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A ação da Polícia Federal em 
Cubatão já teve, pelo menos, 
dois desdobramentos.

 No � m da tarde desta quin-
ta, (10) o assessor do gabinete do 
vereador Jair do Bar (PT) Ialis da 
Silva pediu afastamento das fun-
ções, para se defender no caso: 
para os investigadores, um de-
pósito de R$ 2.500, na conta dele, 
em 2015, durante o governo da 
ex-prefeita Marcia Rosa (PT) se-
ria fruto de propina relacionado 
a atos de ofício em favor do con-
trato da Unimesc, que forneceu 
uniformes escolares.

Já o prefeito Ademário, ao 
voltar de Brasília, nesta sexta-fei-
ra (11) deve determinar o cance-
lamento do contrato emergen-
cial da merenda com a empresa 
G&T Cozinha Industrial. A em-
presa, que aparece na relação das 
investigadas na Operação, cele-
brou contrato com a Prefeitura 
há uma semana e ainda não hou-
ve pagamento de fatura. Fontes 
ligadas ao prefeito garantem que 
Ademário já se manifestou pelo 
cancelamento do contrato e bus-
ca segurança jurídica, para fazê-
-lo imediatamente.

Nova contratação
A tendência é que seja feita 

uma nova contratação emergen-
cial para a merenda de Cubatão. 

Federal investiga Máfia 
da Merenda em Cubatão
Nesta quarta-feira, cinco  agentes da Operação Prato Feito  vasculharam documentos em busca de provas 
de desvios nos  contratos da merenda e material escolar entre 2012 e 2015, período em que a cidade era 
administrada pelo PT. Assessor do vereador Jair do Bar, investigado por envolvimento em fraude de con-
trato na Educação, se afastou do cargo.

Os desdobramentos das in-
vestigações chegaram ao coor-
denador regional do PSDB, Raul 
Christiano. Segundo a investiga-
ção, em 2016 o tradicional tucano  
da região, teria iniciado negocia-
tas junto ao lobista da ‘má� a da 
merenda’ Eládio Magurno Cor-
reia, para futuros contratos em 
Cubatão.  Em suas abordagens 
junto aos empresários do setor, 
Eládio se dizia representante dos 
interesses do futuro secretário de 
Educação cubatense.

Em seu despacho, o Juiz da pri-
meira Vara Federal de SP consi-
dera � xar prazo para nova con-
tratação emergencial no caso 
de prefeituras que suspendam o 
contrato da merenda com em-
presas envolvidas no esquema. 

A Operação
Na manhã desta quarta (09) 

agentes da Polícia Federal, mu-
nidos de mandados de busca e 
apreensão, executaram a Opera-
ção Prato Feito em 30 cidades do 
Estado. Em Cubatão, cinco agen-
tes vasculharam a secretaria de 
Finanças, e o setor de licitações 
da Prefeitura. 

No alvo, os contratos para 
o fornecimento de merenda e 
materiais escolares, entre 2012 
e 2014, durante a gestão do PT. 
O inquérito principal foi instau-
rado, em 2015, com objetivo de 
aprofundar investigações sobre a 
continuidade de esquema ilegal. 

A Mult Beef, cujo proprietá-
rio foi preso este mês no cerne 
da  má� a da merenda, teve par-
ticipação importante no forneci-
mento de insumos para a Prefei-
tura de Cubatão neste período. 

No Brasil
Segundo as apurações, um 

cartel de empresas atuava para 
direcionar procedimentos licita-

tórios, superfaturar contratos e, 
assim, desviar recursos públicos, 
por meio da prestação de serviço 
terceirizado no fornecimento de 
produtos alimentícios ou de re-
feições prontas.

Ao todo, a Operação emi-
tiu 154 mandados de busca e 
apreensão que investigam cinco 
grupos criminosos suspeitos de 
desviar recursos da União desti-
nados à merenda, no país. 

Existem mandados de busca 
e apreensão com afastamentos 
de servidores e suspensão de 
contratos com o poder público 
referentes a 29 empresas e seus 
sócios.

Denúncias atingem PSDB
De fato, Raul se tornou secre-

tário de Educação em Cubatão em 
2017, mas durou pouco no car-
go: à época, assessores próximos 
a� rmavam que Ademário tinha 
perdido a con� ança no medalhão 
tucano, inviabilizando sua perma-
nência na secretaria. Raul deixou 
o governo ainda em 2017. 

Acontece apurou que o lobis-
ta Eládio, vinculado a Raul nas 
investigações é sócio de uma em-
presa de alimentação em Mon-
guaguá, onde o prefeito Arthur 

Parada Prócida, outro integrante 
da velha guarda tucana da região, 
protagonizou escândalo nacional 
esta semana por sua ligação com 
a ‘má� a da merenda’.  

Ele foi preso em � agrante com 
mais de 5 milhões em ‘dinheiro 
vivo’, (foto abaixo) em casa. Para 
complicar ainda mais a cidade, 
o vice, também investigado na 
operação, não poderá assumir. O 
presidente da Câmara de Mon-
gaguá Rodrigo Casabranca, tam-
bém do PSDB, deve assumir.

Dinheiro aprendido na casa do prefeito de Mongaguá, que foi preso em flagrante pela Polícia Federal, na operação de quarta-feira. 

Agentes da Polícia Federal apreenderam documentos na Prefeitura de Cubatão

No caso de Christiano não foi expedido mandado, pois 
há necessidade de aprofundamento das investigações.

Prato feito
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Comunidade

Usiminas abre 
unidade para visitas

TOUR NA USINA

SEM CUSTO

A Usiminas recebeu uma 
visita especial no mês de 
abril. Lideranças comunitá-
rias, estudantes universitá-
rios e ex-colaboradores visi-
taram a unidade de Cubatão. 
“Abrimos as portas da usina 
para que o público possa 
conhecer o atual modelo de 
produção, seus diferenciais 
tecnológicos e as iniciativas 
em prol do meio ambiente 
e  segurança”, explica Paulo 
Assis, da Gerência-Geral de 
Comunicação Corporativa.

Parte dos integrantes do 
Conselho Comunitário Con-
sultivo (CCC) do Polo Indus-
trial visitou o Terminal Por-
tuário e o Laminador de Tiras 
a Quente nº2. Antes de ir 
para a área produtiva, o gru-
po conversou com o diretor 
da Usina, Américo Ferreira 
Neto, sobre as conquistas, os 
desa� os da unidade e as pers-
pectivas para o futuro.

A visita do CCC foi orga-
nizada pela Usiminas em par-
ceria com o CIDE.

É Campeão!!

Na Seleção

Arte na Praça
Luiz Nunes e Maria Eduarda garan-
tem título do Campeonato Brasileiro 
de Jiu-Jitsu, disputado em Barueri

Com bons resultados no Brasileiro, 
Melissa Passarelli garante vaga na sele-
ção brasileira de patinação que vai ao 
Panamericano na Colômbia

Feira reúne artesãos do Guarujá em 
praça dedicada à venda e exposição de 
trabalhos todas as sextas e sábados.

Economia criativa
Driblando a crise e a falta de emprego, 
auxiliar de enfermagem cria bazar na 
garagem de casa. Veja mais detalhes 
dessa história

Cubatão tem nova unidade da OSAN
Cubatão ganhou uma 

nova unidade da OSAN. 
Moderna e estruturada, a 
� lial cubatense foi inaugu-
rada neste mês e oferece 
muito mais conforto e co-
modidade para os clientes.

A OSAN � ca na Aveni-
da Martins Fontes, 125, na 
Vila Nova, e funciona em 
um prédio que foi totalmen-
te reformado e adaptado. 
Além dos serviços funerá-
rios tradicionais, lá o públi-
co também pode adquirir o 
Plano de Assistência Fami-
liar. Já os clientes que mo-
ram na Cidade têm a opção 
de pagar os seus boletos no 
local.

“Cubatão sempre foi 
prioridade para nós. Por 
isso, investimos nesta nova 
unidade para que nossos 
clientes possam continuar 
a ter um serviço de quali-
dade, que é a nossa marca 
registrada. Agora contamos 
com um local mais moder-

no, organizado, agradável e 
humanizado”, explica Cátia 
Rodriguez, presidente da 
OSAN. “A cidade faz par-
te da nossa história. Assim 
como nós fazemos parte da 
história do município”, com-
pleta a presidente.

A unidade cubatense 
funciona 24 horas por dia, 
nos sete dias da semana. O 
telefone para contato é o 
3569-2516 e � ca próxima ao 
Hospital Infantil da Cidade.

 
Pano de Assistência 
Funeral OSAN

Foi criado para mini-
mizar os transtornos buro-
cráticos e � nanceiros per-
tinentes à organização de 
um funeral. Por meio de 
um atendimento humani-
zado, a OSAN proporciona 
tranquilidade e segurança 
às famílias enlutadas, em 
caso de falecimento de ente 
querido. Dessa forma, você 
e sua família não precisarão 

INAUGURAÇÃO

O prefeito Ademário 
Oliveira e o superinten-
dente estadual do SPU, 
Robson Tuma, assinaram 
, nesta semana, o docu-
mento de transferência 
para o Município da área 
de 342.795 metros qua-

Imóveis do Bolsão 8 terão escritura
Segundo o prefeito a documentação dos imóveis no cartório não terá custo

drados onde estão locali-
zados os 1.080 imóveis do 
Jardim Nova República.

A próxima etapa, se-
gundo o prefeito Ademá-
rio Oliveira, será a transfe-
rência da titularidade dos 
imóveis aos proprietários 

e o consequente registro 
no cartório : "Ninguém 
vai ter que pagar pela es-
critura", disse o prefeito.

Já nos próximos dias, 
a secretaria municipal da 
Habitação deve instalar 
um plantão de atendimen-

to no Jardim Nova Repú-
blica e começar a convo-
car os proprietários para 
atualizar os cadastros. Os 
proprietários devem reu-
nir em uma pasta todos os 
documentos disponíveis 
sobre o imóvel.

Vila Natal
Depois do Jardim Nova 

República e da Vila São 
José, o próximo núcleo a 
ser contemplado com a 
regularização fundiária, 
de acordo com o prefeito, 
será a Vila Natal.

Dependentes Adicionais
É possível incluir até dois depen-

dentes adicionais no plano, indepen-
dente do grau de parentesco. Para isso, 
haverá acréscimo de R$ 10,00 no valor 
da mensalidade de cada dependente.

Dependentes
Cada titular do Plano de Assis-

tência Funeral tem direito a ins-
crever como dependentes: cônju-
ge ou companheira (o), pai, mãe, 
sogro, sogra e � lhos solteiros.

se preocupar com nada, ten-
do em vista que a empresa 
realizará todos os procedi-
mentos funerários necessá-
rios. A mensalidade é de R$ 
42,90 ao mês.

1080 moradias
poderão ter sua situação 
regularizada, sem 
qualquer custo para 
os proprietários
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Parabéns

LOURENÇO JUNIOR, 

ASSESSOR VEREADOR ROXINHO

HELENA LUCENA, 
DO GABINETE VEREADOR SÉRGIO CALÇADOS

GILDA FRANÇA, DO GABINETE 

VEREADOR SÉRGIO CALÇADOS

GONÇALO, DO 
RESTAURANTE GONÇALO’S

Combustível mais barato? 
É lá no Ipiranga da Rua São Paulo

Que tal abastecer o carro 
ou a moto com combustível 
de qualidade e ainda pagando 
mais barato?

É isso que acontece lá no 
Posto Ipiranga da Rua São 
Paulo. O posto está com uma 
promoção que vai fazer você 
economizar e ainda sair com 
o tanque cheio. Para o paga-
mento em dinheiro, o preço da 
gasolina e do álcool tem des-
conto de R$ 0,15 por litro. Isso 
mesmo que você leu: R$ 0,15 

por litro. O desconto já está ro-
lando, então não perde tempo 
e passa lá no Posto Ipiranga, na 
Rua São Paulo, 305. 

E se você quiser aproveitar 
para dar aquela revisada no 
carro, lá também tem serviços 
de troca de óleo, limpeza e a 
famosa ducha azul. 

Mas se você quiser aprovei-
tar o happy hour, passa lá no 
Posto Ipiranga e aproveita as 
cervejas das melhores marcas, 
sempre geladinha. PAULA FIUSA, DO POSTO 

IPIRANGA, R. SÃO PAULO

Durante a tarde desta quinta (10), a A Villa 
Orange Modas, das sócias Renata Bren-
neken, Doris e Luciana Duarte, apresentou 
aos clientes e amigos a coleção inverno 
2018. 
Com bolsas, roupas e acessórios de 
grandes marcas, a Villa Orange também 
ofereceu um coff ee break recheado, com 
direito a sorteio de brindes.
A loja fi ca na Avenida Joaquim Miguel 
Couto, 567. Tel: 3372-2984. Nas redes so-
ciais: fb.com/lojavillaorange e instagram.
com/villaorange.

Nova coleção na Vila Orange
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Dia das Mães na Kaph Shoes
Com uma proposta ino-

vadora e atendimento di-
ferenciado, Cubatão conta 
com a mais nova loja de 
calçados no Centro da Ci-
dade. A Kaph Shoes, que 
� ca na Galeria Boulevard 
tem feito muito sucesso 
pelo bom preço e qualidade 
dos produtos.

Além de sapatos, a loja 
oferece diversos modelos 
em bolsas da marca Lace 
Iore e acessórios para o 
dia a dia. E para o dia das 
Mães, a Kaph Shoes está 
com descontos incríveis 
para presentear as mamães 
com preço bom e sem per-
der a so� sticação. Mas 
corram, as promoções são 
apenas enquanto durarem 
os estoques e como brinca 
o proprietário da loja, Alex 
Soares ‘o mais bonito sai 
primeiro’.

A Kaph Shoes, já tem 
diversos modelos de botas 
e sapatos para o inverno, 
vale a pena conferir. Fica 
na Av. Joaquim Miguel 
Couto, 659, loja 17, Gale-

ria Boulevard no Centro 
de Cubatão. Para saber 
das novidades mande um 
whatsApp 97411-3010 ou 
98213-4644.

A loja trabalha com as marcas:

Azaléia
Via Uno
Moleca

Grendene
Picadilly
Vizzano

Mariotta
Beira Rio
Via Marte

Dafi ti Shoes
Sua CIA

Depp

A MODELO THAIS GALLTER, 
USANDO BOTA VIA UNO EM 
RECENTE ENSAIO PARA A LOJA
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almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro

LOCAÇÃO
- APARTAMENTO JD. CASQUEIRO R$1.000,00 (PACOTE).
- APARTAMENTO JOÃO MARION COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NA AV. BEIRA MAR DE 2 DORMITÓRIOS R$1.100,00 (PACOTE).
- APARTAMENTO NO JD. SÃO FRANCISCO DE 2 DORMITÓRIOS R$850,00 (PACOTE)
- SOBRADO NA PONTE NOVA, MOBILIADO 3 DORMITÓRIOS E 1 SUÍTE REF:1451 
R$2.000,00.
- TRIPLEX NA PONTE NOVA COM 3 DORMITÓRIOS R$1.700,00.
- GALPÃO EM FRENTE AO CENTRO ESPORTIVO DE CUBATÃO R$2.800,00

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

A Transportadora Brasil Central Ltda devida-
mente registrada no CNPJ 02.726.560/0001-
53, com sede na Rod. BR 452 KM 01, n° 2045, 
Lts E, F, G, H, Salas 1,2,3, Perímetro Urbano, 
na cidade de Rio Verde - Goiás, está contra-
tando PESSOA JURÍDICA para agenciamento 
de veículos para transportes de cargas na ci-
dade de Cubatão-SP e Região.
Os interessados deverão entrar em contato 
pelo telefone (64) 2101-5000 ou enviar e-mail 
para diretoria@brasilcentral.com.br

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 Código Civil Bra-
sileiro: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES e DÉBORA MARTINS NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 381658995, CPF n.º 47599750800, com 19 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 192, fl s. nº 277, Termo nº 58789), nascido no dia vinte e dois de dezembro 
de mil novecentos e noventa e oito (22/12/1998), residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 20, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, fi lho de EDILBERTO DOS SANTOS FERNANDES, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEANE MARIA DOS SANTOS FERNANDES, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, auxiliar de escritório, RG n.º 55085891X - SSP/SP, CPF n.º 46841319800, com 18 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 323, fl s. nº 148, Termo nº 127177), nascida no 
dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e nove (19/10/1999), residente na Rua Manuel Mathias de 
Souza, 20, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de VANILTON REIS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
gerente, com 46 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de FRANCISCA MARTINS ARLINDO, de nacionalidade 
brasileira, faxineira, com 47 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: MARCO ANTONIO PATRICIO CARVALHO e HELEN CRISTINA MACEDO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, analista de automação, RG n.º 11444352X - SSP/
SP, CPF n.º 01849483809, com 56 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três 
de dezembro de mil novecentos e sessenta e um (23/12/1961), residente na Rua São Paulo, 271, 
Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de MANUEL CARVALHO, falecido há 20 anos e de NAIR PA-
TRICIO CARVALHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 85 anos de idade, residente em Cubatão 
- SPDivorciado de Tania Alexandre Gomes Carvalho, conforme sentença datada de 13/08/90, profe-
rida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Cível da Comarca de Santos-SP, nos autos de nº1357/90. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista de sistemas, RG n.º 32614786X - SSP/SP, 
CPF n.º 28702657864, com 38 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro 
nº 149, fl s. nº 242, Termo nº 23600), nascida no dia treze de agosto de mil novecentos e setenta e 
nove (13/08/1979), residente na Rua São Paulo, 271, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de VAL-
DY AUGUSTO MACEDO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 82 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ADELAIDE ZENAIDE MACÊDO E MACÊDO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
69 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, 28 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: ROBERTO DO CARMO GARCIA e ANDREIA SALEME DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, desenhista, RG n.º 438530767 - SSP/SP, CPF n.º 33622938838, com 35 
anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 32º Subdistrito - Capela do Socorro  Livro nº 142, 
fl s. nº 72, Termo nº 85806), nascido no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três 
(28/02/1983), residente na Rua Beco do Coqueiro, S/N, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de FAUS-
TINO GARCIA, falecido há 1 ano e de ELCY DO CARMO GARCIA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 67 anos de idade, residente em ITANHAÉM - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.º 297318858 - SSP/SP, CPF n.º 26773213860, com 40 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e setenta e sete (27/07/1977), resi-
dente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 333, casa 2 I, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de ALMIR 
SALEME DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante de cozinha, com 55 
anos de idade, residente em BELO HORIZONTE - MG. Divorciada de Antônio Carlos dos Santos, conforme 
sentença datada de 16/08/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro desta Comar-
ca, nos autos de N°0004163-57.2011.8.26.0157. 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, 04 de maio 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: BENEDITO CORRÊA e MARIA DE FÁTIMA ARAGÃO CARDOSO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 49288374 - SSP/SP, CPF n.º 37492845804, com 
68 anos de idade, natural de PINDAMONHANGABA - SP, nascido no dia dez de abril de mil novecentos 
e cinquenta (10/04/1950), residente na RUA Adelino Duarte, 139, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, fi lho 
de LUIZ CORRÊA, falecido há 30 anos e de ELZA DE CASTRO CORRÊA, falecida há 01 anoDivorciado 
de Shirley Ferreira Corrêa, através de Escritura Pública, lavrada no 2ºTabelião de Notas e de Protesto 
de Letras e Titulos de Cubatão-SP, aos 28/01/2015, no livro 150, folhas 270/273. Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 155381817 - SSP/SP, CPF n.º 03452321860, 
com 63 anos de idade, natural de MASSAPÊ - CE, nascida no dia trinta de maio de mil novecentos e 
cinquenta e quatro (30/05/1954), residente na RUA Adelino Duarte, 139, Jd.São Francisco, Cubatão 
- SP, fi lha de RAIMUNDO ARAGÃO, falecido há 30 anos e de BENEDITA ARAGÃO, falecida há 30 anos
Divorciada de José Wandevilio Cardoso, conforme sentença datada aos 30/11/94, proferida pelo Juiz da 
2ªVara da Comarca de Cubatão, nos autos do nº480/93. Se alguém 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, 26 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: CARLOS APARECIDO DA SILVA e TANIA DOS SANTOS CORREA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 19296726 - SSP/SP, CPF n.º 06217751852, com 
52 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de janeiro de mil novecentos e sessen-
ta e seis (30/01/1966), residente na RUA Roberto Mario San� ni, 170, Jd.Real, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
fi lho de LUIZ HENRIQUE DA SILVA, falecido há 8 anos e de MARIA ROSA DA SILVA, falecida há 3 anos 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 15953379 - SSP/SP, CPF 
n.º 08346915829, com 54 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia três de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e quatro (03/01/1964), residente na RUA Roberto Mario San� ni, 170, Jd.Real, 
Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JOSE PINTO CORREA JUNIOR, falecido há 24 anos e de ISNADI DOS SAN-
TOS CORREA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP
Divorciada de José dos Santos, através de Escritura Pública, lavrada em 29 de janei-
ro de 2014 pelo 2ºTabelião de Notas e de Protesto de Letras e Titulos de Cubatão-SP, no li-
vro nº143, pgs.090/093. 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 maio 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: JOSEILSON JOSÉ DE LIMA e MARIA CURSINA VIEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, viúvo, ferroviário, RG n.º 34154678 - SSP/SP, CPF n.º 03404648447, com 37 
anos de idade, natural de BEZERROS - PE, nascido no dia nove de setembro de mil novecentos e oi-
tenta (09/09/1980), residente na Rua Vereador Raul José Santanna Leite, 107, Vale Verde, Cubatão - 
SP, fi lho de JOSÉ NESTOR DE LIMA, aposentado, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ELOISA MOREIRA DA SILVA LIMA, aposentada, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP-
Viúvo de Hozana Gonzaga de Lima, conforme sentença de morte presumida datada de 16/12/2015, 
proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº3005231-
20.2013.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enferma-
gem, RG n.º 539300627 - SSP/SP, CPF n.º 00910024510, com 38 anos de idade, natural de IBIPITANGA 
- BA, nascida no dia dezessete de setembro de mil novecentos e setenta e nove (17/09/1979), resi-
dente na Rua Vereador Raul José Santanna Leite, 107, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de ARQUIME-
DES NASCIMENTO VIEIRA, falecido há 10 anos e de MARIA DA GLORIA VIEIRA, aposentada, com 68 
anos de idade, residente em BOQUIRA - 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 maio 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: WEVERTHON PEREIRA DE SOUZA SILVA e MARA ISABEL FLORENTINO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, servente, RG n.º 48569736 - SSP/SP, CPF n.º 40316304840, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de fevereiro de mil novecentos e 
noventa (07/02/1990), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 20, apto.42, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho 
de CARLOS ALBERTO DA SILVA SOUSA, eletricista de automóveis, com 46 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ELIANA PEREIRA DE SOUZA, domés� ca, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - 
SPDivorciado de Jéssica Moreira Souza, conforme sentença datada de 26/07/2016, proferida pelo Juiz de 
Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001798-37.2016.8.26.0157. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, ofi cial um de cozinha, RG n.º 276608860 - SSP/SP, CPF n.º 
16959196884, com 46 anos de idade, natural de CÉU AZUL - PR, nascida no dia vinte e cinco de outubro 
de mil novecentos e setenta e um (25/10/1971), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 20, apto.42, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO FLORENTINO, falecido há mais ou menos 20 anos e de CATARI-
NA DAMASIO FLORENTINO, falecida há mais ou menos 20 anos. Divorciada de Flávio Ricardo Meireles, 
conforme sentença datada de 13/09/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-
-SP, nos autos de nº1001723-95.2016.8.26.0157. 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, 26 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 CARDOSO BIANO e MARTHA SANTOS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 27235199 - SSP/SP, CPF n.º 29493605809, com 42 anos de ida-
de, natural de MOGI DAS CRUZES - SP (Mogi das Cruzes - SP  Livro nº 421, fl s. nº 89, Termo nº 12036), nas-
cido no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e setenta e cinco (28/05/1975), residente na RUA das 
Rosas, 461, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO CARDOSO BIANO, falecido há 24 anos e de AUGUSTA 
CARDOSO BIANO, falecida há 5 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, de-
coradora, RG n.º 50901264 - SSP/SP, CPF n.º 40019553854, com 28 anos de idade, natural de IGUAÍ - BA, 
nascida no dia quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (04/08/1989), residente na RUA das 
Rosas, 461, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ALCIDES LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedrei-
ro, com 50 anos de idade, residente em IGUAÍ - BA e de LUCIANA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em IGUAÍ - BA. Divorciada de Eduardo San� ago Ferrei-
ra, conforme sentença datada aos 24/01/2018, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara do Foro de Cuba-
tão, nos autos de nº1000082-04.2018.8.26.0157. 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, 30 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: WALTER DE ALMEIDA e PAULICEIA VIEIRA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, es� vador, RG n.º 12371196 - SSP/SP, CPF n.º 00508740800, com 
58 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia quinze de dezembro de mil novecentos e 
cinquenta e nove (15/12/1959), residente na RUA Maria Cris� na, 121, Jardim Casqueiro, Cubatão - 
SP, fi lho de OLIMPIO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, residente na falecido há 10 anos e de 
MARIA WILDA GOES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, residente na falecida há 01 anoViúvo 
de Ana Maria Bergamo, falecida aos 02/11/1995, registrada no livro C-008, fl s.252v, T:4131.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, comerciante, RG n.º 204633850 - SSP/SP, CPF n.º 
07021572875, com 49 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 24º Subdistrito - India-
nópolis  Livro nº 49, fl s. nº 22, Termo nº 45447), nascida no dia vinte e dois de maio de mil novecentos 
e sessenta e oito (22/05/1968), residente na RUA Maria Cris� na, 121, Jardim Casqueiro, Cubatão - 
SP, fi lha de SEBASTIÃO SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de 
idade, residente na RUA Maria Cris� na, 121 e de DERLI VIEIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade bra-
sileira, residente na RUA Maria Cris� na, 121. 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 maio 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: ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e ROSILAINE SEIXAS MACHADO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, caldeireiro, RG n.º 40299540 - SSP/SP, CPF n.º 
35631606860, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de março de mil nove-
centos e oitenta e oito (06/03/1988), residente na Rua 2, 78, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de GERALDO CE-
LESTINO DE OLIVEIRA, encarregado de elétrica, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivor-
ciado de Daiane Santos Oliveira, conforme sentença datada de 01/02/2017, proferida pelo Juiz de Direi-
to da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1002866-22.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 46019278 - SSP/SP, CPF n.º 37451244806, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (19/01/1989), residente na Rua Professora Terezinha Silva, 169, Jardim Caraguatá, Cubatão 
- SP, fi lha de DIRCEU APARECIDO MACHADO, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ADRIANA SEIXAS MACHADO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 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: JUSCELIO LIBERATO DA SILVA e JÉSSICA RAQUEL FREITAS PORTO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 16239200 - SSP/MG, CPF n.º 
01741035651, com 30 anos de idade, natural de GUANHÃES - MG (Guanhães  Livro nº 38, fl s. nº 248, 
Termo nº 10929), nascido no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (07/02/1988), 
residente na Rua Vereador Antonio Aló, 170, apto11A, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de JOSE CAR-
MO DA SILVA, aposentado, com 65 anos de idade, residente em GUANHÃES - MG e de MARIA DAS 
GRAÇAS DA SILVA, aposentada, com 64 anos de idade, residente em GUANHÃES - MG . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 48023646X - SSP/
SP, CPF n.º 42237928819, com 26 anos de idade, natural de PROPRIÁ - SE (Propriá-SE  Livro nº 26, 
fl s. nº 259, Termo nº 22907), nascida no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noven-
ta e dois (24/03/1992), residente na Rua Vereador Antonio Aló, 170, apto11A, Bolsão 9, Cubatão - 
SP, fi lha de JOSÉ CARLOS PORTO, falecido há 12 anos e de MARIA SELMA DE FREITAS, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de maio 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: ROGÉRIO MARCONDES DAMASCENO e ALESSANDRA APOLINÁRIO DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de caixa, RG n.º 34759147 - SSP/SP, CPF n.º 
27705858860, com 39 anos de idade, natural de SANTA ISABEL - SP (Santa Isabel  Livro nº 40, fl s. nº 155, 
Termo nº 2498), nascido no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e setenta e oito (21/08/1978), 
residente na Rua Vereador Sonio Celio, 158, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de JOICIO DE JESUS DA-
MASCENO, de nacionalidade brasileira, falecido há 10 anos e de NARCISA MARCONDES DAMASCENO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em ARUJÁ - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 433909432 - SSP/SP, CPF n.º 33279141842, com 
34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia treze de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (13/01/1984), residente na Rua Vereador Sonio Celio, 158, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ APOLINÁRIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MATILDES SEBASTIANA DOS SANTOS, 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, 05 de maio 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: VINÍCIUS SILVA MATOS e AMANDA CAROLYNE MACIEL. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar de mecânico, RG n.º 395050285 - SSP/SP, CPF n.º 46249993800, 
com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de maio de mil novecen-
tos e noventa e nove (22/05/1999), residente na Rua Tabelião Carlos Medina, 101, Jardim Caragua-
tá, Cubatão - SP, fi lho de ROGERIO DE MATOS, de nacionalidade brasileira, tapeceiro, com 45 anos de 
idade, residente em SANTOS - SP e de GEANERE MARILENE DA SILVA, falecida há 4 meses . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 53981038 - SSP/SP, 
CPF n.º 42390336833, com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 200, fl s. nº 111, Termo nº 120628), nascida no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e no-
venta e seis (26/05/1996), residente na Rua Tabelião Carlos Medina, 101, Jardim Caraguatá, Cubatão 
- SP, fi lha de PAULO SERGIO MACIEL, de nacionalidade brasileira, motorista, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARCIA REGINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, secretária, com 
43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de maio 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: JAILSON RODRIGUES DA SILVA e ANACI ALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 53330443x - SSP/SP, CPF n.º 06002215476, 
com 33 anos de idade, natural de Pão de Açúcar - AL (São José da Tapera-AL  Livro nº 20, fl s. nº 56, 
Termo nº 18085), nascido no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (11/08/1984), 
residente na Travessa Santa Filomena, 3576, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ANTÔNIO DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DA TAPE-
RA - AL e de EDNEUZA RODRIDUES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, 
residente em SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 397065255 - SSP/SP, CPF n.º 37915381873, com 30 anos de idade, natural de Pão de 
Açúcar - AL (São José da Tapera - AL  Livro nº 25, fl s. nº 440, Termo nº 24739), nascida no dia quatorze 
de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (14/09/1987), residente na Travessa Santa Filomena, 
3576, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, falecido há 5 anos e de JU-
LIETA ALVES DOS SANTOS, falecida há 3 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, 07 de maio 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: SIDNEY DO NASCIMENTO CHAVES e ELIZANGELA GOMES LOURENÇO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 45913153 - SSP/SP, CPF n.º 35177073840, 
com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 115, fl s. nº 297, Termo nº 28164), nasci-
do no dia quatorze de junho de mil novecentos e oitenta e seis (14/06/1986), residente na Caminho São 
Miguel, 2595, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO PEREIRA CHAVES, motorista, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GRINAURA DO NASCIMENTO CHAVES, faxineira, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, CPF n.º 37636500833, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 130, fl s. nº 14, 
Termo nº 33850), nascida no dia treze de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (13/08/1988), resi-
dente na Caminho São Miguel, 2595, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSE GOMES LOURENÇO, 
pedreiro, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA DA SILVA, cuidadora, 
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, 27 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: ALLAN VIEIRA OKUMA e CRISTIANE IAMAMOTO ANSELMO DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 432929472 - SSP/
SP, CPF n.º 73845221100, com 33 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 2º Sub-
distrito - Liberdade  Livro nº 124, fl s. nº 298, Termo nº 75944), nascido no dia oito de abril de mil 
novecentos e oitenta e cinco (08/04/1985), residente na AVENIDA Beira Mar, 1361, Jd.Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lho de WILSON SEITI OKUMA, falecido há 2 anos e de VILMA VIEIRA OKUMA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente administra� va, RG n.º 25839688X - SSP/SP, 
CPF n.º 26520984892, com 40 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 21, fl s. nº 65, Termo nº 13826), nascida no dia oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
oito (08/02/1978), residente na AVENIDA Beira Mar, 1361, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de DUR-
VAL ANSELMO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MISSAKO IAMAMOTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
74 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, 27 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 GERALDO DE JESUS e MICHELE LOPES DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 21434865 - SSP/SP, CPF n.º 12133375856, 
com 48 anos de idade, natural de BELO HORIZONTE - MG, nascido no dia cinco de janeiro de mil no-
vecentos e setenta (05/01/1970), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 378, bloco 05, casa 
03, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de JOVERCINA MARIA DE JESUS, FALECIDA HÁ 24 ANOSDivorciado 
de Maria José da Silva, conforme sentença datada de 19/03/2014, proferida pela Juíza de Direito da 
2ªVara do Foro desta Comarca, nos autos de nº0001860-65.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 300073331, CPF n.º 83154175504, 
com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 119, fl s. nº 14, Termo nº 29473), 
nascida no dia trinta de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (30/12/1986), residente na 
Rua Acácia dos Santos Pereira, 378, bloco 05, casa 03, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO 
LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em CA-
FARNAUM - BA e de MARIA DE LOURDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
69 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 maio 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: WANDERLEI WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS e PATRICIA CERQUEIRA DE SOUZA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pizzaiolo, RG n.º 404034639, CPF n.º 44943401899, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 160, fl s. nº 203, Termo nº 45979), 
nascido no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e três (18/08/1993), residente na Rua 
Castro Alves, 90, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ADELMO OLIVEIRA SANTOS, faleci-
do há 4 anos e de WILMA MARINA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de limpeza, RG n.º 300070470, CPF n.º 33819229809, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 117, fl s. nº 311, Termo nº 28974), nascida no dia quinze de outubro de mil novecen-
tos e oitenta e seis (15/10/1986), residente na Rua Castro Alves, 90, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, 
fi lha de ARIOVALDO JOSE DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VERENIA CERQUEIRA DE SOUZA, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de maio 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: LUÍS FERNANDO DE OLIVEIRA GONÇALVES e 
NÚBIA CRISTINA SENA NUNES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 460181750, CPF n.º 38430528830, com 28 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 135, fl s. nº 210, Termo nº 36036), nascido 
no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e nove (12/06/1989), residente na 
Caminho São Leopoldo, 1171, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ GONÇALVES 
DA SILVA, falecido há 7 meses e de JACIRA INÁCIO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 442190244, CPF n.º 
47781308808, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 188, 
fl s. nº 279, Termo nº 57199), nascida no dia vinte e nove de abril de mil novecen-
tos e noventa e oito (29/04/1998), residente na Caminho São Leopoldo, 1171, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de GILEALDO NUNES, de nacionalidade brasileira, mo-
torista, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE SENA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, domés� ca, 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, 08 de maio 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: EDER PEREIRA ALVES e PRISCILA RODRIGUES 
LINS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista de plane-
jamento, RG n.º 32206665 - SSP/SP, CPF n.º 21998061892, com 35 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta 
e dois (14/07/1982), residente na Avenida Principal, 4689, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lho de VALDOMIRO PEREIRA ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 57 anos de idade, residente em BRASÍLIA - DF e de CREUZA LINDA ANDRADE 
ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, supervisora 
de frota, RG n.º 348938482 - SSP/SP, CPF n.º 21659566843, com 38 anos de idade, 
natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 7º Subdistrito - Consolação  Livro nº 11, fl s. 
nº 31, Termo nº 6638), nascida no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta 
(01/04/1980), residente na Avenida Principal, 4689, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha 
de OSCAR LINS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 63 anos de idade, resi-
dente em SÃO PAULO - SP e de SUELI RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, faleci-
da há 30 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, 08 de maio 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: LEONARDO LUIZATTO FERRAZ DE OLIVEIRA e REJANE AL-
VES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, RG 
n.º 42176624 - SSP/SP, CPF n.º 34150744807, com 33 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP, nascido no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (02/04/1985), resi-
dente na Rua Estados Unidos, 488, casa 1, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS 
ROBERTO FERRAZ DE OLIVEIRA, caldeireiro, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de NADIA LUIZATTO FERRAZ DE OLIVEIRA, do lar, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de Meyre Ellen de Lima Valen� m, conforme sentença datada de 
22/10/2012, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos 
autos de nº984/12.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, gerente, 
RG n.º 455708599 - SSP/SP, CPF n.º 35020706876, com 30 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia doze de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (12/10/1987), 
residente na Rua Benedito Moreira Cesar, 188, apto.344, Parque São Luis, Cubatão - SP, 
fi lha de ANTONIO FERREIRA DA SILVA, maçariqueiro, com 58 anos de idade, residente em 
SURUBIM - PE e de MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA, empregada domés� ca, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Fábio Oliveira de Aquino, conforme 
Escritura Pública lavrada no 1ºTabelião de Notas de Cubatão, no Livro  nº228, fl s.355/356 
aos 19/10/2017. 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, 08 de maio 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: IZAIAS CICERO DOS SANTOS e ELAINE CRISTINA 
DE PAULA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técni-
co em meio ambiente, RG n.º 351472460 - SSP/SP, CPF n.º 21872863809, com 37 
anos de idade, natural de ABREU E LIMA - PE (Abreu e Lima-PE  Livro nº 48, fl s. nº 
100, Termo nº 10888), nascido no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e 
oitenta (22/09/1980), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 45, Vila São José, 
Cubatão - SP, fi lho de EDICIO CICERO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pa-
deiro, com 78 anos de idade, residente em ABREU E LIMA - PE e de SEVERINA MARIA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 443969188 - SSP/SP, CPF n.º 34841809864, com 33 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (16/11/1984), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 45, Vila São José, 
Cubatão - SP, fi lha de PAULO JERONIMO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ele-
tricista, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA 
DE PAULA, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de maio de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

52 anos de Grêmio
No próximo dia 19, o Grêmio dos Servidores de 

Cubatão promove Baile de 52º Aniversário, que aconte-
ce na sede do clube, a partir das 21 horas.

A animação � ca por conta da renomada banda Tri-
lha Sonora, que vai levar para a pista de dança os maio-
res sucessos da atualidade e também de outros tempos.

Além da música, os convidados poderão aproveitar 

uma mesa de frutas e frios durante toda a noite. As be-
bidas são a parte. O traje obrigatório é o esporte � no.

Os convites custam R$ 60,00 e podem ser compra-
dos na sede do Grêmio (Avenida Joaquim Miguel Cou-
to, 950, Centro) e podem ser parcelados em até duas 
vezes no cartão de crédito.

MAIS INFORMAÇÕES: (13) 3361-5815
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Sérgio Calçados cobra solução no Rubens Paiva
Indignado com o descaso dos órgãos públicos em relação ao 

viaduto Rubens Paiva, no Jardim Casqueiro, o vereador Sérgio 
Calçados (PPS) a� rmou que vai continuar cobrando até conse-
guir solucionar os problemas. “Vamos cobrar novamente Eco-
vias, Artesp e DER para que algo seja feito de forma imediata”. 

Dentre as pendências já apontadas pela população ao poder 
público, estão a falta de sinalização, de iluminação, irregularida-
des no asfalto e pontos de alagamentos nos acessos ao viaduto. 
A Ecovias informou ao vereador que aguarda posicionamento da 
Artesp e DER a respeito das irregularidades.

Rodrigo Alemão: Regionais nos bairros
Na última sessão da Câmara, realizada no  dia 08, o vereador 

Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indicação solicitando ao 
poder Executivo para que sejam feitos estudos a � m de viabili-
zar o retorno/reativação das Regionais nos Bairros.

As Regionais teriam a função de auxiliar o poder Executi-

vo no controle da logística, programação e realização de re-
formas e manutenção nos bairros, além de ser uma forma de 
aproximar a população da administração, dando um lugar 
dentro do seu bairro para poder encaminhar sugestões, recla-
mações e solicitar informações.

Lalá: reunião com o Secretário Estadual de Emprego
O vereador Lalá (SD) participou de uma reunião com o Se-

cretário Estadual de Governo e Relações do Trabalho Cícero 
Firmino, juntamente com o vereador Marcinho (PSB) e o Se-
cretário Municipal de Emprego Benaldo Melo. 

Durante o encontro, conversaram sobre a possibilidade da 

participação de Cubatão no Programa Emergencial de Auxílio-
-Desemprego, conhecido com Frente de Trabalho. Segundo o ve-
reador, desde o ano passado tanto a Câmara quanto a Prefeitura 
vêm fazendo gestões para promover possibilidades de emprego no 
município, bastante afetado pela crise econômica.

Aguinaldo Araújo pede urbanização no Casqueiro
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indica-

ção junto a mesa da Câmara solicitando ao poder Executivo 
que seja feita a urbanização da calçada da Avenida Nossa 
Senhora de Fátima, entre a Avenida Brasil e a Rua Carlos 
Gomes, no Jardim Casqueiro.

De acordo com o vereador, o local tem grande número 
de estabelecimentos comerciais e precisa de melhorias nas 
calçadas para facilitar o acesso dos munícipes a esses es-
tabelecimentos. A indicação foi encaminhada aos setores 
competentes.

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

Marcinho pede mudança em linha de ônibus
O vereador Marcinho (PSB) enviou ofício ao superintenden-

te da Companhia Municipal de Trânsito (CMT), dr. Je� erson 
Cansou, solicitando alteração no trajeto da linha 13 dos ônibus 
municipais. A linha atende aos Bolsões 07 e 08, com ponto � nal 
no cemitério.

De acordo com o ofício, o trajeto teria um acréscimo de 500 
metros em seu trajeto atual, onde entraria na Rua 25 de dezem-
bro, realizando o retorno na Capela Nossa Senhora de Fátima e 
voltando ao trajeto para acessar a Rodovia Anchieta, atendendo a 
diversos pedidos de moradores do bairro recebido pelo vereador.

Rafael Tucla quer frente de Trabalho
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou projeto de Lei 

para criar uma frente de trabalho para o desempregado de 
Cubatão. O projeto prevê um programa de requali� cação 
teórica e prática por meio de cursos de quali� cação pro� s-
sional e o fornecimento de bolsa de até um salário mínimo. 

O jurídico da Câmara já deu parecer favorável a tramita- 
ção do projeto e agora o projeto está aguardando para entrar 
na pauta de votação das próximas sessões do Legislativo. O 
projeto precisa ser aprovado em duas votações e, caso vença 
essa etapa, segue para sanção do prefeito.

Informativo

Eleição ou recomposição?
As eleições diretas para 

escolha da diretoria do 
SindPMC foram feitas em 
2016 e mesmo tendo sido 
contestada pela oposição 
(que perdeu por uma di-
ferença considerável), es-
tão valendo. Há processo 
movido pela oposição em 
curso na justiça sobre o 
assunto, o qual ainda não 
tramitou em julgado, o 
que portanto não inter-
fere na validade das elei-
ções, nem na situação da 
atual diretoria, mesmo 
com a renúncia de parte 
dela.

 Com isso a direto-

ria do SindPMC quer dizer 
que não vai interromper 
seu mandato sem que haja 
um motivo. A diretoria 
não realizou qualquer ação 
ilegal, não desrespeitou o 
estatuto, não malversou 
verba, não jogou contra 
a categoria em negocia-
ção com a administração 
e principalmente, não fez 
qualquer movimento para 
se eternizar na diretoria 
da entidade. É em respeito 
aos mais de trezentos vo-
tos recebidos em uma elei-
ção livre e tranquila que 
a atual diretoria não vai 
permitir que  manobras 

políticas ponham em risco 
o trabalho sério que tem 
realizado na representação 
da categoria.

 Por essas razões, 
a eleição direta neste mo-
mento é não apenas des-
necessária, como também 
atende apenas aos inte-
resses de um único grupo 
político que explora um 
discurso supostamente 
democrático mas que não 
hesita em usar expedientes 
autoritários e truculentos, 
inclusive utilizando a pró-
pria assembleia como fer-
ramenta para derrubar a 
diretoria atual.

 É de conhecimen-
to geral o fato de que as 
assembleias estão sendo 
cada vez menos frequen-
tadas pela categoria e que 
essa disputa permanente, 
esse segundo turno inter-
minável, tem a ver com 
esse esvaziamento. Que-
remos lamentar essa si-
tuação e convidar todos os 
associados a comparecer 
nas próximas assembleias, 
que serão decisivas para 
a categoria. Convidamos 
também todos os não as-
sociados a se inscreverem 
e assim fortalecer a nossa 
entidade.

O estatuto é 
autoritário?

O estatuto é referência 
de legalidade para todos 
os associados, e como 
tal, precisa ser respeitado 
pela diretoria. É ele que 
garante a soberania da 
assembleia, ou seja, que 
dá aos presentes o poder 
de decidir pelos ausentes, 
o que abre espaço para a 
in� uência de toda a ca-
tegoria, mas privilegia a 
aqueles que participam 
mais. É ele que permite a 
todos discutir sem restri-
ção política os problemas 
em pauta e exigir que a 
diretoria siga o estatuto. 
É razoável a� rmar que 

ele tem seus defeitos, 
mas não dá poderes di-
tatoriais. Para quem  ob-
servar o que está aconte-
cendo hoje, vai perceber 
que ele se adéqua à reali-
dade da prática sindical, 
dando apenas estabilida-
de, margem de defesa, 
a quem está na direção 
contra golpes institucio-
nais que aliás, andam na 
moda. No mais, cabe à 
categoria estar presente 
e participar das discus-
sões para aprender a se 
apropriar desse instru-
mento de lutas que é o 
sindicato.

Como será o processo 
de recomposição?

A assembleia do dia 11 vai decidir os critérios 
para a recomposição, por isso é muito importante 
a presença dos professores para tomar a melhor de-
cisão possível quanto a como ocorrerá o processo e 
que ele se paute o máximo possível pela representa-
tividade da categoria. A partir dessa, cabe aos pro-
fessores participarem das assembleias de recompo-
sição para evitar que aconteça o predomínio de um 
grupo político sobre os outros.

Eleição de
representantes 
sindicais

Já está acontecendo! As escolas estão sendo visi-
tadas pela diretoria do SindPMC para dar início ao 
processo de escolha dos representantes sindicais nos 
locais de trabalho. Trata-se de melhorar o � uxo das 
informações entre a categoria e o sindicato, para que 
ela � ua sem ruídos nos dois sentidos, permitindo 
que a categoria tome ciência das ações do SindPMC 
e que possa expressar suas preocupações e propostas 
de ação para a diretoria. Fiquem atentos e partici-
pem! Em caso de dúvidas, entrem em contato pelo 
telefone 3361-2494.

Erros nos pagamentos, 
de novo!

A pressão realizada pela categoria foi fundamental 
para a realização desse pagamento no dia 10 de maio. 

Porém, além de a administração continuar errando 
no cálculo dos pagamentos, observamos que apesar do 
combinado na reunião entre sindicato, administração 
e vereadores, a prefeitura continua aplicando os decre-
tos na íntegra. 

A categoria não vai mais esperar por milagres, Sr. 
prefeito! Ou se cumprem as promessas, ou os profes-
sores param! Temos cada vez menos a perder.

ATENÇÃO PREFEITO! CONTINUAMOS EM ESTADO DE GREVE!!!
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