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ENTRADA DE SANTOS
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Coluna do 
Cido Barbosa  02

O governo do Estado 
deve começar as obras 
ainda neste mês. Serão 
três viadutos na Anchieta 
e uma ciclovia ligando o 
Casqueiro e Pescadores, 
em Cubatão, à malha 
cicloviária santista.
As obras da Prefeitura 
na Jovino de Melo (foto) 
estão em andamento e 
no segundo semestre 
começa a construção 
de viaduto nas avenidas 
Nossa Senhora de Fátima 
e Martins Fontes para 
eliminar semáforos e a 
remodelação do sistema de 
drenagem do Saboó. 03

Processos licitatórios estão em andamento e em-
presa vencedora, em cada cidade, terá como desafio 

Guarujá e Cubatão terão 
novo transporte público

a modernização da frota e do sistema de transporte. ‘Wi fi, acessibilidade e ar 
condicionado pra todo mundo’, é a promessa. 03

Orquestra 
Bachiana de 
graça no 
Guarujá. 08

Cubatão Município 
de Interesse Turístico

Edna Suman 
se afasta do FSS 
para concorrer a 
deputada, pelo Partido 
do governador

PSDB racha e Dória 
vai ter que se 
desdobrar para não 
ficar falando sozinho

Costa larga 
Geraldo Alckmin 
fica só três dias na 
mira e se livra da 
‘Lava Jato’

Novo governador 
aumenta visibilidade 
da Baixada Santista 
no Estado
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‘Com amor‘
Outra expressiva lideran-

ça no palanque de Márcio 
França na região, a primei-
ra dama do Guarujá, Edna 
Suman, já deixou a presi-
dência do Fundo Social de 
Solidariedade, na condição 
de pré-candidata a deputa-
da estadual do PSB.

Com evidente carisma e expressivo apoio político, 
Edna Suman já está posicionada como uma das prin-
cipais promessas para representar a região na Assem-
bleia em 2019.

A empreitada da primeira dama conta com apoio 
incondicional do marido, prefeito do Guarujá e vice 
na executiva estadual do partido do atual governador.

“Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos 
anjos, sem amor eu nada seria”, anuncia Edna em sua 
página, ao citar a carta de Paulo aos Coríntios. 

Queda de braço
Com a janela partidária, expressivos nomes da re-

gião mudaram de partido: boa parte motivada pelo 
racha França e Dória.

Fundador do PSDB, Edmur foi para os braços de 
França no PSB. Benzi também deixou o ninho e foi 
para o PR, na base de França. Na contra mão Cás-
sio Navarro (afi lhado político de Mourão) deixou a 
presidência do MDB praia-grandense e voltou ao ni-
nho tucano com a promessa de ser o coordenador da 
campanha de Dória e único candidato a estadual do 
partido na região, posto almejado pelo vereador san-
tista Kenny que deixou o PSDB e foi para o PP.

Em apoio a Temer, Beto Mansur saiu do PRB para  
o MDB, ocupando o protagonismo local do partido.

 
Falando sozinho
Enquanto o presidenciável do PSDB Alckmin pa-

parica Márcio França, nomes expressivos como Bar-
ros Munhós e coronel Telhada deixaram o ninho. 
O senador José Anibal e o ex-governador Alberto 
Goldman já falaram que estão fora do palanque de 
Dória. O atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, 
por exemplo, ‘foi Dória desde criancinha’, trabalhan-
do para viabilizar sua candidatura para governador, 
dentro do PSDB. Mas depois que assumiu a Prefei-
tura, Covas gravou um vídeo ao lado de França onde 
deseja ‘boa sorte aos dois’. Para Dória, o desejo de 
boa sorte soou como um mau presságio. Uma sema-
na antes, o vereador Mario Covas Neto, o Zuzinha, 
trocou o PSDB pelo Podemos, junto com França. 
Coincidentemente, políticos ligados a Bruno Covas 
parecem ter perdido o ‘entusiasmo’ por Dória.

Depois de conseguir rachar o PSDB, chegou a 
hora do ex-prefeito paulistano mostrar sua expertise, 
para reverter a situação política.

Santos Guarujá
Se desde 1926 quando o engenheiro Enéas Marini 

esboçou o primeiro projeto de ligação seca entre San-
tos e Guarujá, todo governador que senta na cadeira 
promete viabilizar a ligação: não seria Márcio França a 
fi car de fora: A manchete ‘França quer agilizar projeto 
da ponte Santos Guarujá’ ganhou destaque no noticiá-
rio local logo na primeira semana do novo governo.  

Sem Serra; Sem Safadão
O aniversário de Cubatão foi marcado pela au-

sência de fi guras ilustres. Primeiro foi a lambança 
da empresa que começou a vender convites e depois 
cancelou o Festão que traria artistas renomados. Não 
deu pra ver o Safadão. 

Já nesta quinta era esperada a presença do tucano 
José Serra na Sessão Solene da Câmara. Ele não veio, 
alegou problema na garganta e passou a incumbência 
ao prefeito da cidade. Sem Serra e sem Safadão, res-
tou ouvir Ademário. 

Costas largas
Depois de perder o direito ao foro privilegiado, 

com a renúncia, o presidenciável Geraldo Alckmin 
passou por maus bocados, na mira da Lava Jato. Mas, 
na quarta-feira, veio o refúgio, quando o STF man-
dou o processo para a Justiça Eleitoral de São Paulo. 
O ex-procurador Geral da República Ricardo Janot 

usou as redes sociais 
para comentar o fato 
classifi cando-o como 
‘tecnicamente inexpli-
cável’.  

Tucano de costas lar-
gas, é outra história!

Planejamento 
e Gestão

Maurício Juvenal já era 
peça importante do gover-
no estadual e deixou a che-
fi a de gabinete da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tec-
nologia e Inovação. Mes-
tre em Letras e com ampla 
experiência em gestão pú-
blica, foi secretário adjun-
to de Turismo na gestão 
Alckmin (2011-2014) e 

Baixada na vitrine do Estado

presidente da Companhia 
de Progresso e Desenvol-
vimento do município de 
Mongaguá, onde também 
atuou como diretor de Go-
verno da Prefeitura. Além 
disso, atuou como consul-
tor em Comunicação So-
cial junto ao Programa das 
Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD), 
diretor de políticas para o 
desenvolvimento do Turis-
mo na CPETUR e diferen-
tes cargos em conselhos de 
administração e deliberati-
vos de órgãos estaduais.

Comunicação
Trabalhando há mais de 

20 anos com o governador 
Márcio França, Clóvis Vas-
concelos era o assessor de 

comunicação do vice-go-
vernador.

O novo titular da Sub-
secretaria de Comunica-
ção do Governo do Estado 
é jornalista com mestrado 
na USP e professor univer-
sitário há mais de 30 anos, 
Vasconcelos trabalhou no 
jornal A Tribuna, de San-
tos, foi correspondente da 
Folha de S. Paulo no Vale 
do Ribeira, além de secre-
tário de Comunicação de 
São Vicente. 

A Baixada está no centro das atenções no ce-
nário político estadual. O primeiro ato político do 
novo governador de São Paulo Márcio França foi 
em Santos, no Congresso de Municípios. Ao lado de 
Alckmin, anunciou os dois primeiros nomes do alto 

escalão do governo: Maurício Juvenal para a secre-
taria estadual de Planejamento e Gestão e Clóvis 
Vasconcelos, para a Comunicação; ambos pratas da 
casa. E a primeira visita o� cial do novo governador 
foi em São Vicente. 

Outros nomes
Omar Cassin Neto as-

sumiu interinamente a 
pasta Agricultura e Abas-
tecimento no lugar do de-
putado Arnaldo Jardim 
que reassumiu o mandato 
e disputará reeleição. Mar-
cos Monteiro foi deslocado 
do Planejamento para Se-
cretaria de desenvolvimen-
to Econômico. Francisco 
Carpenter assumiu a Pro-
curadoria Geral do Estado. 

Cícero Martinha foi 
para Emprego e Relações 
do Trabalho, como indi-
cação política do SD, e 
novos nomes estão sendo 
anunciados, de acordo 
com as articulações po-
líticas dos partidos que 
apoiarão a reeleição do 
novo governador.

MIT

NOVO GOVERNADOR

Cubatão passa ser de Interesse Turístico
Já aprovado na Assembleia, projeto que pode levar a cidade à condição de Estância Turística, 
deve ser sancionado por Márcio França, na próxima semana. 

Cubatão comemora a 
aprovação, na Assembleia 
Legislativa, do projeto de 
lei que a classifi ca como 
Município de Interesse Tu-
rístico (MIT). A matéria foi 
aprovada na Casa depois de 
longa articulação do depu-
tado estadual Paulo Corrêa 
Jr (Patriotas), que mantém 
escritório político na ci-
dade, desde que foi elei-
to. “Um dia histórico para 
Cubatão e um verdadeiro 
presente de aniversário 

para o Município. O turis-
mo nos impõe uma agenda 
positiva que vai alavan-
car o desenvolvimento de 
Cubatão”, bradou o prefei-
to Ademário, que também 
acompanhou a votação na 
Assembleia.

Neste primeiro momen-
to, o Estado deve repassar 
cerca de R$ 650 mil, anual-
mente, para investimentos 
exclusivos em infraestru-
tura turística.  A partir de 
agora a cidade tem três 

anos para comprovar a ca-
pacidade de ser reconhe-
cida como Estância Turís-
tica, a exemplo das demais 
cidades da região.

Portais e Anilinas
De imediato, os recursos 

permitirão reformar o Par-
que Anilinas e os portais 
existentes nos acessos à Ci-
dade, entre outras ativida-
des projetadas para o setor.

Indústria - O secretário 
de Turísmo Toninho Ribei-

ro, ressaltou que o gover-
no Ademário vai inaugu-
rar uma nova indústria no 
município: a indústria do 
turismo. Na análise de An-
tônio Ribeiro, Cubatão tem 
potencial para o turismo 
histórico e ecológico - que 
foi deixado de lado, por 
anos, para priorizar a ins-
talação do polo industrial. 
“Temos a oportunidade 
real de despertar nossa vo-
cação turística e mostrar ao 
mundo a história e as bele-
zas naturais que estão nos 
nossos mangues, na nossa 
serra (do Mar) e na Mata 
Atlântica”.

Base Comunitária
A secretaria municipal 

de Turismo fará contato 
com a Secretaria de Esta-
do e com o TBC - Turísmo 
de Base Comunitária, que 
hoje tem uma atuação forte 
nos chamados Bairros-Co-
tas, para discutir, planejar 
e estabelecer estratégias, 
inclusive para despertar a 
consciência ecológica, para 
viabilizar o desenvolvimen-
to do turismo em Cubatão.

Na última quinta-feira (12), o comerciante Waltercir Lopes 
Fernandes, da Kitanda Sol Nascente recebeu o diploma ‘Amigo 
de Cubatão’, na Câmara. Uma justa homenagem proposta pela 
bancada do MDB.

O Bar do Cici é o ponto de encontro dos amigos, que são aten-
didos, na casa,  com muito carinho e respeito. Nos últimos sete 
anos, o Torneio de Tranca do Cici, se tornou evento tradicional 
da cidade. Este ano foi um dos principais acontecimentos da 
programação de aniversário de Cubatão, envolvendo centenas 
de pessoas, na Vila Nova.

Parabéns Cici!
Uma homenagem dos amigos e clientes
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Mobilidade Urbana

Obras da entrada de Santos 
já vão começar

O governo do Estado 
deve iniciar ainda este mês 
as obras no trecho estadual 
da entrada de Santos. A li-
beração para as intervenções 
na área de administração do 
estado foi assinada no último 
dia 04, pelo ex governador 
Geraldo Alckmin.

As intervenções serão 

realizadas pela Ecovias e a 
contrapartida será a amplia-
ção do tempo do contrato 
para administrar o Sistema 
Anchieta Imigrantes (cerca 
de oito meses). O investi-
mento previsto será de R$ 
250 milhões e a previsão é 
concluir toda a obra em abril 
de 2021.

Cubatão Santos
As obras incluem três via-

dutos: um no km 62, um no 
km 64+560 e  o último km 65; 
uma ciclovia do km 59 ao km 
65, ligando Jardim Casquei-
ro e Vila dos Pescadores, em 
Cubatão, à malha cicloviária 
de Santos; implantação de 
vias locais para facilitar  aces-

so aos bairros Piratininga, São 
Manoel e São Jorge e duas no-
vas passarelas nos km 62+500 
e km 64+350.

Como vai funcionar
O tráfego de entrada e 

saída de Santos vai ocorrer 
apenas pelas pistas centrais, 
enquanto � uxo portuário se 

dará pelas laterais. 
A via marginal da Anchie-

ta, que hoje opera em mão 
dupla, será adaptada para 
funcionar apenas no sentido 
do litoral, enquanto a SP-148, 
sob jurisdição do DER, será 
adequada para operar na di-
reção da Capital. 

O objetivo é separar o � u-

A licitação da etapa 3 
das obras municipais já foi 
aberta. Ela prevê a cons-
trução de viaduto no en-
contro das avenidas Nossa 
Senhora de Fátima e Mar-
tins Fontes para eliminar 
semáforos e remodelação 
do sistema de drenagem 
do Saboó.

Os trabalhos devem 
iniciar no segundo semes-
tre. Com prazo de execu-
ção de 42 meses, o custo 
total estimado é de R$ 105 
milhões. Envolvem, ain-
da, execução de calçadas, 
terraplenagem, geotecnia 
e pavimentação. Além de 
infraestrutura para ilu-
minação e sinalização 
para readequação de vias 
de transporte coletivo na 

Obras municipais 
Zona Noroeste.

Andamento
A primeira fase muni-

cipal, que envolve corre-
dores de ônibus, tem 80% 
dos serviços executados. A 
segunda etapa teve os ser-
viços iniciados em março. 

As obras da entrada da 
Cidade são um investi-
mento de R$ 290 milhões. 
Têm � nanciamento apro-
vado pelo Ministério das 
Cidades, dentro do PAC-
-Transportes, com obras 
de infraestrutura viária 
para melhorias de mobili-
dade urbana. Os recursos 
são liberados pela Caixa 
Econômica Federal, de 
acordo com o andamento 
das obras.

xo de entrada e saída do Porto, 
composto predominantemen-
te por caminhões, do tráfego 
que entra e sai da Cidade.

A Ecovias também cons-
truirá, como contrapartida, 
uma escola no São Manoel, 
um restaurante Bom Prato e 
um centro de artesanato na 
Zona Noroeste.

Obras da primeira fase estão chegando ao fi m. Já a segunda fase das obras de revitalização da entrada de Santos 
começaram em março. Na foto, a recuperação do canal da Jovino de Melo.

CRISTIANO SOLANO

EM ABRIL

Ônibus mais modernos, 
com ar condicionado e rede 
wi-�  aberta. Essas são al-
gumas das características 
comuns entre os editais de 
licitação para o transporte 
coletivo que serão abertos 
em Cubatão e Guarujá.

As duas cidades estão em 
fase � nal de preparação do 
edital de licitação para pu-
blicação. Cubatão deve lan-
çar o edital primeiro, com 
previsão para este mês. Já 
o Guarujá lança o edital em 
maio, com data a ser anun-
ciada em breve.

Guarujá exige BRT
O edital a ser lançado 

pela prefeitura de Guarujá 
prevê concessão do trans-
porte público por 20 anos. 
O investimento previsto é 

Guarujá e Cubatão mudam 
transporte público
Processos licitatórios estão em 
andamento e empresa vencedora, 
em cada cidade, terá como desafi o 
a modernização da frota e do 
sistema de transporte

de R$ 197 milhões. Todos 
os pontos do edital foram 
apresentados a população 
durante audiência pública 
realizada no último dia 05, 
no auditório da Unaerp.

A empresa vencedora 
do certame administrará as 
36 linhas que circulam na 
Cidade e transportam uma 
média de 82 mil passageiros 
por dia. Uma das exigências 
do projeto é a instalação de 
um sistema com tecnologia 
BRT (Bus Rapid Transit), 
que funciona como uma es-
pécie de corredor de ônibus.

Uma parte do valor total 
do investimento será desti-
nado a troca da frota com-
pleta, com ônibus que tenha 
ar-condicionado e rede wi-�  
aberta e acessibilidade.

O restante será investi-

do em infraestrutura viária 
(corredores, pavimentação, 
sinalização, etc), reforma 
dos terminais existentes e 
construção de novas esta-
ções de transferência. 

Outro ponto exigido é a 
criação de uma central de 
controle de operação muni-
cipal. Na parte de tecnologia 
estão os serviços de recarga 
de cartões e acompanha-
mento, em tempo real, do 
trajeto dos ônibus. 

Pautamos o novo modelo para concessão do 
serviço público de transporte coletivo  com 
base no que a população cubatense almeja. 
Teremos frota nova e de qualidade. Entre as 
exigências está ar-condicionado, wi-� ”

Dr. Je� erson Cansou, 
superintendente da CMT

O transporte público deve ter qualidade e 
conforto, pois é um direito básico do mora-
dor de Guarujá. O governo quer um sistema 
completamente integrado, que diminua o 
tempo de espera”

Luiz Cláudio Venâncio
Secretário de Defesa e Convivência 

Social de Guarujá

Cubatão lança 
edital ainda 
esse mês
Já Cubatão deve mesmo 

lançar o edital para a con-
tratação da nova empresa 
que vai gerenciar o trans-
porte público da Cidade 
ainda em abril. 

O texto do edital está na 
fase � nal de ajustes. O prazo 
de concessão do transporte 
público será de 15 anos, com 
possibilidade de prorroga-

ção por mais cinco anos, a 
critério da Prefeitura.

A empresa vencedora 
terá o desa� o de ampliar 
o número de veículos que 
circulam na Cidade: atual-
mente são 50 carros diaria-
mente. O edital prevê que 
60 ônibus devem circular 
todos os dias, nas 15 linhas 
existentes. No total serão 66 
carros, sendo que seis, equi-
valem a 10% de reserva da 
frota.

Além dessa ampliação, o 
edital prevê ônibus novos.

Os principais pontos do 
edital também foram deba-
tidos com a população de 
Cubatão, durante uma au-
diência pública realizada no 
dia 16 de março, no Bloco 
Cultural. 

Na ocasião, os munícipes 
foram ouvidos e levaram 
sugestões para melhoria do 
sistema de transporte públi-
co na cidade.

M����� N������

Na foto, ônibus que fazem o transporte atualmente em Cubatão. Um dos desafi os das vencedoras das 
licitações das duas cidades é modernizar completamente a frota de veículos
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O Jardim Casqueiro ganhou uma surpresa no 
último dia 24. O Colégio ABC realizou a sua ‘Can-
tata de Pascoa’, uma apresentação temática e espe-
cial na Praça da Independência, que contou tam-
bém com brinquedos e atividades gratuitas para os 
presentes.

O evento encerrou a campanha ‘Pascoa Solidá-
ria’, que realizou arrecadação de chocolates juntos 
aos alunos da escola. Tudo o que foi arrecadado 
foi doado ao Exército da Salvação (núcleo Vila dos 
Pescadores), creches Arco-Iris e Nossa Senhora de 
Fátima, sendo distribuído para mais de 300 crianças

15 anos de  Colégio ABC

Tribais do aço
Obras feitas em aço e com diferentes formas 

geométricas inspiradas em desenhos indíge-
nas. Essa é a essência da exposição ‘Tribais em 
Aço’, do artista Leonardo Galvani Horta, inicia-
da nesta terça (10), no saguão da Prefeitura de 
Cubatão, onde prossegue até o próximo dia 27, 
sempre das 08 às 17 horas.

A exposição, uma iniciativa da Usiminas 
com apoio da Secretaria Municipal de Cultu-
ra e do Instituto Cultural Usiminas, faz parte 
das ações em comemoração ao aniversário de 
Cubatão e ao Dia Nacional do Aço, ambos co-
memorados no dia 9.
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CASQUEIRO, CUBATÃO

Almoço Nordestino
Comida boa, feita com carinho e que vai fazer você sentir que o almoço 

é no coração do Nordeste. No próximo domingo, dia 15, a partir do meio 
dia, o restaurante Danado de Bom, sob os comandos da popular Baianinha 
terá um cardápio especial e forró do bom para proporcionar um grande 
‘Almoço Nordestino’.

No cardápio terá baião de dois, feijão fradinho, sarapatel, mocotó, carne 
seca com abóbora, galinha, costela, feijão tropeiro, carne assada e mais uma 
variedade de pratos típicos do Nordeste. E a animação � ca por conta de 
Adriano e Adrianinho, Paulinho Forró da Terra, Zé do Forró e Os Cobras 
do Forró, para dar início ao forró Danado de Bom, que acontece toda noite 
de domingos no local.

O restaurante Danado de Bom � ca na Rua Antonio Augusto Bastos, 245, 
no Jardim Costa e Silva.

Fábrica aberta
Na última terça (10), a Unipar Carbocloro, 

através do Programa Fábrica Aberta recebeu a vi-
sita de membros da Delegação da Federação dos 
Sindicatos de São Petersburgo, Rússia. Estiveram 
presentes os presidentes dos Sindicatos da Cons-
trução Civil, da Saúde, das Indústrias Químicas, 
Inter-regional de apoio à vida, além do Presi-
dente da Federação de São Petersburgo e região 
de Liningrado. O grupo foi guiado pelo gerente 
de produção, Airton Andrade, e contou também 
com a presença do presidente do Sindicato dos 
Químicos da Baixada Santista, Herbert Passos, e 
representantes da entidade.

O Presidente da Federação dos Sindicatos de 
São Petersburgo e Região de Liningrado, Vla-
dimir Georgievich, conta que todos � caram muito impressionados em sua primeira visita ao país. “Nós conseguimos visualizar o processo de 
forma transparente e � camos impressionados com o trabalho na fábrica. Destaco pontos como o controle de e� uentes, o processo de tratamento 
e organização com a segurança. Além disso, gostamos muito do Programa Fábrica Aberta, é um meio de interação com a comunidade, a quanti-
dade de prêmios e reconhecimentos recebidos na área de responsabilidade social e meio ambiente é impressionante e é algo muito importante”. 

Com vasto cardápio, a culinária 
promete trazer o melhor do Nordeste...

...os convites podem ser adquiridos 
antecipadamente por R$ 35,00, bebi-
das são a parte, na hora o valor será R$ 
40,00. Mais informações 13 98824-
6819 / 98216-0293
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CASQUEIRO, CUBATÃO

Almoço Nordestino
Comida boa, feita com carinho e que vai fazer você sentir que o almoço 

é no coração do Nordeste. No próximo domingo, dia 15, a partir do meio 
dia, o restaurante Danado de Bom, sob os comandos da popular Baianinha 
terá um cardápio especial e forró do bom para proporcionar um grande 
‘Almoço Nordestino’.

No cardápio terá baião de dois, feijão fradinho, sarapatel, mocotó, carne 
seca com abóbora, galinha, costela, feijão tropeiro, carne assada e mais uma 
variedade de pratos típicos do Nordeste. E a animação � ca por conta de 
Adriano e Adrianinho, Paulinho Forró da Terra, Zé do Forró e Os Cobras 
do Forró, para dar início ao forró Danado de Bom, que acontece toda noite 
de domingos no local.

O restaurante Danado de Bom � ca na Rua Antonio Augusto Bastos, 245, 
no Jardim Costa e Silva.

Fábrica aberta
Na última terça (10), a Unipar Carbocloro, 

através do Programa Fábrica Aberta recebeu a vi-
sita de membros da Delegação da Federação dos 
Sindicatos de São Petersburgo, Rússia. Estiveram 
presentes os presidentes dos Sindicatos da Cons-
trução Civil, da Saúde, das Indústrias Químicas, 
Inter-regional de apoio à vida, além do Presi-
dente da Federação de São Petersburgo e região 
de Liningrado. O grupo foi guiado pelo gerente 
de produção, Airton Andrade, e contou também 
com a presença do presidente do Sindicato dos 
Químicos da Baixada Santista, Herbert Passos, e 
representantes da entidade.

O Presidente da Federação dos Sindicatos de 
São Petersburgo e Região de Liningrado, Vla-
dimir Georgievich, conta que todos � caram muito impressionados em sua primeira visita ao país. “Nós conseguimos visualizar o processo de 
forma transparente e � camos impressionados com o trabalho na fábrica. Destaco pontos como o controle de e� uentes, o processo de tratamento 
e organização com a segurança. Além disso, gostamos muito do Programa Fábrica Aberta, é um meio de interação com a comunidade, a quanti-
dade de prêmios e reconhecimentos recebidos na área de responsabilidade social e meio ambiente é impressionante e é algo muito importante”. 

Com vasto cardápio, a culinária 
promete trazer o melhor do Nordeste...

...os convites podem ser adquiridos 
antecipadamente por R$ 35,00, bebi-
das são a parte, na hora o valor será R$ 
40,00. Mais informações 13 98824-
6819 / 98216-0293
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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 ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: REGINALDO SOUZA DA PAIXÃO e TATIANA PEREIRA DOS SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 391436193 - SSP/SP, CPF n.º 
00443024529, com 42 anos de idade, natural de ANTÔNIO CARDOSO - BA (Antônio Cardoso-BA  Livro 
nº 17, fl s. nº 72, Termo nº 1347), nascido no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e seis (24/02/1976), residente na Rua Primeiro de Maio, 110, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ASSUN-
ÇÃO BENTO DA PAIXÃO, falecido há 12 anos e de NOEMIA FERREIRA DE SOUZA, falecida há 17 anos . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 441172271 - SSP/SP, CPF n.º 
36203374890, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 109, fl s. nº 337, Termo 
nº 25816), nascida no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (06/08/1985), residente na 
Rua Vereador José Ramos Braga, 44, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ CARLOS BIRIBA DOS SAN-
TOS, falecido há 12 anos e de MARIA GISELIA PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RUAN CARLOS BORGES DOS SANTOS e ROSIVANIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 493495642 - SSP/SP, CPF n.º 
23568849801, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de junho de 
mil novecentos e noventa e três (22/06/1993), residente na RUA Larissa Cokner, 3910, Ilha Bela, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MARCOS ANTONIO BORGES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
professor, com 48 anos de idade, residente em NAVEGANTES - SC e de MARINEIDE DA SILVA SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, diarista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 531766159 - SSP/SP, CPF n.º 52483236812, com 
19 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e 
oito (20/06/1998), residente na RUA Larissa Cokner, 3910, Ilha Bela, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSE DO CARMO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de EUNICE APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 58 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

 
Cubatão, 05 de abril de 2018

O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LUIZ APARECIDO SANTANA BORGES e ELIANA PEREIRA DE SOUZA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 234637353 - SSP/SP, CPF n.º 12133948805, 
com 48 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte de agosto de mil novecentos e 
sessenta e nove (20/08/1969), residente na Avenida Ferroviária, s/nº, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lho de LUIZ GONÇALVES BORGES, falecido há 8 anos e de BENEDITA DE LOURDES SANTANA 
BORGES, falecida há 8 anosDivorciado de Milena de Oliveira da Conceiçao, conforme sentença da-
tada de 24/07/2015, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº0004672-46.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 266364718 - SSP/SP, CPF n.º 16243504883, com 44 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nas-
cida no dia vinte e três de junho de mil novecentos e setenta e três (23/06/1973), residente na Rua 
Marina Lourenço de Oliveira, 120, bl.C, apto.21, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de VERA LUCIA PEREIRA 
DE SOUZA, falecida há 15 anos. Divorciada de José Carlos Vieira de Albuquerque, conforme sentença 
datada de 08/07/2015, proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº0006998-13.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 10 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARCELO FERNANDES DE ALMEIDA e JOYCE COELHO PINHEIRO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 450554065 - SSP/SP, CPF n.º 37336661866, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 130, fl s. nº 379, Termo nº 34215), 
nascido no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (04/10/1988), residente na Rua 
Isabel Angelina Gomes, 257, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ 
FERNANDES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG 
n.º 443964087 - SSP/SP, CPF n.º 35086811813, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão  Livro nº 125, fl s. nº 115, Termo nº 31962), nascida no dia vinte de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (20/12/1987), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 257, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha 
de BERTOLDO PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em 
CABO FRIO - RJ e de MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSAFÁ BERNARDO DE SOUSA e AMANDA NILMA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 456912320 - SSP/SP, CPF n.º 34443885862, com 34 
anos de idade, natural de JOÃO ALFREDO - PE (João Alfredo-PE  Livro nº 20, fl s. nº 75, Termo nº 20215), 
nascido no dia três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (03/02/1984), residente na Rua 
José Rodrigues dos Santos, 232, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ BERNARDO DE SOU-
SA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARI-
NALVA ANA DA SILVA SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 334338475 
- SSP/SP, CPF n.º 35647482880, com 33 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  
Livro nº 212, fl s. nº 107, Termo nº 60840), nascida no dia dezessete de setembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (17/09/1984), residente na Rua José Rodrigues dos Santos, 232, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, fi lha de ISMAEL ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de GLEDES LUCIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LIDIO SIQUEIRA DOS SANTOS FILHO e VERA LUCIA VIEIRA DE MORAIS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de caldeiraria aposentado, RG n.º 244016902 
- SSP/SP, CPF n.º 78363381853, com 62 anos de idade, natural de MAIRIPORÃ - SP, nascido no dia dez 
de agosto de mil novecentos e cinquenta e cinco (10/08/1955), residente na Rua 4, 25, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, fi lho de LIDIO SIQUEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há mais de 20 
anos e de ANTONIA RIZ PONCIANO, de nacionalidade brasileira, falecida há mais de 20 anos . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 46344123 - SSP/SP, CPF n.º 40997736801, 
com 67 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e quatro de fevereiro de mil no-
vecentos e cinquenta e um (24/02/1951), residente na Rua 4, 25, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha 
de GUMERCINDO VIEIRA, falecido há mais de 20 anos e de ESTEPHANIA VIEIRA, falecida há mais de 
20 anos. Viúva de Salvador Tadeu de Morais, falecido aos aos 18/10/2005. no livro C-33, fl s2 termo 
Nº12220, no Cartório de Pariquera-Açu-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 06 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDIVAN CONCEIÇÃO DA SILVA e ROSILENE CARVALHO LICÁ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 604741303 - SSP/SP, CPF n.º 83582312291, com 31 
anos de idade, natural de MARABÁ - PA (Marabá-PA  Livro nº 31, fl s. nº 90, Termo nº 53238), nascido no 
dia primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (01/10/1986), residente na Avenida Nossa 
Senhora da Lapa, 1291, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de DEUZIMAR RODRIGUES DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, pescador, com 58 anos de idade, residente em MARABÁ - PA e de ESMERALDA DA CON-
CEIÇÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em MARABÁ - PA 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 204871520028 - SSP/
MA, CPF n.º 00872538362, com 36 anos de idade, natural de ITAPECURU MIRIM - MA (Itapecuru-Mi-
rim-MA  Livro nº 108, fl s. nº 7, Termo nº 27976), nascida no dia sete de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e dois (07/02/1982), residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 1291, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de LOURIVAL DE SOUSA LICÁ, de nacionalidade brasileira, pescador, com 65 anos de idade, 
residente em ARARI - MA e de ANA JULIA CARVALHO LICÁ, de nacionalidade brasileira, pescadora, com 
65 anos de idade, residente em ARARI - MA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JORGE GUILHERME SALES DAS NEVES e EDMARA DE SOUZA DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, RG n.º 53057665X - SSP/SP, CPF n.º 47911009805, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de julho de mil novecentos e 
noventa e sete (17/07/1997), residente na Rua Vereador Josafá Balbino dos Santos, 343, bl.E1, Bolsão 7, 
Cubatão - SP, fi lho de OLAVIO DAS NEVES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, motorista, com 38 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de VIVIANE SILVA SALES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 38 
anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, do lar, RG n.º 530563848 - SSP/SP, CPF n.º 51300836873, com 18 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e nove (23/04/1999), residente na 
Rua Vereador Josafá Balbino dos Santos, 343, bl.E1, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ EDIMAR GOMES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 46 anos de idade, residente em ITAGUAÍ - RJ e de 
MARIA VALDILENE DE SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 37 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FELIPE ARAGÃO PAES DE SOUZA e JULIANA AMABILLY TOLOSA E SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de manutenção, RG n.º 48602898 - SSP/SP, CPF n.º 
22929905808, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 150, fl s. nº 
120, Termo nº 91034), nascido no dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e um (04/05/1991), 
residente na Rua São Vicente, 157, apto.11, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de WILSON PAES DE 
SOUZA, falecido há 19 anos e de ELIANE CELESTINO DE ARAGÃO SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, RG n.º 422833563, CPF n.º 38645014823, com 29 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 128, fl s. nº 258, Termo nº 33298), nascida no dia quinze de maio de 
mil novecentos e oitenta e oito (15/05/1988), residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 881, apto.32, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MARIA JOSÉ TOLOSA E SILVA, de nacionalidade brasileira, balconista, 
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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: DAVI FRANCISCO DA SILVA e MARIA DO SOCORRO SILVA SANTIAGO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, gerente, RG n.º 33085733 - SSP/SP, CPF n.º 21652510877, com 38 anos de 
idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, nascido no dia treze de março de mil novecentos e oitenta 
(13/03/1980), residente na Rua Dr. Fernando Generoso Silva Salvador, 16, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho 
de ESDRAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, operador, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de EDINEIDE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de Zaira Silva dos Santos, conforme sentença datada de 13/09/2012, proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara desta Comarca, nos autos de N°227/2011, processo n°157.01.2011.001693-
5/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domés� ca, RG n.º 2001436 
- SSP/PI, CPF n.º 86033123387, com 37 anos de idade, natural de BARRAS - PI (Barras-PI  Livro nº 6, fl s. nº 
165, Termo nº 6057), nascida no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta (28/08/1980), resi-
dente na Rua Dr. Fernando Generoso Silva Salvador, 16, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO PE-
REIRA SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 60 anos de idade, residente em BARRAS 
- PI e de MARIA LUCIA PEREIRA SILVA, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: RODRIGO SCOMPARIM CANHA e MARCIA FERNANDES COSTA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, motorista carreteiro, RG n.º 235952783 - SSP/SP, CPF n.º 19942901884, com 44 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 103, fl s. nº 118, Termo nº 106288), nascido 
no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e setenta e três (24/12/1973), residente na RUA Dr. 
Renato Rangel Villela, 193, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO GONÇALVES CANHA, falecido há 10 
anos e de REGINA SCOMPARIM CANHA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, assistente de departamento 
pessoal, RG n.º 242689747 - SSP/SP, CPF n.º 16959289890, com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (15/02/1975), residente na RUA Dr. 
Renato Rangel Villela, 193, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, fi lha de EDSON FERNANDES COSTA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL e de JOSEFA FERREIRA 
COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Leonel Teodoro Junior, conforme sentença datada aos 19/08/2016, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001021-52.2016.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CLEITON RODRIGO GOIS e GLEICY MENEZES MONTEIRO DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, soldador, RG n.º 419202237 - SSP/SP, CPF n.º 34347386818, com 32 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 223, fl s. nº 249, Termo nº 67683), 
nascido no dia trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (30/10/1985), residente na Rua Ve-
reador Gigino Aldo Trombino, 191, apt.31, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de CICERO RODRIGUES 
GOIS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
AGMAR ROSALINA ALBINO GOIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 47766166X - SSP/
SP, CPF n.º 40086799878, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 146, fl s. nº 
204, Termo nº 40408), nascida no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa e um (26/04/1991), 
residente na Rua Vereador Gigino Aldo Trombino, 191, apt.31, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de 
RAIMUNDO NONATO MONTEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CLEONIDE DE MENEZES SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Errata
Faço saber que pretendem se 
casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: 
WESLLEY FERREIRA DOS SANTOS 
SILVA e JACKELLINE RODRIGUES 
FERNANDES. Sendo o preten-
dente, profi ssão auxiliar de pá-
� o. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a 
e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ALEXANDRE DA ROCHA RIBEIRO e OCIMARA APARECIDA MIGUEL. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, operador de máquina, RG n.º 24959107 - SSP/SP, CPF n.º 25206442810, com 42 
anos de idade, natural de LIMEIRA - SP, nascido no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e setenta e cinco 
(16/10/1975), residente na Rua Sergipe, 190, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO BOSCO RIBEIRO, falecido 
há 12 anos e de GLAUCIA ANTONIA DA ROCHA RIBEIRRO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos 
de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Vanuza Correia dos Santos, conforme sentença datada de 
12/04/2016, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1000990-
32.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, manicure, RG n.º 251860589 
- SSP/SP, CPF n.º 09799144850, com 46 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e seis de 
março de mil novecentos e setenta e dois (26/03/1972), residente na Rua Sergipe, 190, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lha de LOURENÇO MIGUEL, falecido há 7 anos e de YOLANDA FERREIRA MIGUEL, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 65 anos de idade, residente em PERUÍBE - SP. Divorciada de Sergio Luiz Castro Cruz, confor-
me sentença datada de 30/04/2014, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões 
do Foro de Santos-SP, nos autos de N°1003937-76.2014.8.26.0562. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: GIVALDO OLIVEIRA SILVA e MARIA AURIZENE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, cozinheiro, RG n.º 254894392 - SSP/SP, CPF n.º 25037681804, 
com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de fevereiro de mil novecen-
tos e setenta e cinco (01/02/1975), residente na Rua João Veiga, 466, bl.7, casa 1, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DO CARMO SILVA, motorista, com 72 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de JOSEFA OLIVEIRA SILVA, aposentada, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP-
Divorciado de Veronice dos Santos, conforme sentença datada de 06/03/1997, proferida pelo Juiz de 
Direito da 2ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº94/97. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 32378253 - SSP/SP, CPF n.º 25475987874, com 44 anos 
de idade, natural de MORADA NOVA - CE (Roldão, Morada Nova-CE  Livro nº 7, fl s. nº 204, Termo nº 
4706), nascida no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (01/02/1974), re-
sidente na Rua João Veiga, 466, bl.7, casa 1, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO DOS 
SANTOS NETO, falecido há 2 anos e de EGÍDIA MARIA DOS SANTOS, do lar, com 73 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 06 de abril de 2018
 Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: WILLIAM DE ARAUJO LIMOEIRO e MAIARA SOBRAL FERREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, RG n.º 331899504 - SSP/SP, CPF n.º 33829331878, com 
32 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 21º Subdistrito - Saúde  Livro nº 72, fl s. 
nº 167, Termo nº 69456), nascido no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco 
(21/08/1985), residente na Rua São Paulo, 418, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de ADAILTON 
DE SANTANA LIMOEIRO, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 55 anos de idade, residente em 
SÃO PAULO - SP e de IVANILDE ARAUJO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos 
de idade, residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
administradora, RG n.º 35397477 - SSP/SP, CPF n.º 39266361810, com 28 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia quinze de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (15/12/1989), 
residente na Rua São Paulo, 418, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de JOSE TAVARES FERREI-
RA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
IVANILDA MARIA SOBRAL FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 10 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: GILSON GOMES DE LIMA e LUCIMARA MORAIS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciado, caldereiro, RG n.º 441171175 - SSP/SP, CPF n.º 32591046824, com 33 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (10/05/1984), residente na Cami-
nho São Cristovão, 1978, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de VERA LUCIA GOMES DE LIMA MAÇANARO, de na-
cionalidade brasileira, copeira, com 55 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SPDivorciado de Natalí Maria de 
Oliveira, conforme sentença datada de 18/08/2011, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara Judicial da Comarca 
de Cubatão-SP, nos autos de nº175/2011, processo nº157.01.2011.001339-6/000000-000. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 438831147 - SSP/SP, CPF n.º 44695202840, com 24 
anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Bom Jardim-PE  Livro nº 14, fl s. nº 70, Termo nº 17029), nascida no dia 
vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e três (29/10/1993), residente na Caminho São Cristovão, 
1978, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
com 51 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de LUCIANA MARIA DE MORAIS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GIVALDO BATISTA DA SILVA e FABIENE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 563133569 - SSP/SP, CPF n.º 04233125454, com 40 anos de 
idade, natural de GIRAU DO PONCIANO - AL (Girau do Ponciano-AL  Livro nº 1, fl s. nº 226, Termo nº 
1807), nascido no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e setenta e sete (26/04/1977), residente na 
Avenida Fernando Santos Oliveira, 360, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em GIRAU DO PONCIANO - AL e 
de LUZIA BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, professora, com 60 anos de idade, residente 
em GIRAU DO PONCIANO - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
520643513 - SSP/SP, CPF n.º 01637038500, com 32 anos de idade, natural de MALHADOR - SE (Malha-
dor - SE  Livro nº 8, fl s. nº 586, Termo nº 5121), nascida no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos 
e oitenta e cinco (24/05/1985), residente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 360, Bolsão 7, Cubatão 
- SP, fi lha de ANTONIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 56 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA ROSA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 07 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSIVAN DE FARIAS e TATIANA APARECIDA SILVA MATOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 2034065 - SSP/AL, CPF n.º 05307161433, com 35 
anos de idade, natural de FEIRA GRANDE - AL (Massapê-3º Distrito de Feira Grande-AL  Livro nº 5, fl s. 
nº 287, Termo nº 4963), nascido no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(21/09/1982), residente na Avenida Principal, 18, Vila Noel, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ANTONIO DE FA-
RIAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente em FEIRA GRANDE - AL 
e de MARIA PEREIRA DA SILVA, falecida há 21 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, professora, RG n.º 437593642 - SSP/SP, CPF n.º 33747462847, com 33 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (19/12/1984), 
residente na Avenida Principal, 18, Vila Noel, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL HENRIQUE DE MATOS, 
falecido há 16 anos e de MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, pensionista, 
com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: WILBER CORRÊA DOS SANTOS e CRISTHIANE CARVALHO RIBEIRO DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 283008313 - SSP/SP, CPF n.º 30544426835, com 
35 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e 
dois (29/04/1982), residente na Rua Brasil para Cristo, 97, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de escritório, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de TÂNIA CORRÊA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em PE-
RUÍBE - SPDivorciado de Bar� ra Manoel Leopoldo, conforme sentença datada de 20/10/2016, proferida pela 
MM. Juíza de Direito da 3ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1001851-18.2016.8.26.0157. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 338775328 - SSP/SP, CPF n.º 32050401809, 
com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de agosto de mil novecentos e oiten-
ta e três (15/08/1983), residente na Rua Maria Graziela, 1176, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ 
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 04 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RODOLFO DINIZ DOS SANTOS e AMANDA MARIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 438835086 - SSP/SP, CPF n.º 36579026863, 
com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e sete (08/02/1987), residente na Rua Paulo Cesar do Nascimento, 56, casa 2, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lho de GILSON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de EDNA MARIA DINIZ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 430440005 - SSP/SP, CPF n.º 48070592893, com 22 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de novembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(17/11/1995), residente na Rua Paulo Cesar do Nascimento, 56, casa 2, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha 
de REGINALDO SEVERINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 56 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CREMILDA MARIA DOS SANTOS, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MAICON ANTONIO DE JESUS e LEILA DE MENDONÇA GONÇALVES. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de montante, RG n.º 433903442 - SSP/
SP, CPF n.º 31895171857, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de 
junho de mil novecentos e oitenta e quatro (13/06/1984), residente na Rua 2, 58, Fabril, Cubatão - 
SP, fi lho de IRANI MARIA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, gari, com 55 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 
305259106 - SSP/SP, CPF n.º 22765642885, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e dois (11/05/1982), residente na Rua 2, 58, Fabril, 
Cubatão - SP, fi lha de BENEDITO SILVA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, falecido há 8 anos e 
de WANDA DE MENDONÇA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANTONIO MARCOS SOARES e LUNG HUI CHUAN. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, mecânico de autos aposentado, RG n.º 23218228 - SSP/SP, CPF n.º 13365280871, 
com 46 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de dezembro de mil no-
vecentos e setenta e um (24/12/1971), residente na Rua Silvestre Peres Esteves, 16, Jardim Nova Re-
pública, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO SOARES FILHO, mecânico de autos, com 67 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA MADALENA SOARES, do lar, com 64 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de Kelly Ribeiro Silva, conforme Escritura Pública lavrada em 25/09/2017 pelo 
4ºServiço Notarial e de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Três Lagoas-MS, 
no livro nº106, fl s.126. Sendo a pretendente, de nacionalidade Chinesa, solteira, professora, RNE n.º 
Y242698K - CGPI/DIREX, CPF n.º 71422676153, com 46 anos de idade, natural de China, Taiwan - EX, 
nascida no dia onze de outubro de mil novecentos e setenta e um (11/10/1971), residente na Rua Silves-
tre Peres Esteves, 16, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de LUNG SHIH CHIU, falecido há 8 anos 
e de LUNG CHEN MEI JUNG, falecida há 4 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ SOARES e MARIA LÚCIA FERREIRA DUTRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúvo, vendedor, RG n.º 155316485 - SSP/SP, CPF n.º 03296819827, com 57 anos de idade, na-
tural de EMBU-GUAÇU - SP, nascido no dia dez de abril de mil novecentos e sessenta e um (10/04/1961), 
residente na Rua São João, 230, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO SOARES, falecido há 20 anos e 
de ZILDA PEREIRA, falecida há 20 anosViúvo de Maria Izabel de Araujo Soares, falecida aos 10/05/2012, 
conforme termo lavrado às fl s.158, do Livro C-228, sob o Nº145815, no 1º Subdistrito de Santos-SP.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 573003117 - SSP/SP, CPF n.º 
27518970880, com 51 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE, nascida no dia dezoito de março de mil 
novecentos e sessenta e sete (18/03/1967), residente na Rua São João, 230, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha 
de MANOEL FERREIRA DUTRA, falecido há 5 anos e de TEREZINHA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 84 anos de idade, residente em BOM JARDIM - PE. Divorciada de José Soares 
de Lima, conforme Escritura Pública de Divórcio Consensual datada de 25/04/2016, no Livro 159, paginás 
229/233, no 2º Tabelião de Notas desta Comarca. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JERFFSON CARNEIRO DA SILVA e LILIANE APARECIDA MARIANO ARAUJO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 465274687 - SSP/SP, CPF n.º 39734858874, 
com 29 anos de idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE (São Lourenço da Mata - PE  Livro nº 122, fl s. 
nº 270, Termo nº 41818), nascido no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (18/10/1988), 
residente na RUA Vereador Sônio Celio, 193, Bloco 3, Ap.25, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lho de EDSON CARNEIRO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUZINETE 
ALAIDE DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, diarista, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, controladora de acesso, RG n.º 482008921 - SSP/SP, 
CPF n.º 40666660867, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de abril de mil 
novecentos e noventa e dois (01/04/1992), residente na RUA Vereador Sônio Celio, 193, Bloco 3, Ap.25, Pq.São 
luís, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ PEDRO ARAUJO SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 51 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIA CARLOS MARIANO ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
aux. de cozinha, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RONALDO GOMES DE SOUZA e VANIA APARECIDA DA SILVA SOARES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pintor industrial, RG n.º 466229604 - SSP/
SP, CPF n.º 37435512842, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e 
quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (24/11/1989), residente na Rua 17, 153, 
Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de ROBERTO RIVELINO DE SOUZA, pedreiro, com 48 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de MARCILIA GOMES FRANCISCO, do lar, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Maria Vanessa da Silva Ba� sta Souza, conforme sentença datada de 
23/05/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1000665-
57.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, 
RG n.º 433914634 - SSP/SP, CPF n.º 31899516832, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta (20/08/1980), residente na Rua 17, 153, 
Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de MARIVAL DE SOUZA SOARES, aposentado, com 64 anos de idade, 
residente em SANTO ESTÊVÃO - BA e de ZORAIDE SOARES DA SILVA, do lar, com 60 anos de ida-
de, residente em SANTO ESTÊVÃO - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: JOSÉ CARLOS LEITE DA SILVA e SHEILA DA SILVA ANDRADE. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador, RG n.º 486278062 - SSP/SP, CPF 
n.º 39184635835, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois 
de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (22/01/1992), residente na RUA Julio Amaro Ri-
beiro, 51, Ap.21-A, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA DAS 
DORES CORDEIRO LEITE, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 40 anos de idade, resi-
dente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 391444918 - SSP/SP, CPF n.º 44719737897, com 21 anos de idade, natural de SANTANA 
DO IPANEMA - AL (Carneiros-AL  Livro nº 8, fl s. nº 127, Termo nº 8292), nascida no dia vinte e 
um de julho de mil novecentos e noventa e seis (21/07/1996), residente na RUA Julio Amaro 
Ribeiro, 51, Ap.21-A, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ DA SILVA ANDRADE, falecido há 08 
meses e de OBEDE DA SILVA ANDRADE, de nacionalidade brasileira, diarista, com 45 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ EDVALDO ABREU DE SANTANA 
e NAYARA NICHELLY DE SOUZA. Sendo o pretendente, divorciado, lubrifi cador, 
com 33 anos de idade, natural de ESCADA - PE, nascido no dia dois de maio de 
mil novecentos e oitenta e quatro (02/05/1984), residente na Rua Oito, Morro 
Cota 95, 26, Pinhal do Miranda, Cubatão - SP, fi lho de VALDECI GOMES DE SAN-
TANA e de MARLI MARIA DE ABREU . Sendo a pretendente, solteira, professora, 
com 25 anos de idade, natural de BAURU - SP, nascida no dia vinte e três de 
junho de mil novecentos e noventa e dois (23/06/1992), residente na Rua Ade-
lina de Oliveira Soares, 86, casa 06, Sí� o do Campo, PRAIA GRANDE - SP, fi lha 
de MILTON DE SOUZA e de VALERIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 11 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro

LOCAÇÃO
- APARTAMENTO NA PÇA DA INDEPENDÊNCIA C/ 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO JOÃO MARION COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NA RUA MÉXICO DE 3 DORMITÓRIOS R$1.000,00 (PACOTE).
- APARTAMENTO NA AV. 9 DE ABRIL COM 2 DORMITÓRIOS R$1.200,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NO JD. SÃO FRANCISCO DE 2 DORMITÓRIOS R$850,00 (PACOTE)
- SOBRADO NA PIO XII DE 3 DORMITÓRIOS R$1.600,00.
- TRIPLEX NA PONTE NOVA COM 3 DORMITÓRIOS R$1.700,00.
- CASA NA VILA NOVA COM 2 DORMITÓRIOS R$2.500,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE PRÓXIMO AO CAMPO DA AVIAÇÃO VA-
LOR R$180.000,00.
- APARTAMENTO DE 02 DORMITÓRIOS NA PRAIA GRANDE, COM SALÃO DE 
FESTAS E PISCINA. VALAOR R$225.000,00.
- SOBREPOSTA BAIXA NO BAIRRO JARDIM CASQUEIRO. 3 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO. VALOR R$290.000,00.
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE. 2 DORMITÓRIOS R$250.000,00.
- CASA NA AV. HENRY BORDEM COM 2 DORMITÓRIOS R$300.000,00.
- CASA GEMINADA NA PRAIA GRANDE COM 2 DORMITÓRIOS R$280.000,00.
- APARTAMENTO NO JARDIM CASQUEIRO COM 1 DORMITÓRIO R$160.000,00.
- CASA NA VILA NATAL COM 3 DORMITÓRIOS E 1 SUÍTE R$230.000,00.

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

(13) 98883-1235    98146-6153
Rua são Paulo, 220 sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Salão comer-

cial no Centro
• Apartamento 

no Casqueiro
• Casa Vila Nova
• Sobrepostas 

no Vale Verde
• Apartamento 

e galpão no 
Centro

VENDE
• Lindo sala living      

na Ilha Porchat
• Sobrepostas no 

Vale Verde - 2 
quartos

• Apartamento 
Jd. Casqueiro - 2 
quartos

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - piscina 
- garagem p/ três 
veículos
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Marcinho visita Caminhos da Serra do Mar
O vereador Marcinho (PSB) esteve recentemente visi-

tando o Caminhos da Serra do Mar, que foi reaberto no 
mês passado para visitação do público em geral.

Após a visita, o vereador pretende encaminhar pro-
jeto de lei para implantar o passeio no calendário o� cial 

da Cidade, além de propor medidas para a divulgação de 
um ponto turístico pouco explorado pelos munícipes e que 
proporciona uma vista única da Cidade e de toda a Baixa-
da Santista. O projeto deve ser apresentado nas próximas 
semanas.

do Governo Federal.
O ‘Cartão Reforma’ é um projeto que oferece auxílio em 

forma de crédito (via cartão físico), para famílias de baixa 
renda, de até R$ 5 mil para a compra do material de constru-
ção que serão usados para reforma de casas.

O vereador Roxinho (MDB) apresentou requerimento jun-
to a Mesa da Câmara na última sessão ordinária solicitando ao 
prefeito Ademário e a secretaria da Habitação para que sejam 
feitas gestões junto aos órgãos competentes a � m de inserir a 
Cidade no cadastro nacional do programa ‘Cartão Reforma’, 

Roxinho pede Cartão Reforma na Cidade

Lalá solicita habilitação do PAD na Saúde
Na última sessão ordinária, durante a apresentação de 

seus requerimentos no plenário da Câmara, o vereador Lalá 
(SD) solicitou que a prefeitura faça estudos para promover, 
através da Secretaria Municipal de Saúde, a habilitação do 
Programa de Atendimento Domiciliar - PAD. 

Em sua apresentação, o vereador destacou o per� l hu-
manitário do programa, que atende cerca de 200 pacientes, 
mas que, segundo ele, precisa de melhorias e que seja cre-
denciado junto ao Ministério da Saúde.

Rodrigo Alemão indica criação de Lei de resíduos sólidos
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indicação 

junto a Mesa da Câmara solicitando ao poder Executivo para 
que sejam feitos estudos com � m de viabilizar a criação de um 
projeto de lei regulamentando a gestão integrada de resíduos 
sólidos na Cidade.

De acordo com o vereador, a complexidade das atuais deman-
das ambientais, sociais e econômicas induz a um novo posicio-
namento dos três níveis de governo, da sociedade e da iniciativa 
privada e uma nova lei se faz necessária para atender a essas novas 
demandas. A indicação foi encaminhada aos setores competentes.

Aguinaldo Araújo pede calçadas no Estradão da Ilha
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou recen-

temente indicação junto a mesa da Câmara solicitando que 
sejam feitas gestões junto aos setores competentes para que 
seja construída calçada ao longo da estrada Metalúrgico Ri-
cardo Reis, que liga o Jardim Casqueiro à Ilha Caraguatá.

De acordo com o vereador, a estrada é local de grande � u-
xo tanto de pedestres quanto de automóveis e a construção da 
calçada traria mais segurança àqueles que precisam utilizar do 
trecho a pé. A indicação foi encaminhada ao poder Executivo 
para apreciação.

Rafael Tucla quer proibir embutidos na merenda
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou junto ao plenário 

da Câmara um projeto de Lei que proíbe o fornecimento de 
embutidos e alimentos processados nas escolas da rede pública 
municipal. 

O objetivo do projeto é impedir o crescimento da obesida-

de e de doenças do coração através do consumo de alimentos 
com alto teor de sódio como as linguiças, hambúrgueres, nug-
get’s, entre outros. O projeto está tramitando nas comissões da 
Casa de Leis para que seja dado o parecer sobre a pauta. Caso 
seja aprovado, irá para votação no plenário.

AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES   LEGISLATIVO CUBATENSE

Informativo

Sobre as diferenças de pagamento na folha suplementar, 
o SindPMC conversou com o Secretário de Educação, com o 
Sr. Alex, responsável por encaminhar as informações de au-
las dadas para o setor de pagamento e com a Sra Lucidalva, 
Secretária de Gestão. Após conversas e novas explicações de 
ambas as partes, entendemos que o Decreto Municipal conti-
nua sendo aplicado.

O atentado contra Caixote

O servidor Amilton Barbosa Ferreira, o popular 
Caixote, foi vítima de covarde ataque em frente ao 
Paço Municipal no dia 02 de abril. O SindPMC pu-
blicou nota de repúdio ao acontecido. Imprescindível 
lembrar que atos dessa natureza são estimulados no 
momento em que a administração se autoriza a agre-
dir seus servidores em praça pública, como no dia 28 
de março de 2017. Como dizem, certas ações de go-
verno são ruins não só pelo ato em si, mas pelo que 
signi� cam, ao dar procuração aos subalternos para 
castigar seus oponentes. Uma vez aberta a garrafa, é 
difícil recolocar o gênio dentro.

Conferência Nacional Popular de Educação

A conferência que ocorreu no dia 8 de abril contou 
com pouquíssimos representantes do Sistema Educacio-
nal de Cubatão, segundo informações do professor Fábio 
Gonçalves Ferreira. Isso expressa o descrédito a que as 
instituições estão submetidas nestes tempos de demo-
cracia em decomposição. É importante porém lembrar 
que mesmo reconhecendo a crise institucional, os espa-
ços políticos que ainda existem precisam ser ocupados, 
evitando o risco de perdê-los de� nitivamente. Aprovei-
tamos para lembrar a todos que no segundo semestre do 
ano o CME terá processo de pleito, sendo extremamente 
importante que os professores se disponham a participar 
da eleição. 

Tribuna Popular dia 17 de abril

Dia 17 de abril, às 15:45h na câmara municipal de 
Cubatão, o professor Fábio Gonçalves, conselheiro 
do CME, vai falar aos vereadores sobre a situação do 
Sistema Educacional do Município, destacando as 
alterações ilegais que têm sido implementadas no pa-
gamento dos professores e a legislação que vem sendo 
desrespeitada nesse processo. 
Professorado, presente!

Audiência pública na ALESP

O SindPMC convida professores, pais de 
alunos e servidores em geral, interessados 
em participar de audiência pública no dia 
19 de abril, às 19 horas, na ALESP - Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo. 
Teremos um ônibus disponível. Os temas 
tratados serão: 

Crise na Educação de Cubatão 
Caixa de Previdência e Assistência Mé-

dica em perigo
Reservas até 17 de abril
SindPMC, fone 3361-9424 – das 8h às 

13h e das 14h às 17h.

Reunião dia 04 de abril

Em reunião ocorrida no 04/04/2018 entre os 
dirigentes do sindicato, advogados, represen-
tantes do governo e o Vice-Prefeito e Secretá-
rio de Educação Pedro de Sá, o governo sugeriu 
que o sindicato propusesse uma alternativa para 
a questão das regras de aposentadoria, uma vez 
que, segundo a Secretária de Gestão, há distor-
ções, pois existem pessoas que contribuem mais 
nos últimos anos de carreira e se aposentam 
com salários elevados. Isso teria levado o gover-
no a editar os decretos em dezembro, os quais 
repudiamos e estamos lutando para derrubar. 
Insistimos que em nenhum momento o sindi-
cato fará propostas que retirem garantias dos 
professores e que o governo é o responsável pela 
crise estabelecida na educação e que deverá en-
contrar uma saída que acabe com os prejuízos 
impostos e voltemos à segurança jurídica, am-
parados pela Lei 22/2004, sem quaisquer altera-
ções. Depois de um longo debate, saímos com 
a promessa de uma reunião ainda esta semana, 
na qual haveria uma proposta do governo. En-
tretanto, até o fechamento deste boletim a data 
e horários não haviam sido de� nidos.

Encontro com o deputado Carlos Gianazzi

Dia 05 de abril a diretoria do SindPMC e representantes do 
conselho � scal da caixa de previdência estiveram na ALESP – As-
sembleia Legislativa do Estado de São Paulo – a � m de encon-
trar-se com o deputado Carlos Giannazi que tem acompanhado e 
dado apoio à causa dos professores de Cubatão na luta contra as 
ilegalidades de que têm sido vítimas através dos decretos de de-
zembro de 2017 e com relação à situação da Caixa de Previdência, 
cujo plano de saúde ameaça se encerrar ainda esse ano. Foram 
protocolados documentos nos gabinetes dos deputados Carlos 
Giannazi, Teonílio Barba e Caio França, tendo Giannazi e Barba 
se comprometido a formar comissão para dialogar com a admi-
nistração municipal sobre os temas em questão, também agenda-
ram Audiência Pública, a qual acontecerá em 19/04/2018, às 19h.

Problemas no pagamento da folha suplementar
 O Sr. Secretário de Educação nos ouviu, mas não hou-

ve compromisso em rever o pagamento dos professores 
de período integral nem das aulas suplementares até o li-
mite de 200 horas. Seu compromisso foi de postar com a 
maior brevidade possível nota explicativa sobre a forma 
de pagamento praticada pela administração, mas como já 
sabemos, seguem as orientações dos decretos malditos.
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DE GRAÇA

Orquestra Bachiana retorna ao Guarujá 
 Sob a regência do maestro João Carlos
 Martins, apresentação acontece na
 Praia de Pitangueiras

Guarujá tem neste sá-
bado uma noite de música 
clássica. A Orquestra Ba-
chiana Filarmônica de São 
Paulo, sob a regência do 
maestro João Carlos Mar-
tins, volta a cidade para uma 
apresentação gratuita, na 
Praia de Pitangueiras, a par-
tir das 20 horas, próximo ao 
Restaurante Avelino’s (tam-
bém apoiador do evento). A 
realização é da FIESP/SESI e 
tem o apoio da Prefeitura de 
Guarujá, por meio da Secre-
taria de Cultura.

Mas a programação terá 
início um pouco antes, às 18 
horas, com a apresentação 
da Banda do Exército. Na 
ocasião, os militares partirão 
do Edifício Sobre As Ondas, 
envolvendo o público com 
sucessos como “Despacito” 
entre outros, até o local onde 
está montado o palco para o 
espetáculo à beira-mar do 
maestro e Orquestra.

Quem for assistir ao con-
certo deve levar sua cadeira 
de praia e chegar cedo, para 
garantir um bom lugar. A 
entrada é gratuita, e a Pre-
feitura pede a doação de 1kg 

de alimento não perecível 
(exceto sal e açúcar). Os ali-
mentos poderão ser depo-
sitados na tenda ou van do 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Guarujá, próximos 
ao palco.

Além disso, a Adminis-
tração Municipal já garantiu 
a instalação de banheiros 
químicos, telões de led, e de 
rampas de acessibilidade, 
para que todos possam des-
frutar e não perder nenhum 
momento desta grande apre-
sentação. 

Outra medida é a colo-
cação de contentores e sacos 
plásticos, de forma a incen-
tivar o descarte correto do 
lixo, mantendo a conserva-
ção do local.  Bombeiros, 
Polícia Militar, Guarda Civil 
Municipal e agentes de trân-
sito estarão de prontidão.

O Maestro, uma 
lição de vida

João Carlos Martins tem 
lugar único no cenário mu-
sical nacional, considerado 
pela imprensa internacional 
um dos maiores intérpretes 
de Bach do século XX. Hoje 

com 77 anos, iniciou sua 
carreira como pianista aos 
13 e aos 18 anos estreou no 
exterior.

Em 1965 sofreu um aci-
dente onde seu braço direito 
foi perfurado na altura do 
cotovelo, atingindo o nervo 
ulnar, o que desencadeou 
a atrofi a de três dedos. Por 
conta disso, fi cou por um 
ano sem tocar. A recupera-
ção foi longa e complicada, 
fazendo com que o maestro 
tocasse com difi culdade até 

os 30 anos.
Após longos períodos 

de fi sioterapia, o maestro 
voltou aos palcos e, mesmo 
com a difi culdade, as críticas 
eras as melhores possíveis. 
No entanto, novamente foi 
impossibilitado de tocar o 
piano devido à distúrbios 
osteomusculares relaciona-
dos aos trabalhos (Dort). 
Mesmo com mais uma ad-
versidade, não desistiu de 
sua carreira, fez diversas 
adaptações e voltou a tocar 

em 1979.
Em 1995, um novo inci-

dente. Durante um assalto, 
o maestro foi golpeado na 
cabeça com uma barra de 
ferro e a pancada compro-
meteu seriamente o seu bra-
ço direito. Depois de alguns 
processos cirúrgicos, foi 
necessário cortar a ligação 
entre o cérebro e o membro, 
comprometendo seus movi-
mentos para sempre.

Aos 63 anos, ouviu do 
seu médico que nunca mais 

tocaria piano. Nesse mo-
mento, morre um pianis-
ta e nasce um maestro. Em 
2004 iniciou seus estudos 
de regência. Se apresentou 
em Nova Iorque, Londres, 
Paris e Bruxelas. Formou 
a orquestra Bachiana Fi-
larmônica, trabalhou com 
jovens carentes dos bairros 
da periferia de São Paulo. É 
o único músico brasileiro a 
possuir sua vida registrada 
duas vezes, por cineastas eu-
ropeus.

DIVULGAÇÃO FIESP


