, Termo nº 
57004), nascida no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e setenta 
e um (29/01/1971), residente na AVENIDA Cruzeiro do Sul, 621, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de PEDRO MATIAS DA SILVA, falecido há 20 
anos e de MARIA CELIA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 72 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - 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, 16 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: DANIEL RODRIGO DOS SANTOS 
OLIVEIRA e YNGRID DA SILVA RODRIGUES. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 501038395 - SSP/SP, 
CPF n.º 46036435860, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão  Livro nº 186, fl s. nº 244, Termo nº 56368), nascido no dia dezesseis de 
janeiro de mil novecentos e noventa e oito (16/01/1998), residente na RUA 
Antonio Pimenta Cabral, 32, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de VAN-
DIMAR FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pin-
tor, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SIMONE LUIZA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente administrati va, RG n.º 551108794 - SSP/SP, CPF n.º 47287907895, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 194, fl s. nº 
060, Termo nº 59368), nascida no dia dez de março de mil novecentos e no-
venta e nove (10/03/1999), residente na RUA Antonio Pimenta Cabral, 32, Vila 
Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOÃO EUDES FERNANDES RODRIGUES, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 58 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ROSILENE APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 17 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 CARLOS DA SILVA PESSOA e 
LUCIANA KARLA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 379477312 - SSP/SP, CPF n.º 50227190459, com 
53 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Vertente do Lério, Surubim-PE  
Livro nº 10, fl s. nº 235, Termo nº 14091), nascido no dia oito de maio de mil 
novecentos e sessenta e seis (08/05/1966), residente na AVENIDA Fernando 
Santos Oliveira, 360, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de MARIANO FLORENTINO PESSOA, de nacionalidade brasileira, falecido há 
15 anos e de RAIMUNDA FLORA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, fale-
cida há 15 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 264604829 - SSP/SP, CPF n.º 13386903886, com 47 anos de 
idade, natural de MARAIAL - PE (Jaqueira-PE  Livro nº 02, fl s. nº 215, Termo 
nº 1057), nascida no dia dez de setembro de mil novecentos e setenta e dois 
(10/09/1972), residente na AVENIDA Fernando Santos Oliveira, 360, Jardim 
Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO PEDRO DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos e de JOSEFA ADELAIDE 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 05 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, 18 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: ELVIS JUVENAL DE SOUZA 
FERRAZ e RUAN ALVES DUARTE DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, administrador, RG n.º 271614183 - SSP/SP, CPF n.º 
26409882807, com 43 anos de idade, natural de COSMÓPOLIS - SP (Cubatão  
Livro nº 52, fl s. nº 87, Termo nº 1941), nascido no dia três de setembro de 
mil novecentos e setenta e seis (03/09/1976), residente na RUA Paraiba, 366, 
Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de RAFAEL DE SOUZA FERRAZ, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ARETUSA JULIA FERRAZ, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de loja, RG n.º 485791948 - SSP/
SP, CPF n.º 41432927850, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 145, fl s. nº 217, Termo nº 40023), nascida no dia vinte e 
sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (27/02/1991), residen-
te na RUA Vereador Santi ago Garcia Diegues, 41, Vila Natal, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de CARLOS ALBERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SIMONE 
CRISTINA ALVES DUARTE, 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 Serven-
ti a e publicado pela Imprensa Local.
 

Cubatão, 18 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: RUBENS DO COUTO GUE-
DES e MONACITA ADELIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 280148732 - SSP/SP, CPF n.º 
25637375836, com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 50, fl s. nº 110, Termo nº 437), nascido no dia vinte e um de abril 
de mil novecentos e setenta e seis (21/04/1976), residente na RUA Mari-
na Lourenço de Oliveira, 25, apt.53, Bolsão 07, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lho de ENOQUES GUEDES, esti vador, com 78 anos de idade, residente em 
ARACAJU - SE e de MARIA JOSÉ DO COUTO GUEDES, do lar, com 65 anos de 
idade, residente em ARACAJU - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 358612482 - SSP/SP, CPF n.º 30517126800, 
com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 81, fl s. nº 
215, Termo nº 14551), nascida no dia vinte e nove de setembro de mil nove-
centos e oitenta e um (29/09/1981), residente na RUA Marina Lourenço de 
Oliveira, 25, apt.53, Bolsão 07, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de CARLOS AN-
TONIO DOS SANTOS, pedreiro, com 75 anos de idade, residente em CARA-
GUATATUBA - SP e de PENHA SEBASTIANA DE OLIVEIRA, do lar, com 76 anos 
de idade, residente em CARAGUATATUBA - 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 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: ANDERSON PIERRE e PRIS-
CILA DOS SANTOS LEMOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, armador, RG n.º 476125479 - SSP/SP, CPF n.º 22879430801, 
com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de 
maio de mil novecentos e oitenta e três (15/05/1983), residente na Rua 
Lourenço Bati sta de Araújo, 2, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi -
lho de JOSÉ PIERRE, de nacionalidade brasileira, motorista, com 58 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, ajudante, RG n.º 48378797 - SSP/SP, CPF n.º 
41511386843, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia quatro de setembro de mil novecentos e noventa (04/09/1990), 
residente na Rua Lourenço Bati sta de Araújo, 2, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, fi lha de ADRIANA DOS SANTOS LEMOS, de nacionalidade 
brasileira, falecida há 10 anos. 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, 18 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: LUCIANO DA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS e CRISTINA ELAINE DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 437593435 - SSP/SP, CPF n.º 
30644963875, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 86, fl s. nº 226, Termo nº 16552), nascido no dia dezessete de março 
de mil novecentos e oitenta e dois (17/03/1982), residente na Rua Moacir 
Tarabam, 74, Vila São Benedito, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ MA-
RIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de 
idade, residente em TERESÓPOLIS - RJ e de MARCIA DA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, fi sioterapeuta, RG n.º 276606802 - SSP/SP, CPF n.º 29533020857, 
com 39 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 42, fl s. nº 103, Termo nº 26467), nascida no dia quinze de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta (15/02/1980), residente na Rua Quinze de No-
vembro, 861, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de WALTER PEDRO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARILEIDE CAFÉ DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 21 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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