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Primeiro lote está esgotado!

Proposta de novo Refis 
facilita vida de munícipes

O projeto recebeu 
emendas que devem 
viabilizar a adesão. 
Apresentadas pelo ve-

O Baile do Acontece já está comentadíssimo. Será na Acic, dia 11 de agosto, a partir das 21 horas. Os convites do primeiro lote já 
estão esgotados, o segundo lote custa R$ 180,00 e a adesão pode ser feita na sede do Acontece. Reservas e mais informações pelo 
13 97414-8664. Atendendo ao pedido dos convidados da última edição, a Banda Os Fabrícios volta ao palco do baile do Acontece, 
com muita animação e surpresas no repertório. 05

reador Rafael Tucla, 
facilitam a vida de mu-
nícipes e comerciantes 
que, até queriam, mas 

não conseguiram ade-
rir ao Programa em 
2017. Quem aguar-
da com ansiedade o 

desfecho é a Acic que 
havia solicitado ao 
prefeito, em abril, um 
Programa que possi-

Ademário acerta 
mais uma:
Genaldo é secre-
tário de Finanças

Diário Oficial 
do Município 
começa em 
agosto

Candidatos 
começam a dar 
as caras

Hildebrando de-
siste da candida-
tura a deputado

Está tramitando na Câmara o Projeto de Lei do Refis 2018, com mais facilidades

bilitasse a adesão dos 
comerciantes que se 
encontram em dificul-
dades. 02

Marcel Nobrega

02
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Soluções para o comércio
Os diretores da Acic estiveram em nova 

reunião com o prefeito Ademário. Em abril, o 
prefeito se reuniu com comerciantes, quando 
saiu uma pauta de reivindicações. À época a 
cobrança mais urgente foi a iluminação da ave-
nida 9 de abril, prontamente atendida. Outro 
avanço foi o aumento do cartão Bolsa Família 
de 2 para 6 mil bene� ciários em Cubatão, o 
que serviria como fomento ao comércio local.

Seguindo a pauta, a secretária Lucidalva 
tratou dos últimos ajustes para a retomada do 
cartão com desconto em folha para servidores. 

A Acic também se colocou à disposição 
para interagir com a Secretaria de Indústria e 
Comércio com o intuito de viabilizar projetos 
em conjunto com a Prefeitura, para alavancar 
o comércio. Participaram da reunião o presi-
dente Geraldo Tia Jô e os diretores Antônio 
Teixeira, Cido Barbosa e Grilo Despachante.

NOVO REFIS

Emendas beneficiam comércio 
e munícipes endividados

O vereador Rafael Tucla articula 
a aprovação de um novo Re� s que 
pode tirar do sufoco munícipes in-
teressados em quitar seus débitos 
com a Prefeitura. O programa trará 
um grande alívio para o comércio 
da cidade, pois os inscritos na dívi-
da ativa municipal estão impedidos 
de participar de licitações e tem di-
� culdades na obtenção de créditos 
e investimentos, além outros per-
calços que inviabilizam o negócio.

No começo do ano, o vereador 
apresentou requerimento para in-
clusão das novas condições, mas o 
projeto voltou à Câmara no mesmo 
modelo de 2017. Então, na condi-
ção de presidente da Comissão de 
Justiça e Redação, ele apresentou 
emendas ao Projeto do Executivo 
(ver quadro abaixo da foto).

Pedido dos comerciantes
A demanda foi uma das solici-

tações feitas na reunião dos comer-
ciantes com Ademário em 19 de 
abril deste ano. À época, Tucla se 
comprometeu em articular a via-
bilização de um novo Programa de 
Recuperação Fiscal que fosse inclu-
sivo, pois o de 2017 não teve adesão 
signi� cativa e praticamente excluía 
os comerciantes. 

“O modelo antigo exige entrada 
de 10 a 20% para pagar sucumbên-
cia aos procuradores. Isso exclui o 
pequeno devedor (comerciante e 
munícipe) que quer pagar a dívi-
da de IPTU, ISS, taxas, etc. com a 
Prefeitura, mas não tem salário su-
� ciente ou � uxo de caixa para uma 
entrada elevada. Além disso só os 
grandes empresários, que tem dí-
vidas acima de 1 milhão, poderiam 
parcelar acima de 60 vezes.

 A Prefeitura está fazendo sua 
parte para sanear as contas. É coe-
rente também facilitar para que o 
munícipe pague suas dívidas com o 
Município. Desta forma, juntos po-
deremos retomar o crescimento”, 
disse Rafael Tucla.

Votação na Câmara
Presidente da Comissão de 

Justiça e Redação, Tucla acredita 
que o presidente Alemão coloca-
rá o projeto em pauta ainda ente 
mês. O vereador acredita que será 
aprovado com facilidade pois ‘os 
demais vereadores estão sensíveis 

a esta necessidade do Município’. 
Desta forma, seguiria para sanção 
do prefeito, podendo o novo Re� s 
entrar em vigor, já em setembro.

Aconselhamento de veto
Indagado sobre um possível 

aconselhamento de veto (pois sa-
be-se, nos bastidores, que as alte-
rações propostas desagradaram os 
procuradores municipais), Tucla 
argumenta que não há ilegalidade 
que fundamente um veto e que, 
além disso, acredita que o bom 
senso, interesse comum e o desen-
volvimento do município devem 
prevalecer sobre privilégios seg-
mentados. 

 “Não existe prejuízo qualquer  
para os procuradores, pois não 
estamos transigindo sobre direito 
indisponivel. O novo CPC prevê, 
inclusive, a diminuição de hono-
rários, o que não é o caso, pois 
irão receber sem redução, embora  
parceladamente, da mesma forma 
que o Município.

“Não é justo 
o Executivo 
di� cultar a 
negociação, 

colocando assim 
uma pecha de 
mau pagador 

no bom pagador 
que quer pagar 
suas dívidas, 
intensi� cadas 

com a crise
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Outros trabalhos voltados ao comerciante

Re� rou dos estúdios de tatuagem a obrigação de recolhimento 
do imposto. Através de emenda ao projeto de Lei Complementar nº 
95/2017 que alterou a lista de serviços incidentes de ISSQN 

Ar� culação de emenda em conjunto com a mesa da Câmara 
para os Cartórios não serem tributados em serviços realizados à po-
pulação de baixa renda, serviços a � tulo gratuito. Antes os cartórios 
eram tributados por serviços gratuitos à população de baixa renda.

Apresentou requerimento pedindo a revogação de legislação 
que ins� tuiu a taxa de publicidade cobrada dos comerciantes. Ve-
reador acredita que, no ano que vem a taxa já esteja suspensa.

Emendas de Tucla - Refi s 
Aumento do parcelamento da divida de 59 
para 120 parcelas

Inclusão dos pequenos devedores em parcela-
mentos acima de 60 parcelas. Antes, só ti -
nham este acesso, grandes devedores, acima 
de 1 milhão de reais.

Exclusão da cobrança inicial de 10 a 20% para 
pagamento de honorários. Entrada será a pri-
meira parcela, no mesmo valor das demais.

Aumento do tempo de vigência do REFIS de 
90 para 180 dias;

 ✓  
 ✓  

 ✓  

 ✓  

Acertando a caneta
Parece que Ademário co-

meça a acertar na recompo-
sição de seu secretariado. As 
últimas nomeações tem per� s 
em conformidade com o que 
todo candidato promete em 
campanha: gente comprome-
tida, com raízes na cidade e 
especialista na área. É o caso 
de Gilvan Guimarães, em Ma-
nutenção; Fabiano Caldeira, 
Comunicação e, agora, Ge-
naldo Santos, para Finanças.

Novo secretário
Considerado na cidade 

como o nome mais apropria-
do pela competência técnica 
e experiência no setor, o eco-
nomista Genaldo Santos é 
servidor de carreira na área 
tributária. Atual diretor de 
Receita, já foi diretor e secre-
tário de Planejamento, quan-
do implantou o orçamento 
participativo, instituindo as 
regiões orçamentárias do 
município. Quando diretor 
de Tributos, em 2006, co-
mandou o grande trabalho 
que recuperou a arrecadação 
de royalties.

  
Diário Oficial
Já é realidade o Diário 

O� cial Eletrônico. Em agos-
to começa a veiculação em 
testes e 15 dias depois as pu-
blicações o� ciais. O D.O terá 
atos da Prefeitura e da Câma-
ra, de segunda a sexta-feira 
e será veiculado em: www.
cubatao.sp.gov.br/diarioofi-
cial/ e www.cubatao.sp.leg.br.

“É uma tendência no Bra-
sil e signi� cativo ganho para 
a população no entendimen-
to da veiculação da notícia e 
dos atos públicos”, disse Fa-
biano Caldeira.

Abriu mão
Ivan Hildebrando desistiu 

de concorrer para apoiar a 
jornalista Rosana Valle para 
deputada federal. O lança-
mento da pré-candidatura da 
jornalista e de Caio França à 
reeleição estadual, acontece 
no próximo dia 28, no Lions.

Conserva com Raul
Quem está de volta a 

Cubatão é Raul Christiano, 
pré-candidato estadual tuca-
no. A ‘conversa sobre a cida-
de’ será no próximo dia 24, 
19h, na Acic. 

Já o PPS, realiza na segun-
da (23), encontro partidário 
no ‘Espaço J’ às 19h, com de-
putado federal Alex Manente.
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Comunidade

7ª EDIÇÃO

Conferência debate 
direitos das mulheres

"Se não existisse desi-
gualdade, não estaríamos 
aqui. Temos que criar ca-
minhos para romper com 
esses vícios que existem 
na sociedade. Temos que 
ser parceiras, uma aju-
dar a outra e criarmos 
um norte", disse a pre-
sidente da comissão de 
Defesa das Mulheres na 
Câmara, a vereadora Éri-
ka Verçosa, durante a 7ª 
Conferência Municipal 
de Políticas para as Mu-
lheres, realizada (Semas) 
na última quarta (18), na 
Câmara Municipal.

Na pauta do encontro, 
que reuniu mulheres de 
todos os segmentos da 
sociedade civil e também 
da administração muni-
cipal, estiveram a igual-
dade de direitos entre os 

sexos, a violência contra 
a mulher, que vem apre-
sentando números cada 
vez mais assustadores no 
país e a mulher no serviço 
público.

Antes de iniciar as pa-
lestras, a vice-presidente 
da comissão organizado-
ra do evento, Cíntia Iná-
cio, leu o regimento inter-
no da conferência, que foi 
aprovado na sequência.

Um destaque do even-
to foi a palestra da presi-
dente regional da União 
de Negros e Negras Pela 
Igualdade (Unegro) e di-
rigente da União Brasi-
leira de Mulheres, Yvie 
Faveiro de Souza. Ela é 
mestranda em Educação 
Universitária pela Uni-
versidade Nacional de 
Rosário (Argentina).

D��������� PMC

CARAGUÁ CUP

Adaf é campeã
Equipe cubatense conquistou o título na categoria sub-17 na tarde desta quarta.

A Adaf (Associa-
ção Desportiva de 
Avaliação e Forma-
ção) de Cubatão con-
quistou nesta quarta o 
título da Caraguá Cup 
(1ª Copa Turística de 
Futebol de Base) na 
categoria sub-17, rea-
lizado desde a semana 

passada em Caraguatatu-
ba. Na � nal, a equipe de 
Cubatão venceu o E.C. 
Barranco Alto.

Além do título na sub-
17, a Adaf teve grande 
destaque em outras cate-
gorias. Na sub-15, alcan-
çou o vice-campeonato, 
perdendo a � nal para a 

Secer Caraguá, equipe da 
Casa. Já na categoria sub-
13, a equipe de Cubatão 
� cou com o terceiro lugar.

Caraguá Cup
A 1ª Copa Turística de 

Futebol de Base, chamada 
de Caraguá Cup, foi rea-
lizada na cidade de Cara-

guatatuba, no litoral 
norte de São Paulo. 
O torneio teve a pre-
sença de olheiros de 
diversos clubes pro-
� ssionais do país, que 
avaliaram os atletas 
em busca de novos 
talento para o futebol 
nacional.

D���������

EQUIPE SUB-17 POSA PARA FOTO COM O TROFÉU DE CAMPEÃO DA CARAGUÁ CUP LOGO APÓS 
A FINAL, DISPUTADA NA MANHÃ DE QUARTA (18)

“O turismo pode mudar 
Cubatão para melhor”

Trilhas ecológicas, turis-
mo industrial, de negócios, 
comunitário são termos 
que o cubatense ouve há 
tempos, mas sempre incré-
dulo por não saber como o 
turismo pode ser explorado 
na Cidade.

A questão voltou para a 
pauta após Cubatão ser de-
clarada como Município de 
Interesse Turístico (MIT), 
pelo governo do Estado, no 
� nal do mês passado. Como 
MIT, a Cidade passa a rece-
ber anualmente R$ 500 mil 
para investir no turismo. 
Mas como tornar Cubatão, 
que é rodeada de estâncias 
balneárias, em uma cidade 
turística?

Segundo o presidente 
da Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis de 
São Paulo (ABIH), Bruno 
Omori, o primeiro passo é 
enxergar o turismo como 
uma forma de desenvolvi-
mento econômico. “O Bra-
sil precisa entender que o 
turismo não envolve só  ho-
téis e agências de turismo. 
Envolve toda uma cadeia 
produtiva que engloba vá-
rios setores da economia. 

Se � zer o trabalho corre-
to, de forma pro� ssional, o 
país pode arrecadar muito 
dinheiro com o turismo e 
usar essa verba para auxiliar 
no desenvolvimento do país 
como um todo”.

Segundo dados da Or-
ganização Mundial do Tu-
rismo, existem hoje 1,2 bi-
lhões de pessoas viajando 

ao redor do mundo por 
ano. O Brasil recebe apenas 
6 milhões de turistas estran-
geiros todos os anos. Como 
exemplo, o México recebe  
36 milhões de turistas. 

Sobre Cubatão, Omori 
a� rma que a Cidade não 
pode tentar competir com  
as suas vizinhas e sim fo-

car no seus pontos fortes. 
“Cubatão tem grande po-
tencial para o turismo de 
negócios, industrial e eco-
lógico, com a Serra do Mar. 
Mas é preciso criar estrutu-
ra física para que o turista 
aproveite tudo isso. E en-
volver a comunidade nesse 
processo”, comenta.

“Precisamos 
olhar o turismo 

com um olhar 
profi ssional e 

colocar pessoas 
capacitadas para 

desenvolver os 
projetos”

Quando fala de envolver 
a comunidade, Omori cita 
a cidade de Eldorado, no 
Vale do Ribeira, que utiliza 
a comunidade quilombo-
la próxima a Caverna do 
Diabo, seu principal ponto 
turístico, como guias e para 
outros serviços. A comuni-
dade passou por trenamen-

to. “Cubatão tem que seguir 
a mesma linha, envolvendo 
a comunidade para que eles 
mesmos cuidem do pa-
trimônio e apresentem da 
melhor forma para os turis-
tas. E o poder público entra 
promovendo a capaticatção 
e criando estruturas para o 
desenvolvimento”, � naliza.

Sobre 
Bruno Omori

É presidente da 
Associação Brasi-
leira da Indústria 

de Hotéis do Esta-
do de São Paulo, 
conselheiro do 
Conselho Esta-

dual de Turismo 
do Estado e vi-

ce-presidente da 
Federação Latina 
Americana de ci-
dades turísticas. 
Também é pales-

trante interna-
cional do turismo 

e consultor e 
auditor em plano 
diretor da área. 

Coordenou a câ-
mara da Copa do 
Mundo de 2014 
e trouxe as sele-
ções do México, 

Costa Rica e Bós-
nia para a Baixada 

Santista. Como 
secretário execu-
tivo do Conselho 

de turismo de São 
Paulo conseguiu 

a validação da Lei 
do MIT, que ago-
ra Cubatão será 
contemplado.

Frase é do presidente ABIH, Bruno Omori, que esteve na redação do Acontece falando do potencial turístico de Cubatão 
e como explorar todas as possibilidades de usar o turismo para auxiliar o desenvolvimento econômico

M����� N������
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No dia 22 de junho, a 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo homenageou 
uma fi gura muito conheci-
da dos cubatenses; o dou-
tor Maurici Aragão. A Ho-
menagem Esportiva 2018 
reconhece ‘o trabalho e 
compromisso permanente 
com o esporte, a cultura e 
a educação, incentivando 
a construção de um mun-
do fraterno, humano e so-
lidário’.

A recente homenagem 
revela um perfi l multi-
funcional, do conhecido 
médico da cidade. Com 
toda uma vida dedicada a 
estender as mãos ao próxi-
mo, de forma especial aos 
que mais precisam, Mau-
rici exerce sua vocação há 
40 na cidade.

Cerest e 
Acupuntura
Desta trajetória algu-

mas ações merecem des-
taque especial pois inter-
ferem diretamente na vida 
das pessoas. Umas delas 
foi a criação do Centro 
de Referência de Saúde 
Trabalhador de Cubatão – 
Cerest, um marco no aten-

A editoria valoriza atuação de pessoas vocacionadas 
que, através de sua dedicação pessoal e excelência 
profi ssional, contribuem para a criação de uma sociedade 
mais justa e humana

Maurici Aragão
dimento ao trabalhador, 
na doença profi ssional e 
orientação. Maurici tam-
bém fez parte de um gru-
po de médicos que formou 
a primeira Lei Municipal 
de Atenção ao Trabalha-
dor em 1993.

Sempre pensando na 
medicina preventiva, tam-
bém implantou o primeiro 
ambulatório de acupun-
tura na rede de especiali-
dades que funciona desde 
2008, atendendo a popula-
ção no tratamento da dor 
e no combate a doenças.

Além da competente 
aplicação das técnicas, os 
conselhos e a sabedoria  
são marcos do atendimen-
to do médico amigo.

Trajetória
Maurici Aragão chegou 

em Cubatão há 40 anos, 
em 1978, quando come-
çou a vida profi ssional no 
antigo Hospital Oswaldo 
Cruz. Logo se destacou 
pelo carinho em atender 
as pessoas mais humil-
des e necessitadas, ini-
ciando um convívio que 
o fez enxergar claramente 
as carências da popula-

ção. “Hoje sou conhecido 
quase em todos os bairros 
não só como médico, mas 
também pelas amizades 
verdadeiras que construí 
ao longo desses anos”.

Trabalhou em duas em-
presas do polo industrial 
de Cubatão como médico 
do trabalho, e conheceu 
bem as difi culdades do 
trabalhador local, o que 
lhe deu base para a funda-
ção do Cerest. 

Funcionário público há 
34 anos, em 1991 também 
se formou em  advocacia, 
atuando principalmen-
te em ações trabalhistas, 
também junto à população 
mais carente. Mas também 
nesta área interagiu prin-
cipalmente em questões 
que envolviam a saúde do 
trabalhador.

Esporte
Em outra frente de 

atuação, não menos im-
portante, é professor de 
arte marcial ensinando 
jovens e adultos a serem 
bons cidadãos, respeitosos 
e cumpridores de seus de-
veres. São mais de 30 anos 
de ensino no karatê.  

Médico formado pela Escola de Medicina Faculdade Volta Redonda, no Rio de 
Janeiro, em 1976, Maurici Aragão especializou-se em medicina do trabalho 
pelo Ministério do Trabalho em 1978, em homeopati a pela Associação Paulista 
de Homeopati a em 1985; em acupuntura pela Associação Médica Paulista de 
Acupuntura em 1991 e em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia 
em 2006. Também é advogado, formado pela Universidade Católica de Santos 
em 1992.
Foi gerente de saúde ocupacional da Prefeitura de Cubatão nos anos de 2008 
e 2009 e fundador do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest/
Cubatão). Também foi médico responsável pela saúde ocupacional da Union 
Carbide entre os anos de 1980 e 2002; professor do curso de especialização 
para médico do trabalho, em regime de pós graduação, e da disciplina de 
saúde ocupacional da Faculdade de Medicina de Santos entre os anos de 1990 
e 1997; e presidente do departamento cientí fi co de medicina do trabalho da 
Associação dos Médicos de Santos entre os anos de 1991 e 1993.
Atualmente é perito judicial na unidade de perícias médicas de Santos, traba-
lho que começou em 1988 e atende em seu consultório em Santos.
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CASQUEIRO, CUBATÃO

Arraiá da Kátia Tudo de Bom
Pelo terceiro ano seguido, a animadíssima cabeleireira Kátia Tudo 

de Bom celebrou seu aniversário com um grande arraiá. Além de co-
midas e bebidas típicas, como quentão, paçoca, pipoca e outras gulo-
seimas, quem esteve na festa pode participar da grande Quadrilha da 
Kátia Tudo de Bom. As melhores fantasias da noite ainda receberam 

prêmio especial. Foi uma noite pra lá de animada.

Neste domingo 
(22), a ARLS Aliança 
Fraterna realiza a oi-
tava edição da sua já 
tradicional Festa da 
Tainha, na quadra da 
escola de samba In-
dependência, no Jar-
dim Casqueiro (Ave-
nida Joaquim Jorge 
Peralta, 13).

A festa começa ao 
meio dia e vai ser-
vir uma tainha assa-
da caprichada, que 
acompanha arroz, 
batata souté, farofa e 
molho tipo vinagre-
te, em um prato para 
duas pessoas. 

Quem quiser se 
deliciar com a tainha, 
o valor é de R$ 75,00 
e pode ser comprado 
na hora. As bebidas 
são a parte. Além de 
tudo isso, ainda tem 
música ao vivo para 
criar aquele clima de 
almoço de domingo 
em família.

Festa 
da Tainha8ª

Aderbau Gama



0620 de julho de 2018digital.com.br

Associação Bene� cente de 
Defesa de Direitos da Criança 
e do Adolescente de Cubatão

ADD-CRIANÇA /SP -  
CNPJ:5581060/0001-69

Convoca todos os interessados 
e  associados , conforme Titu-
lo VII Da Assembléia Geral do 
estatuto devidamente registra-
do, para participarem da As-
sembleia Geral Extraordinária 
que se realizar no dia 10/08 às 
19:h com qualquer número de 
presentes na escola Municipal 
Princesa Isabel sito Av.Miguel 
Couto s/n Vila Sta Rosa para 
deliberação sobre a seguinte 
pauta:
1. Recomposição da Diretoria
Nenhum outro assunto,  
exceto os mencionados na 
Pauta de Convocação serão 
deliberados.

Cubatão, 11 de Julho de 2018
Ruteneia dos Santos Batista 

Presidente da ADD-CRIANÇA

Rafael Tucla pede curso pré-vestibular
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou na última sessão 

da Câmara um requerimento pedindo a criação de curso pre-
paratório para vestibulares ,nos moldes do Educafro, na rede de 
ensino municipal.

A cidade tem sofrido ao longo dos últimos anos com os altos 

índices de desemprego, obrigando ao trabalhador a diversi� car a 
busca por uma colocação no mercado de trabalho, como conse-
quência aumenta a busca por atualização e requali� cação. Diante 
disto, surge a necessidade de criação de um curso pré-vestibular 
voltado para os jovens e trabalhadores da cidade.

Marcinho pede vagas do Via Rápida para Cubatão 
O vereador Marcinho (PSB), através de gestões feitas junto à 

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico do Estado, solicitou 
mais vagas e cursos do programa Via Rápida Emprego para a Ci-
dade. Segundo o vereador, no próximo mês também será iniciado 
o curso de cuidador de idoso, por meio da parceria entre os go-

vernos do Estado e Município.
Ainda de acordo com o vereador, até o momento já foram 

disponibilizadas mais de 800 vagas de diversos cursos para a 
Cidade, auxiliando na capacitação de pessoas em diversas áreas 
para o mercado de trabalho.

Rodrigo Alemão: negociação de dívidas via online
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou requerimento 

junto a mesa da Câmara pedindo que sejam feitas gestões junto 
aos setores competentes para que seja disponibilizado no site da 
Prefeitura o acesso a uma série de taxas municipais como IPTU, 
emissão de segunda via de alvarás, entre outras.

De acordo com o vereador, disponibilizar este tipo de servi-
ço pelo site da Prefeitura auxiliaria os comerciantes da Cidade, 
que nem sempre podem ir ao setor responsável para tratar das 
taxas, que funciona em horário bancário. Com o serviço online, 
ele � caria disponível 24 horas. 

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

Aguinaldo Araújo: acessibilidade na Prefeitura
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indica-

ção junto à mesa da Câmara pedindo que o poder Executivo 
faça gestão junto aos setores competentes da aministração 
para que seja instalado um elevador no saguão do Paço Mu-
nicipal Piaçaquera.

De acordo com o vereador, a falta de um elevador di� cul-
ta o acesso de pessoas com de� ciência física e di� culdade de 
mobilidade a áreas que � cam no primeiro e segundo andar da 
Prefeitura e tem sido alvo constante de reclamações dos muní-
cipes. O pedido foi encaminhado à administração municipal.

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

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

ALUGA
• Salão comercial 

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 com 2 quartos
• Apartamento Jd. 

Casqueiro - 2 quartos
• EXCELENTE CASA 

5 quartos - piscina 
- garagem p/ três 
veículos

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

LOCAÇÃO
• Apartamento Jd. Casqueiro 

R$1.000,00 (PACOTE).
• Apto João Marion com 1 

dormitório R$900,00 (PA-
COTE)

• Apto Av. Beira Mar de 2 
dormitórios R$1.100,00 
(PACOTE).

• Apto Jd. São Francisco 2 
dormitórios R$850,00 (PA-
COTE)

• Sobrado na Ponte Nova, 
Mobiliado 3 dormitó-
rios e 1 suíte Ref: 1451 - 
R$2.000,00.

• Triplex na Ponte Nova com 
3 dormitórios R$1.700,00.

• Galpão frente ao Centro 
Espor� vo de Cubatão 
R$2.800,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
• Apartamento na Praia Grande 

próximo ao campo da aviação. 
R$180.000,00.

• Apartamento de 02 dormitórios 
Praia Grande, c/ salão de festas e 
piscina. R$225.000,00.

• Sobreposta baixa no bairro Jar-
dim 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 dormitó-
rios e 1 suíte R$230.000,00.

• Pintura
• Faxina

Desempregado, ofereço-me 
para serviços gerais:

Aroldo - 988113117

• Jardinagem
• Aux. de Elétrica e Hidraulica

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocam-se todos os interes-
sados em criar a COOPERA-
TIVA DE TRABALHO DE 
CUBATÃO TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS E LOGÍSTI-
CA para Assembleia Geral para 
sua Constituição (fundação) 
a ser realizado em sua sede 
situada na Avenida Cruzeiro do 
Sul, 629, Vila Nova, – Cubatão/
SP – CEP: 11525-150, dia 31 
de julho de 2018 (terça-feira) 
às 09h30min em primeira con-
vocação. Com os seguintes as-
suntos:
1. Análise e aprovação do Esta-
tuto Social;
2. Eleição do Conselho de Ad-
ministração (ou Diretoria) e do 
Conselho Fiscal;
3. Assuntos Gerais

Cubatão, 20 de Julho de 2018.
Roque William F. Machado 
Comissão de Constituição 

Senac e Prefeitura fecham parceria para 
bolsas em cursos profissionalizantes
São destinadas a munícipes de baixa renda e as  inscrições podem ser  feitas no PAT,
 nos dias 19 e 20.

Uma parceria do Se-
nac com a prefeitura vai 
oferecer bolsas de estudo 
para dois cursos pro� s-
sionalizando: de assisten-
te administrativo e auxi-
liar de escritório. 

Os cursos são destina-
dos aos munícipes de bai-
xa renda e têm apoio das 
secretarias de Assistência 
Social (Semas), Educação 
(Seduc) e de Emprego e 
Desenvolvimento Sus-
tentável (Semed).

As inscrições devem 
ser realizadas no Posto 

de Atendimento ao Traba-
lhador (PAT) (Rua Dr. Fer-
nando Costa, 1096 (Vila 
Couto) nesta sexta (20), 
das 8h30 às 11 horas e das 
13h30 às 16 horas.

Para o curso de auxiliar 
de escritório, os interessa-
dos devem ter de 14 a 18 
anos e escolaridade míni-
ma de ensino fundamental 
2 (6º ao 9º ano). 

Para os que tem interes-
se no curso de assistente 
administrativo, será exi-
gido mínimo de 18 anos e 
ensino médio completo.

Carga horária
Os cursos terão carga 

horária de 160 horas, e as 
aulas serão ministradas en-
tre os dias 13 de agosto e 08 
de outubro, com aulas de 
segunda a sexta feita. 

Para o curso de auxiliar 
de escritório, as aulas se-
rão no período da manhã, 
sempre das 08 horas ao 
meio dia.

Já o curso de assistente 
administrativo, as aulas se-
rão ministradas no período 
da tarde, sempre das 13 às 
17 horas.

Exigências 
Para ter direito às 

bolsas, a renda mínima 
familiar do interessado 
deve ser de, no máximo, 
dois salários mínimos fe-
derais. Deve apresentar 
documentação compro-
batória; não ter sido re-
provado ou se desligado, 
sem concluir, de curso 
anterior do Senac e não 
estar participando de ne-
nhum outro processo de 
triagem de bolsas de es-
tudo em  outras unidades 
do Senac- São Paulo.
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: KLAYTON HEBERT CAMPOS SILVA e LETÍCIA DE SOUZA SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar operacional, RG n.º 46597095, CPF n.º 42907166875, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 171, fl s. nº 119, Termo nº 50273), 
nascido no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e cinco (29/04/1995), residente 
na Rua 04, 62, C, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DE LIMA E SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentado, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE MARIA CAMPOS 
DA SILVA, falecida há 11 meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, opera-
dora de caixa, RG n.º 466070196, CPF n.º 42411728816, com 23 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 171, fl s. nº 72, Termo nº 50226), nascida no dia vinte e três de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco (23/05/1995), residente na Rua 04, 62, C, Cota 200, Cubatão - SP, fi -
lha de JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, aposentado, com 62 anos de idade e de MARIA ELIZETE 
ALVES DE SOUZA SANTOS, falecida há 1 mês. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EUGENIO MOTA DE SOUZA e CIDELZA ALVES DE SOUSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, cabeleireiro, RG n.º 357931122 - SSP/BA, CPF n.º 37236555568, 
com 62 anos de idade, natural de IPECAETÁ - BA, nascido no dia dezessete de novembro de mil nove-
centos e cinquenta e cinco (17/11/1955), residente na Rua Marechal Carmona, 35, Jardim Anchieta, 
Cubatão - SP, fi lho de HELENO GONÇALVES DE SOUZA, falecido há 14 anos e de JULIA DE SOUZA MOTA, 
falecida há 34 anosDivorciado de Maria Izabel Lima Santos, conforme sentença datada de 10/05/2007, 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca, nos autos de N°394/07. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, diarista, RG n.º 556961961 - SSP/SP, CPF n.º 24799898876, 
com 50 anos de idade, natural de JACOBINA - BA (Jacobina-BA  Livro nº 28, fl s. nº 57, Termo nº 5229), 
nascida no dia vinte e seis de março de mil novecentos e sessenta e oito (26/03/1968), residente na 
Rua Marechal Carmona, 35, Jardim Anchieta, Cubatão - SP, fi lha de AGRIPINO ALVES DE SOUSA, fa-
lecido há 6 anos e de PAULINA ALVES DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 84 
anos de idade, residente em JACOBINA - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: THIAGO DE OLIVEIRA SOBRINHO GOMES e INADIJA DE ARRUDA CARDOSO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, operador de centro de controle operacional, RG n.º 44399372 - SSP/SP, CPF 
n.º 33369605848, com 32 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e cinco de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e seis (25/02/1986), residente na RUA Brasília, 401, Ap.13, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho 
de GERSON BERTO GOMES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOBRINHO GOMES, falecida há 10 anosDivorciado de Natalia Inácio 
do Nascimento, conforme sentença datada aos 26/03/2018, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara do Foro de 
Cubatão-SP, nos autos de nº11004962-73.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, farmacêuti ca, RG n.º 34155128 - SSP/SP, CPF n.º 36943594869 com 30 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia treze de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (13/11/1987), residente na RUA Maria do 
Carmo, 139, casa 1, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO LUIZ CARDOSO, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARGARIDA BETANIA CARDOSO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

 

Cubatão, 13 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
JEVERSON BERNARDES DOS SANTOS e TAYLLA FERNANDA LIMA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, lixador, RG n.º 330860999, CPF n.º 22993695894, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão  Livro nº 119, fl s. nº 394, Termo nº 29853), nascido no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(28/02/1987), residente na Rua 04, 68, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de PAULICY BERNARDINO DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, encarregado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JACIARA ALBINA BERNARDES, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489646219, CPF n.º 40846704803, com 25 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 157, fl s. nº 188, Termo nº 44770), nascida no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e três (23/02/1993), residente na Rua 04, 68, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO LIMA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, vendedor, com 47 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de EDNA TRINDADE SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: BRUNO RAMOS DE SOUZA e KELLY REGINA MALAFAIA MARIANO. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 45054932X - SSP/SP, CPF n.º 37863055873, com 29 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e nove (16/03/1989), 
residente na Avenida Cruzeiro do Sul, 517, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ISAQUE RAMOS DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, ajudante, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HERMÍNIA REGI-
NA CUSTÓDIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 367362740 - SSP/SP, CPF n.º 
41778879861, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de julho de mil novecentos 
e noventa e três (08/07/1993), residente na Rua Domingos Trombino, 138, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, 
fi lha de AMAURI DE SOUZA MARIANO, de nacionalidade brasileira, operador de empilhadeira, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARCIA MACIEL MALAFAIA MARIANO, de nacionalidade brasileira, 
manicure, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA e NELZIRA PROENÇA LOPES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, encarregado de padeiro, RG n.º 369345459 - SSP/SP, CPF n.º 09783058843, com 52 anos de idade, 
natural de UNIÃO DOS PALMARES - AL (São José da Laje-AL  Livro nº 15, fl s. nº 160, Termo nº 11098), nascido no 
dia seis de julho de mil novecentos e sessenta e seis (06/07/1966), residente na RUA Caminho Santa Maria, 40, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, falecida há 3 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, RG n.º 155347822 - SSP/SP, CPF n.º 06589873801, com 60 
anos de idade, natural de ORTIGUEIRA - PR, nascida no dia dez de março de mil novecentos e cinquenta e oito 
(10/03/1958), residente na RUA Caminho Santa Maria, 40, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de AGENOR 
MOREIRA LOPES, falecido há 30 anos e de OTILIA PROENÇA LOPES, falecida há 10 meses. Divorciada de Jose do 
Vale Gonçalves, conforme sentença datada aos 14/11/1984, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara da Família 
da Comarca de Curiti ba-PR, nos autos de nº1017/84. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: LUIZ PAULO MARQUES RODRIGUES e IANCA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, operador de guindaste, RG n.º 443962480 - SSP/SP, CPF n.º 37816282800, 
com 30 anos de idade, natural de PALMARES - PE, nascido no dia trinta e um de outubro de mil novecentos 
e oitenta e sete (31/10/1987), residente na RUA Manoel Mathias de Souza, 130, Ap.52, Bolsão 7, Cuba-
tão - SP, fi lho de JOSÉ PEDRO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, 
residente em PALMARES - PE e de MARIA DE LOURDES MARQUES, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, 
com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Ingrid de Santana da Silva, conforme sen-
tença datada aos 02/03/2018, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº1003185-53.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora, RG 
n.º 9536908 - SSP/PE, CPF n.º 11617976458, com 22 anos de idade, natural de FLORES - PE (Flores-PE  Livro 
nº 72, fl s. nº 145, Termo nº 20488), nascida no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e 
cinco (25/08/1995), residente na RUA Alberto Pinto de Carvalho, 141, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha 
de IRENILDO GABRIEL DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 41 anos de idade, 
residente em FLORES - PE e de MARIA DAS VIRGENS FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 45 anos de idade, residente em FLORES - PE. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: DIEGO FERREIRA DE SOUSA e AMANDA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 529891268 - SSP/SP, CPF n.º 37779107833, com 30 anos de idade, natural 
de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 175, fl s. nº 175, Termo nº 130233), nascido no dia vinte e 
três de maio de mil novecentos e oitenta e oito (23/05/1988), residente na RUA Santos, 126, Jd.São Francisco, 
Cubatão - SP, fi lho de BASILIO MACHADO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de TANIA FERREIRA SILVA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 45 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 9030646 - SSP/PE, CPF n.º 10726104426, com 25 anos de idade, 
natural de SURUBIM - PE (Bom Jardim - PE  Livro nº 13, fl s. nº 156, Termo nº 16172), nascida no dia sete de 
junho de mil novecentos e noventa e três (07/06/1993), residente na RUA Santos, 126, Jd.São Francisco, Cuba-
tão - SP, fi lha de MANOEL CLAUDIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos 
de idade, residente em BOM JARDIM - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: TIAGO ALVES DE LIMA e LETÍCIA SOARES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, auxiliar de manutenção, RG n.º 466647797, CPF n.º 38834827813, com 28 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 136, fl s. nº 117, Termo nº 36341), nascido no dia trinta e um de julho de 
mil novecentos e oitenta e nove (31/07/1989), residente na Rua 07, 17, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de HELIO 
MARINHO DE LIMA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de SILVANEIDE ALVES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 
424019243 - SSP/SP, CPF n.º 21894138856, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão), nasci-
da no dia três de outubro de mil novecentos e noventa e três (03/10/1993), residente na Rua Isabel Angelina 
Gomes, 48, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha de ARNALDO SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, líder 
de pintura, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUZIA DE JESUS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EVANDRO SILVA COUTINHO e FERNANDA DOS SANTOS SOUSA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, analista de sistemas, com 44 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP, nascido no dia cinco de junho de mil novecentos e setenta e quatro (05/06/1974), 
residente na RUA Edson Pereira França, 16, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO COUTINHO 
NETO e de IDENIR CORRÊA DA SILVA COUTINHO . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, funcionária pública estadual, com 41 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no 
dia dezessete de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (17/01/1977), residente na RUA Dou-
tor Luís de Faria, 83, apt.22, Gonzaga, SANTOS - SP, fi lha de JOSÉ FERNANDO DE SOUSA e de MAR-
CIA DOS SANTOS SOUSA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 14 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ÍTALO GABRIEL DA SILVA SOARES e SABRINA HELLEN RIBEIRO ELOI. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, operador de acesso, RG n.º 525276464 - SSP/SP, CPF n.º 48682240858, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 178, fl s. nº 152, Termo nº 53092), nascido no dia vinte e nove 
de agosto de mil novecentos e noventa e seis (29/08/1996), residente na Avenida Principal, 3887, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de WILSON SOARES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA LUZINEIDE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 593123608 
- SSP/SP, CPF n.º 52384524895, com 16 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 209, fl s. nº 
171, Termo nº 65449), nascida no dia primeiro de agosto de dois mil e um (01/08/2001), residente na Avenida 
Principal, 3887, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de REINALDO ANTONIO ELOI, de nacionalidade brasileira, me-
cânico, com 37 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIANE AZEVEDO RIBEIRO, de nacionalidade bra-
sileira, cabeleireira, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: EDNALDO IZIDIO DOS SANTOS e MARIA APARECIDA CANDIDO SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 423318159 - SSP/SP, CPF n.º 37687013875, com 29 anos 
de idade, natural de ARCOVERDE - PE, nascido no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (28/09/1988), residente na RUA Pastor Pedro Rosalino de Carvalho, 255, Vila Caraguata, Cubatão - SP, 
fi lho de SUELI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em PEDRO DE 
TOLEDO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, diarista, RG n.º 437591761 - SSP/
SP, CPF n.º 23093208890, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de junho de 
mil novecentos e oitenta e quatro (04/06/1984), residente na RUA Pastor Pedro Rosalino de Carvalho, 255, 
Vila Caraguata, Cubatão - SP, fi lha de JAIR GOMES SANTANA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 59 
anos de idade, residente em BRASÍLIA DE MINAS - MG e de SEVERINA MARIA CANDIDO SANTANA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Adenilzo Je-
ronimo de Andrade, conforme sentença datada de 28/11/2013, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do 
Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0002685-43.2013.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: RAPHAEL DE OLIVEIRA e VANCARLA XAVIER DORES DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 450550357 - SSP/SP, CPF n.º 40152605894, com 29 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (14/02/1989), 
residente na RUA Elias Zarzur, 150, Água Fria, Cubatão - SP, fi lho de RUI BARBOSA DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, muqueira, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARINALVA ALVES DOS 
SANTOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, babá, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de cozinha, RG n.º 360963882 - SSP/SP, CPF 
n.º 39303625897, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de outubro de 
mil novecentos e oitenta e nove (25/10/1989), residente na RUA Elias Zarzur, 150, Água Fria, Cubatão - SP, fi -
lha de MANOEL GOMES DE LIMA, falecido há 04 anos, residente em Cubatão - SP e de CLEONICE XAVIER DO-
RES DE LIMA, falecida há 08 anos, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ANDRÉ CARLOS FERNANDES PEREIRA e PRISCILA SANTIAGO NEVES DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, CNH n.º 05415862652 - SSP/SP, CPF n.º 40937636827, com 
26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 269, fl s. nº 201, Termo nº 95098), 
nascido no dia oito de agosto de mil novecentos e noventa e um (08/08/1991), residente na Rua Dom Idílio José 
Soares, 472, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de NATANAEL MENDES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, natural 
de SANTOS - SANTOS, nascido no dia 30/10/1964, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JANE 
CRISTINA FERNANDES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, natural de GUARUJÁ - GUARUJÁ, nascida no dia 
25/07/1964, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 588057228 - SSP/SP, CPF n.º 05844386566, com 24 anos de idade, 
natural de SALVADOR - BA (Salvador - BA  Livro nº 112, fl s. nº 527, Termo nº 84886), nascida no dia vinte e sete 
de novembro de mil novecentos e noventa e três (27/11/1993), residente na Rua Sebasti ão Afonso, 395, casa 
1, Jardim Miriam, SÃO PAULO - SP, fi lha de ADEMIR NEVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, natural de 
SALVADOR - SALVADOR, nascido no dia 05/06/1971, com 47 anos de idade, residente em SALVADOR - BA e de ELI-
ZENE SANTIAGO SILVA, de nacionalidade brasileira, natural de GONGOGI - GONGOGI, nascida no dia 18/12/1971, 
com 46 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ÉRICLES VIEIRA DA SILVA SANTOS e PALOMA SOARES XAVIER. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, agente comunitário, RG n.º 423072432 - SSP/SP, CPF n.º 
45017724842, com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 182, fl s. nº 55, Ter-
mo nº 54587), nascido no dia sete de maio de mil novecentos e noventa e sete (07/05/1997), resi-
dente na RUA Santa Luzia, 100, Siti o Novo, Cubatão - SP, fi lho de EDINALDO VIEIRA SANTOS, eletri-
cista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HELENA UMBELINA  DA SILVA SANTOS, 
intérprete, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, recreacionista, RG n.º 42135432X - SSP/SP, CPF n.º 46444361869, com 21 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 181, fl s. nº 226, Termo nº 54360), nasci-
da no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e sete (16/04/1997), residente na RUA Vi-
cente Latrova, 25, bl A Apt.53, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de ADRIANA SOARES XAVIER, do lar, com 
40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 14 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DANIEL VERÇOSA DOS SANTOS JUNIOR e LARISSA TAMIRES COSTA DA SIL-
VA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, lixador, RG n.º 547534474 - SSP/SP, 
CPF n.º 46151917820, com 22 anos de idade, natural de Açailândia - MA, nascido no dia dezessete 
de julho de mil novecentos e noventa e cinco (17/07/1995), residente na Rua São Paulo, 416, Parque 
Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de DANIEL VERÇOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
soldador, com 51 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de ROSINEIDE DA SILVA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 0330092920076 - SSP/MA, CPF 
n.º 04130365371, com 25 anos de idade, natural de SÃO LUÍS - MA, nascida no dia dois de junho de 
mil novecentos e noventa e três (02/06/1993), residente na Rua São Paulo, 416, Parque Fernando Jor-
ge, Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, pedreiro, com 55 anos de idade, 
residente em PARAUAPEBAS - PA e de MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS COSTA, assistente social, com 44 
anos de idade, residente em PARAUAPEBAS - PA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: WANDERSON PATRICK DA SILVA SANTOS e MICHELE PIRES DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 590409190 - SSP/SP, CPF n.º 23765397814, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de outubro de mil novecentos 
e noventa e seis (21/10/1996), residente na Rua das Mangueiras, 263, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de 
EDVALDO ANDRÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 39 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de PATRÍCIA SANTANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 37 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, técnica 
de enfermagem, RG n.º 458053806 - SSP/SP, CPF n.º 38986902885, com 29 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (01/12/1988), re-
sidente na Rua das Mangueiras, 263, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de IRAN VIEIRA DA SILVA, caldeireiro, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDELZA PIRES DA ROCHA SILVA, do lar, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Edson Andrade Alves, conforme senteça datada 
de 02/08/2011 proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões da Comarca de Praia Gran-
de-SP, nos autos de nº0002610-82.2011.8.26.0477. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: WESLEY DE FREITAS SIMÕES e MAYARA RAMOS DE SOUZA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, engenheiro mecânico, RG n.º 33085752, CPF n.º 40077163826, com 24 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 163, fl s. nº 120, Termo nº 47090), nascido no dia três 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (03/02/1994), residente na Avenida Nadir Tereza Es-
teves, 67, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO SIMÕES, de nacionalidade brasileira, assistente 
social, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VALERIA SILVA DE FREITAS, de nacionalidade 
brasileira, técnica de enfermagem, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de informáti ca, RG n.º 520651716, CPF n.º 48947144851, com 
18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 200, fl s. nº 279, Termo nº 61975), nascida no 
dia cinco de março de dois mil (05/03/2000), residente na Rua José de Castro, 519, Ilha Caraguatá, Cubatão 
- SP, fi lha de ELIAS PEREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, técnico de construção civil, com 53 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA HELENA RAMOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
CÉSAR AUGUSTO DUARTE CANDIDO e JÉSSICA APARECIDA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, PROGRAMADOR DE TRANSPORTE, RG n.º 36465738 - SSP/SP, CPF n.º 38065996884, com 26 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 151, fl s. nº 373, Termo nº 42567), nascido no dia dezenove de março de mil novecentos e 
noventa e dois (19/03/1992), residente na Rua das Azaleias, 66, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ALVARO ROCHA CANDIDO, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA DUARTE CAN-
DIDO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 430044896 - SSP/SP, CPF n.º 42188375890, com 24 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 164, fl s. nº 53, Termo nº 47421), nascida no dia dezenove de março de mil novecentos e 
noventa e quatro (19/03/1994), residente na Rua das Azaleias, 419, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO SEVERINO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LÚCIA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
VERINALDO DE ANDRADE DA SILVA e MARIA VANESSA FERREIRA DE MORAES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de equipamento, RG n.º 624881829 - SSP/SP, CPF n.º 11271743477, com 24 anos de idade, 
natural de SÃO BENEDITO DO SUL - PE (São Benedito do Sul-PE  Livro nº 29, fl s. nº 176, Termo nº 5763), nascido no dia 
três de outubro de mil novecentos e noventa e três (03/10/1993), residente na RUA São Paulo, 457, Jd.São Francisco, 
Cubatão - SP, fi lho de EVERALDO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 57 anos de idade, residente 
em JAQUEIRA - PE e de EDJANE DE ANDRADE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 54 anos de idade, 
residente em JAQUEIRA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de telemarketi ng, 
RG n.º 624881969 - SSP/SP, CPF n.º 12247751474, com 20 anos de idade, natural de JAQUEIRA - PE (Jaqueira-PE  Livro 
nº 02, fl s. nº 011, Termo nº 7450), nascida no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e sete (16/08/1997), 
residente na RUA São Paulo, 457, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FERREIRA DE MORAES, de nacionalidade 
brasileira, vendedor, com 47 anos de idade, residente em JAQUEIRA - PE e de MARIA PATRICIA FERREIRA PAZ, de nacio-
nalidade brasileira, vendedora, com 39 anos de idade, residente em JAQUEIRA - PE. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: ROGÉRIO DE OLIVEIRA RODRIGUES e LETICYA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, feirante, RG n.º 462223577 - SSP/SP, CPF n.º 37436067800, com 28 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (06/08/1989), residente na Rua das Palmas, 
260, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ELIAS RODRIGUES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
51 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, RG n.º 422834245 - SSP/SP, CPF n.º 36491465845, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (17/02/1988), residente na Rua das Palmas, 260, Vila Na-
tal, Cubatão - SP, fi lha de ALDENECY OLIVEIRA SANTOS, azulejista, com 44 anos de idade, residente em SANTOS - SP e 
de PATRICIA ALESSANDRA SANTOS DA SILVA, do lar, com 46 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Divorcia-
da de Edson de Morais Júnior conforme sentença datada de 17/05/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara do 
Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0006036-53.2015.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: EMÉRSON JUSTINO RODRIGUES SANTOS DA SILVA e ANA PAULA RODRIGUES. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, moto boy, RG n.º 47268610, CPF n.º 39295294831, com 27 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 142, fl s. nº 19, Termo nº 38631), nascido no dia doze de 
julho de mil novecentos e noventa (12/07/1990), residente na Rua José Agosti nho Barbosa, 187, Fabril, Cuba-
tão - SP, fi lho de EDSON JUSTINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA ANTONIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilan-
te, RG n.º 334335206 - SSP/SP, CPF n.º 31419287893, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nasci-
da no dia treze de outubro de mil novecentos e oitenta e um (13/10/1981), residente na Rua José Agosti nho 
Barbosa, 187, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de BENICIO JOSÉ RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, mestre de 
obras, com 65 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de MARIA DA PENHA OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Hélio da Silva Cerquei-
ra, conforme sentença datada de 25/08/2005, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara desta Comarca, nos 
autos de nº399/05 (apenso ao proc.611/02). Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FLAVIO RODRIGUES SOUSA e ARIANA FARIAS ALMEIDA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 28485881X - SSP/SP, CPF n.º 33396020855, com 
34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de março de mil novecentos 
e oitenta e quatro (26/03/1984), residente na Rua São Francisco de Assis, 30, Vila São José, Cubatão 
- SP, fi lho de JAIR RODRIGUES DE SOUSA, falecido há 2 anos e de MARIA DOS ANJOS SOUSA, de na-
cionalidade brasileira, comerciante, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, solteira, do lar, RG n.º 459160771 - SSP/SP, CPF n.º 38075381866, com 22 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis 
(28/02/1996), residente na Rua São Francisco de Assis, 30, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de BRAU-
LIO AZEVEDO ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ALESSANDRA DOS SANTOS DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MARCUS CARDOSO e FABIANE JESUS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, advogado, RG n.º 338754854 - SSP/SP, CPF n.º 32180405820, com 35 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (São Vicente - SP  Livro nº 140, fl s. nº 84, Termo nº 109171), nascido no dia onze de julho de mil 
novecentos e oitenta e três (11/07/1983), residente na RUA Maria Cristi na, 269, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho 
de FRANCISCO ABELARDO CARDOSO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP e de CÉLIA MARES SOARES CARDOSO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, 
RG n.º 353957434 - SSP/SP, CPF n.º 31246783894, com 38 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia 
vinte e cinco de setembro de mil novecentos e setenta e nove (25/09/1979), residente na RUA Maria Cristi na, 
269, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MARCOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, com 62 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA MERCIA DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 55 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Divorciada de Phelipe Gonçalves de Oliveira, 
conforme sentença datada aos 18/01/2016, proferida pela Juíza de Direito do Centro Judiciário de Solução de 
Confl itos e Cidadania - CEJUSC, nos autos de nº1099/2015. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: ANTHONY CLEYTON JESUS SILVA SANTOS e GERLANDE PAULINO DE SOUZA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, feirante, RG n.º 360970679 - SSP/SP, CPF n.º 24022509848, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 165, fl s. nº 286, Termo nº 48052), nascido no 
dia três de julho de mil novecentos e noventa e quatro (03/07/1994), residente na Rua Josafá Balbino dos 
Santos, 25, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA, de na-
cionalidade brasileira, cuidadora de idosos, com 51 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar, RG n.º 495671484 - SSP/SP, CPF n.º 35755900876, com 
30 anos de idade, natural de CALUMBI - PE (Calumbi-PE  Livro nº 23, fl s. nº 101, Termo nº 8461), nascida no 
dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e oito (08/05/1988), residente na Rua Josafá Balbino dos San-
tos, 25, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JOSE PAULINO NETO, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA MARTINS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, agri-
cultora, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JOSÉ CARLOS GODINHO e MARILENE ALVES PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, aposentado, RG n.º 36736072X - SSP/SP, CPF n.º 65439953604, com 54 anos de idade, natural de 
MIRAÍ - MG (Dores da Vitória/Miraí-MG  Livro nº 20, fl s. nº 284, Termo nº 2475), nascido no dia vinte e quatro 
de agosto de mil novecentos e sessenta e três (24/08/1963), residente na Rua Ver. Dr. Josafá Balbino dos Santos, 
330, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ JACINTO GODINHO FILHO, falecido há 5 anos e de MARIA VITÓRIA 
DE RESENDE GODINHO, falecida há 2 meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, nutri-
cionista, RG n.º 523781052 - SSP/SP, CPF n.º 86482203434, com 44 anos de idade, natural de OURICURI - PE (Jua-
zeiro-BA  Livro nº 26, fl s. nº 181, Termo nº 101552), nascida no dia cinco de janeiro de mil novecentos e setenta 
e quatro (05/01/1974), residente na Rua Ver. Dr. Josafá Balbino dos Santos, 330, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha 
de JULIO PEREIRA DO NASCIMENTO, falecido há 12 anos e de MARIA ALVES PEREIRA, de nacionalidade brasilei-
ra, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: CHARLES SILVA DOS SANTOS e JULIELE FERREIRA DE AZEVEDO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador, RG n.º 46706285 - SSP/SP, CPF n.º 39884251843, com 28 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 132, fl s. nº 172, Termo nº 80383), nascido no dia quatorze de julho 
de mil novecentos e oitenta e nove (14/07/1989), residente na Avenida Principal, Caminho São Paulo, 2276, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lho de NILO FERREIRA DOS SANTOS, falecido há 17 anos e de ROSA BARBOSA DA SILVA, 
falecida há 2 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 44437176X, CPF n.º 
42816627829, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 167, fl s. nº 8, Termo nº 48570), nas-
cida no dia dezenove de maio de mil novecentos e noventa e quatro (19/05/1994), residente na Avenida Principal, 
Caminho São Paulo, 2276, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de DORIVAL FERREIRA DE AZEVEDO, de nacionalidade 
brasileira, lavador, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA CHAGAS SANTOS DE AZEVEDO, 
auxiliar de limpeza, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: FILIPE DOS SANTOS GONÇALVES e CAROLINE SANTOS DO CARMO. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 34249583 - SSP/SP, CPF n.º 33899046897, 
com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e sete (12/01/1987), residente na Rua Belarmino do Amaral, 783, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi -
lho de CLAUDIO SILVERIO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de NILDETE DOS SANTOS CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fi sio-
terapeuta, RG n.º 30458146 - SSP/SP, CPF n.º 34314396830, com 32 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 99, fl s. nº 40, Termo nº 60400), nascida no dia seis de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e seis (06/01/1986), residente na Rua Luis Fernando Trombino, 72, Parque São Luis, Cuba-
tão - SP, fi lha de SIMPLICIANO SANTOS DO CARMO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ILIDIA SANTOS DO CARMO, de nacionalidade brasileira, en-
fermeira, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: DEIVID DA SILVA SANTOS e TAINARA CRISTINA OLIVEIRA ALVES. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, vidraceiro, RG n.º 40299485 - SSP/SP, CPF n.º 37844683813, com 30 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (06/01/1988), resi-
dente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 500, Bloco 1, Ap.62, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lho de VALMIR SILVEIRA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA DAS GRAÇAS DUARTE DA SILVA SANTOS, falecida há 5 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 39898208 - SSP/SP, CPF n.º 43144189820, com 23 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 198, fl s. nº 009, Termo nº 119244), nascida no dia quatro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (04/12/1994), residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 500, 
Bloco 1, Ap.62, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lha de EDNO ALCENO ALVES, de nacionalidade brasileira, porteiro, 
com 52 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de JOVELINA SANTANA OLIVEIRA, de nacionalidade brasi-
leira, domésti ca, com 48 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: LAERCIO PINHEIRO e GICELMA DO NASCIMENTO CRUZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, gerente de transporte, RG n.º 11065636 - SSP/SP, CPF n.º 92617450830, com 59 anos de 
idade, natural de ADAMANTINA - SP, nascido no dia primeiro de outubro de mil novecentos e cinquenta e oito 
(01/10/1958), residente na Rua João Pessoa, 74, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ PINHEIRO SOBRINHO, 
falecido há 6 anos e de APARECIDA JORGE PINHEIRO, aposentada, com 78 anos de idade, residente em TUPÃ 
- SPDivorciado de Roseli do Carmo Squizato, conforme sentença datada de 28/05/2003, proferida pelo Juiz de 
Direito da 2ªVara Judicial da Comarca de Adamanti na-SP,nos autos de nº263/03. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciada, vendedora autônoma, RG n.º 214353734 - SSP/SP, CPF n.º 07007755879, com 49 
anos de idade, natural de CÍCERO DANTAS - BA, nascida no dia quatro de setembro de mil novecentos e sessenta 
e oito (04/09/1968), residente na Rua João Pessoa, 74, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO BISPO DA 
CRUZ, falecido há 24 anos e de JOSEFINA MARIA DO NASCIMENTO, aposentada, com 77 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP. Divorciada de Jorge Edson Simões, conforme Escritura Pública lavrada no Tabelião de 
Notas de Praia Grande-SP, no livro 714, fl s.105/106, aos 13/07/2015. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ELEANDRO ALMEIDA ALVES e ADRIANA FERREIRA SILVA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 29285591 - SSP/SP, CPF n.º 19925833825, com 42 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 474, fl s. nº 81, Termo nº 222654), nascido no dia três de 
agosto de mil novecentos e setenta e cinco (03/08/1975), residente na Rua Antonio Lemos, 256, Vila Paulista, 
Cubatão - SP, fi lho de ENILSON ALMEIDA ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, 
residente em TAUBATÉ - SP e de MARIA APARECIDA LORENA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 71 anos 
de idade, residente em TAUBATÉ - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, promotora 
comercial, RG n.º 43005532 - SSP/SP, CPF n.º 31306180821, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 91, fl s. nº 67, Termo nº 18383), nascida no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta 
e dois (07/10/1982), residente na Rua Antonio Lemos, 256, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de EDSON FERREI-
RA DE SOUZA, falecido há 23 anos e de LINDINALVA DO CARMO SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 56 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ADRYEL FELIX SABINO FERREIRA e EDUARDA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 531189375 - SSP/SP, CPF n.º 46768594818, com 20 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e sete 
(13/08/1997), residente na Avenida Principal, 4613, Vila Esperança, Cubatão-SP, fi lho de ALEX LUIZ FER-
REIRA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 36 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELAINE 
CRISTINA DE LIMA SABINO, de nacionalidade brasileira, manicure, com 35 anos de idade, residente em 
Cubatão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, controladora de embarque e desem-
barque, RG n.º 391429590-SSP/SP, CPF n.º 40349504806, com 20 anos de idade, natural de TOBIAS BARRE-
TO - SE (Tobias Barreto-SE  Livro nº 63, fl s. nº 108, Termo nº 28902), nascida no dia vinte e oito de julho de 
mil novecentos e noventa e sete (28/07/1997), residente na Caminho São Bartolomeu, 226, Vila Esperança, 
Cubatão-SP, fi lha de EVALDO ALVES DOS SANTOS, falecido há 6 anos e de JOSENILDE MARIA DA SILVA, apo-
sentada, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se 
casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasilei-
ro: SERGIO GOMES DA SILVA 
e MARIA APARECIDA NEVES 
JESUINO. Sendo o pretendente, 
divorciado de Edisvalda Ferrei-
ra da Silva.  Se alguem souber 
de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nes-
ta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se 
casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: 
JEAN FERNANDO DA SILVA e 
LAIS CRISTINA DE SOUZA E SIL-
VA. Sendo que a genitora do ha-
bilitante é natural de Braúnas, 
e, que o habilitante é divorcia-
do de Flávia Barreto Adão. Se 
alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: RICHARD PATELLIS MORAIS e CARLA FERNANDES CORREIA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 22776567 - SSP/SP, CPF n.º 24545799876, com 
43 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 473, fl s. nº 114, Termo nº 
221587), nascido no dia dezoito de maio de mil novecentos e setenta e cinco (18/05/1975), residen-
te na Avenida Marti ns Fontes, 446, apt,12, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de VITOR JOSÉ DE MORAIS, 
falecido há 31 anos e de RENIR RODRIGUES MORAIS, falecida há 9 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 32347248 - SSP/SP, CPF n.º 28799250888, com 37 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 163, fl s. nº 26, Termo nº 31490), 
nascida no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta (04/09/1980), residente na Avenida 
Marti ns Fontes, 446, apt,12, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS CORREIA, de nacionalida-
de brasileira, auxiliar administrati vo, com 63 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de ELAINE 
FERNANDES CORREIA, falecida há 3 meses. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
LINDBERGH COELHO CARNEIRO e ADRIANA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, lixador 
industrial, RG n.º 288520440 - SSP/SP, CPF n.º 26329775842, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
dezoito de março de mil novecentos e setenta e sete (18/03/1977), residente na Rua Boa Vista, 291, Vila Ponte Nova, Cuba-
tão - SP, fi lho de FRANCISCO XAVIER CARNEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ZILMAR COELHO CARNEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de Sanya Santos das Neves, através de escritura pública lavrada aos 11/05/2016, pelo 1ºTabeliona-
to de Notas e Protesto e Títulos de Cubatão-SP, no Livro 216, fl s.307/308.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciada, do lar, RG n.º 266367033 - SSP/SP, CPF n.º 16950315805, com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia dois de agosto de mil novecentos e setenta e quatro (02/08/1974), residente na Rua Sinval Duarte Pereira, 24, 
Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de IRACY INÁCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP. Divorciada de Francisco Rogério Bati sta, através de escritura pública lavrada aos 08/12/2011, pelo 
1ºTabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no Livro 177, fl s.283/284. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se 
casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: 
LEIDIVAN SANTOS PINHEIRO 
e RONICE DA SILVA SANTOS. 
Sendo o pretendente, fi lho de 
LAURINDO JOAQUIM PINEHRO 
e de MIRTES MATIAS SANTOS 
PIPNHEIRO. Se alguem sou-
ber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e pu-
blicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Sociedade civil organizada
reconhece excelência do Hospital

FSFX

Atenta às demandas da 
comunidade local, a Loja 
Maçônica Acácia promoveu 
uma palestra sobre a gestão 
da Fundação São Francisco 
Xavier no hospital Munici-
pal de Cubatão. Represen-
tantes das principais en-
tidades da sociedade civil 
organizada cubatense aten-
deram ao convite do vene-
rável Sérgio Vieira Leite.

O superintendente do 
Hospital, dr. Abner, fez um 
balanço do trabalho desen-
volvido pela Fundação, que 
reabriu o HC, em dezembro 
do ano passado.

“Nós olhávamos para o 
Hospital Marcio Cunha em 
Ipatinga, ansiando que a 
Usiminas fi zesse algo simi-
lar em Cubatão. Deu certo, 
hoje o Hospital de Cubatão 

trilha pelo mesmo caminho 
da excelência”, disse o dr. 
Nilton Pires que represen-
tou a OAB no encontro, opi-
nião  compartilhada pelos 
demais representantes que 
fi zeram o uso da palavra.

Alta complexidade
Dr. Abner confi rmou 

que o Centro de alta com-
plexidade que, enfi m, deu 
uma destinação ao prédio 
do ‘antigo futuro teatro’, co-
meça a atender no mês que 
vem (agosto). A notícia foi 
antecipada em Acontece, 
no começo deste ano. “Va-
mos começar o atendimento 
pela oncologia (tratamento 
de câncer) e o atendimento 
da hemodiálise e câmera hi-
perbárica começa até o fi m 
do ano”.

O representante do Ciesp 
Valmir Ruiz confi rmou que 
estão adiantadas as tratati-

vas para que, em parceria 
com a indústria, o hospital 
tenha uma ala de queima-
dos e esteja preparado para 
grandes ocorrências.

Atendimento
O diretor também ex-

plicou que a alta deman-
da por exames laborato-
riais gerou difi culdades no 
atendimento. “Superamos 
esta difi culdade e vamos 
aprimorar ainda mais este 
atendimento”. 

Outro assunto que esteve 
em alta durante a apresenta-
ção foi a efi ciência do novo 
tomógrafo. Moderno e de 
alta resolução, posiciona o 
hospital na vanguarda em 
termos de diagnóstico.

Vida salva
Durante a apresentação 

o palestrante foi surpreen-
dido pelo depoimento do 

OS REPRESENTANTES DO HOSPITAL DE CUBATÃO / FSFX 
RECEBERAM HOMENAGEM DA LOJA ACÁCIA DE CUBATÃO

servidor público municipal 
aposentado, José Severino. 
Ele testemunhou aos pre-
sentes que teve a sua vida 
salva, depois de um trabalho 
de diagnóstico, realizado no 

Hospital de Cubatão. Dr. 
Abner também foi aborda-
do com outros depoimentos 
do gênero, apesar do pouco 
tempo de atuação da FSFX 
na cidade.

DIRETOR DO 
HOSPITAL COM 

SEO JOSÉ: “SOU 
MAIS UMA VIDA 
SALVA, GRAÇAS 

A EFICIÊNCIA DO 
HOSPITAL”

Enti dades representadas
Rotary Cubatão  Roberto Júnior
Rotary Casqueiro  Thiago Carvalho
Casa da Esperança  Hermes Balula
Abraco   Morgana lima
Atmas    Antônio Carlos
Ciesp    Valmir Ruiz
Acic    Geraldo Tia Jô
OAB    Nilton Pires
Prefeitura   vice Pedro de Sá
Câmara Vereadores  Toninho Vieira
Secretaria da Saúde  Andréa Pinheiro

Cláudio García -assessor do Grão Mestrado Manoel 
Teixeira  e Alexandre Freitas, deputados federais junto a 
SAFL - venerável Nelson Freitas da ARLS Nove de Abril 
e Sérgio Balula representando a ARLS Aliança Fraterna. 
Estiveram presentes mestres instalados, mestres, compa-
nheiros e aprendizes. O evento foi captaneado pelo Vené-
reas Mestre Sérgio Vieira Lima da ARLS Acácia de Cuba-
tão junto com sua administração e obreiros da ofi cina.
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