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AUDIÊNCIA PÚBLICA DO COMÉRCIO

21 de setembro na Acic 
A Audiência Pública do Comércio realizada pela Acic e Ouvidoria Pública municipal 
tem o objeti vo de unir toda a sociedade civil organizada, Câmara e o governo 
Municipal, na busca de um Pacto por Cubatão. 
Nessa reunião serão formalizadas as propostas para encaminhamento ao 
excelentí ssimo senhor prefeito municipal, visando o trabalho em conjunto 
com a municipalidade em busca de ações que resultarão no fortalecimento do 
comércio local.  Já estão na pauta itens como a defi nição de ações da Prefeitura 
para fortalecer o setor; criação de cartões municipais e outros mecanismos que 
viabilizem a permanência dos recursos da cidade no comércio local; políti cas de 
incenti vo e fi delização para aproximar o Polo industrial do comércio e prestação 
de serviços locais; preços dos aluguéis 
comerciais e outros entraves organizacionais 
que difi cultam o desenvolvimento. Outras 
propostas já estão sendo encaminhadas para 
discussão na audiência. Informações 3361-1519

Estradão é asfaltado 
A pavimentação do principal acesso da Vila Esperança já foi fi nalizada 
e a ciclovia será concluída na próxima semana. Acessos ao Síti o Novo 
e Ilha Bela também serão asfaltados nos próximos dias. Trabalho 
benefi cia mais de 30 mil pessoas, e  a população agradece. 04

REGIONAL OBRAS

SAÚDE VILA ESPERANÇA

Aconteceu nesta 
quinta-feira encontro 
preparatório para 
as convenções 

Encontro tenta reverter saída de Mourão Guarujá intensi� ca 
trabalho de zeladoria 
nos bairros 03

Hospital 
será 
reaberto 
com 
contrato 
emergencial

que renovarão os 
diretórios municipais 
em outubro. Mas a 
iminente saída do 

prefeito do prefeito 
Mourão do PSDB 
roubou a cena, levando 
o grupo a se posicionar 

junto ao governador 
do Estado, na tentativa 
de reverter a saída 
anunciada.  03

Ale Souza

O prefeito de Cubatão 
Ademário Oliveira 
anunciou ontem (14) 
que fará um contrato 
emergencial para 
reabertura do Hospital 
nos próximos dias. 
A decisão foi tomada 
imediatamente após 
o Tribunal de Contas 
suspender a licitação 
para concessão do 
complexo hospitalar, 
que aconteceria na 
semana que vem. 02
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CAFÉ COM PARCEIROS
O Camp reuniu parceiros para um encontro muito agradável nesta semana. Representantes da Câmara de vereadores, do Ciesp e de empresas que trabalham 
com os menores aprendizes, participaram da tarde e foram recepcionados pelos colaboradores da entidade e o presidente Arlindo Fagundes. 
Entre as atividades, aconteceu uma enriquecedora palestra motivacional da assistente social Liliane Moblicci

No dia 31 de agosto, a 
Camara de Cubatao reali-
zou o Ato Solene dedicado 
ao Dia do Círculo de Ora-
ção, em sessão presidida 
pelo vereador evangélico 
Aguinaldo Araújo, autor 
do projeto que criou esta 
solenidade o� cial no Mu-
nicípio. A oradora o� cial 
foi a cantora gospel Noe-
mi Pereira Nonato, verea-
dora no quarto mandato 
na Câmara Municipal de 

Círculo de oração

São Paulo. Ela é autora do 
projeto que estabelece di-
retrizes para a Política Mu-
nicipal de Atendimento às 
Mulheres em situação de 
violência e o que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de 
exibição de vídeo de segu-
rança em teatros, dance-
terias e casas noturnas no 
município de São Paulo.

Homenagens 
O Ato homenageou ain-

da o trabalho de mulheres 
que se dedicam a orar e 
buscar as bênçãos de Deus 
para a cidade. Adalva Fer-
reira da Silva, Elza Maria 
Buenos Ayres, Lindalva 
Maria Silva Bon� m, Sarah 
Bernardo Silva dos Santos, 
Sandra Pereira de Lima 
dos Santos, Isabel Oliveira 
da Silva, Amara Maria dos 
Santos, Denise dos Santos, 
Regina Maria da Silva e 
Gilvania Diniz da Silva.

Autoridades
Na mesa, o presidente 

da solenidade, Aguinal-
do Araújo, que está no 
terceiro mandato e já foi 
presidente da Camara e 
prefeito da cidade disse de 
sua alegria em colocar sua 
atividade política a serviço 
evangelho. O deputado es-
tadual Adilson Rossi falou 
que a solução dos proble-
mas país está no poder da 
oração do povo. “Quando 

Deus ouve, Deus respon-
de”, bradou, ao lembrar 
que o país vive também 
uma crise de identidade, 
representatividade e de re-
ferência.

O prefeito Ademário 
Oliveira a� rmou que suas 
energias foram renovadas 
pela palavra de Deus, pro-
ferida pelos seus servos, 
durante a noite. E que esta 
benção o fortaleceu ainda 
mais para a árdua tarefa de 

administrar uma cidade 
no fundo do poço, tendo 
que resolver grandes pro-
blemas urgentes, além da 
enorme dívida herdada. 

Também honraram 
a sessão os parlamenta-
res Wilson Pio (PSDB), 
Érika Verçosa (PSDB), 
Marcinho (PSB), Toni-
nho Vieira (PSDB), Lala 
(SD) e o presidente da 
Câmara, Rodrigo Ale-
mão (PSDB).

O prefeito Ademário 
anunciou nesta quinta, (14), 
um plano emergencial para 
reabertura do hospital. A 
decisão foi tomada depois 
que o Tribunal de Contas do 
Estado suspendeu o proces-
so licitatório que a aconte-
ceria na próxima terça-fei-
ra, (19) para ‘concessão do 
Complexo Hospitalar’. 

Na prática, a suspensão 
atrasaria todo o processo in-
viabilizando a reabertura do 
equipamento, ainda neste 
ano. Para evitar mais sofri-
mento da população, o pre-
feito e sua equipe se debru-
çam sobre uma contratação 
emergencial. A nova gestora 
será selecionada entre as 
entidades de Saúde que já 
estão habilitadas na Prefei-
tura, entre elas, a São Fran-

SAÚDE

Prefeito anuncia urgência para 
reabrir hospital

Medida, com apoio da Câmara, foi anunciada depois que o TCE suspendeu o processo licitatório marcado para a próxima terça-feira. O 
prolongamento da discussão inviabilizaria a reabertura neste ano

cisco Xavier que administra 
o Hospital da Usiminas em 
Ipatinga. 

Ainda não é possível 
precisar o novo formato em 
que funcionará o hospital, 
pois isto será de� nido na 
próxima semana. O prefeito 
apenas adiantou que a UTI 
neonatal e a maternidade 
certamente estarão entre os 
primeiros setores a funcio-
nar. Depois de de� nido o 
projeto seguirá para Câma-
ra, onde deverá ser aprova-
do com urgência.

A expectativa é de que 
em 15 dias a nova gestora já 
esteja trabalhando na rea-
bertura do Hospital.

Na semana passada outro 
contrato emergencial garan-
tiu a continuidade do aten-
dimento na UPA Casqueiro. 

Uma “nova” entidade já está 
no comando da unidade, nor-
malizando o atendimento. 

“Prioridade 
é salvar vidas”
De acordo com o prefei-

to, a decisão de acelerar a 

reabertura do hospital foi 
tomada diante da necessi-
dade urgente de oferecer 
assistência médica hospita-
lar ao povo cubatense. “Nós 
sabemos que nem o Minis-
tério Público Estadual, nem 
o Tribunal de Contas do Es-
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tado, têm conhecimento da 
realidade fática da cidade. 
Nós temos”, disse o prefeito. 

Mudança 
de secretário
Maioria dos vereadores 

pede a saída da secretária 

da Saúde Sandra Furquim. 
A secretária deixará o cargo 
nos próximos dias e o nome 
substituto será de� nido 
nesta sexta-feira. Furquim 
continuará no governo com 
a missão de colaborar com o 
novo hospital.
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Representantes dos 
diretórios municipais 
do PSDB na Baixada 
Santista se reuniram na 

sede da Acic, em 
Cubatão, para o 
encontro organizado 
pelo coordenador 
regional do Partido 
Raul Christiano. 
O objetivo foi 
o alinhamento 
partidário visando 
as convenções para 
renovação dos 
diretórios municipais 
em 8 de outubro.

Caso Mourão
Em conjunto, o 
tucanato regional 
de� niu posição 
em defesa da 
permanência do 
prefeito de Praia 
Grande, Mourão 
que já anunciou a 
intenção de deixar 
o Partido. O grupo 
será representado 
por Christiano que já 
iniciou as tratativas 
junto ao governador 
do Estado, na 
tentativa de reverter 
a situação.

A mudança de nome 
também representa uma mu-
dança de postura do nosso 
partido”, a� rmou o coorde-
nador regional da Democra-
cia Cristã (o antigo PSDC), 
Caio Borelli Zeller, durante 
entrevista ao Acontece, nes-
ta semana.

Zeller, que assumiu a 
coordenadoria regional no 
início do ano, é cirurgião 
dentista a mais de 10 anos, 

Coordenador regional afirma: “Nosso projeto é tornar o partido forte na Baixada”
Caio Borelli Zeller esteve na redação do Acontece contando os planos do antigo PSDC

assessor especial do prefeito 
de São Vicente, Pedro Gou-
veia (PMDB) e presidente da 
Democracia Cristã de São 
Vicente.

“Recebi o convite para 
reestruturar o partido 
do presidente José Maria 
Eymael, que comanda o par-
tido a nível nacional. O nos-
so projeto é fazer um partido 
forte, com pessoas realmente 
comprometidas com o nosso 

projeto e os nossos ideais”, 
a� rmou o coordenador.

O convite veio após o 
trabalho realizado nas últi-
mas eleições em São Vicen-
te, quando Zeller conseguiu 
montar uma chapa pura de 
vereadores, apenas com mo-
radores da área continen-
tal da cidade. “A escolha foi 
para que a área continental 
ganhasse voz, principalmen-
te. Durante a nossa campa-

nha, sempre pedimos para 
que votassem em nos can-
didatos da área continental, 
mesmo que não fossem do 
nosso partido. O movimen-
to deu resultado, com muito 
mais representantes da área 
continental na Câmara nessa 
legislatura do que na ante-
rior”, comentou.

Nos planos para 2017 na 
Baixada, o primeiro passo é 
estruturar o partido em to-

das as cidades. “Coordeno o 
partido de Bertioga a Mon-
gaguá e a exceção de São Vi-
cente e Santos, nós precisa-
mos estruturar o partido nas 
outros municípios. A partir 
daí vamos traçar os planos 
em cada cidade, sempre bus-
cando pessoas engajadas e 
que querem fazer a diferen-
ça. É assim que vamos tornar 
o partido forte e protagonis-
ta na região”, � nalizou Zeller.

Obras na Avenida Raphael 
Vitiello estão em fase final
Camada de asfalto comtempla 1,2 quilômetros de extensão da 
avenida que recebe tráfego intenso

A Prefeitura de Guaru-
já, por meio da Secretaria 
de Infraestrutura e Obras, 
está deixando a principal 
via dos bairros Vila Zilda 
e Vila Edna de cara nova. 
E buscando � nalizar as 
obras na Avenida Raphael 
Vitiello, foi iniciada mais 
uma etapa para que se 
aproxime o � m dos tra-
balhos. A primeira cama-
da de asfalto da via já está 
sendo colocada, mudando 
a realidade dos moradores 
daquele bairro.

Na semana passada foi 
� nalizada a primeira ca-
mada do asfalto que vai 
cobre toda a extensão da 
avenida de mais de um 

quilômetro e recebe inten-
so tráfego de veículos, ôni-
bus e caminhões todos os 
dias. Após esta fase, uma 
nova camada de asfalto 
será colocada em toda a 
via, reforçando o serviço e 
evitando a abertura de no-
vos buracos.

Deteriorada com o 
tempo, a via sofria com 
buracos e enchentes, algo 
que será sanado após esta 
importante reforma. Den-
tre as ações realizadas, es-
tão a melhoria no sistema 
de drenagem, acessibilida-
de, guias, sarjetas, base de 
asfalto, dentre outros.

Para a dona de casa 
Daiane Ferreira de Lima, 

de 27 anos, que tinha dei-
xado o bairro há dois anos 
por não aguentar mais os 
buracos que tinham na 
via, hoje vê um novo rumo 
para o local que mora.

“Estou adorando a obra, 
agora que voltei para cá es-
tou vendo tudo diferente, 
arrumado. Minha moto já 
quebrou nos buracos que 
tinham na avenida, mas 
agora tudo vai melhorar. 
O pessoal do bairro sem-
pre disse que nunca iam 
fazer nada aqui, por ser 
uma comunidade, mas o 
que estão mostrando para 
a gente é tudo ao contrá-
rio, com muitos serviços e 
obras”, � nalizou.

GUARUJÁ

Canal da Avenida D. Pedro I 
recebe limpeza
Zeladoria é realizada por toda a Cidade, buscando melhorar 
condição de vida de moradores

Um dos principais ca-
nais de Guarujá foi bene� -
ciado com uma importante 
intervenção por meio da 
Secretaria de Operações 
Urbanas. O local recebeu 
limpeza na sua extensão 
que não possui cobertura, 
onde foram retirados res-
tos de lixo, terra e muito 
mato, que impediam o es-
coamento de água e, con-
sequentemente, causavam 
alagamentos.

 Além desta ação rea-
lizada, outros serviços fo-
ram realizados por toda 
Guarujá. Con� ra na lista a 
seguir o que foi realizado 
nesta semana:

Limpeza de boca de 
lobo – Trabalhos realiza-
dos no Jardim Monteiro da 

Cruz, Jardim Conceiçãozi-
nha, Morrinhos 3 e Jardim 
Três Marias.

Capinação – A equipe 
da secretaria de Operações 
Urbanas realizou o servi-
ço na Vila Júlia, Jardim São 
Miguel e Jardim Praiano. 
Outro local que recebeu 
este serviço foi a entrada do 
bairro do Morrinhos e o Jar-
dim Monteiro da Cruz.

 Roçada - Os trabalhos 
foram concentrados no 
Santa Rosa 3, na Rua Gino 
Fabris. O local recebeu, re-
centemente, o serviço de 
limpeza de canais. Outras 
ruas do bairro também re-
ceberam o mesmo traba-
lho. Também foi feito este 
serviço na avenida da Praia 
da Enseada e no Jardim Pro-

gresso, como na Avenida 
Mauro Rubens Nogueira 
de Sá.

Poda de árvores – A 
Avenida Leomil recebeu 
este serviço, que se esten-
de por toda a sua extensão. 
Há desvios do trânsito no 
local, de acordo com o tra-
balho executado.

 Limpeza de canal – A 
ação foi focada no Jardim 
Enseada, em um canal que 
há anos não recebia este 
serviço, nas ruas Araguaia, 
Piracema e Itacira. Além 
disso, o trabalho também 
foi feito na Avenida Prefei-
to Domingos de Souza, no 
Jardim dos Pássaros e na 
Avenida D. Pedro I, como 
foi descrito no inicio da 
matéria.

Convenção regional do PSDB
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“Eu já me acidentei 
de moto por causa 
dos buracos e poeira 
no estradão. Este 
asfaltamento veio resolver 
um sofrimento da 
população. Vai adiantar 
muito a vida de quem 
precisa se locomover 
todos os dias para 
trabalhar e estudar.”
Neiva Aparecida, 
podóloga

“Ninguém aguentava 
mais a poeira aqui, era 
um sofrimento para os 
moradores. O trabalho 
fi cou de óti ma qualidade, 
acabaram os buracos e 
a poeira eliminou quase 
totalmente.  É prova de 
respeito aos moradores”

Maria José, 
dona de casa

“Para quem tem comércio 
aqui na principal 
era extremamente 
desagradável. A poeira 
danifi cava as mercadorias 
e comprometi a a higiene. 
Uma baderna com os 
carros desviando dos 
buracos. Ainda bem que 
esta nova administração 
está sendo solidária com a 
população”.
Riany Silvério, comerciante

“Empoçava água de chuva, 
muita lama, muita cratera 
na rua e poeira. Isso aqui 
era desumano.  Estamos 
felizes com o trabalho 
que foi de boa qualidade; 
fi cou óti mo. Tomara que 
o povo saiba preservar 
as melhorias que estão 
sendo feitas”

Elesbom Rodrigues, 
aposentado

“O Ademário é um 
homem do povo, e aos 
poucos vai cumprir 
suas promessas de 
campanha. Isto que a 
nova administração está 
fazendo aqui na Vila é 
prova disso. Aos poucos 
a cidade vai sair da 
buraqueira”

Vitor Rangel, 
produtor de eventos

“O serviço atendeu 
uma grande demanda 
da população e merece 
felicitações. O asfalto na 
avenida fi cou muito bom. 
Agora precisamos de 
um suporte da CMT por 
causa do grande fl uxo de 
veículos”.

Siqueira, liderança 
evangélica do bairro

COMUNIDADE

Moradores da Vila Esperança 
respiram aliviados

A�� S����

Anti ga reivindicação da região da Vila Esperança, o trabalho vai benefi ciar mais de 30 mil famílias; 
situação do estradão era caóti ca

O asfaltamento de quase dois quilômetros de ciclovia, 
já começou. Milhares de bicicletas se misturam aos 
carros no estradão, todos os dias

Além dos inconvenientes do dia a dia, 
o abandono do Estradão representava 
risco contínuo para milhares de 
motoristas e pedestres, além da poeira 
que invadia as casas, gerando histórico 
de problemas respiratórios, 
principalmente nas crianças e idosos

Há dois anos a podóloga 
Neiva Aparecida foi mais 
uma vítima das crateras 
no estradão da Vila Espe-
rança, acesso principal ao 
núcleo habitacional que in-
clui o Sítio Novo e IlhaBe-
la. Por anos os mais de 30 
mil moradores da região 
conviveram com o cenário 
de lama, poeira e  buracos, 
numa avenida onde diaria-
mente milhares de veículos 
se misturam a bicicletas e 
pedestres. O histórico de 
acidentes e problemas res-
piratórios gerou inúmeros 
protestos da comunidade, 
durante os últimos anos.

Mas esta semana a po-

dóloga estava mais contente 
e manifestou, à reportagem, 
sua alegria com o trabalho 
que está sendo realizado 
pela Prefeitura. “A gente 
nem acreditava mais que 
isso fosse acontecer. As pes-
soas até se acostumaram a 
sair para trabalhar e estu-
dar sob sofrimento diário 
e correndo risco de vida” 
lembra.

A aprovação de Neiva 
foi compartilhada por mo-
radores entrevistados pela 
reportagem na tarde desta 
quinta-feira, (14) e que, de-
pois de muitos anos volta-
ram a respirar (literalmen-
te) aliviados. 

Sinalização
Pintura de solo em toda a extensão do 

estradão, ciclovia e entrada dos bairros

Fala povo

Desde abril, a Prefeitura 
começou a pavimentação e 
o principal trabalho, o asfal-
to na extensão do Estradão, 
já foi concluído. A ciclovia 
que vai margear todo o Es-
tradão, deve ser � nalizada 
na próxima semana. Outra 

Ilha Bela e Sítio Novo
boa notícia para os morado-
res, con� rmada pelas equi-
pes das secretarias de Obras 
e Manutenção, é que o asfal-
tamento dos acessos para o 
Sítio Novo e Ilha Bela, co-
meça assim que a ciclovia 
for � nalizada.

Segundo cronograma 
apresentado ao Acontece, a 
ciclovia e os acessos ao Sítio 
Novo e Ilha Bela, incluindo 
a sinalização do solo, serão 
concluídos em outubro, se 
não houver sequencia de 
chuvas que interrompam os 

trabalhos. 
A segunda etapa do pro-

jeto será a instalação de 
proteção lateral em toda a 
extensão da ciclovia, desde 
a Vila Natal até a rotatória 
do ponto � nal da Vila Espe-
rança.

Asfalto  
Aplicação de base de bica corrida, bainder 

e capa asfáltica: 

Estradão: 9 mil metros quadrados. 

Ciclovia: 2.250 m2 de asfalto 

Acesso Morro do Indio: 4800 m2

Primeira entrada Sitio Novo: 850 m2  

Segunda entrada Sítio Novo: 1200 m2 de asfalto  

Guia e sarjeta
1,6 km entre o Estradão e a ciclovia

Próxima etapa 
Proteção lateral da ciclovia – 5km desde a 

Vila Natal até o ponto final da Vila Esperança 

(em planejamento com instalação prevista 

até o final do ano) 

F����: ������ N������
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JUCELINO JOSÉ DA SILVA e MARIA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 236706445 - SSP/SP, CPF n.º 10824075854, com 46 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 447, fl s. nº 059, Termo nº 190239), 
nascido no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e setenta (23/10/1970), residente na AVENIDA 
Nações Unidas, 609, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ BENVINDO DA SILVA, falecido há 01 ano e 
de NEUSA MARIA JESUS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 76 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. serviços gerais, RG 
n.º 383240165 - SSP/SP, CPF n.º 10909670714, com 46 anos de idade, natural de ARACRUZ - ES (Aracruz 
- ES  Livro nº 14, fl s. nº 29, Termo nº 1223), nascida no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e 
setenta e um (25/06/1971), residente na AVENIDA Nações Unidas, 609, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de 
MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, falecido há 03 anos e de MARLENE DA SILVA SANTOS, falecida há 08 
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, 30 de agosto de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FÁBIO DOS SANTOS FREIRE e LARISSA BERNARDO TEIXEIRA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 42923160 - SSP/SP, CPF n.º 41821428889, com 23 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e quatro 
(10/06/1994), residente na AVENIDA Principal, 4129, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOANES RO-
CHA FREIRE, de nacionalidade brasileira, pescador, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ELINEIDE DOS SANTOS CORREIA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 
392259333 - SSP/SP, CPF n.º 44373240809, com 20 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascida 
no dia doze de abril de mil novecentos e noventa e sete (12/04/1997), residente na RUA Imigrantes, 656, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de VALMIR DA SILVA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, cobrador, 
com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GILVANEIDE BERNARDO DA SILVA TEIXEIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 42 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, 30 de agosto de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JONAS SANTOS DA SILVA e JAQUELINE DA SILVA TENÓRIO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 8799533 - SSP/PE, CPF n.º 10066265495, com 25 
anos de idade, natural de RECIFE - PE (Bom Jardim-PE  Livro nº 17, fl s. nº 51, Termo nº 14554), nascido no 
dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (19/02/1992), residente na Rua Serafi m 
Simões, 40, casa, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO BARBOSA DA SILVA FILHO, desaparecido 
há 25 anos e de HILDA MARIA SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 54 anos 
de idade, residente em CUMARU - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, RG n.º 36614510 - SSP/SP, CPF n.º 43908807808, com 23 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e quatro (05/04/1994), residente na Rua 
Theodoro Soares Fernandes, 115, fundos, Jardim Anchieta, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL TENÓRIO 
NETO, de nacionalidade brasileira, operador, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
REJANE OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, manicure, com 41 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, 30 de agosto de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: CLAUDIO NOVAIS DE SANTANA e JULLY KERLY GONÇALVES DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 352695870 - SSP/SP, CPF n.º 
31684640822, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 95, fl s. nº 126, Termo 
nº 20034), nascido no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e três (09/05/1983), residente 
na RUA José Lopes da Silva, 447, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS MEDEIROS DE 
SANTANA, falecido há 15 anos e de EUGENIA CRUZ NOVAIS, de nacionalidade brasileira, domésti ca, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, balconista, RG n.º 48237309 - SSP/SP, CPF n.º 42198727870, com 25 anos de idade, natural de 
PATOS - PB (PATOS  Livro nº 34, fl s. nº 92, Termo nº 38289), nascida no dia trinta e um de janeiro de 
mil novecentos e noventa e dois (31/01/1992), residente na RUA José Lopes da Silva, 447, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, fi lha de JERÔNIMO PRAXEDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, com 47 
anos de idade, residente em PATOS - PB e de JOANA D’ARK GONÇALVES DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, domésti ca, 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, 31 de agosto de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FILIPE BRETAS LINO DA SILVA e MAIARA LIMA PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, engenheiro mecânico, RG n.º 44166971 - SSP/SP, CPF n.º 34887706804, 
com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 115, fl s. nº 91, Termo nº 
70067), nascido no dia dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (18/09/1987), residente 
na RUA 07 de Setembro, 820, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO LINO DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, projeti sta, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NEIDE GOMES 
BRETAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, tec. em enfermagem, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, engenheira química, RG 
n.º 42426624 - SSP/SP, CPF n.º 36374503805, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (11/08/1987), residente na RUA 07 de Setembro, 
1015, Ap.02, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de SILVIO DOS SANTOS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
mecânico, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MONICA MATIAS LIMA PEREIRA, de 
nacionalidade brasileira, aux. administrati va, 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, 01 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ELI FERREIRA DA SILVA e DILEUSA APARECIDA ALVES FAGUNDES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 34154891 - SSP/SP, 
CPF n.º 22829476816, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 115, fl s. nº 128, 
Termo nº 27995), nascido no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e seis (28/05/1986), 
residente na Rua Antônio Luiz dos Santos, 23, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de VALDETINHO PEREIRA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de LINDINALVA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 57 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica 
de segurança, RG n.º 47563851 - SSP/SP, CPF n.º 38518960843, com 29 anos de idade, natural de La 
Paloma-Paraguai - EX, nascida no dia dezessete de julho de mil novecentos e oitenta e oito (17/07/1988), 
residente na Rua Antônio Luiz dos Santos, 23, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de DIRLEI FAGUNDES, de 
nacionalidade brasileira, operador de empilhadeira, com 56 anos de idade, residente em CATALÃO - GO 
e de SUELI ALVES DE BARROS, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 47 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EDILSON DA FONSECA e MARIA ANALIA BARBOSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 358609082 - SSP/SP, CPF n.º 57534705568, com 50 
anos de idade, natural de CAMPO DO BRITO - SE (Campo do Brito-SE  Livro nº 59, fl s. nº 256, Termo nº 
26143), nascido no dia quatro de março de mil novecentos e sessenta e sete (04/03/1967), residente na 
Rua 05, 32, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lho de MARINHO GENTIL DA FONSECA, falecido há 30 anos e de 
MATILDES MILTA DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 84 anos de idade, residente 
em CAMPO DO BRITO - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domésti ca, RG 
n.º 268886003 - SSP/SP, CPF n.º 15897040885, com 59 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São 
Miguel Paulista-São Paulo-SP  Livro nº 48, fl s. nº 175, Termo nº 32274), nascida no dia dois de outubro 
de mil novecentos e cinquenta e sete (02/10/1957), residente na Rua 05, 32, Costa Muniz, Cubatão - SP, 
fi lha de ABILIO JOSE BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, residente 
em SÃO PAULO - SP e de ROSA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 79 anos de idade, residente em SÃO PAULO – SP. Documentos apresentados: Certi dão 
de nascimento dos contraentes e declaração de ambos; atestado de duas testemunhas de não haver 
impedimento; declaração de pobreza. 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, 02 de setembro de 2017
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 CARLOS LEANDRO GUERRA e TAMYRIS ELENY SILVA QUINTILIANO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, viúvo, almoxarife, RG n.º 357714210 - SSP/SP, CPF n.º 36370228850, 
com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia nove de novembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (09/11/1987), residente na RUA Maria do Carmo, 935, apt.11, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, fi lho de JOÃO CARLOS GUERRA, de nacionalidade brasileira, engenheiro, com 66 anos de idade, 
residente em SANTOS - SP e de SOLANGE BONFIM LEANDRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 
anos de idade, residente em SANTOS - SPViúvo de Isis Mateus Guerra, falecida aos  11/02/2016, no livro 
C-255, fl s.04, sob o nº 162101, no 1º Subdistrito de Santos-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, analista de transporte, RG n.º 40826509 - SSP/SP, CPF n.º 34757640838, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 123, fl s. nº 389, Termo nº 31440), nascida no dia 
vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (25/09/1987), residente na RUA Maria do 
Carmo, 935, apt.11, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de CLAUDIO DA CRUZ QUINTILIANO, de nacio-
nalidade brasileira, motorista, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SIMONE BRAGA 
SILVA QUINTILIANO, de nacionalidade brasileira, empresária, com 44 anos de idade, residente em Cuba-
tão – 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, 01 de setembro de 2017
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 EDUARDO SANTOS DE LIMA e JENIFFER DEISE LOPES SOUZA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar fi nanceiro, RG n.º 412896485 - SSP/SP, CPF n.º 
42849212822, com 23 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Riacho das Almas-3ºDistrito-PE  Livro 
nº 1, fl s. nº 30, Termo nº 120), nascido no dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa e quatro 
(18/07/1994), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 52, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ JOÃO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LEONILDA MARIA ARRUDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, atendente, RG n.º 488747363 - SSP/SP, CPF n.º 43247912878, com 24 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 278, fl s. nº 175, Termo nº 100422), nascida no dia vinte e 
seis de janeiro de mil novecentos e noventa e três (26/01/1993), residente na Avenida Fernando Santos 
Oliveira, 44, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de BENEDITO MANOEL DA SILVA, falecido há 18 
anos e de GRACIETE LOPES SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 01 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CLAUDIO DA CRUZ QUINTILIANO e GINEIDE DE SANTANA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 20238420 - SSP/SP, CPF n.º 13050661895, com 49 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dezessete de abril de mil novecentos e sessenta 
e oito (17/04/1968), residente na RUA 1ºMaio, 490, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ QUINTILIANO 
FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ZILMEA DA CRUZ QUINTILIANO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SPDivorciado de Simone Braga Silva, conforme sentença datada aos 03/03/2009, 
proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº168/2009, 
processo nº157.01.2009.000777-1/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, tec. em logísti ca, RG n.º 529894701 - SSP/SP, CPF n.º 03256381448, com 38 anos de idade, natural 
de FLORES - PE (Flores-PE  Livro nº 61, fl s. nº 210, Termo nº 9439), nascida no dia quatorze de janeiro de 
mil novecentos e setenta e nove (14/01/1979), residente na AVENIDA Principal, 1041, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de MIGUEL JOSÉ DE SANTANA, falecido há 06 meses e de MARIA CÂNDIDO DE SAN-
TANA, 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, 01 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CHRISTOPHER MONTEIRO e JULIANA GONZAGA LEITE. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, analista de suporte, RG n.º 43270988 - SSP/SP, CPF n.º 35844517873, com 30 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 231, fl s. nº 196, Termo nº 72361), 
nascido no dia sete de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (07/09/1986), residente na Rua João 
dos Santos Custódio, 277, apto.11, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de REINALDO JOSÉ MONTEIRO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de departamento pessoal, RG n.º 45055550 
- SSP/SP, CPF n.º 38124959889, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 131, fl s. nº 170, Termo nº 79783), nascida no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e 
nove (03/06/1989), residente na Rua Maria das Dores Santana, 769, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de 
LUZENIRO PEREIRA LEITE, de nacionalidade brasileira, relojoeiro, com 53 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de EDILENE GONZAGA LEITE, de nacionalidade brasileira, auxiliar de apoio a saúde, com 
50 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, 02 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DAVI LUIZ FRANCISCO e AMANDA SEVILHANO NOGUEIRA ANTONELI. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador instalador, RG n.º 443965730 - SSP/SP, CPF n.º 
33336097894, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 99, fl s. nº 334, Termo 
nº 21834), nascido no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (24/01/1984), 
residente na Rua das Acácias, 807, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de WILSON JOSÉ FRANCISCO, falecido 
há 08 anos e de MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 67 anos de idade, residente em ORIZÂNIA - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 459809180 - SSP/SP, CPF n.º 37603298881, com 28 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 254, fl s. nº 55, Termo nº 85836), nascida no dia vinte e 
dois de março de mil novecentos e oitenta e nove (22/03/1989), residente na Rua das Acácias, 807, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO EDUARDO ANTONELI, de nacionalidade brasileira, instrutor de cur-
sos, com 56 anos de idade, residente em CABEDELO - PB e de MARIA FERNANDA SEVILHANO NOGUEIRA 
ANTONELI, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 55 anos de idade, residente em SANTOS – 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, 01 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: WESLLEY LIMA DA SILVA e MAYARA LUZ ALCANTARA DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, lider de compras, RG n.º 460176614 - SSP/SP, CPF 
n.º 35925754816, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 130, fl s. nº 173, 
Termo nº 34009), nascido no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (02/09/1988), 
residente na Rua Doutor Salim Farah, 155, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de DORIVAL FERREIRA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
VALÉRIA MARIA MAIA LIMA, de nacionalidade brasileira, professora, com 46 anos de idade, residente 
em MORADA NOVA - CE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fi sioterapeuta, RG 
n.º 45055591 - SSP/SP, CPF n.º 38405051864, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
SP  Livro nº 135, fl s. nº 176, Termo nº 36002), nascida no dia quatorze de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove (14/06/1989), residente na Rua 15 de Novembro, 261, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha 
de PEDRO ALCANTARA DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ELISABETH LUZ ALCANTARA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 57 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, 02 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: IRISMAR LIMA SILVA e MARIA JEANE DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 41882004 - SSP/SP, CPF n.º 31977063829, com 33 anos de idade, 
natural de CAMPINA GRANDE - PB (Campina Grande-PB  Livro nº 51, fl s. nº 112, Termo nº 57876), 
nascido no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (20/02/1984), residente na Rua 
Caminho São Leopoldo, 1642, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ SOARES DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, pedreiro, com 56 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de MARIA DO SOCORRO 
LIMA SILVA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 51 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, encarregada, RG n.º 44396720 - SSP/
SP, CPF n.º 22861365803, com 30 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PE, nascida no 
dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (09/01/1987), residente na Rua Caminho São 
Leopoldo, 1642, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de FERNANDES MELO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA IVANICE DE SANTANA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Divorciada 
de: Eduardo Castro da Silva, conforme sentença de 18/06/2015, proferida pela Juiza de Direito da 3ª 
Vara do Foro de Cubatão/SP, nos autos de nº0008652-35.2014.8.26.0157. 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, 02 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: WESLEY PABLO DA SILVA PINTO e TATIELY CHAVES SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 482489303 - SSP/SP, CPF n.º 33023862818, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 155, fl s. nº 363, Termo nº 44149), nascido 
no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (05/12/1992), residente na Rua Maria 
Conceição Bati sta de Souza, 19, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de REGINALDO ANTONIO TEIXEIRA 
PINTO, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrati vo, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ROBERTA CRISTINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 45 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica 
administrati va, RG n.º 42369088 - SSP/SP, CPF n.º 42998132863, com 22 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 294, fl s. nº 228, Termo nº 110039), nascida no dia quatorze 
de março de mil novecentos e noventa e cinco (14/03/1995), residente na Rua Santa Terezinha, 36, 
fundos, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de EDUARDO BARBOZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar administrati vo, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DA SALETE 
CHAVES SANTOS, 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, 04 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ALDO PEIXOTO SANTANA e JAQUELINE DE SOUZA RAMOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, encanador industrial, RG n.º 33085642 - SSP/SP, CPF n.º 28588587807, com 36 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de junho de mil novecentos e oitenta e um (02/06/1981), 
residente na RUA Manoel Mathias de Souza, 25, Bloco 4, Ap.22, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ PEIXOTO 
SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em PERUÍBE - SP e de JU-
REMA MOREIRA DA SILVA SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Luciana Pereira da Silva, conforme sentença datada 23/10/2012, proferida pelo 
Juiz Substi tuto da 1ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº913/12. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 34248909 - SSP/SP, CPF n.º 37053595846, com 30 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia treze de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (13/01/1987), 
residente na RUA Manoel Mathias de Souza, 25, Bloco 2, Ap.22, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO RAMOS 
PINTO, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VANJA 
LUDOVICO RAMOS, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 48 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 setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: WILLIAN DOS SANTOS MARQUES e ANA CAROLINE DOS SANTOS DE SALES. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 40299441 - SSP/SP, CPF n.º 
37463329828, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de agosto de mil 
novecentos e oitenta e sete (05/08/1987), residente na Praça Frei Damião, 140, Vila Nova, Cubatão - 
SP, fi lho de ANTONIO CARLOS GOMES MARQUES, de nacionalidade brasileira, montador de máquinas 
pesadas, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIZA DOS SANTOS MARQUES, de 
nacionalidade brasileira, cozinheira, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 463206101 - SSP/SP, CPF 
n.º 41772793825, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de abril de mil 
novecentos e noventa e três (20/04/1993), residente na Rua Belarmino Amaral, 670, casa 2, Jardim São 
Francisco, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO CARLOS DE SALES, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, vigilante, com 57 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ISAQUE DA SILVA CAVALCANTE e NATALIE LOPES MICENO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 48237192 - SSP/SP, CPF n.º 41317895827, com 
26 anos de idade, natural de SERRA TALHADA - PE (Serra Talhada-PE  Livro nº 9, fl s. nº 251, Termo nº 
3787), nascido no dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa e um (21/07/1991), residente 
na Rua Jonas de Souza, 20, bl.A1, apt.206, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ FERREIRA CAVALCANTE, 
falecido há 7 meses e de ESPEDITA APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 589195050 - SSP/SP, CPF n.º 50082214859, com 17 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 201, fl s. nº 172, Termo nº 62266), nascida no dia dezoito de abril de dois 
mil (18/04/2000), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 165, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JOSIAS 
MICENO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MONICA LOPES MICENO, de nacionalidade brasileira, manicure, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: EVALDO MOREIRA DE OLIVEIRA e EDNA ALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 373998958 - SSP/SP, CPF n.º 30737579889, com 40 anos de idade, natural 
de SERROLÂNDIA - BA, nascido no dia nove de agosto de mil novecentos e setenta e sete (09/08/1977), 
residente na Avenida Principal, 386, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ANADISSOR MOREIRA DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em SERROLÂNDIA - BA e de ANTONIA 
PETRONILIA DE OLIVEIRA, falecida há 33 anosDivorciado de Umbelina Souza de Farias, conforme sentença 
datada de 12/05/2015, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara desta Comarca, nos autos de nº0002573-
06.2015.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 
430446706 - SSP/SP, CPF n.º 22521378860, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 170, fl s. nº 329, Termo nº 50085), nascida no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(28/04/1995), residente na Avenida Principal, 386, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MARIA FERREIRA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
ROSA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 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, 05 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ODAIR DOS SANTOS CARVALHO e SELMA REGINA VIEIRA DOS REIS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 152929125 - SSP/SP, CPF n.º 04469008850, com 54 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia oito de janeiro de mil novecentos e sessenta e três (08/01/1963), 
residente na Rua Amaral Neto, 150, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de GILBERTO DOS SANTOS CAR-
VALHO, falecido há 20 anos e de MADALENA CARDOSO CARVALHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
78 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Shirlei dos Santos Soares, conforme sentença 
datada de 30/08/2011, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de 
São Vicente-SP, nos autos de n°590.01.2011.011446-0/000000-000, ordem n°1695/2011. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 268424780 - SSP/SP, CPF n.º 07009028800, com 49 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 435, fl s. nº 172, Termo nº 176322), nascida no 
dia vinte e oito de março de mil novecentos e sessenta e oito (28/03/1968), residente na Rua Amaral Neto, 150, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de EDISON VIEIRA DOS REIS, falecido há 12 anos e de MARIA LELA DOS 
REIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 79 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, 05 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: CAÍQUE HENRIQUE DE LIMA E SILVA e BÁRBARA ALBENIS TEIXEIRA DA CRUZ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 42388756 - SSP/SP, CPF n.º 47104602801, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 174, fl s. nº 231, Termo nº 51579), nascido no dia dezessete 
de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (17/01/1996), residente na Rua Francisco Cunha, 285, Jardim 31 
de Março, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ SEVERINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 46 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO CARMO DE LIMA E SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedo-
ra, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administrati va, RG n.º 473704006 - SSP/SP, CPF n.º 23283199809, com 26 anos de idade, natural de JOÃO 
MONLEVADE - MG (Cubatão-SP  Livro nº 157, fl s. nº 240, Termo nº 44822), nascida no dia quatro de abril de mil 
novecentos e noventa e um (04/04/1991), residente na Rua Francisco Cunha, 285, Jardim 31 de Março, Cubatão 
- SP, fi lha de OSVALDO DA CRUZ JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, auxiliar de almoxarifado, com 57 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de GILVANIA ALBENIZ TEIXEIRA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrati va, com 57 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 setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MANOEL DOS SANTOS QUIRINO e DAMIANA DE SOUZA BATISTA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, Operador de Bate-Estacas, RG n.º 87040839 - SSP/SP, CPF n.º 
97145840863, com 64 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Vertente do Lério, Surubim-PE  Livro nº 
12, fl s. nº 108, Termo nº 9703), nascido no dia quatorze de abril de mil novecentos e cinquenta e três 
(14/04/1953), residente na RUA dos Girassóis, 103, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO CUSTODIO 
QUIRINO, falecido há 38 anos e de MARIA TEREZA DE JESUS, falecida há 29 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 251121847 - SSP/SP, CPF n.º 33400793825, com 55 
anos de idade, natural de OROBÓ - PE (Orobó-PE  Livro nº 04, fl s. nº 78, Termo nº 3382), nascida no 
dia seis de março de mil novecentos e sessenta e dois (06/03/1962), residente na RUA dos Girassóis, 
103, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de VICENTE MARCELINO BATISTA, falecido há 30 anos e de MARIA 
DO CARMO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 86 anos de idade, residente em 
OROBÓ – PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CAIO CESAR DA SILVA e INGRIDY CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, funileiro, RG n.º 443967611 - SSP/SP, CPF n.º 35509043806, com 
31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (31/12/1985), residente na RUA 25 de Dezembro, 536, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho 
de CICERO LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de DENISIA SOUZA SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 002728925 - SSP/RN, CPF n.º 06699148354, com 24 anos de idade, natural de FORTALE-
ZA - CE (Fortaleza-CE  Livro nº 11, fl s. nº 41, Termo nº 10943), nascida no dia oito de dezembro de mil 
novecentos e noventa e dois (08/12/1992), residente na RUA 25 de Dezembro, 536, Vila Natal, Cubatão 
- SP, fi lha de JOANA ESTER ALVES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, 
residente em FORTALEZA - CE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 
  

  Cubatão, 06 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: EVERTON DE OLIVEIRA RIBEIRO e GIRLEICE DA SILVA MELO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico de química, RG n.º 33372683 - SSP/SP, CPF n.º 21911158880, com 35 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 87, fl s. nº 103, Termo nº 16827), nascido no dia doze de abril de mil 
novecentos e oitenta e dois (12/04/1982), residente na RUA Jonas de Souza, 40, apt.308, Jardim Real, Cubatão 
- SP, fi lho de NAZIL DE OLIVEIRA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de viagens, RG 
n.º 44167527 - SSP/SP, CPF n.º 34551227870, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 106, fl s. nº 243, Termo nº 24528), nascida no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(15/02/1985), residente na RUA Jonas de Souza, 40, apt.308, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO PEDRO 
DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARGARIDA DA SILVA MELO, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 65 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, 05 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: TUNAY MARTINS DOS SANTOS e DAYANE CRISTINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 436839817 - SSP/SP, CPF n.º 34791953851, com 31 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 97, fl s. nº 183, Termo nº 59492), nascido no dia seis de novembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (06/11/1985), residente na RUA José Quirino Dantas, 99, Jd.Nova República, 
Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motoboy, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARISTELA MARTINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de loja, RG n.º 450921670 - SSP/SP, CPF n.º 23117175881, com 29 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 116, fl s. nº 137, Termo nº 70756), nascida no dia dezessete de novembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (17/11/1987), residente na RUA Nadir Tereza Esteves, 371, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, fi lha de MARCIO DONIZETE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 59 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, monitora 
escolar, com 50 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 setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: RAIMUNDO DOS REIS e SILVANÍ APARECIDA RODRIGUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, aposentado, RG n.º 57378940 - SSP/SP, CPF n.º 78151430834, com 67 anos de idade, natural 
de SENTO SÉ - BA, nascido no dia dezesseis de junho de mil novecentos e cinquenta (16/06/1950), residente na 
RUA Caminho Santa Rita de Cássia, 95, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO VIRGINIO DOS REIS, falecido 
há 63 anos e de ANA ROSA DOS REIS, falecida há 30 anosDivorciado de ALICE BARBOSA DOS REIS, conforme sen-
tença datada de 19/12/2008, proferida pelo Juíz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de 
nº 491/2008.. Sendo a pretendente, divorciada, do lar, RG n.º 244016306 - SSP/SP, CPF n.º 13363366841, com 45 
anos de idade, natural de PARANAVAÍ - PR, nascida no dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e dois (29/02/1972), residente na RUA Caminho Santa Rita de Cássia, 95, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
SILVANIO LACERDA RODRIGUES, falecido há 27 anos e de MARIA FRANCISCA RODRIGUES, desaparecida há 44 
anos. Divorciada de CARLOS ANTONIO LIMA DO NASCIMENTO, conforme sentença datada de 30/01/2015, pro-
ferida pela Juiza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº 0004952-51.2014.8.26.0157. 
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 setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JHONAS EXPEDITO VIEIRA DA SILVA e PATRÍCIA DO NASCIMENTO SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 439226600 - SSP/SP, CPF n.º 37151087896, com 30 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 255, fl s. nº 36, Termo nº 86395), nascido no 
dia trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (31/10/1986), residente na Rua Alberto Pinto de 
Carvalho, 35, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de DELVANE GOMES DA SILVA, falecido há 27 anos e de 
CECILIA VIEIRA DO BOMFIM, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 49 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 48598499 - 
SSP/SP, CPF n.º 38845495884, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de maio 
de mil novecentos e noventa e um (21/05/1991), residente na Rua Alberto Pinto de Carvalho, 35, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, fi lha de DAMIÃO PEDRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MÁRCIA BRAZ DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
faxineira, com 42 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Divorciada de Adriano Pires Barbosa, conforme 
sentença datada de 23/06/2015, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos 
de N°0002959-36.2015.8.26.0157. 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, 06 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DOUGLAS YUASSAKI DE ARAÚJO e YASMIN DE ASSIS SANTANA BORBA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, RG n.º 46057408 - SSP/SP, CPF 
n.º 43306599808, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de setembro de 
mil novecentos e noventa e quatro (10/09/1994), residente na Avenida Principal, 4134, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de VALDECI SALES DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 47 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA CEZARIO, falecida há 5 anos . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 454755594 - SSP/SP, CPF n.º 47293001819, 
com 20 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 206, fl s. nº 152, Termo nº 
124313), nascida no dia nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (09/02/1997), residente 
na Avenida Principal, 4134, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MARCELO ANDRÉ BORBA, de nacio-
nalidade brasileira, motorista, com 43 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de AMANDA DE 
ASSIS SANTANA BORBA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ROBERTO RONALD SANTOS e MAGDA REGINA DE PAULA EVENCIO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 25770632X - SSP/SP, CPF n.º 18990500869, 
com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de novembro de mil nove-
centos e setenta e quatro (14/11/1974), residente na AVENIDA Principal, 141, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lho de IARA MARIA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Valeria Lopes de Oliveira, conforme sentença datada aos 12/08/2008, 
proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº881/08, processo 
nº157.01.2008.004526-5. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, costureira, RG n.º 
283643328 - SSP/SP, CPF n.º 26025599890, com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia dezoito de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (18/09/1974), residente na AVENIDA Prin-
cipal, 757, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de VICENTE DE PAULA EVENCIO, falecido há 04 anos e de 
GILCINÉIA DE NAZARÉ AMBROSIO EVENCIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, 
residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: ANDRÉ CORREIA HONORATO e CAROLINE DA SILVA CARMO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrati vo, RG n.º 4856694801 - SSP/SP, CPF n.º 
41956496840, com 25 anos de idade, natural de TRAIPU - AL (Traipu-AL  Livro nº 21, fl s. nº 236, Termo 
nº 19740), nascido no dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa e dois (01/06/1992), residente 
na Rua Amaral Neto, 211, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de CLÁUDIO HONORATO, falecido há 
10 anos e de EVANILDA CORREIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 45 anos de 
idade, residente em TRAIPU - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, 
RG n.º 428865781 - SSP/SP, CPF n.º 42500955842, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nasci-
da no dia dez de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (10/08/1994), residente na Rua Manoel 
Antonio Silva, 25, Rubens Lara, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO OLIVEIRA CARMO, de nacionalidade bra-
sileira, montador de andaime, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZENAIDE DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 08 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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“Eu já me acidentei 
de moto por causa 
dos buracos e poeira 
no estradão. Este 
asfaltamento veio resolver 
um sofrimento da 
população. Vai adiantar 
muito a vida de quem 
precisa se locomover 
todos os dias para 
trabalhar e estudar.”
Neiva Aparecida, 
podóloga

“Ninguém aguentava 
mais a poeira aqui, era 
um sofrimento para os 
moradores. O trabalho 
fi cou de óti ma qualidade, 
acabaram os buracos e 
a poeira eliminou quase 
totalmente.  É prova de 
respeito aos moradores”

Maria José, 
dona de casa

“Para quem tem comércio 
aqui na principal 
era extremamente 
desagradável. A poeira 
danifi cava as mercadorias 
e comprometi a a higiene. 
Uma baderna com os 
carros desviando dos 
buracos. Ainda bem que 
esta nova administração 
está sendo solidária com a 
população”.
Riany Silvério, comerciante

“Empoçava água de chuva, 
muita lama, muita cratera 
na rua e poeira. Isso aqui 
era desumano.  Estamos 
felizes com o trabalho 
que foi de boa qualidade; 
fi cou óti mo. Tomara que 
o povo saiba preservar 
as melhorias que estão 
sendo feitas”

Elesbom Rodrigues, 
aposentado

“O Ademário é um 
homem do povo, e aos 
poucos vai cumprir 
suas promessas de 
campanha. Isto que a 
nova administração está 
fazendo aqui na Vila é 
prova disso. Aos poucos 
a cidade vai sair da 
buraqueira”

Vitor Rangel, 
produtor de eventos

“O serviço atendeu 
uma grande demanda 
da população e merece 
felicitações. O asfalto na 
avenida fi cou muito bom. 
Agora precisamos de 
um suporte da CMT por 
causa do grande fl uxo de 
veículos”.

Siqueira, liderança 
evangélica do bairro

COMUNIDADE

Moradores da Vila Esperança 
respiram aliviados

A�� S����

Anti ga reivindicação da região da Vila Esperança, o trabalho vai benefi ciar mais de 30 mil famílias; 
situação do estradão era caóti ca

O asfaltamento de quase dois quilômetros de ciclovia, 
já começou. Milhares de bicicletas se misturam aos 
carros no estradão, todos os dias

Além dos inconvenientes do dia a dia, 
o abandono do Estradão representava 
risco contínuo para milhares de 
motoristas e pedestres, além da poeira 
que invadia as casas, gerando histórico 
de problemas respiratórios, 
principalmente nas crianças e idosos

Há dois anos a podóloga 
Neiva Aparecida foi mais 
uma vítima das crateras 
no estradão da Vila Espe-
rança, acesso principal ao 
núcleo habitacional que in-
clui o Sítio Novo e IlhaBe-
la. Por anos os mais de 30 
mil moradores da região 
conviveram com o cenário 
de lama, poeira e  buracos, 
numa avenida onde diaria-
mente milhares de veículos 
se misturam a bicicletas e 
pedestres. O histórico de 
acidentes e problemas res-
piratórios gerou inúmeros 
protestos da comunidade, 
durante os últimos anos.

Mas esta semana a po-

dóloga estava mais contente 
e manifestou, à reportagem, 
sua alegria com o trabalho 
que está sendo realizado 
pela Prefeitura. “A gente 
nem acreditava mais que 
isso fosse acontecer. As pes-
soas até se acostumaram a 
sair para trabalhar e estu-
dar sob sofrimento diário 
e correndo risco de vida” 
lembra.

A aprovação de Neiva 
foi compartilhada por mo-
radores entrevistados pela 
reportagem na tarde desta 
quinta-feira, (14) e que, de-
pois de muitos anos volta-
ram a respirar (literalmen-
te) aliviados. 

Sinalização
Pintura de solo em toda a extensão do 

estradão, ciclovia e entrada dos bairros

Fala povo

Desde abril, a Prefeitura 
começou a pavimentação e 
o principal trabalho, o asfal-
to na extensão do Estradão, 
já foi concluído. A ciclovia 
que vai margear todo o Es-
tradão, deve ser � nalizada 
na próxima semana. Outra 

Ilha Bela e Sítio Novo
boa notícia para os morado-
res, con� rmada pelas equi-
pes das secretarias de Obras 
e Manutenção, é que o asfal-
tamento dos acessos para o 
Sítio Novo e Ilha Bela, co-
meça assim que a ciclovia 
for � nalizada.

Segundo cronograma 
apresentado ao Acontece, a 
ciclovia e os acessos ao Sítio 
Novo e Ilha Bela, incluindo 
a sinalização do solo, serão 
concluídos em outubro, se 
não houver sequencia de 
chuvas que interrompam os 

trabalhos. 
A segunda etapa do pro-

jeto será a instalação de 
proteção lateral em toda a 
extensão da ciclovia, desde 
a Vila Natal até a rotatória 
do ponto � nal da Vila Espe-
rança.

Asfalto  
Aplicação de base de bica corrida, bainder 

e capa asfáltica: 

Estradão: 9 mil metros quadrados. 

Ciclovia: 2.250 m2 de asfalto 

Acesso Morro do Indio: 4800 m2

Primeira entrada Sitio Novo: 850 m2  

Segunda entrada Sítio Novo: 1200 m2 de asfalto  

Guia e sarjeta
1,6 km entre o Estradão e a ciclovia

Próxima etapa 
Proteção lateral da ciclovia – 5km desde a 

Vila Natal até o ponto final da Vila Esperança 

(em planejamento com instalação prevista 

até o final do ano) 

F����: ������ N������
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almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro

LOCAÇÃO

- CASA ISOLADA NO BAIRRO JARDIM SÃO 
FRANCISCO.  CÓDIGO DO SITE: 1157. 3 DOR-
MITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 2 CARROS. VALOR DA LO-
CAÇÃO: R$1.600,00; 

- CASA DE ESQUINA NO BAIRRO VILA PONTE 
NOVA.  CÓDIGO DO SITE: 1189. 3 DORMITÓ-
RIOS, 1 SUÍTE, SALA, COZINHA, 2 BANHEI-
ROS E GARAGEM PARA 2 CARROS. VALOR 
DA LOCAÇÃO: R$2.000,00;

- SALA COMERCIAL NO BAIRRO JARDIM SÃO 
FRANCISCO.  CÓDIGO DO SITE: 1192. SALA 
MUITAO BEM ACABADA. PRÉDIO COM ELE-
VADOR E RECEPÇÃO. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$1.200,00.

3361-4894 / 3372-7409

VENDA

- CASA GEMINADA NO BAIRRO 31 DE MAR-
ÇO.  CÓDIGO DO SITE: 1244. 2 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO E GARA-
GEM PARA 1 CARRO. VALOR DA VENDA: 
R$220.000,00;

- APARTAMENTO NO BAIRRO VILA NOVA.  CÓ-
DIGO DO SITE: 1274.
3 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO 
E GARAGEM PARA 1 CARRO. VALOR DA VEN-
DA: R$240.000,00;

- SOBREPOSTA BAIXA NO BAIRRO JARDIM 
CASQUEIRO.  CÓDIGO DO SITE: 1271. 3 DOR-
MITÓRIOS, 1 SUÍTE, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO E GARAGEM PARA 1 CARRO. VALOR DA 
VENDA: R$290.000,00.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
CAIO CESAR DA SILVA MOURA e MARIA EVANY DE MELO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
caldeireiro, RG n.º 47997094 - SSP/SP, CPF n.º 40518046826, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia dezenove de novembro de mil novecentos e noventa e um (19/11/1991), residente na RUA Hildebrando Benedito 
da Silva, 177, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de AMARO SILVA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA, de nacionalidade brasileira, cobra-
dora, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
vendedora, RG n.º 6545472 - SSP/PE, CPF n.º 03651242498, com 36 anos de idade, natural de CUSTÓDIA - PE, nascida 
no dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta e um (08/09/1981), residente na RUA Maria Almeida Torres, 90, 
Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de ALFREDO MARCOS DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos 
de idade, residente em CUSTÓDIA - PE e de MARIA DO CARMO DE SIQUEIRA MELO, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 69 anos de idade, residente em CUSTÓDIA – PE. Divorciada de Ricardo Honorato Ferreira da Silva, conforme 
mandado expedido em 06/08/2014, proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Cubatão-SP, nos autos do processo 
nº3000596 93 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, 08 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasilei-
ro: JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS e DEBORAH AFFONSO WAGNER. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, Assessor jurídico, RG n.º 1466372591 - SSP/BA, CPF n.º 03617192564, com 27 anos de idade, natural de 
EUNÁPOLIS - BA, nascido no dia vinte de julho de mil novecentos e noventa (20/07/1990), residente na Rua Antônio 
Lemos, 349, casa 01, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de JONAS BATISTA DOS SANTOS, falecido há 13 anos e de MARIA 
QUEIROZ PEREIRA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 54 anos de idade, residente em EUNÁPOLIS - BADivor-
ciado de Daniele Soares de Jesus, de acordo com a Escritura Pública lavrada no Tabelionato de Notas e Protesto da 
Comarca de Eunápolis-BA, em 11/08/2017, no Livro nº0005/D, Fls.24-25, nº305.. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 4115163 - SSP/ES, CPF n.º 40004401875, com 26 anos de idade, natural 
de ITAPETININGA - SP, nascida no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (05/02/1991), residente 
na Rua Antônio Lemos, 349, casa 01, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de FREDERICO WAGNER NETO, de nacionalidade 
brasileira, tapeceiro, com 70 anos de idade, residente em ITAPEVA - SP e de RITA DE CASSIA AFFONSO, de nacionalidade 
brasileira, cozinheira, com 65 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Divorciada de Deraldo José Alves Rodrigues dos 
Santos, conforme sentença datada de 09/02/2017, proferida pela Juiza de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos 
autos de nº1000366.46.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LEANDRO DE AMORIM SOUZA e GLÁUCIA DIMAS SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista carreteiro, RG n.º 42439895 - SSP/SP, CPF n.º 31879625806, 
com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta 
e quatro (08/05/1984), residente na Rua das Acacias, 481, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSELENO 
MOTA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, cabeleireiro, com 57 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de BERNADETE FEITOSA DE AMORIM SOUZA, de nacionalidade brasileira, professora, com 49 anos 
de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de: Gláucia Dimas Santana, conforme escritura pública 
lavrada aos 26/01/2017 pelo 2º Tabelião de Notas de Cubatão/SP, no Livro nº164,  Fls.339/342.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar administrati va, RG n.º 43792743 - SSP/SP, 
CPF n.º 36922879848, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia quatro de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e oito (04/01/1988), residente na Rua das Acacias, 481, Vila Natal, Cubatão 
- SP, fi lha de OMERO DIMAS SANTANA, falecido há 03 anos e de RAQUEL VALENTIM SANTANA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciada de: Leandro 
de Amorim Souza, conforme escritura pública lavrada aos 26/01/2017 pelo 2º Tabelião de Notas de 
Cubatão/SP, no Livro nº164, Fls.339/342. 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 setembro de 2017
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 AMENILSO RIBEIRO e IVANEZ MARIA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, meio ofi cial de eletricista, RG n.º 18903561 - SSP/SP, CPF n.º 10824621875, 
com 48 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 441, fl s. nº 33, Termo nº 
182954), nascido no dia quatro de setembro de mil novecentos e sessenta e nove (04/09/1969), residen-
te na Rua Manoel Antonio da Silva, 66, bl.4, apt.34, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ PAULINO 
RIBEIRO, falecido há 20 anos e de MARIANA TEIXEIRA RIBEIRO, falecido há 20 anos . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 342487711 - SSP/SP, CPF n.º 96074558434, com 
45 anos de idade, natural de JOÃO ALFREDO - PE, nascida no dia cinco de dezembro de mil novecentos e 
setenta e um (05/12/1971), residente na Rua Manoel Antonio da Silva, 66, bl.4, apt.34, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, fi lha de NELSON BERNARDO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 
anos de idade, residente em BOM JARDIM - PE e de MARIA CARMELITA JERONIMO DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em BOM JARDIM – PE. Divorciada de 
Severino Bati sta da Silva, conforme sentença datada de 17/11/2015, proferida pela MM. Juíza de Direito 
Drª Suzana Pereira da Silva, nos autos de N°0003214-28.2014.8.26.0157. 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, 08 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RAIMUNDO DOS REIS e SILVANÍ APARECIDA RODRIGUES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 57378940 - SSP/SP, CPF n.º 78151430834, com 67 
anos de idade, natural de SENTO SÉ - BA, nascido no dia dezesseis de junho de mil novecentos e cinquen-
ta (16/06/1950), residente na RUA Caminho Santa Rita de Cássia, 95, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de JOÃO VIRGINIO DOS REIS, falecido há 63 anos e de ANA ROSA DOS REIS, falecida há 30 anosDivorciado 
de ALICE BARBOSA DOS REIS, conforme sentença datada de 19/12/2008, proferida pelo Juíz de Direito 
da 2ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº 491/2008.. Sendo a pretendente, divorciada, do 
lar, RG n.º 244016306 - SSP/SP, CPF n.º 13363366841, com 45 anos de idade, natural de PARANAVAÍ - PR, 
nascida no dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois (29/02/1972), residente na 
RUA Caminho Santa Rita de Cássia, 95, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de SILVANIO LACERDA RODRI-
GUES, falecido há 27 anos e de MARIA FRANCISCA RODRIGUES, desaparecida há 44 anos. Divorciada de 
CARLOS ANTONIO LIMA DO NASCIMENTO, conforme sentença datada de 30/01/2015, proferida pela 
Juiza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº 0004952-51.2014.8.26.0157. 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 setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RAFAEL DA SILVA ARAUJO e JULIANA MARCOLINO ALVES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 42438241 - SSP/SP, CPF n.º 42339224861, com 21 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa 
e cinco (13/10/1995), residente na RUA São Francisco de Assis, 73, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ ARAUJO FILHO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 48 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA APARECIDA SALDANHA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, assistente administrati va, 
com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente administrati va, RG n.º 48805398 - SSP/SP, CPF n.º 43043591852, com 24 anos de 
idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 206, fl s. nº 100, Termo nº 148535), nascida 
no dia sete de março de mil novecentos e noventa e três (07/03/1993), residente na RUA São Francisco 
de Assis, 73, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de LINDOMAR ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 46 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de SIMONE MARCOLINO, de 
nacionalidade brasileira, domesti ca, com 45 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, 08 de setembro de 2017
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 DA SILVA ADRIÃO e SUELLEN APARECIDA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 36584691 - SSP/SP, CPF n.º 42305922809, com 23 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa 
e quatro (16/08/1994), residente na Rua Damião Ferreira de Aquino, 17, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de 
MARCELO DA SILVA ADRIÃO, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de CRISTIANE GOMES DA SILVA ADRIÃO, de nacionalidade brasileira, técnica de nutrição, 
com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de telemarketi ng, RG n.º 34249581 - SSP/SP, CPF n.º 42347258893, com 25 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de julho de mil novecentos e noventa e dois 
(14/07/1992), residente na Rua José Gonçalves Torres, 156, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de 
SILVIO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SUELI APARECIDA MADEIRA BRASIL SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
vigilante, 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, 09 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: THIAGO DE LIMA SILVA e NICOLLI DOS SANTOS VIEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, técnico em automação, RG n.º 35147289 - SSP/SP, CPF n.º 37924823808, 
com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 137, fl s. nº 116, Termo nº 
83260), nascido no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa (15/01/1990), residente na RUA 
Paraíba, 201, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de HILDEBRANDO LAVANIERE PEREIRA DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HELENA ONILCE DE 
LIMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 305260546 - SSP/SP, CPF 
n.º 38013269850, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 263, 
fl s. nº 232, Termo nº 91571), nascida no dia onze de julho de mil novecentos e noventa (11/07/1990), 
residente na RUA Manoel Lourenço dos Santos, 10, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de OSVALDO MAR-
QUES VIEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de DIOMARINA DOS SANTOS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RAILSON SOUSA SANTOS e RAIMUNDA TEIXEIRA SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 3861307 - SSP/ES, CPF n.º 23925922504, com 63 anos 
de idade, natural de ITABUNA - BA (Itabuna-BA  Livro nº 71, fl s. nº 173, Termo nº 74548), nascido no dia 
onze de outubro de mil novecentos e cinquenta e três (11/10/1953), residente na Travessa Monte Serrat, 
113, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de OSVALDO SANTOS SOL, falecido há 8 anos e de MARIA 
MARQUES DE SOUSA, falecida há 8 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de limpeza, RG n.º 368832557 - SSP/SP, CPF n.º 04428322577, com 50 anos de idade, natural de 
ITAJUÍPE - BA (Bandeira do Almada-Itajuípe-BA  Livro nº 9, fl s. nº 44, Termo nº 7214), nascida no dia vinte 
e cinco de novembro de mil novecentos e sessenta e seis (25/11/1966), residente na Travessa Monte 
Serrat, 113, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ TEIXEIRA SANTOS, falecido há 5 anos e de 
DIONÉZIA BARBOSA SANTOS, falecida há 5 anos. Assina à rogo da contraente que declarou não saber 
assinar, cuja impessão digital de seu polegar direito vai à margem: Cicero João dos Santos, brasileiro, ca-
sado, motorista, RG nº4253513-SSP/SP, CPF n°898.357.354-68, residente e domiciliado no Caminho São 
Domingos, nº106, Vila dos Pescadores, 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, 09 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JEFFERSON MOREIRA TAVARES e ROSANA OLIVEIRA COSTA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 449869039 - SSP/SP, CPF n.º 39548383896, 
com 27 anos de idade, natural de SÃO ROQUE - SP (Ibiúna-SP  Livro nº 25, fl s. nº 186, Termo nº 16121), 
nascido no dia onze de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (11/10/1989), residente na AVENIDA 
Fernando Santos Oliveira, 44, Ap.34, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DIAS TAVARES, 
falecido há 03 anos e de CLARISSE MOREIRA TAVARES, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 51 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
técnica em segurança do trabalho, RG n.º 6332230 - SSP/PA, CPF n.º 00649633229, com 26 anos de idade, 
natural de ITAITUBA - PA (Itaituba-PA  Livro nº 106, fl s. nº 260, Termo nº 31437), nascida no dia dezoito de 
julho de mil novecentos e noventa e um (18/07/1991), residente na AVENIDA Fernando Santos Oliveira, 
44, Ap.34, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de BENEDITO FRÓES COSTA, de nacionalidade brasileira, 
lavrador, com 56 anos de idade, residente em Guiana Inglesa - EX e de JOSEFA FERNANDES DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, lavradora, com 53 anos de idade, residente em ITAITUBA – PA. 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 setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ROGERIO BARBOSA e MARCIA CRISTINA DE BRITO ANDRADE. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, porteiro, RG n.º 211653184 - SSP/SP, CPF n.º 07022265801, com 49 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia oito de julho de mil novecentos e sessenta e oito (08/07/1968), residente na Rua 
Manuel Mathias de Souza, bl.B1, apt.41, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de DJALMA BARBOSA, falecido há 15 anos 
e de APARECIDA MARTA TERRAS BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SPDivorciado de Josefa Maria de Oliveira, conforme escritura pública lavrada em 26/07/2011, 
pelo 2ºTabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro 121, págs.342/344.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 598734971 - SSP/SP, CPF n.º 10213464462, 
com 26 anos de idade, natural de IGARASSU - PE, nascida no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa 
(18/10/1990), residente na Rua 04, 67, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ HILARIO DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em SURUBIM - PE e de JOSEFA MARIA DE BRITO, de 
nacionalidade brasileira, ajudante de cozinha, com 52 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Divorciada de 
Rafael José da Silva, conforme sentença datada de 28/07/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara desta 
Comarca, nos autos de nº0003789-36.2014.8.26.0157. 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, 11 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: VANDILSON DA CRUZ SILVA e JESSICA RODRIGUES DE SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motoboy, RG n.º 44167219 - SSP/SP, CPF n.º 35573549898, com 30 anos de idade, natural de 
BELO JARDIM - PE (Jaboatão dos Guararapes-PE  Livro nº 38, fl s. nº 221, Termo nº 44237), nascido no dia vinte e 
três de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (23/12/1986), residente na AVENIDA Joaquim Miguel Couto, 
139, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO MANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
60 anos de idade, residente em JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE e de MARGARIDA DA CRUZ SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de segurança do trabalho, RG n.º 48944037 - SSP/SP, CPF 
n.º 40771710836, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (23/09/1992), residente na AVENIDA Joaquim Miguel Couto, 139, Jd.São Francisco, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSE MANOEL DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANGELA MARIA RODRIGUES CARVALHO, de nacionalidade brasileira, vigilante, 
com 42 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 setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: TUNAY MARTINS DOS SANTOS e DAYANE CRISTINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 436839817 - SSP/SP, CPF n.º 34791953851, com 31 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 97, fl s. nº 183, Termo nº 59492), nascido no dia seis de novembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (06/11/1985), residente na RUA José Quirino Dantas, 99, Jd.Nova República, 
Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motoboy, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARISTELA MARTINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de loja, RG n.º 450921670 - SSP/SP, CPF n.º 23117175881, com 29 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 116, fl s. nº 137, Termo nº 70756), nascida no dia dezessete de novembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (17/11/1987), residente na RUA Nadir Tereza Esteves, 371, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, fi lha de MARCIO DONIZETE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 59 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, monitora 
escolar, com 50 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 setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EMERSON APARECIDO DE MELO e RENATA OLIVEIRA DANTAS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 44117500 - SSP/SP, CPF n.º 22157366822, com 33 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 103, fl s. nº 378, Termo nº 23470), nascido 
no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (29/08/1984), residente na Rua 
Julio Amaro Ribeiro, bl.81, apt.44 D, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DOMINGOS DE MELO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE 
LOURDES DE MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 443972527 - SSP/SP, CPF n.º 
33448226831, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 96, fl s. nº 355, Termo nº 
20661), nascida no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e três (12/08/1983), residente na Rua 
Julio Amaro Ribeiro, bl.81, apt.44 D, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSE TIBURCIO DANTAS, falecido 
há 20 anos e de MARIA NATIVIDADE DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
72 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 setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GUILHERME DA SILVA e TATIANE MARCON MONTALBO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, acessor políti co, RG n.º 467051987 - SSP/SP, CPF n.º 35297365899, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de julho de mil novecentos e noventa 
(20/07/1990), residente na Rua Manoel de Oliveira Ramos, 179, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ VALENCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
gerente administrati va, RG n.º 434525686 - SSP/SP, CPF n.º 32982001829, com 31 anos de idade, natural 
de SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP (São José do Rio Pardo-SP  Livro nº 10842, fl s. nº 239, Termo nº 69), nas-
cida no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (05/10/1985), residente na Rua Manoel 
de Oliveira Ramos, 179, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de ANTÔNIO VALTER MONTALBO, falecido 
há 14 anos e de VERA LÚCIA MARCON MONTALBO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 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, 11 de setembro de 2017
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 SOUZA DE OLIVEIRA e JÉSSICA CAROLINE FERNANDES DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de refrigeração, RG n.º 493693713 - SSP/SP, CPF n.º 40796563861, com 
27 anos de idade, natural de PERUÍBE - SP (Peruíbe-SP  Livro nº 9, fl s. nº 25, Termo nº 9393), nascido no dia trinta 
de junho de mil novecentos e noventa (30/06/1990), residente na Rua Roberto Mario Santi ni, bl.2, apt.410, 
Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO GOUVEIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, mecânico, 
com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA BONFIM AMORIM DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, manicure, RG n.º 352694750 - SSP/SP, CPF n.º 44241890822, com 22 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de março de mil novecentos e noventa e cinco (15/03/1995), residente 
na Rua Roberto Mario Santi ni, bl.2, apt.410, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS DOMINGOS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, pintor, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIANA FERNANDES 
ALVES, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 42 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, 12 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DOUGLAS JOSÉ DOS SANTOS e THALITA DOS REIS SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 26460069 - SSP/SP, CPF n.º 19749022858, com 40 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de março de mil novecentos e setenta 
e sete (16/03/1977), residente na RUA Marechal Carmona, 185, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSÉ SATU DOS SANTOS, falecido há 01 ano e de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, falecida há 02 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 441076592 
- SSP/SP, CPF n.º 31605924806, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (05/02/1984), residente na RUA Marechal Carmona, 
185, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de APARECIDO ANISIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 54 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de ILCA PEREIRA DOS REIS SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 52 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, 12 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSE RICARDO DA SILVA e ISABELA REBECA DE SOUZA GATTO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 437930063 - SSP/SP, CPF n.º 
31413398804, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 91, fl s. nº 253, 
Termo nº 18569), nascido no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (05/11/1982), 
residente na Rua Santa Júlia, 86, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ GONZAGA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, pescador, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIETE 
ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 63 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 540113931 - SSP/
SP, CPF n.º 46708013843, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 184, fl s. nº 
209, Termo nº 55537), nascida no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e seis (14/04/1996), 
residente na Rua Santa Júlia, 86, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de CLAUDEMIR ALVES GATTO, 
de nacionalidade brasileira, pescador, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
APARECIDA DA SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em 
Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARCIO XAVIER DE GUSMÃO e WBERLANDIA DA SILVA MORAIS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de embarque, RG n.º 323785852 - SSP/SP, CPF n.º 
28704667816, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de maio de mil 
novecentos e oitenta e um (26/05/1981), residente na RUA das Violetas, 71, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho 
de JAIR XAVIER DE GUSMÃO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA ROSA DE GUSMÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de 
almoxarife, RG n.º 439222503 - SSP/SP, CPF n.º 31883116805, com 34 anos de idade, natural de PATOS - 
PB (Patos-PB  Livro nº 20, fl s. nº 13, Termo nº 21569), nascida no dia doze de maio de mil novecentos e 
oitenta e três (12/05/1983), residente na RUA Professor Djalma Ortega, 35, Jd.Nova República, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ PASCOAL DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, porteiro, com 58 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de FÁTIMA MARIA DA SILVA MORAIS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 57 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, 12 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: RENAN MIRANDA DA SILVA e TIRZA CRISTINA SOUSA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 36008264 - SSP/SP, CPF n.º 38867914839, com 24 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 173, fl s. nº 99, Termo nº 104561), nascido 
no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e três (16/07/1993), residente na Rua das Acácias, 497, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ FABRÍCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, técnico em segurança 
do trabalho, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIZETE FRANCISCA MIRANDA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar administrati va, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica em nutrição, RG n.º 457546396 - SSP/SP, CPF n.º 
45678133837, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de outubro de mil 
novecentos e noventa e seis (22/10/1996), residente na Rua das Acácias, 487, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA, falecido há 3 anos e de CICERA SOUSA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
costureira, com 54 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 setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: MOISES FARAH REBOUÇAS GOUVEIA SILVA e SIMONE GUEDES RODRIGUES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em planejamento, RG n.º 344490774 - SSP/
SP, CPF n.º 33757207858, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de 
novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (19/11/1984), residente na RUA 13, 05, Centro, Cuba-
tão - SP, fi lho de ELIAS GOUVEIA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 54 anos de 
idade, residente em SANTOS - SP e de ANGELA FARAH REBOUÇAS GOUVEIA SILVA, falecida há 1 ano e 10 
meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 457166538 - SSP/
SP, CPF n.º 37757904897, com 28 anos de idade, natural de UMUARAMA - PR (Umuarama-PR  Livro nº 
29, fl s. nº 236, Termo nº 34142), nascida no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(31/05/1989), residente na RUA Marino Leite, 56, Jd.Pirati ninga, SANTOS - SP, fi lha de JOSE GUEDES RO-
DRIGUES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em SANTOS - SP e 
de EDNA NAVARRO, de nacionalidade brasileira, costureira, com 54 anos de idade, residente em SANTOS 
– 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 setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JHEFFERSON LOPES DA SILVA e GABRIELLE ALVES DOS ANJOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 451579756 - SSP/SP, CPF n.º 42375243889, com 24 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 161, fl s. nº 141, Termo nº 46315), nascido no dia treze de 
setembro de mil novecentos e noventa e três (13/09/1993), residente na Rua Vicente Latrova, 77, bl.C apto.34, 
Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ADEMIR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, padeiro, com 53 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA LOPES PACHÊCO SILVA, de nacionalidade brasileira, 
professora, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 49531416X - SSP/SP, CPF n.º 41222333805, com 24 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 157, fl s. nº 121, Termo nº 44703), nascida no dia vinte e oito de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e três (28/02/1993), residente na Rua Vicente Latrova, 77, bl.C apto.34, Bolsão 7, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ QUIRINO DOS ANJOS FILHO, de nacionalidade brasileira, cozinheiro, com 54 anos de 
idade, residente em CAMPINAS - SP e de MARIA RAIMUNDA ALVES DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 47 anos de idade. 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 setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANDRÉ RIOS MELLO e JÉSSICA SILVA PINHEIRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, designer gráfi co, RG n.º 477109056 - SSP/SP, CPF n.º 39975757898, com 26 anos de 
idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 194, fl s. nº 25, Termo nº 141269), nascido 
no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (24/02/1991), residente na Rua das 
Violetas, 294, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de WAGNER ROBERTO GONÇALVES MELLO, de nacionalidade 
brasileira, analista de sistemas, com 47 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de REGINA APA-
RECIDA RIOS, de nacionalidade brasileira, micro empresária, com 45 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de escritório, RG n.º 
48588799 - SSP/SP, CPF n.º 23283384886, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 146, fl s. nº 362, Termo nº 40566), nascida no dia treze de maio de mil novecentos e noventa e 
um (13/05/1991), residente na Rua das Violetas, 294, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ISMAEL PINHEIRO, 
de nacionalidade brasileira, gerente de transportes, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ELIANA DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em 
Cubatão – SP. Se alguém 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 setembro de 2017
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 ALVES DE LIMA e MARIA LUCIA DOS SANTOS ROSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 37708618 - SSP/SP, CPF n.º 61374466468, com 
49 anos de idade, natural de MARAIAL - PE (Jaqueira-PE  Livro nº 10, fl s. nº 94, Termo nº 6636), nascido 
no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e sessenta e sete (28/10/1967), residente na RUA 
Praça Santos Dumont, 70, Jd.Anchieta, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL ALVES DE LIMA, falecido há 
05 anos e de MARIA PAULINA DE LIMA, falecida há 01 ano . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, cobradora, RG n.º 284855558 - SSP/SP, CPF n.º 24808360888, com 43 anos de idade, 
natural de BELO HORIZONTE - MG (Vespasiano-MG  Livro nº 21, fl s. nº 115, Termo nº 6000), nascida no 
dia três de março de mil novecentos e setenta e quatro (03/03/1974), residente na RUA Praça Santos 
Dumont, 70, Jd.Anchieta, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO PEREIRA ROSA, falecido há 04 anos e de MARIA 
DE LOURDES DOS SANTOS ROSA, falecida há 18 . 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 agosto de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Parabéns!

Giba Feitosa 

Assessor do
Vereador Marcinho

Paulo Passos

Assessor de
Imprensa do
Sintracomos

Magaly Villarino,Arte Pés Clínica de Podologia

Em clima de muito amor e alegria, Iara 
Sousa (agora Maia) e Elton Maia disseram 
sim à união. Em recepção para os famili-
ares, o casal esbanjou sorriso e gratidão e 
a coluna deseja muita paz!

O radialista  Luiz Roberto, o popu-
lar Raposa, recebeu a medalha 

“Radialista Dirceu de Souza”, na 
Alesp, por conta do seu trabalho 

no programa Jornal da Cidade.

O vice-prefeito 
Pedro de Sá 
comemorou mais 
uma primavera 
na última semana 
com uma festa 
realizada pela sua 
equipe em seu 
gabinete com tudo 
o que tinha direito. 
Foi um momento 
de descontração 
entre amigos no fi -
nal do expediente. 
Parabéns Pedro!

No início da tarde desta quarta 
(13), o presidente da OAB de 
Cubatão, André Izzi, recebeu 
alguns associados para visto-
riar o andamento das obras da 
nova sede da ordem. A inaugu-
ração do novo espaço, que fi ca 
na Rua São Paulo , está marca-
da para o próximo dia 26.

Popular, Jô Gatinha
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O hot roll surgiu na década de 1970, 
nos EUA, quando o chef Manashita 
Ichiro percebeu que os americanos não 
gostavam de comer peixe cru, criou o 
Hot Roll.
No Yuhu, você 
encontra nos 
sabores: 
Filadelfi a, 
Salmão Grelhado, 
Ebi, 
Skin Cheese 
e Hot Couve

gostavam de comer peixe cru, criou o 

Pensou em comida japonesa?
Pensou em YUHU!

Que tal uma bela comida japonesa com 
qualidade e preço justo?

Se você mora Cubatão e está com vontade 
de apreciar as iguarias da culinária oriental  
gastanto pouco, a Yuhu Delivery te oferece 
tudo isso com o conforto da entrega na sua 
residência.

Na Yuhu você encontra temakis, hot roll’s, 
uramakis, hossomakis e outras delicias da 
cozinha japonesa, com diversos sabores, um 

excelente preço e produtos frescos e de quali-
dade. Você pode conferir o cardápio comple-
to pelo site: http://www.yuhu.com.br/

E para facilitar ainda mais, você pode faz-
er o seu pedido pelo whatsapp (13) 98876-
3378 ou então pelo iFood.  

Para � car por dentro das promoções do 
Yuhu delivery, basta curtir a fanpage no face-
book: � .com/yuhujapa.

Os temakis fi caram populares por volta 
do século XIX, quando os quiosques de 
sushi se tornaram populares em Tókio.
No Yuhu, você encontra temaki nos 
sabores: 
- Filadélfi a, 
- Salmão Grelhado, 
- Ebi,
- Salmarão 
(salmão e 
camarão) ,
- Temaki Hot

- Salmão Grelhado, 

O Niguiri é um dos mais tradicionais 
pratos da cozinha oriental. Pode ser 
acompanhado de uma fatia de salmão 
ou atum cru (estilo sashimi) e salada 
(geralmente legumes fatiados). É ideal 
para comer com molho shoyu.
(geralmente legumes fatiados). É ideal 
para comer com molho shoyu.

Prato característico da culinária 
japonesa e oriental, os sashimis são 
pequenos pedaços de peixe cru, 
acompanhado de salada (pepino 
fatiado e folhas) e um molho (shoyu, 
wasabi, por exemplo).
Os peixes usa-
dos para esse 
prato geral-
mente são 
salmão e 
atum.

fatiado e folhas) e um molho (shoyu, 
wasabi, por exemplo).
Os peixes usa-
dos para esse 
prato geral-

Os combinados 
são para 
aque-
les que 
querem 
apreciar 
de tudo um 
pouco. Vem peças 
de sashimi, uramaki, niguiri e outras 
delicias, que variam entre cada uma 
das opções. No site do Yuhu, você 
pode conferir todos os combinados e 
escolher o que mais te agrada.

Os combinados 
são para 

querem 
apreciar 
de tudo um 
pouco. Vem peças 

Os uramakis são feitos de arroz, algas 
e recheio, que podem variar. São ser-
vidos sempre com legumes e um mo-
lho (que pode ser o tradiconal shoyu 
ou o wasabi, a famosa raiz forte),
 No  Yuhu, você encontra nos 

sabores:
 - Salmão simples, 

- Salmão grelhado,
- Califórnia
- Skin
- Atum
-Filadélfi a

No  Yuhu, você encontra nos 
sabores:

- Salmão simples, 
- Salmão grelhado,
- Califórnia
- Skin
- Atum
-Filadélfi a

Conheça alguns destaques do cardápio

Tem promoção 
no fi m de semana

Para quem adora 
um Hot Roll, tem 
promoção neste 

final de semana. São 
20 peças de hot-roll 
de qualquer saber por 

apenas R$ 25.

COQUETEL BELÍSSIMA
Que tal conhecer as novas 
tendências da estação que 
está chegando em um co-
quetel especial?
A Belíssima Calçados con-
vida suas clientes para o 
“Coquetel Primavera Verão”, 
onde vai apresentar as no-
vas tendências e de quebra, 
sortear diversos brindes 
para as parti cipantes. 
O coquetel acontece na 
próxima sexta (22), das 11 
às 20 horas, na própria loja, 
que fi ca na Galeria Center 
Lopes (Avenida Joaquim 
Miguel Couto, 807 – Loja 15, 
Centro). Info: (13) 3379-
0398/99131-4339.

34 ANOS DA ACDDPD
No próximo dia 16, a Asso-
ciação Cubatense de Defe-
sa dos Direitos das Pessoas 
Defi cientes (ACDDPD) 
celebra 34 anos de existên-
cia com jantar dançante 
ao som do cantor Jota 
Junior. Começa às 19 horas 
na sede da ACDDPD, os 
convites custam R$ 30 reais 
e podem ser comprados na 
secretária da Associação 
(Praça Mario dos Santos, 
460, Síti o Cafezal – próximo 
ao CAMP de Cubatão). 
Info: (13) 3361-6271.

SEMANA NACIONAL
DE TRANSITO
A Companhia Municipal 
de Trânsito de Cubatão, 
abre a programação da 
Semana Nacional de 
Trânsito, que acontece de 
18 à 25 de setembro,com 
palestra sobre “Acessibili-
dade e Mobilidade Reduz-
ida”.  A palestra tem como 
objeti vo estabelecer maior 
compreensão e diálogo 
sobre o mundo de pessoas 
com defi ciência e mobili-
dade reduzida. Acontece 
em dois horários às 10h00 
e às 14h00 na sede da 
ACIC de Cubatão (rua 
Bahia, 163), e é aberta a 
toda população.
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

WILSON PIO RECEBE HOMENAGEM NA ALESP

O vereador Wilson Pio (PSDB), recebeu homenagem 
na última terça (12), na Assembleia Legislativa de São Pau-
lo, por conta do seu trabalho realizado com as bandas e 
fanfarras da Cidade. Na oportunidade, o vereador foi agra-
ciado com a medalha “Radialista Durval de Souza”.

“Estou em meu primeiro mandato e já fui homena-
geado dessa forma. É um incentivo a mais para continuar 
trabalhando nos projetos de resgate das bandas e fanfar-
ras de Cubatão e em todas as outras áreas que a cidade 
precisa”, comentou.

CLEBER DO CAVACO PEDE ACESSIBILIDADE NA VILA

O vereador Cléber do Cavaco (PRB) apresentou preposição 
junto à Casa de Leis solicitando gestões junto ao órgão compe-
tente para que a passarela de pedestres da entrada da Vila dos 
Pescadores seja estendida, levando assim as pessoas do Jardim 
Casqueiro diretamente para dentro do Bairro e não em frente a 

avenida Tancredo Neves como acontece atualmente.
Além dos perigos do cruzamento, existe também o trans-

torno ocasionado pela linha férrea. Com essa extensão, os 
moradores, trabalhadores, estudantes e cadeirantes terão 
mais acessibilidade no Bairro. 

Na oportunidade, a Dra. Albertina esclareceu que Casa 
busca o atendimento da saúde integral dos adolescentes. O 
próximo passo do vereador é apresentar na Câmara, a indica-
ção de minuta de Projeto de Lei que dispõe sobre a estrutura 
necessária para implantação do programa.

TONINHO VIEIRA QUER DA CASA DO ADOLESCENTE

O vereador Toninho Vieira (PSDB) viabilizou o diálogo 
entre o prefeito Ademário Oliveira e Dra. Albertina Duarte 
Takiuti, Coordenadora do Programa Saúde do Adolescente 
do Governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de im-
plantar uma unidade da Casa do Adolescente no município. 

MARCINHO PEDE INSTALAÇÃO DE LOMBADA NA VILA NATAL

O vereador Marcinho (PSB), apresentou indicação soli-
citando ao Poder Executivo, a instalação, em caráter de ur-
gência, de uma lombada na Avenida Vinte e Cinco de De-
zembro, na Vila Natal.

Segundo o vereador, a falta de redutores de velocidade na 

avenida coloca em risco a segurança e a integridade física 
dos munícipes, já que o local é de grande trânsito de veí-
culos em alta velocidade. O pedido foi encaminhado aos 
setores competentes da Prefeitura para que as providên-
cias sejam tomadas.

RODRIGO ALEMÃO PEDE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DO TEATRO

Na última sessão da Câmara, realizada no dia 12, o ve-
reador Rodrigo Alemão (PSDB), apresentou em caráter de 
urgência, requerimento para que a Prefeitura determine a 
� xação de tapumes ou divisórias e vigilância 24 horas no 
prédio do teatro, que recentemente foi transferido para a 

área da saúde.
Segundo o vereador, a medida é para impedir o livre 

acesso ao local, que no momento não está sendo utilizado 
e com a � nalidade de garantir mais segurança aos cidadãos 
que passam pelo local todos os dias.

LALÁ SOLICITA PAVIMENTAÇÃO PARA ILHA BELA E SÍTIO NOVO

O vereador Lalá (SD) esteve recentemente na 
Vila Esperança, na região da Ilha Bela e Sitio Novo, 
conversando com moradores, ouvindo suas principais 
reivindicações e veri� cando as condições das principais 
ruas e acessos do bairro. 

Após a conversa, o vereador protocolou ofício junto a 
Prefeitura para que as melhorias que o bairro necessita sejam 
feitas, dando assim um grande passo para a urbanização da 
região, contribuindo para a segurança, saúde e bem-estar 
dos moradores do bairro.

RAFAEL TUCLA QUER FICHA LIMPA PARA CO’S
O vereador Rafael Tucla (PT), apresentou no Legislativo 

um projeto de lei que obriga a aplicação da lei � cha limpa 
para a contratação de cargos em comissão por parte do 
Poder Público.

Isso signi� ca dizer que, se aprovado o projeto de lei, a 

administração não poderá contratar pessoas para cargos de 
con� ança que tenham sido condenadas por um colegiado 
pelos crimes de corrupção e contra a administração pública. 
O projeto segue seu trâmite nas comissões da Casa para 
parecer e logo poderá ser colocado em votação.

Na indicação, o vereador aponta que há diversos postes cujas 
lâmpadas estão queimadas, causando pontos de escuridão. O 
reestabelecimento da iluminação na avenida auxiliará também 
a PM, que terá melhor visão e poderá garantir a segurança dos 
pedestres. O pedido foi encaminhado aos setores competentes.

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT), apresentou indi-
cação junto à mesa da Câmara na última semana, indicação 
cobrando dos órgãos competentes do Poder Executivo para a 
manutenção das lâmpadas nos postes na Avenida 09 de abril, 
no Centro.

ROXINHO VIABILIZA SINALIZAÇÃO NO JD. NOVA REPÚBLICA

O vereador Roxinho (PMDB), acompanhou recente-
mente a realização da sinalização viária das ruas do Jardim 
Nova República, por parte da CMT. Agora, com a sinali-
zação bem visível, os moradores e motoristas poderão ter 
mais segurança no trânsito diário.

O pedido para que a sinalização fosse refeita foi enca-
minhado à mesa da Câmara no � nal do mês de agosto, 
atendendo à solicitação dos moradores do bairro, que recla-
mavam da falta de sinalização e dos acidentes causados por 
conta da ausência da mesma.

AGUINALDO ARAÚJO PEDE ILUMINAÇÃO NA 09 DE ABRIL

SÉRGIO CALÇADOS VIABILIZA REFORMA DE PRAÇA

Durante o feriado de 07 de setembro, o vereador Sérgio 
Calçados juntou sua equipe de colaboradores e promoveu 
um grande mutirão de revitalização da Praça Gervásio Bo-
navides, na Vila Nova.

O grupo realizou limpeza na praça, recolhendo entulhos 

e lixo, além de pintura dos bancos e estruturas de concreto. 
“Não posso deixar de agradecer a parceria com a Casa das 
Tintas Tubarão, que embarcou conosco neste projeto que 
está apenas começando. Gostaria de ressaltar que esta não 
é uma ação isolada”, destaca.
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... a linda "Juju" com seus pais Ana e Renato Pietropaolo 
(vice prefeito e secretário de Educação de Guarujá)

... Thais Margarido (secretária de Turismo de Guarujá) e 
seu adjunto Dedé

Em ação de Inclusão, com a esposa Dirce Zatorski, Toninho 
Rodrigues, presidente do Prós Guarujá e Edson Ventura: 
animados com  novos projetos políticos para a Baixada

Durante o desfi le cívico militar em Vicente de Carvalho ...


