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Dória e França dividem a política da Baixada

COLUNA DO CIDO BARBOSA

BICICLETA NA SERRA

02

OAB e Ecovias abrem 
diálogo sobre bikes

Canudos plásticos?
Aqui não!

Que comecem os jogos!

Acordo feito na úl-
tima semana abre con-
versa sobre o trânsito 

O canudinho está 
com os dias contatos em 
duas cidades da Região: 

MEIO AMBIENTE

de biclicletas nas ro-
dovias do Sistema An-
chieta-Imigrantes  04

Santos e Guarujá. Veja 
quando eles vão sair de 
circulação   04

O Estado de São 
Paulo assiste o acir-
ramento do embate, 
entre os ex aliados, 

que chegou a travar a 
pauta da Assembleia 
Legislativa. 
Mas deve ser na 

Baixada Santista, o 
cenário mais inten-
so da ‘guerra’ entre 
João Dória (PSDB) e 

Márcio França (PSB). 
Com metade dos 
prefeitos para cada 
lado da disputa, e as 

maiores coligações de 
partidos abrigando 
a maioria dos can-
didatos a deputado 

da região, será uma 
queda de braços sem 
precedentes na dispu-
ta pelo voto local. 02

Helder Lima/PMGDesistências de última hora 
fortalecem candidatura de Benzi

‘Ouvidos’ da Prefeitura vão 
percorrer os bairros no Guarujá

Cubatense questiona legalidade do 
Dia do Círculo de Oração, na Câmara

Perfil dos doze candidatos e vices ao 
governo de Estado

Guarujá retoma as 
olímpiadas estudantis 
na rede municipal de 
ensino e apresenta 

o novo mascote dos 
jogos da Cidade, que 
surgiu a partir de um 
concurso de desenho. 

Na abertura, a ex-
levantadora da seleção 
brasileira de vôlei, 
Fofão, medalhista 

olímpica e campeã 
mundial, acendeu a 
pira que iniciou os 
jogos.  02

É neste sábado!
Convites esgotados!



Melhor pro Benzi
A decisão 

de Edna Su-
man que, por 
causa da saú-
de dos pais, 
desistiu de se 
c a n d i d at a r, 
abriu mais 
espaço para o 
também go-
vernista Gil-
berto Benzi 

(PR), que terá 
mais facilidades para garimpar 
apoio dentro do governo.

A anterior desistência de Haifa 
já havia bene� ciado o candidato 
que também transita com facili-
dade em parte do eleitorado dos 
Madi.

Nos bastidores observa-se que, 
por estar adequadamente posicio-
nado, Benzi agora � gura entre os 
candidatos com maior potencial 
na Baixada.

Ouvindo o Bairro
Ainda no Guarujá, o prefeito 

Válter Suman (PSB), sancionou 
Lei do vereador Sérgio Santa Cruz 
(PRB) - que institui o programa 
Ouvindo Nosso Bairro.

O objetivo é fortalecer a comu-
nicação entre a Administração e 
os munícipes, através de reuniões 
públicas com a Prefeitura para 
identi� car as prioridades de obras, 
ações e serviços prioritários. Toda 
organização � cará a cargo da ad-
ministração municipal, como 
acontece em Salvador (BA) e Cha-
pecó (SC), com resultados bastan-
te satisfatórios.

 

Reforma no Gabinete
 A Reforma Administrativa de 

Cubatão desmembrou o coman-
do do gabinete. Renata Almeida 
(foto) assumiu a che� a de gabinete 
e vai cuidar da parte institucional, 
incluindo expediente e acompa-
nhamento das demandas das se-

cretarias. Ficou 
melhor para o 
secretário de 
Governo Ce-
sar Nascimen-
to que, menos 
atarefado,  vai 
cuidar exclu-
sivamente da 
parte política, 
onde tem mais 
habilidade.

 

Denúncia no MP
Priscila (Pyttyka) Lima foi ao 

MP denunciar que a Câmara es-
taria privilegiando indevidamente 
o segmento evangélico. Na repre-
sentação contra o presidente, ela 
questiona o adiantamento de R$ 4 
mil para o Ato Solene do dia do 
Círculo da Oração, organizado por 
Aguinaldo Araújo, Érika Verçosa 
e Wilson Pio. Por � m argumenta 
que, na hipótese de se considerar 
o Ato legal, ‘que se recomende aos 
vereadores contemplar manifesta-
ções de outras crenças, tomando 
as providências cabíveis’.

Esvaziando o PDT
O advogado Passarelli Júnior 

deixou a vice-presidência e saiu 
do PDT em Cubatão, evitando a 
possibilidade de assumir a presi-
dência no lugar de Flávio que está 
nos EUA. E parece que deixou a 
porteira aberta: nos bastidores co-
menta-se que o vereador Queixão 
já é aguardado no ninho tucano 
para buscar a reeleição. Neste ce-
nário seria difícil imagina a per-
manência de Aguinaldo Araújo, 
diante da di� culdade que os par-
tidos terão de montar chapa com-
petitiva com o � m das coligações. 
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Eleições 2018

Ademário (Cubatão), Luiz 
Maurício (Peruíbe), Caio 
Matheus (Bertioga) e Mou-
rão (Praia Grande). A meta-
de dos prefeitos da Baixada já 
ergueu a bandeira em defesa 
da candidatura do também 
tucano João Doria.

Do outro lado, Valter Su-
man (Guarujá) e Pedro Gou-
vêa, (São Vicente) sustentam 
o palanque de Márcio Fran-
ça, do PSB. Mas marcham ao 
lado os também tucanos Pau-
lo Barbosa (Santos) e Marco 
Aurélio (Itanhaém) que em-
bora também do PSDB divi-
dem a preferência por Mar-

Dória e França 
‘racham’ 
a Baixada
Campanha começa na próxima semana. Em meio a uma grande indefi nição do 
eleitorado, a Baixada assistirá um embate especial: grande parte da força política 
está dividida entre o atual governador, que é da região e Doria, candidato do 
PSDB, que elegeu quase todos os prefeitos por aqui na última eleição

cio França e Alckmin, presidente.
Portanto Dória e França divi-

dem ao meio o apoio dos prefeitos 
da região (sob o imbróglio recente 
para o comando da cidade, Mon-
gaguá foi excluída da análise). O 
racha também tem suas rami� ca-
ções nas disputas para deputado 
estadual e federal: a maioria dos 
candidatos da Baixada está sob o 
guarda-chuvas das coligações en-
cabeçadas pelos principais desa-
fetos pela disputa ao governo do 
Estado.

Fora deste circuito o único 
partido com prefeito na Baixada 
é o MDB de Ska� , que tem a Pre-
feitura de São Vicente, mas que, 

evidentemente, não poderá contar 
com o apoio do prefeito, a� lhado 
político de Marcio França.

Condesb
O racha se tornou público em 

março, durante a disputa pela pre-
sidência do Conselho que reúne 
os prefeitos da Baixada. O ali-
nhamento de França com o então 
governador Alckmin, resultou na 
votação quase unânime dos con-
selheiros, representantes do Es-
tado, no candidato apoiado por 
França; Pedro Gouvêa. A derrota 
de Luiz Maurício, foi atribuída a 
Dória, expondo a preferência de 
Alckmin.

O então prefeito de São Paulo 
tinha o compromisso de apoiar 
Geraldo presidente e França go-
vernador, mas se movimentou 
tentando a indicação para presi-
dência no lugar de Alckmin. Não 
conseguiu e decidiu concorrer ao 
Estado, ‘magoando o coração’ dos 
dois principais aliados, da última 
eleição.

 
Dois na disputa
Dois candidatos a governador 

tem domicílio eleitoral na região. 
Além do vicentino França, que 
tenta a reeleição, o guarujaen-
se Claudio Fernando Aguiar, do 
PMN.
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Adriano Costa e Silva (DC)
O candidato do DC - Democracia 
Cristã (anti go PSDC) é major do 
exército e está nas forças arma-
das há 24 anos.  A cabo Fáti ma 
Pérola Negra será sua vice. A cha-
pa tem a benção de José Maria 
Eymael, fi gura carimbada na polí-
ti ca e candidato à presidência.

Cláudio Fernando Aguiar (PMN)
O guarujaense concorre pela primeira 
vez a um cargo público eleti vo e, de 
cara, emplacou a extraordinária coli-
gação com o Parti do de Marina Silva, 
o que deve dar visibilidade à sua can-
didatura. O professor da Unaerp já foi 
secretário de Portos e Aeroportos em 
Santos e Desenvolvimento Econômi-
co no Guarujá. O vice é Roberto Cam-
pos, da Rede. Na disputa para depu-
tado, a chapa deve ter 10 candidatos 
na região.

Edson Dorta (PCO)
Natural de Campinas, tem atuação 
no movimento sindical e trabalha 
nos Correios desde 1994. Foi can-
didato a vice pelo PCO em 2010. A 
vice será Lilian Miranda, professo-
ra da rede pública, completando a 
chapa pura.

João Doria (PSDB)
Terá a missão de manter a hegemo-
nia tucana no Estado de São Paulo. 
O vice, Rodrigo Garcia, sacramenta 
a anti ga parceria com o DEM. Tam-
bém integram a coligação o PRB, 
PP, PSD e o PTC.
A coligação que terá o maior tempo 
de TV deve apresentar  na disputa 
para deputados, cerca de 15 candi-
datos, da região.

Lisete Arelaro (PSOL)
Professora na USP, onde já foi di-
retora. Ex secretaria de Educação 
em Diadema, e  trabalhou com 
Paulo Freire durante a gestão de 
Luiza Erundina. O vice será Maurí-
cio Costa, também do PSOL.
O parti do fará aliança com o PCB 
deve ter duas candidaturas ao 
legislati vo estadual e três para o 
federal, na Baixada.

Luiz Marinho (PT)
Ex-prefeito de São Bernardo do 
Campo, tem o desafi o de reverter a 
decadência eleitoral do PT em São 
Paulo desde 2016. A vice é psicóloga 
Ana Bock.
Na disputa para o legislati vo, terá 
apenas o PCdoB como aliado e 
com cerca de quatro candidatos 
na Região.

Marcelo Cândido (PDT)
Na últi ma hora, o PDT rompeu com 
Marcio França e ofi cializou a can-
didatura de Marcelo Cândido, ex-
-prefeito de Suzano. Gleides Sodré, 
presidente da Associação Mulher 
Trabalhista (AMT), será a vice.
Com o rompimento, o parti do fará 
voo solo tanto para o Executi vo 
quanto para o legislati vo.

Márcio França (PSB)
Tem a maior coligação: PSB, PTB, 
PPS, PR, PV, PROS, Patriota, Pode-
mos, Solidariedade, PHS, PPL, PSC, 
PMB e PRP, e o segundo maior tem-
po de TV e rádio na propaganda 
eleitoral. A coligação também deve 
apresentar o maior número de can-
didatos à deputado na região: cerca 
de 20.
A vice na chapa é a coronel Eliane 
Nikoluk (PTB).Paulo Skaf (MDB)

O presidente licenciado da Fiesp 
faz sua terceira tentati va ao go-
verno do Estado e, neste cenário, 
é o único dos 12 candidatos que 
já disputou uma eleição para o 
cargo. O MDB vai para a disputa 
com chapa pura, tendo a coro-
nel da PM Carla Danielle Basson 
como vice.
O parti do terá na região seis can-
didatos ao legislati vo.

Rodrigo Tavares (PRTB)
Com a benção do caricato Levi Fide-
lix, do ‘Aerotrem’, o PRTB apresen-
ta o advogado de 37 anos, para o 
Governo de São Paulo. Chapa pura 
com Jairo Glikson, de vice .

Rogério Chequer (NOVO)
O parti do Novo, que chega pela pri-
meira vez para eleições nacionais, O 
ex-líder do Vem Pra Rua (VPR), Che-
quer deixou o grupo e se fi liou no 
fi nal do ano passado. Ele defende a 
privati zação de estatais.  A vice será 
Andrea Menezes. Com dois candi-
datos a deputado federal e quatro 
para estadual na Região, o parti do 
terá chapa pura.

Toninho Ferreira (PSTU)
O advogado e ex-metalúrgico, foi 
dirigente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São José dos Campos. 
A vice será a professora Ariana 
Gonçalves, em chapa pura.
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 12 partidos anunciam candidatos ao governo do Estado
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Rodrigo Alemão: mudança nas bocas de lobo
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indi-

cação junto à mesa da Câmara solicitando que sejam feitas 
gestões junto aos setores competentes para que as atuais 
tampas de bueiro (boca de lobo) sejam substituídas em 
toda a Cidade.

De acordo com o vereador, as novas bocas de lobo, que 
serão feitas de concreto, substituirão as atuais, de ferro, que 
estão sendo furtadas. Com o bueiro aberto, ele se torna um 
risco a população, já que pode causar acidentes e ferimentos. 
A indicação foi encaminhada aos setores competentes.

Aguinaldo Araújo mudança no transporte intermunicipal
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indicação 

junto à mesa da Câmara solicitando que sejam feitas gestões 
junto aos órgãos competentes a fi m de alterar o itinerário dos 
ônibus intermunicipais que fazem o trajeto entre São Paulo e 
Cubatão.

De acordo com o vereador, o trajeto ideal levaria os ôni-
bus até a Praça Ideal Alonso, na Ponte Nova, atendendo me-
lhor os bairros do Jardim Casqueiro e Ponte Nova, já que 
ambos têm grande extensão territorial. A indicação foi enca-
minhada aos setores competentes.

Rafael Tucla quer política de integridade
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou projeto de 

lei que institui a Política Municipal da Transparência, 
Integridade, Prevenção e Combate à Corrupção. A lei 
tem por objetivo instituir uma política permanente de 
transparência dos atos públicos e promover o combate 

constante à corrupção de forma preventiva e efi ciente.
O projeto de lei protocolado esta semana será ana-

lisado pelas Comissões da Câmara e na sequência será 
colocado em discussão para votação dos demais verea-
dores. 

As informações desta coluna são de responsabilidade das assessorias dos vereadores de Cubatão 

Lalá solicita drenagem de esgoto no Sítio Novo
Após diversas reclamações dos moradores do Sítio 

Novo, o vereador Lalá (SD) solicitou à Prefeitura que 
realize serviço de manutenção no esgoto do local, em es-
pecial na Rua Santa Filomena, que sofre com a falta do 
serviço. 

Em o ofício enviado ao Executivo, o vereador destacou 
a necessidade da manutenção no esgoto no bairro, a fi m 
de resolver a drenagem e a difi culdade de escoamento que 
ocorrem durante os dias de chuvas. O ofício foi entregue 
aos setores competentes.

Marcinho cobra agilidade em exames médicos
O vereador Marcinho (PSB) esteve recentemente em vi-

sita ao Hospital Municipal, acompanhando o atendimento 
médico e a realizações de exames. Nessa visita, o vereador 
ouviu reclamações de vários munícipes por conta da falta de 
realização de exames de ultrassonografi a, raio - x, hemogra-

ma, entre outros. 
O vereador conseguiu identifi car falhas vinda da regu-

lação de vagas, feita pela secretaria de Saúde e solicitou 
junto à pasta explicações pela falta de agenda de exames 
não enviada pela regulação de vagas.

Legislativo
Canudos de plástico estão proibidos

Duas cidades da Baixa-
da já decretaram: nada de 
canudos plásticos por aqui. 
Em Santos, a primeira cidade 
a aprovar a medida, a lei foi 
sancionada no último dia 31 
de julho. Segundo a Prefeitu-
ra, a medida tem objetivo de  
preservar o meio ambiente 
por meio da redução do des-
carte de produtos plásticos, 

cujo processo de decomposi-
ção pode levar até 400 anos.

Segundo a lei, ela entra 
em vigor em 2019. Os comer-
ciantes de Santos terão todo 
o segundo semestre de 2018 
para fazer a transição do ca-
nudo de plástico para um fei-
to com papel, metal ou vidro, 
sempre embalados em papel, 
conforme prevê a lei. A mul-

A guerra contra os canudos
A iniciativa começou no Rio de Janeiro e as multas por lá 

são mais severas. O infrator é intimado a substituir o produ-
to no prazo de 60 dias. Para quem descumprir a lei, as multas 
podem chegar a R$ 6 mil. Outra cidade que está em vias de 
proibir o uso de canudos plásticos é São Paulo. O projeto está 
em tramitação na Câmara. 

A ideia da proibição surgiu após a Ong Ocean Conser-
vancy, sediada nos Estados Unidos, divulga dados sobre a 
coleta de lixo nos mares e oceanos do planeta. Segundo o 
relatório, o canundo plástico é foi o 7º item mais encontrado 
nos oceanos de todo o mundo em 2017.

ta para quem desrespeitar a 
nova regra varia de R$ 500 a 
R$ 1 mil. 

Já no Guarujá, a lei que 
proíbe os canudos de plástico 
foi aprovada na Câmara de 
Vereadores nesta terça (07). A 
proposta segue a mesma linha 
da lei santista: os canudos de 
vidro, papel e metal seguem 
liberados, desde que embala-

dos em material reciclável. 
O projeto segue para san-

ção do prefeito Válter Suman 
e a lei começa a valer assim 
que for publicada no diário 
ofi cial do Município. Em caso 
de descumprimento, estão 
previstas advertências, multas 
que variam entre R$ 500 e R$ 
1000 e até fechamento do es-
tabelecimento.

Respeita o Ciclista

Comissão da OAB encaminha acordo 
para ciclistas utilizarem o SAI

Uma audiência no Fórum 
de Cubatão na semana pas-
sada garantiu mais uma vitó-
ria na guerra que vem sendo 
travada há algum tempo en-
tre ciclistas e a Ecovias, con-
cessionária responsável pelo 
Sistema Anchieta Imigrantes 
(SAI).

A Comissão Especial de 
Estudos da Mobilidade Ciclís-
tica da OAB-SP encaminhou 
acordo para que seja viabili-
zado uma forma segura para 
que os ciclistas utilizem as 
rodovias do SAI. “O acordo 
é considerado uma vitória, 
já que abre um dialogo sobre 
uma discussão que vem se ar-
rastando no âmbito judicial”, 
comenta  o advogado Osval-
do Passarelli Jr, membro da 
comissão especial da OAB-SP.

Passarelli argumenta que 

a audiência foi de conciliação 
e botou fi m a uma ação que 
a Ecovias ingressou no ano 
passado e que, em um deter-
minado momento, causou a 
detenção de diversos ciclistas 
que tentaram descer a serra. 
“É momento de ouvir todas as 
partes interessadas pra bus-
carmos consenso visando ga-
rantir a segurança dos ciclis-
tas no percurso”, completou.

Outro avanço relevante,  
fruto da audiência, foi agen-
dado um passeio ciclístico 
pela serra do mar em dezem-
bro. Os ciclistas virão da ca-
pital para o litoral pela Via 
Anchieta. A expectativa da 
comissão da OAB e dos mo-
vimentos de ciclistas da capi-
tal e do litoral é de que cerca 
de 30 mil ciclistas participem 
desse passeio. 

Comissão da OAB posa para foto após audiência realizada. Da esq. para dir: 
Osvaldo Passarelli Jr, Aparecido Medeiros (presidente), Kristofer Oliveira, João Frederico, Edu-
ardo Gomes, José Nicolla e George Queiroz, membros da Comissão.
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Celebrando o retorno às aulas, a Escola ABC Infantil recebeu os alunos de forma 
muito especial. O Mickey e a Minnie estiveram na escola no último dia 02 e pro-
porcionaram um dia cheio de magia e sorrisos para os pequenos em seu primeiro 
dia de aula, que puderam abraçar, tirar fotos, brincar e se divertir com os ratos mais 
famosos do planeta.

Participação especial na volta às aulas ABC

Esportes

A equipe cubatense 
“Ondas da Ginástica”, 

conquistou grandes 
feitos no Torneio Me-
tropolitano de Ginás-

tica Rítmica, realizado 
no dia 28 de julho, no 

ginásio do São Pau-
lo Futebol Clube, na 

capital. A equipe, que 
levou cerca de 40 atle-
tas para a competição, 
ganhou destaque com 
medalhas nas catego-

rias pré-infantil, in-
fantil e adulto. 

Parabéns meninas!

Olimpíada Estudantil 
agita estudantes do Guarujá

Prefeitura retoma competição como forma de incentivo ao esporte nas escolas. Abertura contou 
com a presença da campeã olímpica e mundial de volei Hélia Rogério, a Fofão.

Na última terça (7), Gua-
rujá deu o pontapé inicial da 
1ª Olimpíada Estudantil Mu-
nicipal, atividade que retorna 
do calendário da Cidade. A 
abertura ocorreu no Ginásio 
do Tejereba.

A cerimônia contou com 
a presença da ex-jogadora de 
vôlei, medalhista olímpica e 

campeã mundial Hélia Ro-
gério, a “Fofão”, que falou da 
importância da integração 
entre a escola e o esporte. 
“Fui descoberta na escola, o 
que me motivou muito por-
que eu nem sabia que poderia 
ser uma atleta. E tudo come-
ça na escola, de lá podem sair 
grandes atletas e pessoas”.

Durante a abertura, o mascote da Olimpíada foi apre-
sentado: o dragão Mobrý. O desenho do mascote é de 
Yuli Rodrigues Ikehara, do 9º ano da EM Lucimara de Je-
sus e nasceu através de um concurso feito com alunos da 
rede municipal. “Estou bem feliz por ganhar o concurso. 
Gosto de mangás e pensei no dragão porque o mapa de 
Guarujá é em formato de um dragão”, fi naliza. 

Mascote da Olimpíada 
A 1ª Olimpíada Estudan-

til Municipal reúne cerca de 
1.250 alunos, de 26 unidades 
do ensino. Orgulhoso, o pre-
feito Válter Suman, lembrou 
da época em que era estudan-
te. “No meu tempo gostava 
muito de praticar esportes. 
Quando pequeno cheguei a 
participar de olimpíadas es-

colares. Parabéns a todos os 
envolvidos neste grandioso 
evento”, declarou.

Serão duas etapas: a pri-
meira vai até 29 de agosto e 
contempla alunos do ensino 
fundamental II (6º ao 9º ano). 
A segunda etapa acontece em 
outubro e é para os alunos do 
fundamental I (1º ao 5º ano).
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19 anos do Acontece

Tudo pronto 
para o nosso 
GRANDE BAILE

E você, já sabe 
o que vai vestir?

Para os homens, 
um terno bem 
alinhado é a 
pedida certa. E dá 
para aproveitar 
os acessórios de 
acordo com seu 
estilo. Um terno 
escuro, uma bela 
gravata e sapato 
são sufi cientes.

Já estamos em 
contagem regressiva! 
Neste sábado, 11 de 
agosto, acontece a 10ª 
edição do tradicional 
e badaladíssimo Baile 
do Acontece.

O Acontece celebra 
19 anos de trajetória 
com o jornal impres-
so, e comemora tam-
bém a expansão com 
o portal www.aconte-
cedigital.com.br, que 
foi remodelado e está 
mais leve, dinâmico e 
interativo.

São quase duas dé-
cadas com o compro-
misso de democratizar 
o acesso à notícia de 
qualidade, visando, 

através da informação, o 
bem-estar social, o desen-
volvimento sustentável e a 
melhora da qualidade de 
vida da região.

Os convites, que são limi-
tados e já foram encerrados, 
dão direito a bu� et comple-
to, com jantar caprichado 
do Freitas Gouveia bu� et. O 
som � ca por conta da banda 
Os Fabrícios, que traz no re-
pertório sucessos das déca-
das de 70 até os dias atuais. 
Eles garantem que esse ano, 
o repertório terá surpresas.

Como lembrança dessa 
noite espetacular, a galera 
da Click Smile estará lá com 
uma cabine fotográ� ca in-
terativa, para todo mundo 
registrar o momento com os 

A festa 
acontece na 

Acic (Rua Bahia, 
171, Vila Paulista) 

a partir das 21 
horas.

 Informações 
com Jaque 

Barbosa 
através do  

13 97414-8664.

amigos e família, em clima 
de muita diversão.

A cabine estará equipada 
com máscaras, óculos e ou-
tros acessórios para tornar as 
fotos ainda mais divertidas. 
E elas � cam prontas na hora. 

Promoção
O Atêlie Toque de Elegância está dan-

do desconto de 15 a 25% no aluguel dos 
vestidos para aquelas que vão ao Baile do 
Acontece. Já o Lounge Mari Assis, também 
entrou no clima de festa com preço espe-
cial  para quem apresentar o voucher de 
desconto que está no convite do baile.

Já para as mulheres, 
a dica é escolher um 
vestido com um bom 

caimento, uma cor 
que realce os traços 
do rosto e as linhas 

do corpo. O preto 
clássico sempre é 

uma carta na man-
ga, mas deixamos  a 

foto ao lado, como 
exemplo de vestido 
que pode ser usado 

no jantar. O longo é o 
queridinho da maio-

ria das mulheres, mas 
tem espaço  para um 

longuete cheio de 
classe e estilo

Ateliê Toque de Elegância
Rua São Paulo, 320, sala 11 
Cubatão (13) 3361-6890/ 
99727-8883.

Lounge Mari Assis 
Rua Brigadeiro José Vicente 
de Faria Lima, 215, Vila Nova 
Cubatão. Info: 98104-0857

Feijoada Solidária
No próximo dia 19 de 

agosto, a Loja Acácia de 
Cubatão promove a pri-
meida edição da Feijoa-
da Solidária, que começa 
12:30 no salão nobre da 
Acic (Rua Bahia, 163, Vila 
Paulista).

O convite custa R$ 
30,00 por pessoa e dá di-
reito à feijoada. As bebidas 
são vendidas a parte. 

A Loja Acácia usará 
parte da renda arrecadada 
no evento para causas so-
ciais da Cidade.

Os convites podem ser 
comprados no Chaveiro 
Balula (Rua Manoel Jorge, 
155), na Foto Zoom (Rua 
Armando Salles de Olivei-
ra, 160) e na portaria do 
evento. 

Coral Zanzalá 
no Lar Fraterno
Celebrando o dia dos 

pais, o Coral Zanzalá faz 
uma apresentação especial 
neste sábado (11), a partir 
das 10 horas da manhã, no 
Lar Fraterno de Cubatão.

O repertório foi prepa-
rado especialmente para 
esta data e está rechado de 
canções da  MPB, samba-
-canção e até baião para 
proporcionar aos idosos 
e seus familiares um mo-
mento especial e de muitas 
recordações.

O Lar Fraterno é uma 
entidade sem � ns lucrati-
vos de amparo que atual-
mente atende 25 idosos e 
foi fundada em 1981. Fica 
na Av. Joaquim M. Couto, 
1130 em Cubatão.
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editais de casamento
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

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 com 
2 quartos

• Apartamento 
Jd. Casqueiro - 2 
quartos

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - pisci-
na - garagem p/ 
três veículos

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

LOCAÇÃO

• Apartamento Jd. Cas-
queiro R$1.000,00 
(PACOTE).

• Apto João Marion 
com 1 dormitório 
R$900,00 (PACOTE)

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

• Apto Jd. São Fran-
cisco 2 dormitórios 
R$850,00 (PACOTE)

• Sobrado na 
Ponte Nova, Mobi-
liado 3 dormitórios 
e 1 suíte Ref: 1451 
- R$2.000,00.

• Triplex na Ponte 
Nova com 3 dormitó-
rios R$1.700,00.

• Galpão frente ao 
Centro Esporti 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 dormitó-
rios Praia Grande, c/ salão de 
festas e piscina. R$225.000,00.

• Sobreposta baixa no bairro 
Jardim Casqueiro. 3 dormitó-
rios, 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.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: SERGIO 
FABRICIO SIMÕES VICENTINI e JANETE MILCZUK. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, empresário, 
RG n.º 25568873 - SSP/SP, CPF n.º 16952091840, com 43 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e sete de 
setembro de mil novecentos e setenta e quatro (27/09/1974), 
residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 90, Bloco 2, Ap.12, Jar-
dim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO BATISTA VICENTINI, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 86 anos de idade, 
residente em PERUÍBE - SP e de FLORINDA SIMÕES, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SPDivorciado de Adriana Maria Marvejol 
Vicenti ni, conforme sentença datada aos 15/03/2017, proferida 
pelo Juiz de Direito da 3ªVara da Família e Sucessões de Santos-
-SP, nos autos do processo de nº1027857-45.2015.8.26.0562. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
empresária, RG n.º 37947697 - SSP/SP, CPF n.º 27463526801, com 
39 anos de idade, natural de Santana - Cruz Machado - PR, nasci-
da no dia quatro de outubro de mil novecentos e setenta e oito 
(04/10/1978), residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 90, Bloco 2, 
Ap.12, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de CLAUDIO MILCZUK, 
de nacionalidade brasileira, agricultor, com 56 anos de idade, resi-
dente em Santana - Cruz Machado - PR e de EMILIA MILCZUK, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente 
em Santana - Cruz Machado - PR. Divorciada de Manoel Messias 
Barros de Souza, conforme sentença datada aos 22/07/2016, pro-
ferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos 
autos de nº1003076-73.2016.8.26.0157. Se alguem souber de al-
gum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de agosto 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 DOS 
REIS ROMÃO e LILIANE CARDOSO DOS SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, RG n.º 561859073 - SSP/SP, CPF n.º 50177653876, com 19 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 193, 
fl s. nº 144, Termo nº 59054), nascido no dia trinta de janeiro de mil 
novecentos e noventa e nove (30/01/1999), residente na Rua 18, 
71, fundos, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ CLAUDIO ROMÃO, de 
nacionalidade brasileira, soldador, com 42 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de EDISONIA MARIA DOS REIS NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, faxineira, com 39 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciada, operadora de telemarketi ng, RG n.º 599150609 
- SSP/SP, CPF n.º 06151479505, com 21 anos de idade, natural de 
ESTÂNCIA - SE, nascida no dia vinte e três de dezembro de mil no-
vecentos e noventa e seis (23/12/1996), residente na Rua 18, 71, 
fundos, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ FERNANDES DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 54 anos 
de idade, residente em ESTÂNCIA - SE e de CLEMILDES CARDOSO 
FONTES DIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de 
idade, residente em ESTÂNCIA - SE. Divorciada de Anderson São 
Pedro Sales, conforme sentença datada de 02/04/2018, proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Foro desta Comarca, nos 
autos de N°1004112-19.2017.8.26.0157. Se alguem souber de al-
gum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de agosto 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: ÍTALO GEOVANIO MONTEIRO e LUCIANA SILVA DE 
LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, montador de andaime, RG n.º 306637820 - SSP/
SP, CPF n.º 31305515811, com 35 anos de idade, natural de 
MORADA NOVA - CE, nascido no dia sete de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e três (07/02/1983), residente na 
Rua Maria Graziela, 273, apto.12, Jardim Casqueiro, Cuba-
tão - SP, fi lho de PEDRO MONTEIRO DA SILVA, montador de 
andaime, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de LUIZA DE MARILAC BELMINO, domésti ca, com 56 anos 
de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Alaide dos 
Santos Barroso, conforme sentença datada de 03/10/2017, 
proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº1003442-78.2017.8.26.0157. Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
assistente administrati va, RG n.º 351471820 - SSP/SP, CPF 
n.º 31419344870, com 36 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia vinte e quatro de setembro de mil 
novecentos e oitenta e um (24/09/1981), residente na Rua 
Maria Graziela, 273, apto.12, Jardim Casqueiro, Cubatão - 
SP, fi lha de NILTON CANDIDO LIMA, vigilante, com 68 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de AURENI SILVA DE 
LIMA, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Divorciada de Miguel Orlando Casas Cubelo, conforme 
senteça datada de 12/07/2017, proferida pelo Juiz de Direito 
da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0000749-
12.2015.8.26.0157. 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, 01 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: THIAGO 
LIRA SILVA e LUCIANE FERREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de eletromecânica, 
RG n.º 46016174X - SSP/SP, CPF n.º 36488052829, com 29 anos de 
idade, natural de ARAPIRACA - AL, nascido no dia primeiro de maio 
de mil novecentos e oitenta e nove (01/05/1989), residente na RUA 
Padre Primo Maria Vieira, 158, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, fi lho 
de CICERO SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
do, com 65 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MA-
RIA DE LOURDES LIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 68 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, 
RG n.º 334337756 - SSP/SP, CPF n.º 31200270819, com 35 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e três (28/02/1983), residente na 
RUA Padre Primo Maria Vieira, 158, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, 
fi lha de ALFREDO FERREIRA DOS SANTOS, falecido há 15 anos e de 
JOVENITA MARIA DOS SANTOS, falecida há 08 anos. Divorciada de 
Iran Araujo de Oliveira, conforme sentença datada aos 03/07/2007, 
proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Judicial da Comarca de 
Cubatão-SP, nos autos de nº344/2007. Se alguem souber de al-
gum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de agosto 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: WELLINGTON 
CLEMENTINO DA SILVA e LAÍS MARTINS DE OLIVEIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, Garçom, RG n.º 
342495604 - SSP/SP, CPF n.º 30125972806, com 36 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de setembro 
de mil novecentos e oitenta e um (24/09/1981), residente na Rua 
Pastor Pedro Rosalino de Carvalho, 379, Ilha Caraguatá, Cubatão - 
SP, fi lho de JOAB ROMÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ca-
minhoneiro, com 63 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de 
JACINTA MARIA CLEMENTINO DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, auxiliar de limpeza, com 60 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SPDivorciado de Joice de Lima Badaró, conforme sentença 
datada de 23/06/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara do 
Foro desta Comarca, nos autos de nº0002815-96.2014.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicu-
re, RG n.º 450552755 - SSP/SP, CPF n.º 37316344814, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 132, fl s. nº 66, 
Termo nº 34698), nascida no dia cinco de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e oito (05/12/1988), residente na Rua Pastor Pedro 
Rosalino de Carvalho, 379, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de 
ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, ajudan-
te, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDILEUSA 
DO NASCIMENTO MARTINS, falecida há 8 anos. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presen-
te para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: FAGNER 
SANTOS DOS PRAZERES e EDNA BATISTA DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG 
n.º 37708721X - SSP/SP, CPF n.º 33650672804, com 33 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 104, fl s. nº 
252, Termo nº 23742), nascido no dia doze de setembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (12/09/1984), residente na Rua 
Roney Gochi, bl.220, apt.2 B, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho de 
CARLOS MARTINS DOS PRAZERES, desaparecido há 15 anos e de 
CELICIA AMARO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, 
RG n.º 403000294 - SSP/SP, CPF n.º 30584394829, com 38 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de mar-
ço de mil novecentos e oitenta (14/03/1980), residente na Rua 
Roney Gochi, bl.220, apt.C12, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha de 
ELPIDIO SOARES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pintor, 
com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MINERVINA 
BATISTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de André Ferreira 
dos Santos, conforme sentença datada de 16/05/2017, proferida 
pela MM. Juíza de Direiro da 4ª Vara do Foro e Cubatão-SP, nos 
autos de N°1001636-08.2017.8.26.0157. Se alguem souber de al-
gum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de agosto 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: ALEX DE OLIVEIRA CARVALHO e MARCIA APA-
RECIDA ALVES DE QUEIROZ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilha-
deira, RG n.º 437929279 - SSP/SP, CPF n.º 35001626811, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 112, fl s. nº 011, Termo nº 26684), nascido no dia 
vinte e cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (25/11/1985), residente na Rua Caminho São Leo-
poldo, 278, fundos, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de CICERO BEZERRA DE CARVALHO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP e de GEUDES GOMES DE OLIVEI-
RA, de nacionalidade brasileira, manicure, com 53 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, 
RG n.º 288658292 - SSP/SP, CPF n.º 27848619885, com 
39 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 61, fl s. nº 39, Termo nº 6415), nascida no dia 
sete de setembro de mil novecentos e setenta e oito 
(07/09/1978), residente na Rua Caminho São Leopol-
do, 278, fundos, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
MARIA ALVES DE QUEIROZ, falecida há 10 anos. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.  

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
MARCIO JACINTO BELO e MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, ajudante, RG n.º 441510528 - SSP/SP, CPF n.º 
29875953873, com 40 anos de idade, natural de SÃO PAULO - 
SP, nascido no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e oito (17/02/1978), residente na Rua Maria Alta de 
Oliveira Ventura, 08, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSÉ BELO FILHO, de nacionalidade brasileira, aposenta-
do, com 59 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de 
SUELY JACINTO BELO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
53 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SPDivorciado 
de Renata Michelle Rosa Lona, conforme sentença datada de 
28/05/2018, proferida pelo Juiz de Direito do Centro Judiciá-
rio de Solução de Confl itos e Cidadania da Comarca de Praia 
Grande-SP, nos autos de nº0005199-03.2018.8.26.0477.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 270056439 - SSP/SP, CPF n.º 24807669850, com 
58 anos de idade, natural de SANTALUZ - BA (Santaluz-BA  
Livro nº 2, fl s. nº 82, Termo nº 2555), nascida no dia doze 
de fevereiro de mil novecentos e sessenta (12/02/1960), 
residente na Rua Maria Alta de Oliveira Ventura, 08, Jardim 
Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL FERNANDES DOS 
SANTOS, falecido há 10 anos e de MARIA SEBASTIANA CON-
CEIÇÃO, falecida há 7 anos. 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, 02 de agosto 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 CLEVERTON DE ARAGÃO e ANA PAU-
LA TEIXEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, pintor industrial, RG n.º 509181454 
- SSP/SP, CPF n.º 80678637504, com 41 anos de idade, 
natural de GRACHO CARDOSO - SE (Gracho Cardoso-SE  
Livro nº 10, fl s. nº 123, Termo nº 737), nascido no dia 
vinte e sete de agosto de mil novecentos e setenta e 
seis (27/08/1976), residente na Avenida Principal, 4555, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MARIA PUREZA 
DE ARAGÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 76 anos de idade, residente em FEIRA DE SAN-
TANA - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 217830006 - SSP/
SP, CPF n.º 07011922830, com 48 anos de idade, na-
tural de SÃO CAETANO DO SUL - SP (São Caetano do 
Sul  Livro nº 116, fl s. nº 231, Termo nº 107722), nas-
cida no dia vinte de setembro de mil novecentos e 
sessenta e nove (20/09/1969), residente na Avenida 
Principal, 4555, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
HELIO TEIXEIRA PINTO, falecido há 2 anos e de DEO-
LINDA FOGAÇA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 62 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, 02 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
EZEQUIEL ERNESTO DA SILVA e NÁGILA RAFAELE FERREIRA 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, ajudante, RG n.º 434492875 - SSP/SP, CPF n.º 
43559465842, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascido no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e 
noventa e sete (14/01/1997), residente na Rua Elias Zarzur, 
656, Água Fria, Cubatão - SP, fi lho de MARCELO ERNESTO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheiro, com 43 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SUELY CAR-
VALHO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, conferente, 
com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, au-
xiliar administrati va, RG n.º 498599401 - SSP/SP, CPF n.º 
41250259835, com 25 anos de idade, natural de ARACA-
TI - CE (Itaiçaba-CE  Livro nº 5, fl s. nº 105, Termo nº 3608), 
nascida no dia cinco de março de mil novecentos e noven-
ta e três (05/03/1993), residente na Rua Elias Zarzur, 656, 
Água Fria, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO EDILSON DOS 
SANTOS, aposentado, com 57 anos de idade, residente em 
ITAIÇABA - CE e de MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, do 
lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se al-
guem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a 
e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 02 de agosto 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: DANILO PEREIRA MAURI e ÉVELYN CAROLINE FERREIRA 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, motoboy, RG n.º 45695683 - SSP/SP, CPF n.º 
40254876838, com 21 anos de idade, natural de SANTOS - 
SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 208, fl s. nº 40, Termo 
nº 125283), nascido no dia sete de abril de mil novecentos 
e noventa e sete (07/04/1997), residente na Rua Moacir Ta-
rabam, 42, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de SERGIO LUIZ 
MAURI, de nacionalidade brasileira, motoboy, com 50 anos 
de idade, residente em Londres - EX e de WALDA HELENA 
PEREIRA MAURI, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, 
com 47 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, babá, RG 
n.º 57984819X - SSP/SP, CPF n.º 47527743808, com 19 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de 
junho de mil novecentos e noventa e nove (19/06/1999), re-
sidente na Rua Moacir Tarabam, 42, Ilha Caraguatá, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSENÍ PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, metalúrgico, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ISABEL CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, cozinheira, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. 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, 03 de agosto 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: EMERSON SANTOS OLIVEIRA e LETÍCIA BARROSO CRUZ. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, RG n.º 283643183 - SSP/SP, CPF n.º 32341087817 
, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (05/11/1984), residente na AVENIDA Manoel Santos 
Mesquita, 364, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO CE-
LESTINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA DO CARMO SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 441670660 - SSP/SP, CPF n.º 
36093348865, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia vinte e um de maio de mil novecentos e 
oitenta e oito (21/05/1988), residente na AVENIDA Manoel 
Santos Mesquita, 364, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de 
EDENILSON DA SILVA CRUZ, de nacionalidade brasileira, ele-
tricista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ELZA BARROSO, de nacionalidade brasileira, técnica de 
serviços administrati vos, com 59 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, 03 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
MARCONIS PAULO DA SILVA e MARIA DA GLÓRIA JERONIMO 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, ajudante, RG n.º 564820350 - SSP/SP, CPF n.º 
04610616432, com 36 anos de idade, natural de PALMARES 
- PE (Joaquim Nabuco-PE  Livro nº 06, fl s. nº 214, Termo nº 
5987), nascido no dia quinze de março de mil novecentos e 
oitenta e dois (15/03/1982), residente na RUA Rodovia Piaça-
quera, 65, KM, Manti queira, Cubatão - SP, fi lho de NIVALDO 
PAULO DA SILVA, falecido há 10 anos e de JOSEFA MARIA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 58 anos 
de idade, residente em JOAQUIM NABUCO - PE . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 331733614 - SSP/SP, CPF n.º 36750020801, com 36 anos 
de idade, natural de FLORES - PE (Flores-PE  Livro nº 61, fl s. 
nº 226, Termo nº 9504), nascida no dia quatro de abril de mil 
novecentos e oitenta e dois (04/04/1982), residente na RUA 
Rodovia Piaçaquera, 65, KM, Manti queira, Cubatão - SP, fi lha 
de EVARISTO FERREIRA DOS SANTOS, falecido há 12 anos e 
de ALAECÍ JERONIMO DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, auxiliar de limpeza, com 56 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 nes-
ta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.  

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALEX 
MOREIRA TAVARES e ELIANE APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecâ-
nico montador, RG n.º 44421859 - SSP/SP, CPF n.º 44586588837, 
com 24 anos de idade, natural de IBIÚNA - SP (Ibiúna-SP  Livro nº 
34, fl s. nº 51, Termo nº 21433), nascido no dia vinte e três de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa e quatro (23/02/1994), re-
sidente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 44, apto.34 bl.02, 
Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DIAS TAVARES, 
falecido há 03 anos e de CLARISSE MOREIRA TAVARES, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 498988697 - SSP/SP, CPF n.º 46358187805, 
com 23 anos de idade, natural de PIEDADE - SP (Piedade  Livro 
nº 74, fl s. nº 221, Termo nº 20640), nascida no dia vinte e nove 
de março de mil novecentos e noventa e cinco (29/03/1995), 
residente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 44, apto.34 
bl.02, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de FAUSTINO 
GARCIA DE SOUZA, falecido há 09 anos e de RUTH GONÇALVES 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de 
idade, residente em IBIÚNA - SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
WENDER NICACIO DE ALENCAR e CAMILA DA SILVA BARROS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
almoxarife, RG n.º 34746541 - SSP/SP, CPF n.º 219983318/65, 
com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Li-
vro nº 88, fl s. nº 335, Termo nº 17457), nascido no dia trinta 
de junho de mil novecentos e oitenta e dois (30/06/1982), 
residente na Rua Nicolau Cuqui, 262, casa 01, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO LUIZ COSTA DE ALENCAR, de 
nacionalidade brasileira, enfermeiro, com 65 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP e de MARLUCE NICACIO DE 
ALENCAR, falecida há 10 anos, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, psicopedagoga, RG n.º 288662039 - SSP/SP, CPF n.º 
22157205810, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oiten-
ta e quatro (28/04/1984), residente na Rua Nicolau Cuqui, 
262, casa 01, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ PER-
GENTINO DE BARROS FILHO, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ZULEIDE MIRANDA DA SILVA BARROS, de nacionalidade 
brasileira, enfermeira, com 54 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Divorciada de Antonio Passos Junior, conforme 
setença datada de 29/01/2015, proferida pelo Juiz de Direito 
da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0001125-
32.2014.8.26.0157. 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, 04 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCIO 
SIQUEIRA BEZERRA e GERLAINE RABELO DA SILVA FEITOSA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente téc-
nico, RG n.º 40519709 - SSP/SP, CPF n.º 33674253895, com 33 anos 
de idade, natural de JARINU - SP (Jarinu-SP  Livro nº 29, fl s. nº 174, 
Termo nº 1381), nascido no dia vinte e nove de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (29/01/1985), residente na Rua Acácia 
dos Santos Pereira, 570, apt.404, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de 
SEVERINO BEZERRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
63 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de LEONICE 
TENORIO SIQUEIRA BEZERRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 62 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
caixa, RG n.º 485639300 - SSP/SP, CPF n.º 39580843899, com 28 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 142, 
fl s. nº 161, Termo nº 38773), nascida no dia dois de junho de mil 
novecentos e noventa (02/06/1990), residente na Rua Acácia dos 
Santos Pereira, 570, apt.404, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de GIL-
VAN LAURENTINO FEITOSA, de nacionalidade brasileira, soldador, 
com 52 anos de idade, residente em MACEIÓ - AL e de FRANCIS-
CA RABELO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de agosto 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: OSMAR MIRANDA e SOLANGE ROSA DE MELO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, moto-
rista, RG n.º 22873341 - SSP/SP, CPF n.º 16978567809, com 
47 anos de idade, natural de JALES - SP, nascido no dia seis 
de setembro de mil novecentos e setenta (06/09/1970), 
residente na Rua São José, 215, Vila São José, Cubatão - SP, 
fi lho de LEOPOLDINO MIRANDA, falecido há 4 anos e de SE-
BASTIANA GARCIA MIRANDA, do lar, com 72 anos de idade, 
residente em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SPDivorciado de 
Rosana Oshima conforme sentença datada de 20/10/2016, 
proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara de Família e Suces-
sões da Comarca de São José do Rio Preto-SP nos autos de 
nº1056932-53.2016.8.26.0576. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 202379115 
- SSP/SP, CPF n.º 07021818890, com 50 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de junho 
de mil novecentos e sessenta e oito (21/06/1968), residente 
na Rua São José, 215, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de 
DELCINO RIBEIRO DE MELO, falecido há 5 anos e de GUI-
LHERMINA ROSA DE MELO, do lar, com 74 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. 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, 06 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: GILBERTO 
GOMES DO COUTO e WANESSA SANTOS DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 
457600809 - SSP/SP, CPF n.º 22653681803, com 35 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 95, fl s. nº 129, Termo 
nº 20037), nascido no dia vinte de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (20/12/1982), residente na Rua Caminho São 
Luiz, 335, casa 3, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO 
TORRES DO COUTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA BENE-
DITA GOMES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 479003233 
- SSP/SP, CPF n.º 39980420839, com 26 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 271, fl s. nº 108, 
Termo nº 96103), nascida no dia seis de novembro de mil nove-
centos e noventa e um (06/11/1991), residente na Rua Caminho 
São Luiz, 335, casa 3, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de WAL-
TER NERES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de TELMA ALVES 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, merendeira, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JEFERSON 
SILVANO ALVES e MIRNA DA CUNHA FERNANDES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 
10958854 - SSP/SP, CPF n.º 01782944893, com 58 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de setembro de mil 
novecentos e cinquenta e nove (15/09/1959), residente na Rua 
Maria Graziela, 808, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO 
SILVANO ALVES, falecido há 15 anos e de MARIA DO CARMO DA 
SILVA ALVES, falecida há 2 anosDivorciado de Maria da Conceição 
Aparecida Barbosa, conforme sentença datada de 04/03/2015, 
proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara do Foro desta 
Comarca, nos autos de N°0008155-21.2014.8.26.0157.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, masso-
terapeuta, RG n.º 9918270 - SSP/SP, CPF n.º 88387500844, com 
60 anos de idade, natural de ITAJAÍ - SC, nascida no dia primeiro 
de janeiro de mil novecentos e cinquenta e oito (01/01/1958), 
residente na Rua Maria Graziela, 808, Jardim Casqueiro, Cuba-
tão - SP, fi lha de HERMENEGILDO REBELO DA CUNHA, falecido 
há 10 anos e de MARIA OLGA DA CUNHA, falecida há 10 anos. 
Divorciada de Waldir Fernandes, conforme sentença datada de 
19/05/2016, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da 
Família e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, nos autos 
de N°1005089-41.2015.8.26.0590. 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 agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: FABRÍCIO 
BATISTA DA SILVA e TALITA MOREIRA FERRO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, montador de andaime, 
RG n.º 36736441 - SSP/SP, CPF n.º 34203160898, com 33 anos de 
idade, natural de JUAZEIRO - BA, nascido no dia treze de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e quatro (13/09/1984), residente 
na Rua Arthur Bernardes, 251, Jardim Anchieta, Cubatão - SP, fi -
lho de FRANCISCO BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA DAS DORES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ven-
dedora, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivor-
ciado de Natali de Freitas Santana, conforme Escritura Pública, 
lavrada no 1º Tabelião de Notas desta Comarca, no livro n°196, 
pgs.039/040, aps 06/12/2013. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 473252958 - SSP/
SP, CPF n.º 33200895870, com 27 anos de idade, natural de SÃO 
VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 14, fl s. nº 42, Termo nº 
4923), nascida no dia nove de agosto de mil novecentos e noven-
ta (09/08/1990), residente na Rua Santa Luzia, 71, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de ISAIAS FERRO, falecido há 17 anos e de NATA-
LIA MOREIRA FERRO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
EDSON PEREIRA DOS SANTOS e SIMONE DOS SANTOS TAVA-
RES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, porteiro, RG n.º 34744816 - SSP/SP, CPF n.º 29611991827, 
com 39 anos de idade, natural de JEREMOABO - BA (Jere-
moabo - BA  Livro nº 08, fl s. nº 174, Termo nº 8747), nascido 
no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e setenta 
e nove (25/03/1979), residente na RUA Acácia dos Santos 
Pereira, 33, Casa B-1, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
MANOEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 80 anos de idade, residente em JEREMOABO - BA e 
de ENEDINA PEREIRA DOS SANTOS, falecida há 1 mês . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, copeira, 
RG n.º 412164991 - SSP/SP, CPF n.º 35777106838, com 35 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 76, fl s. nº 157, Termo nº 46890), nascida no dia qua-
tro de agosto de mil novecentos e oitenta e três (04/08/1983), 
residente na RUA Acácia dos Santos Pereira, 33, Casa B-1, 
Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de ILZO DA SILVA TAVARES, de 
nacionalidade brasileira, frenti sta, com 63 anos de idade, re-
sidente em TELÊMACO BORBA - PR e de MARIA EDLEUSA DOS 
SANTOS, falecida há 30 anos. Se alguém 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, 07 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: BRUNO 
DE AMORIM BORGES e SIMONE TELES DE SOUZA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, embalador, RG 
n.º 34509215 - SSP/SP, CPF n.º 22761418832, com 33 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e quatro (15/12/1984), residen-
te na RUA Josefa Araújo de Oliveira, 55, Bloco 4, Ap.44, Rubens 
Lara, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ANTONIO BORGES, de naciona-
lidade brasileira, caldeireiro, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ARLY APULINO DE AMORIM BORGES, de 
nacionalidade brasileira, aux. de serviços gerais, com 57 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 30663758 - 
SSP/SP, CPF n.º 32126451801, com 34 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia seis de outubro de mil novecentos 
e oitenta e três (06/10/1983), residente na RUA Josefa Araújo de 
Oliveira, 55, Bloco 4, Ap.44, Rubens Lara, Cubatão - SP, fi lha de AN-
TONIO SEVERINO DE SOUZA, falecido há 06 anos e de RITA TELES 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, manicure, com 50 anos 
de idade, residente em SÃO PAULO - SP. Se alguem souber de al-
gum 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 agosto 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: MARCELO COS-
ME DA SILVA e ROSIMEIRE CESAR FERREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 361336950 
- SSP/SP, CPF n.º 03300578710, com 46 anos de idade, natural de 
VOLTA REDONDA - RJ (Volta Redonda-1ªCircunscrição do 1º Distrito  
Livro nº 114, fl s. nº 65, Termo nº 50596), nascido no dia trinta de 
setembro de mil novecentos e setenta e um (30/09/1971), residen-
te na Rua Dom Idilio José Soares, 274, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho 
de GERALDO DONATO DA SILVA, falecido há 37 anos e de VITALI-
NA DAS DÔRES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
89 anos de idade, residente em VOLTA REDONDA - RJ . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica em raio 
x, RG n.º 428832003 - SSP/SP, CPF n.º 35060556824, com 31 anos 
de idade, natural de GUARULHOS - SP (Guarulhos - SP (1ºsubdis-
trito)  Livro nº 391, fl s. nº 248, Termo nº 208497), nascida no dia 
onze de junho de mil novecentos e oitenta e sete (11/06/1987), 
residente na Rua Dom Idilio José Soares, 274, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de SÉRGIO FERREIRA, falecido há 18 anos e de SEVERINA 
MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos 
de idade, residente em GUARULHOS - SP. Se alguem souber de al-
gum 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 agosto 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: HUGO LIMA 
DOS SANTOS e THAMIRES DO NASCIMENTO PEREIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 
557710832 - SSP/SP, CPF n.º 51594032807, com 18 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de maio de dois 
mil (26/05/2000), residente na Rua Marginal Imigrantes, 618, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lho de CICERO CASUSA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DE LIMA SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, falecida há 13 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 531775896 - SSP/
SP, CPF n.º 48361691863, com 19 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia vinte e quatro de setembro de mil novecen-
tos e noventa e oito (24/09/1998), residente na Rua Caminho São 
Leopoldo, 986, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ALTEMIR MAR-
CIO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA NOÊMIA DO NAS-
CIMENTO, de nacionalidade brasileira, ajudante de limpeza, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Desempregado, 
ofereço-me para 
serviços gerais:

Aroldo
988113117

• Pintura

• Faxina

• Jardinagem

• Aux. de Elétrica 
 e Hidraulica

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA VOTAÇÃO E REFORMA INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL DO GRUPO DE ESTUDOS 
ESPÍRITAS “A CAMINHO DA LUZ” (GEECAL) – CUBATÃO/SP.

O Grupo de Estudos Espíritas “A Caminho da Luz” – GEECAL, CNPJ n.° 62.288.568/0001-07, organização religiosa, sem fins lucrativos, com sede nesta cidade 
de Cubatão/SP, na Rua Dr. Fernando Costa, n.° 1.023, Bairro Vila Couto, devidamente registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documen-
tos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Cubatão/SP, através do presente requerimento de sua Diretoria Executiva, no uso de suas atribuições 
e prerrogativas estatutárias, nos termos do artigo 16, inciso I, artigo 20, inciso IV, e artigo 37 do Estatuto Social em vigor, CONVOCA, através do presente 
edital, todos os seus sócios fundadores e contribuintes quites com as suas obrigações estatutárias, consoante o artigo 14 do referido Estatuto Social, para 
participar da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede do GEECAL, às 15 (quinze) horas, do dia 16 (dezesseis) de setembro de 2018 (dois 
mil e dezoito), domingo, com a seguinte ordem do dia:
1. Votação e reforma integral do Estatuto Social do Grupo de Estudos Espíritas “A Caminho da Luz” – GEECAL, nos termos da legislação civil brasileira em vigor.
2. A Assembleia Geral Extraordinária será instalada regularmente, em primeira convocação, às 15 (quinze) horas, com a presença da maioria dos sócios quites 
com as suas obrigações estatutárias, e, em segunda convocação, com qualquer número de sócios presentes, uma hora depois, às 16 (dezesseis) horas, nos 
termos do artigo 17, parágrafo único, do Estatuto Social em vigor.
3. Consoante determina o artigo 37, caput, do Estatuto Social em vigor, o Estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, no todo ou em parte, em 
Assembleia Geral Extraordinária, convocada para esse fim, e nenhuma reforma será considerada aprovada sem que se obtenha, em primeira convocação, 
número de votos equivalente a 2/5 (dois quintos) do total de sócios quites e, em segunda convocação, com a presença mínima de 1/5 (um quinto) de sócios 
em pleno gozo dos seus direitos.
4. “Nenhuma reforma do Estatuto ou qualquer deliberação poderão alterar os fins do Grupo de Estudos Espíritas ‘A Caminho da Luz’ senão ampliando a sua 
ação doutrinária”, nos termos do artigo 37, parágrafo único, do Estatuto Social em vigor.

Cubatão/SP, 08 de agosto de 2018. 
CLAUDETE LOUZADA DE CAMPOS GONÇALVES – Presidente

SERGIO FERREIRA DE ALENCAR – Vice-Presidente
MARILENA GOUVEA DA SILVA VITTI – 1.ª Secretária

MARTA OLIVEIRA DE CARVALHO – 2.ª Secretária
MÁRCIA HELENA DOS SANTOS MENDES – 1.ª Tesoureira

NADIONE APARECIDA DA SILVA LEMOS ALENCAR – 2.ª Tesoureira
JOSÉ BRENO DOS SANTOS – Diretor de Patrimônio
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