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Baixada tem recorde
de candidatos a deputado

Sergio Leite 
assume presidência

Gade se 
destaca 
em SP

Líder 
do Suman

O vereador Sérgio 
Santa Cruz é o novo 
líder do governo, na 
Câmara do Guarujá. 
Ele substitui Toninho 
Salgado que assumiu 
a presidência da Uve-
bs, e continua na base 
governista 04

Faturando a segun-
da colocação, a escola 
de ginástica ritmica 
estreou na categoria 
adulta de nível avança-
do, em conjunto misto. 
O Torneio Metropo-
litano de Conjuntos 
aconteceu no São Pau-
lo Futebol Clube   04

O presidente da Usi-
minas foi nomeado 
nesta semana presi-
dente do conselho di-
retor do Instituto Aço 

POLÍTICA

Em meio ao clamor 
por renovação, políti-
cos da região já estão 

nas ruas. São 131 can-
didatos buscando uma 
cadeira de deputado 

federal ou estadual. 
Além dos candidatos 
‘de fora’, a pulverização 

dificulta a represen-
tatividade regional 
no Congresso e As-

sembleia Legislativa. 
Veja os nomes dos 
candidatos da região e 

seus respectivos apoios 
para o governo do 
Estado. 03

 ESPERANÇA

INSTITUTO AÇO BRASIL GINÁSTICA RITMICA

Ronald LopesPMC

Incêndio
na Vila

Continua a campanha de arrecadação de materiais para as vítimas do incêndio da Vila Esperança. Neste sábado haverá um plantão 
especial de entrega dos produtos arrecadados e assistência às famílias desabrigadas.06

Brasil. Posse aconteceu 
na última terça (21), 
em São Paulo, durante 
a abertura do Congres-
so Aço Brasil   02
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Santa Cruz é o líder do governo
O vereador Sérgio 

Santa Cruz, do PRB é o 
novo líder do prefeito 
Válter Suman, na Câma-
ra do Guarujá.

Ele substitui o ve-
reador Toninho Salga-
do (PSD), que deixou a 
função para se dedicar 
à presidência da União 

‘Meu FGTS Meu aluguel’, 
propõe senador

Se eleito senador, o can-
didato pelo Novo Diogo 
da Luz vai trabalhar pela 
implantação do programa 
que permitirá o uso do re-
curso do FGTS como � an-
ça e futuros pagamentos 
de aluguel. O candidato es-
teve na redação do Acon-
tece na quarta, dia em que 
a comitiva do Partido visi-
tou os principais veículos 

de comunicação da região.

Mudar pelo exemplo
O candidato rea� rmou 

o compromisso do Par-
tido de reduzir o uso de 
estrutura pública para o 
exercício do mandato. “Eu 
não vou usar os carros à 
disposição do senador, 
nem apartamento fun-
cional e o número de as-

sessores será reduzido ao 
essencial. Os legisladores 
eleitos pelo Novo usarão 
estrutura compartilhada, 
diminuindo o custo. Não 
precisaremos apontar para 
ninguém, o exemplo será 
constrangedor para quem 
usa este monte de ‘pen-
duricalhos às custas do di-
nheiro público”.

Municipalista
Caso chegue ao Senado 

a bandeira municipalis-
ta será reforçada: “a vida 
acontece no Município. É 
um desperdício, a maior 
parte da riqueza gerada na 
cidade ir pra Brasília, para 
depois ser redistribuída: 
caro e ine� caz. Numa país 
de extensão continental 
com cultura e necessida-
des diferentes,  os municí-
pios devem ter autonomia 
para decidir como atuar 
em questões prioritárias 
como a segurança, educa-
ção e o saneamento; bem 
como dentro de casa as 
famílias precisam ter auto-
nomia sobre a criação dos 
próprios � lhos. É este pen-
samento que levaremos 
para o Senado”, � naliza.

Diogo da Luz, candidato ao senado
pelo Novo

Jovens na Política

AEC promove debate 
entre candidatos 
a deputado da Baixada

A Associação de Estu-
dantes de Cubatão (AEC) 
promove neste sábado (25) 
um debate entre candidatos 
a deputado estadual e fede-
ral da Baixada. Estão con� r-
mados: Carina Vitral (PC-
doB), Damiel José (Novo), 
Débora Camilo (Psol), Kayo 
Amado (Rede) e Carlos 
Eduardo Kadu (PMN). O 
encontro acontece na OAB 
(Rua São Paulo, 260, Jd São 
Francisco), a partir das 15h. 
O evento é aberto ao públi-
co, com entrada  gratuita.

O critério adotado pela 
AEC para o convite dos can-
didatos é que eles sejam da 

Baixada e não estejam exer-
cendo mandato. 

O formato prevê con-
fronto direto entre os candi-
datos e perguntas do públi-
co via redes sociais. 

Os organizadores argu-
mentam que o debate pre-
tende estimular a discussão 
política na sociedade. “Ca-

recemos de políticas pú-
blicas para a juventude, e é 
oportuno trazer esse tema 
de volta para a pauta dos 
governos e da sociedade”.

Alimentos
No dia, a Associação es-

tará recebendo alimentos, 
para as vítimas do incêndio.

Próximo encontro
No dia 15 de setembro a AEC promoverá 

mais um encontro entre candidatos a depu-
tado em Cubatão, com a intenção de manter 
o tema na pauta dos políticos. O local e horá-
rio ainda serão divulgados pela organização.

Na redação

Marcel Nobrega

dos Vereadores da Baixada 
Santista – Uvebs, que tra-
balha a interlocução com 
as demais câmaras da re-
gião. Salgado continua na 
base aliada do governo.

Na última sessão, o pre-
feito rati� cou, através de 
ofício, o nome do novo lí-
der governista.

Câmara Guarujá

Marcel Nobrega

O presidente da Usimi-
nas, Sergio Leite assumiu 
nesta semana a presidência 
do Conselho Diretor do 
Instituto Aço Brasil, enti-
dade que reúne as princi-
pais indústrias siderúrgi-
cas do país. Leite, que até 
então ocupava o cargo de 
vice-presidente, passa a li-
derar o Conselho do Insti-
tuto, entre outros grandes 
desa� os, com a missão de 
sensibilizar as autoridades 
brasileiras para a adoção de 
medidas que façam frente à 

onda protecionista global, 
desencadeada a partir do 
anúncio da sobretaxação 
dos Estados Unidos para o 
aço e alumínio importados 
pelo país.

“Somos a favor do livre 
comércio e da isonomia. 
Sobretaxa não é um com-
portamento que pode ser 
aceito num contexto de li-
vre comércio. Precisamos 
re� etir se faz sentido o Bra-
sil ser um país liberal num 
mundo protecionista?”, vem 
indagando o executivo.

A posse do novo presi-
dente do Conselho ocor-
reu na abertura do Con-
gresso Aço Brasil 2018, 
que foi realizado nos dias 
21 e 22, no Hotel Transa-
mérica, em São Paulo. O 
evento conta com a pre-
sença do presidente da 
República, Michel Temer, 
e do ministro da Indús-
tria, Comércio Exterior e 
Serviços, Marcos Jorge de 
Lima, entre outras autori-
dades e lideranças empre-
sariais.

Presidente da Usiminas
assume Conselho

Instituto Aço Brasil

Alexandre Lyra, 
ex-presidente do 
Conselho do Institu-
to Aço Brasil, Sergio 
Leite, recém-empos-
sado presidente do 
Conselho, e Marcos 
Faraco, vice-presi-
dente do Conselho 
da entidade, tam-
bém empossado no 
mesmo evento.

Contra internautas

Mãe abre processo por 
exposição de criança
A mãe da menina que aparece na foto dentro de um 
carro da CMT e que circulou na internet, nos últimos 
dias, vai processar todos que expuseram a criança.

Um fato ocorrido em 
Cubatão, nesta semana, 
expõe o risco do compar-
tilhamento de conteúdos, 
na internet. Dona Maria 
Aparecida dos Santos disse 
que vai processar todas as 
pessoas que expuseram a 
foto de sua � lha, nas redes 
sociais, durante a semana.

“É uma criança de dois 
anos que precisa ser pre-

servada", disse em contato à 
nossa reportagem. Ela argu-
mentou ainda que já tem um 
advogado trabalhando no 
caso, mapeando os responsá-
veis pela exposição.

A foto da menina na janela 
de uma viatura da CMT, sem 
o uso da cadeirinha, circulou 
nas redes sociais durante a 
semana, com críticas à Com-
panhia. Embora a cena seja 

reprovável, a exposição in-
devida de menor pode ca-
racterizar crime com penas 
bem mais signi� cativas. 
Outro aspecto considerá-
vel, neste caso, é que há ju-
risprudência (histórico) de 
condenações para pessoas 
que compartilharam con-
teúdos indevidos, mesmo 
que não seja autor do con-
teúdo ou imagem. 

Nota Ofi cial da CMT
“A vida não tem preço. 

Diante da necessidade de 
transportar uma criança para 
procedimento hospitalar na 
capital, e estando com os veí-
culos de remoção de pacien-
tes em outros atendimentos 
importantes (quimioterapia, 
radioterapia, hemodiálise), a 
Prefeitura solicitou apoio da 
CMT.

Tais providências ex-
plicam mas não eximem a 
responsabilidade quanto a 
inadequada  forma de trans-

porte, com a criança fora da 
cadeira especí� ca para isso, 
conforme prevê o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

Por isso, a CMT reitera que 
não aceita esse tipo de condu-
ta e que está abrindo processo 
administrativo para averiguar 
e punir essa irregularidade, já 
que todo motorista é orientado 
a cumprir as normas do CTB. 
Quanto a punição com multa, 
citada em redes sociais, a CMT 
reitera que o caso foi registrado 
em uma rodovia estadual, fora 

de sua jurisdição.
A nota informa ainda: 

“que diante do aumento de 
solicitações, inclusive do nú-
mero de requisições desse 
tipo de transporte feitas via 
Ministério Público, a Prefei-
tura realizou licitação para 
locar novos veículos para 
remoção de pacientes, su-
plementando a frota própria. 
Nos próximos dias eles serão 
entregues, assim que com-
pletados os procedimentos 
de licitação”.
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Deputados e quem eles 
apoiam para Governador

Adriano 
Costa 
e Silva (DC)

Estaduais
Almir José de Melo 
(DC)
Célia Parecida Fagun-
des Leite (DC)
Daniel Crisóstomo dos 
Santos (DC)
Vanessa Souza Leal (DC)

Federais

Deputados

Kléber Pieruzzi Silveira 
(DC)
Marcos Antonio Mar-
ques (DC)
 Mohai Szabo (DC)
Silene Maria São José 
dos Santos (DC)

Cláudio 
Fernando 
Aguiar (PMN) 

Estaduais
Carlos Eduardo da Silva 
– Kadu (PMN)
Edlamar Aparecida 
Siqueira (PMN)
Fernando Santos 
(PMN)
Hádia Amorim (Rede)
Jeff erson Cezarolli 
(rede)
Marcos Ogan (PMN)
Ronaldo Prudente 
(Rede)
Silvio Damaceno (Rede)
Wilson Júnior (PMN)

Federais

Deputados

Antônio Aberaldo de 
Pinho – Toninho Ferra-
menta  (PMN)
Evandro Cabral (PMN)
João Pedro Peres Rodri-
gues (PMN)
Kayo Amado (Rede)
Márcia Marreta (Rede)
Patricia Zanella (Rede)
Paulo Della Rosa (PMN)
Paulo Roberto dos Santos 
(PMN)
Simião Bernardo dos 
Santos (PMN)

Deputados

Edson Dorta 
(PCO)

Sem Candidatos na Região

Deputados

João Doria 
(PSDB) 

Estaduais
 Professor Cagé (PTC)
Augusto Duarte (PSDB)
Cássio Navarro (PSDB)
Kenny Mendes (PP)
Luiz Carlos Gianelli (PSD)
Raul Chris� ano (PSDB)

Federais
Alessandra da Silva San-
tos – Alessandra Facex 
(PRB)
Eliana Sabá (PRB)
João Paulo Tavares Papa 
(PSDB)
Luci Cardia (PSDB)
Luiz Fernando Lobão 
(PTC)
Marcelo Squassoni (PRB)
Rodrigo Santana – Rodri-
gão do Vôlei (PSDB)

Deputados

Lizete 
Arelaro 
(PSOL) 

Estaduais
Maykon Rodrigues 
dos Santos – Professor 
Maykon Santos (PSOL)

Federais
Débora Camilo (PSOL)
Héric Moura (PSOL)
Fábio Mello (PSOL)

Deputados

Luiz 
Marinho (PT)

Estaduais
Carina Vitral (PCdoB)
Fabiano Gregório (PT)
Fernanda Santos (PT)

Federais
Telma de Souza (PT)

Deputados

Marcelo 
Cândido 
(PDT) 

Estaduais
Rick Santos Rebu (PDT)

Federais
Marcos Antônio Henri-
que de Souza (PDT)

Deputados

Márcio 
França (PSB) 

Estaduais
Alessandra Ma� os (Pros)
Amaro Ximenes de 
Melo – Irmão Ximenes, o 
Popular (Pros)
Andrea Menezes (Pode)
Antonio Henrique Leite – 
Mestre Henrique (PHS)
Caio César Loro (PR)
Caio França (PSB)
Cícera Severina da Con-
ceição Musa (PV)
Custódio Tavares Fernan-
des Júnior (Pode)
Euvaldo Reis Dos Santos 
Menezes – Vitrolinha 
(Pode)
Fabio Alexandre Nunes – 
Professor Fabião (PSB)
Fabíola Campos (PSB)
Gilberto Benzi (PR)
Henrique Falcão (Pros)
Luciano Ba� sta (PR)
Marco Antônio Gonçal-
ves Leite (PRP)
Michelline Tavares (Pa-
triota)
Noeli Maester (PHS)
Odair Bento Filho (Pa-
triota)
Orlando Couto Júnior 
(PV)
Paulo Corrêa Júnior 
(Patriota)
Regiane Alonso (Pros)
Rosane Costa (PPL)
Sandra Domingos (PPL)
Sira da Silva (PMB)
Toninho Rodrigues (Pros)
Vinicius Andrade Pereira 
– Vinicius Pescoço (PHS)

Federais
Adriano Pereira (Pros)
Alexandre Alves Tenório dos 
Santos – MC Barriga (PRP)
Alfredo Moura (Pros)
Andressa Salles (PSB)
Angélica Mariano (PTB)
Antônio Barbosa – Fundo de 
Garan� a (Patriota)
Arlindo Pereira Figueiredo 
Júnior (PHS)
Arnaldo de Oliveira Júnior (PV)
Carlos Alberto da Fonseca – Pr. 
Carlinhos Nenê (Patriota)
Edson Carlos da Silva (PPL)
Eduardo Pereira (SD)
Fausto Landi (Patriota)
Fellipe Ferreira de Souza (PRP)
Gilmar André (PRB)
Gustavo Palmieri (PSB)
Jacira Gomes Goes (PV)
Koyu Iha (Pros)
Leandro Avelino (PSB)
Luiz Carlos Suzano (PRP)
Marcelo Coelho (Pros) 
Marilza Oliveira – Nega – (PR)
Maurici Aragão (Patriota)
Nadir Tavares Alberto (PR)
Nara Santana (Podemos)
Neide Barueco (Pros)
Orlando Carlos Belizardo (PRP)
Raimunda Ferreira Xavier San-
tos – Tia Rai (PR)
Rodnei Oliveira da Silva – Nei 
da Es� va (SD)
Rodrigo Rosário (Pros)
Rosana Valle (PSB)
Sérgio Santana (PR)
Severino dos Ramos Santos 
Silva (PHS)
Severino Lauren� no (Pros)
Severino Tarcisio da Silva – 
Doda (Pros)
Silas Moreira (Patriota)
Solange Lupo (PPL)
Sônia Branco (PPL)
Vagner Pelonha (Patriota)

Deputados

Paulo Skaf 
(MDB)

Estaduais
Daury de Paula Júnior 
(MDB)
Valéria Bento (MDB)

Federais
Beto Mansur (MDB)
Eduardo Xavier (MDB)

Deputados

Rodrigo 
Tavares 
(PRTB)

Sem Candidatos na Região

Deputados

Rogério 
Chequer 
(Novo)

Estaduais
Ana Paula Lourenço 
(Novo)
Fábio Moura (Novo)
Ingrid Fare (Novo)
Luís Alexandre Pinheiro 
(novo)

Federais
José Frigério (Novo)
Tamara Crema (Novo)

Deputados

Toninho 
Ferreira 
(PSTU)

Sem Candidatos na Região

Candidatos cujos partidos não declararam 
apoio a nenhuma candidatura

Deputados

Estaduais
Daniel Requejo – Dr. Da-
niel Requeijo (Avante)
Pastor Ricardo Saibro 
(Avante)
Matheus Coimbra de 
Aguiar – Tenente 
Coimbra (PSL)
Moises de Souza (PSL)
Victor Panchorra (PSL)

Federais
Júnior Bozzella (PSL)

Apresentamos um mapa que revela o alinha-
mento político dos candidatos a deputado es-
tadual e federal da região, com seus respectivos 
governadores. O número recorde de 131 nomes, 
além dos candidatos ‘de fora’, difi cultam ainda 
mais a representatividade local.
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A equipe da Gade - escola de ginastica 
ritmica participou, no dia 29 de julho, do 
Torneio Metropolitano de Conjuntos, no 
São Paulo Futebol Clube. A escola de gi-
nastica ritmica estreou na categoria adul-
ta, de nivel avançado, em conjunto misto. 

Participando da competição de três bo-
las e duas cordas, a equipe, de seis ginas-
tas, ficou em segundo lugar.

“Treinamos sempre em busca dos me-
lhores resultados. Foi uma experiencia e 
tanto para as atletas. Estamos muito con-
tentes com o resultado das meninas” co-
memorou a professora de ginastica, Laine 
Domingos.

Gade participa de torneio em São Paulo

No próximo sába-
do (25), a Gade estará 
promovendo um  en-
saio aberto ao públi-
co. A escola convida a 
todos para assistir ao 
treino de controle e 
prestigiar as atletas.

O ensaio começa 
as 14 horas, no Cen-
tro esportivo, rua 
Pedro de Toledo, nº 
333, no Centro de 
Cubatão.

Ciranda das Artes tem edição sobre o Folclore 
Brasileiro. Serão apresentados grupos folclóricos, 
músicas e danças típicas, brincadeiras, teatro, ar-
tesanato, exposição e vendas, além de desenhos 
e pinturas, um tapete de leitura e a Geladeira Cul-
tural. 

Para celebrar, grupos da região estarão presen-
tes, como o Reisado Sergipano, o Reisado Pacatu-
ba e o Grupo Folclórico da Melhor Idade.

A “Ciranda das Artes” com realização mensal e 
de forma gratuita, abrange o públicos de todas as 
idades. 

O evento acontece neste sábado (25), a partir 
das 15 horas, na Praça 14 Bis, em Vicente de Car-
valho - Guarujá. A iniciativa é da Secretaria Muni-
cipal de Cultura (Secult).

Ciranda das artes 
traz folclore ao Guarujá

Gade convida

Para mais informações 
sobre a escola ligue 

(13) 99730-7372

Heróis em prol 
das crianças

Neste sábado, Cuba-
tão será invadida por 
heróis e personagens 
dos filmes, desenhos e 
quadrinhos para uma 
causa nobre: o combate 
à violência sexual con-
tra crianças e adoles-
centes.

A ação acontece as 16 
horas em parceria com o 
projeto ‘Voz do Silêncio’ 
na frente da unidade do 
Mc Donald’s de Cuba-
tão, junto com o Mc Dia 
Feliz. Durante o evento, 
além da divulgação do 
Polo Comics and Games, 

que acontece no dia 30 
de setembro, a equipe 
abordará as pessoas ex-
plicando os perigos aos 
quais as crianças estão 
expostas e como evitar.  
Também no sábado, mais 
cedo, as 13 horas, os he-
róis e vilões estarão em 
frente ao Bazar Estrelas. 
As 14 é a vez do CNA rece-
ber os cosplayers. As 15 
horas, estarão em frente a 
Loja Pacarê e as 15:30 na 
Praça Princesa Isabel, em 
frente à Cartoon Camise-
taria, tirando fotos e con-
versando.
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No último dia 
11 o parabéns 
foi para o Co-
légio ABC que 
comemorou mais 
um ano com um 
baile de debu-
tante. A data foi 
celebrada no Bu-
ffet Viva um So-
nho, em Santos.  
Toda a equipe, ex 
professores, co-
laboradores, par-
ceiros e amigos 
compareceram 
para celebrar 
os 15 anos da 
escola

15 anos do ABC

Como de costume, o 
Café com Bolo abriu 
as portas para deli-

cioso café da manhã 
em homenagem ao 

dia do Advogado.
 O evento aconteceu 

no último dia 22 e 
reuniu os advoga-
dos numa manhã 

agradável, com bate 
papo recheado dos 

deliciosos pratos do 
Café com Bolo, na 
Floricultura Cen-

tral que fica na Rua 
Cidade do Pinhal, 
130 no centro de 

Cubatão.

 Esta semana Toninho Rodrigues (esq) visitou 
a redação do Acontece. Acompanhado do co-
municador Edson Ventura, o migrante nordes-
tino falou sobre sua trajetória de vida e como 

cresceu na carreira, na área da construção civil. 
Candidato a deputado estadual, o presidente do 
PROS, no Guarujá, apresenta propostas para um 

novo jeito de fazer política.
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Lalá solicita recapeamento no Costa Muniz
O vereador Lalá (SD) apresentou indicação à mesa 

da Câmara, solicitando que a Prefeitura realize servi-
ço de recapeamento na principal via do bairro Costa 
Muniz. Segundo observou o vereador, o caminho está 
bastante esburacado, prejudicando a passagem de pe-

destres e veículos. 
O vereador ressalta que o local é uma das saídas da ro-

dovia dos Imigrantes para a Cidade e que a via dá acesso 
também a outros bairros próximos. Por esse motivo, a via 
precisa de uma atenção urgente

Marcinho pede reforma da UBS da Vila Natal
O vereador Marcinho (PSB) visitou recentemente a UBS da 

Vila Natal para discutir detalhes sobre o início das obras de 
reforma da unidade, que é esperada a algum tempo.

O vereador apontou que no local há um grande número 
de atendimentos e que a reforma é necessária para que os pa-

cientes tenham um ambiente mais adequado, assim como os 
pro� ssionais da unidade precisam de um local bem adapta-
do às suas necessidades. 

O vereador também ouviu outras reivindicações da po-
pulação durante a visita.

Aguinaldo Araújo cobra melhorias na Vila Nova
O vereador Aguinaldo Araújo apresentou indicação 

junto à mesa da Câmara, solicitando que sejam feitas ges-
tões junto ao setor competente para que seja feita a ilumi-
nação da passagem de nível da linha férrea nas proximi-
dades Avenida Cruzeiro do Sul, 737, na Vila Nova.

De acordo com o vereador, o local tem grande tráfego de 
pessoas e automóveis e precisa de uma melhor iluminação 
para que aqueles que trafegam ali tenham mais segurança 
no período da noite. O pedido foi encaminhado aos setores 
competentes.

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

Rafael Tucla aguarda votação do Refi s
O vereador Rafael Tucla (PT), na qualidade de re-

lator do projeto do Re� s, apresentou 11 emendas com 
o objetivo de � exibilizar a adesão dos contribuintes 
ao Programa de Recuperação Fiscal, que possibilita o 
parcelamento de dívidas ajuizadas ou não com o mu-

nicípio. Entre as emendas está a possibilidade de parcela-
mento em até 120 parcelas, o � m da entrada e a possibi-
lidade de adesão de contribuintes que tenham frustrado 
parcelamento anterior. O projeto aguarda votação do 
plenário.

Rodrigo Alemão: lei de reutilização de águas pluviais 
Na última sessão ordinária da Câmara, os vereadores apro-

varam em segunda discussão o projeto de lei 33/2017, de auto-
ria do vereador Rodrigo Alemão (PSDB), que prevê a implanta-
ção de um sistema de captação, armazenamento e reutilização 
de águas pluviais nas novas edi� cações da Cidade. O sistema 

deve ser apresentado junto com a solicitação de alvará para 
iniciar as obras. O projeto ressalta que a reutilização de que 
trata a matéria se refere a atividades que não requeiram o uso 
de água potável, como rega de jardins, lavagem de estaciona-
mento, vidros, entre outros. 

Desempregado, ofereço-me 
para serviços gerais:

Aroldo - 988113117

• Pintura

• Faxina

• Jardinagem

• Aux. de Elétrica e Hidraulica

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 quar-
tos

• 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 
(PACOTE)

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

• Apto Jd. São Francisco 
2 dormitórios R$850,00 
(PACOTE)

• 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 dormitó-
rios 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 dormi-
tórios e 1 suíte R$230.000,00.

Fundo Social faz plantão de auxílio 
às vítimas da Vila Esperança 

Solidariedade

Ação acontece no sábado com entrega de materiais 
que foram doados durante a semana

O Fundo Social de Soli-
dariedade (FSS) realiza neste 
sábado (25), um plantão es-
pecial para facilitar a entrega 
dos materiais doados pela po-
pulação às famílias vitimadas 
pelo incêndio que aconteceu 
na Vila Esperança na noite do 
último dia 20.

A ação acontece na sede 
do FSS, no Parque Anilinas 
(entrada pelo � nal da rua As-
sembleia de Deus), das 08 às 
17 horas.

Visitas
Na manhã desta quinta 

(23), começaram a ser feitas 
as visitas às famílias que se 
abrigaram em casas de paren-
tes, para conhecer as neces-

sidades de cada uma e fazer 
a entrega das doações. Elas 
também estão sendo orien-
tadas a comparecer à sede do 
Fundo Social, para veri� car 
os tamanhos necessários de 
roupas.

Essas famílias receberam 
atendimento prioritário do 
Fundo Social, já que as de-
mais, alojadas em instalações 
da Sociedade São Vicente de 
Paulo, estão recebendo ali-
mentação fornecida pela Pre-
feitura. 

Além disso, as roupas que 
foram doadas diretamente 
na secretaria de Assistência 
Social estão a disposição das 
familias, que podem escolher 
as peças de acordo com a ne-

cessidade.

Cruz Vermelha
Também nesta quinta, o 

Fundo Social recebeu doação 
de roupas infantis da Cruz 
Vermelha de Santos, preen-
chendo uma das principais 
lacunas, que era a falta de 
roupas para crianças e ado-
lescentes.

A presidente do FSS, 
Adeiza Monteiro Oliveira, fez 
questão de agradecer a toda 
região que vem responden-
do de forma rápida e efetiva 
à solicitação de apoio aos de-
sabrigados de Vila Esperança.

Essas doações continuam 
sendo recebidas diretamente 
na sede do FSS e pelo Dis-

que Solidariedade, telefones 
3362-0842 e 3362-0843.

A secretaria de Assistên-
cia Social lembra que as fa-
mílias que necessitavam de 
alojamento emergencial fo-

ram informadas na terça que 
seriam acolhidas pelos três 
dias iniciais. Agora, as famí-
lias que ainda não consegui-
ram solucionar o problema 
de alojamento estão sendo 

transferidas para alojamento 
em uma entidade convenia-
da da Prefeitura. A Prefeitura 
está avaliando outras formas 
de auxílio a todas as famílias 
vitimadas pelo incêndio.
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: JEFFERSON DE ALMEIDA FARIA BARBOSA e LARISSA 
BARBOSA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de movimentação, RG n.º 465855970 - SSP/SP, CPF n.º 48444398802, com 23 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 172, fl s. nº 25, Termo nº 50577), nasci-
do no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e cinco (04/07/1995), residente 
na Rua Roney Gochi, 250, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de ARNALDO COSTA BARBOSA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ROSEMEIRE DE ALMEIDA FARIA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, do lar, RG n.º 379484407 - SSP/SP, CPF n.º 48500889888, com 
18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 199, fl s. nº 147, Ter-
mo nº 61445), nascida no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove (16/12/1999), residente na Rua Roney Gochi, 250, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha 
de MARCIO ROGERIO SIMÕES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 
39 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ROSELI BARBOSA BORGES, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 39 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: SÉRGIO RICARDO RODRIGUES e FELÍCIA ALVES DUARTE 
DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, policial mili-
tar, RG n.º 211649454 - SSP/SP, CPF n.º 27440636813, com 39 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP, nascido no dia treze de janeiro de mil novecentos e setenta e nove 
(13/01/1979), residente na Rua José Lopes da Silva, 22, Jardim Nova República, Cubatão 
- SP, fi lho de JOSÉ RODRIGUES IRMÃO, aposentado, com 77 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de DIVETE CONCEIÇÃO RODRIGUES, aposentada, com 70 anos de idade, 
residente em Cubatão - SPDivorciado de Felícia Alves Duarte da Silva, conforme Escritu-
ra Pública lavrada no 2ºTabelião de Notas de Cubatão, no livro nº112, fl s.095/098 aos 
17/05/2010.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 45882472 - SSP/SP, CPF n.º 37547888844, com 29 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia três de março de mil novecentos e oitenta e nove (03/03/1989), resi-
dente na Rua José Lopes da Silva, 22, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de MA-
TEUS ABDENAGO DUARTE DA SILVA, aposentado, com 68 anos de idade, residente em 
PRAIA GRANDE - SP e de MARISETE FERREIRA ALVES DOS SANTOS, do lar, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Sérgio Ricardo Rodrigues conforme 
Escritura Pública lavrada no 2ºTabelião de Notas de Cubatão, no livro nº112, fl s.095/098 
aos 17/05/2010. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: MAYCON RODRIGUES SILVA e ANDREIA DIAS DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 488944715 
- SSP/SP, CPF n.º 36335093804, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 170, fl s. nº 201, Termo nº 102948), nascido no dia dez de abril de 
mil novecentos e noventa e três (10/04/1993), residente na Avenida Dr. Fernando Costa, 
477, apt.21, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lho de WILSON PEDRO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SONIA RO-
DRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 
377086307 - SSP/SP, CPF n.º 35908651800, com 18 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 199, fl s. nº 229, Termo nº 61527), nascida no dia vinte e oito de 
dezembro de mil novecentos e noventa e nove (28/12/1999), residente na Avenida Dr. Fer-
nando Costa, 477, apt.21, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL DIAS DA SILVA NETO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ELZA MARIA DIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: IVAN DA SILVA e BÁRBARA YNAÊ SILVA SILVEIRA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor de elétrica, RG n.º 
35397464 - SSP/SP, CPF n.º 38654787864, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (10/09/1988), resi-
dente na Rua Laércio José dos Santos, 127, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de SILVANA 
DA CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de ida-
de, residente em MATA GRANDE - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 37026256 - SSP/SP, CPF n.º 36536370821, com 23 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de setembro de mil novecen-
tos e noventa e quatro (07/09/1994), residente na Rua Laércio José dos Santos, 127, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de EDIMILSON FREDERICO LOPES SILVEIRA, de nacionalida-
de brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARILU 
DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 55 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: WYLLIAN ARAUJO EGIDIO e JACKELINE LOPES DOS 
SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente adminis-
tra� vo, RG n.º 46827248 - DETRAN/SP, CPF n.º 37488264860, com 28 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito), nascido no dia primeiro de novembro 
de mil novecentos e oitenta e nove (01/11/1989), residente na Rua Benedito Moreira 
César, 204, apto.34, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO INACIO EGIDIO, 
de nacionalidade brasileira, falecido e de VALDIR PINA ARAUJO EGIDIO, de nacionali-
dade brasileira, autônoma, natural de PIATÃ - PIATÃ . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� vo, RG n.º 431605579 - SSP/SP, CPF n.º 
36908190838, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistri-
to), nascida no dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e oito (05/03/1988), 
residente na Alameda Dois, 110, Samarita, SÃO VICENTE - SP, fi lha de JOSEVALDO DE 
JESUS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, natural de NOSSA SENHO-
RA APARECIDA - NOSSA SENHORA APARECIDA e de MARIA DAS DORES LOPES, de na-
cionalidade brasileira, autônoma, natural de SÃO RAFAEL - SÃO RAFAEL, residente em 
SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS e MARIA 
JOSÉ ANASTÁCIO DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, pintor industrial, RG n.º 564479871 - SSP/SP, CPF n.º 32221550463, com 56 
anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE (Bom Jardim Sede  Livro nº 45, fl s. nº 
57, Termo nº 18530), nascido no dia quatro de junho de mil novecentos e sessenta 
e dois (04/06/1962), residente na Rua dos Cravos, 26, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSÉ SALUSTIANO DOS SANTOS, falecido há 8 anos e de ANA LUIZA DOS SANTOS, 
do lar, com 91 anos de idade, residente em BOM JARDIM - PE . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 159532838 - SSP/SP, CPF n.º 
13385817838, com 54 anos de idade, natural de JOÃO ALFREDO - PE, nascida no dia 
vinte e quatro de maio de mil novecentos e sessenta e quatro (24/05/1964), residente 
na Rua dos Cravos, 26, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL ANASTACIO DE OLI-
VEIRA, falecido há 35 anos e de MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, falecida há 35 anos. Di-
vorciada de José Carlos Rosa dos Santos, conforme sentença datada de 13/12/2013, 
proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº004624-
34.2008.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: ÉRIC GUIMARÃES FRANCISCO e CAMILA PÉRES MACHA-
DO GOMES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 
365006956 - SSP/SP, CPF n.º 43287439880, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia vinte e sete de março de mil novecentos e noventa e três (27/03/1993), 
residente na Rua Adelino Francisco, 120, apto.33, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de 
SEVERINO JOVINO FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, brasileira, com 40 anos de 
idade, residente em SÃO PAULO - SP e de ROSANA GUIMARÃES, de nacionalidade bra-
sileira, cozinheira, com 36 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 437927398 - SSP/SP, CPF 
n.º 39655137880, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  
Livro nº 240, fl s. nº 261, Termo nº 77873), nascida no dia sete de setembro de mil nove-
centos e oitenta e sete (07/09/1987), residente na Rua Adelino Francisco, 120, apto.33, 
Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL DE JESUS GOMES, de nacionalidade brasi-
leira, porteiro, com 52 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de ANA VALÉRIA PÉRES 
MACHADO GOMES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: HENRIQUE NOGUEIRA MARTINS DE ALMEIDA e 
ANDRESSA LIMA SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, gerente de projetos, RG n.º 384328337 - SSP/SP, CPF n.º 41079883843, com 26 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 154, fl s. nº 
33, Termo nº 93249), nascido no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e no-
venta e um (23/08/1991), residente na Avenida Edival de Brito, 94, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, fi lho de NEIVANIR MODESTO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANGELA NO-
GUEIRA MARTINS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, professora, com 46 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, digitadora, RG n.º 404519209 - SSP/SP, CPF n.º 44458238809, com 23 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 190, fl s. nº 
238, Termo nº 114933), nascida no dia vinte de maio de mil novecentos e noventa e 
cinco (20/05/1995), residente na Rua Maria Graziela, 516, casa 2, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lha de VALMIR LOPES DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EVÂNIA TAVARES DE LIMA 
SANTANA, de nacionalidade brasileira, recepcionista, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: WILSON SANTANA DOS SANTOS e LUANA TIMOTEO 
DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, RG 
n.º 44102086 - SSP/SP, CPF n.º 31624046819, com 35 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 95, fl s. nº 100, Termo nº 20008), nascido no dia seis de 
maio de mil novecentos e oitenta e três (06/05/1983), residente na Rua João Pessoa, 
248, casa 1, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de AUGUSTO DIAS DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, encarregado de solda, com 62 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP e de JOSEFA NEUSA SANTANA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 51 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 49996211 - SSP/SP, CPF n.º 
48176553808, com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 207, fl s. nº 272, Termo nº 125149), nascida no dia dois de abril de mil nove-
centos e noventa e sete (02/04/1997), residente na Rua João Pessoa, 248, casa 1, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de ODAIR DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, policial 
militar, com 50 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de ADRIANA TIMOTEO 
DE SOUZA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, com 46 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LEANDRO OLIVEIRA DANTAS e PALOMA GRACE 
DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxi-
liar de serviços gerais, RG n.º 424757771 - SSP/SP, CPF n.º 43749665877, com 23 anos 
de idade, natural de IRECÊ - BA (Irecê-BA  Livro nº 31, fl s. nº 174, Termo nº 36409), 
nascido no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (06/02/1995), 
residente na Rua São José, 294, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO COE-
LHO DANTAS, de nacionalidade brasileira, construtor de obras, com 57 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROSEMEIRE FRANCISCA DE OLIVEIRA, falecida há 9 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços 
gerais, RG n.º 459147298 - SSP/SP, CPF n.º 47641321844, com 21 anos de idade, na-
tural de SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG (São Gonçalo do Sapucaí-MG  Livro nº 61, 
fl s. nº 154, Termo nº 8165), nascida no dia vinte de dezembro de mil novecentos e no-
venta e seis (20/12/1996), residente na Rua Vereador José Marcondes, 294, Vila São 
José, Cubatão - SP, fi lha de ROMUALDO SILVA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
encarregado, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARILUCE DOS 
SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: EDMUNDO GOMES EVANGELISTA e HUIARA PAULO SOUZA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de instrumentação, RG 
n.º 36429003 - SSP/SP, CPF n.º 32601599839, com 38 anos de idade, natural de CANAVIEI-
RAS - BA (Canavieiras-BA  Livro nº 79, fl s. nº 134, Termo nº 12059), nascido no dia dois de 
novembro de mil novecentos e setenta e nove (02/11/1979), residente na Rua Primeiro 
de Maio, 392, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JAIME FERREIRA EVANGELISTA, falecido há 
10 anos e de CREUZA SANTOS GOMES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 68 anos de 
idade, residente em SANTA LUZIA - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, inspetora de alunos, RG n.º 460141545 - SSP/SP, CPF n.º 36865159896, com 29 
anos de idade, natural de VILA VELHA - ES, nascida no dia vinte e cinco de maio de mil no-
vecentos e oitenta e nove (25/05/1989), residente na Rua Primeiro de Maio, 392, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de JAIME PEREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, mecânico 
montador, com 59 anos de idade, residente em VITÓRIA - ES e de MARIA DE FATIMA PAULO 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em VITÓRIA - ES. 
Divorciada de Fabio Nazario de Jesus Souza, conforme sentença datada de 31/08/2016, pro-
ferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de n°1001468-
40.2016.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: ANTONIO MARTINS DA SILVA e LUCIMAR RIBEIRO DOS 
SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 
16958549 - SSP/SP, CPF n.º 04157000862, com 54 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia treze de junho de mil novecentos e sessenta e quatro (13/06/1964), resi-
dente na Rua Santo Antônio de Pádua, 5, altos, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de AURO 
MARTINS DA SILVA, falecido há 35 anos e de CINIRA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, fale-
cida há 2 mesesDivorciado de Efi genia da Conceição Nunes, conforme sentença datada 
de 13/06/1994, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara desta Comarca, nos autos de 
nº260/94.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
241685326 - SSP/SP, CPF n.º 08048868814, com 54 anos de idade, natural de SÃO PAULO 
- SP, nascida no dia seis de novembro de mil novecentos e sessenta e três (06/11/1963), 
residente na Rua Santo Antônio de Pádua, 5, altos, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de 
GAUDENCIO RIBEIRO DOS SANTOS, falecido há 5 anos e de ERCY BRITO DOS SANTOS, fa-
lecido há 8 anos. Divorciada de Gilson Guilherme Ferreira, conforme sentença datada de 
29/08/2005 proferida pela Juiza de Direito da 1ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, 
nos autos de nº735/05. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOAQUIM RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS e 
LUCIANA DA SILVA AFONSO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, técnico em instrumentação, RG n.º 24573457 - SSP/SP, CPF n.º 16950018851, 
com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de abril 
de mil novecentos e setenta e quatro (23/04/1974), residente na Rua Dom Pedro II, 
326, casa 1, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MOISES BARROS DOS SANTOS, falecido 
há 5 anos e de IRENE PEREIRA DOS SANTOS, do lar, com 73 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SPDivorciado de Valeria Silva Moreira, conforme sentença datada de 
15/09/2009, proferida pela Julza de Direito da 3ªVara Judicial de Cubatão-SP, nos autos 
de nº157.01.2009.006392-0. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
comerciante, RG n.º 22920141 - SSP/SP, CPF n.º 27022380848, com 41 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos 
e setenta e seis (22/09/1976), residente na Rua Dom Pedro II, 326, casa 1, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ AFONSO, aposentado, com 69 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de IRANI DA SILVA AFONSO, do lar, com 64 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JHEYSON PORTO CARVALHO 
e TAIS MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, soldador - SSP/SP, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascido no dia oito de julho de mil novecentos e noventa (08/07/1990), 
residente na Caminho São Gabriel, 2613, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lho de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO e de MARIA CRISTINA BARROS 
PORTO . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de faturamento - SSP/SP, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascida no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(17/02/1992), residente na Caminho São José, 131, Rádio Clube, SANTOS - SP, 
fi lha de SEVERINO CORREIA DA SILVA e de MARIA DO CARMO DA SILVA. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: GERSON FERREIRA CAVALCANTI e JÉSSICA ÍTALA PEREIRA 
DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador de má-
quinas, RG n.º 6210360 - SSP/PE, CPF n.º 05156415458, com 34 anos de idade, natural 
de FLORES - PE, nascido no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(26/08/1983), residente na Rua Roberto Mário San� ni, bloco 305, apt.505, Bolsão 9, Cuba-
tão - SP, fi lho de ROBERTO FERREIRA CAVALCANTI, de nacionalidade brasileira, agricultor, 
com 59 anos de idade, residente em FLORES - PE e de CREUZA CECILIA CAVALCANTI, de na-
cionalidade brasileira, agricultora, com 60 anos de idade, residente em FLORES - PEDivorcia-
do de Edneide Silva Izidoro, conforme sentença datada de 28/06/2017, proferida pelo Juiz 
de Direito da 1ªVara do Foro desta Comarca, nos autos de nº1002725-03.2016.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de monitoramen-
to, RG n.º 42808699 - SSP/SP, CPF n.º 33341406875, com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 164, fl s. nº 61, Termo nº 47429), nascida no dia três de 
abril de mil novecentos e noventa e quatro (03/04/1994), residente na Rua Roberto Mário 
San� ni, bloco 305, apt.505, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de VALDINAR PEREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
LAUDICEIA LIMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: GILDO VALDEVINO TENÓRIO e EVELYN SANTIAGO 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de 
pedreiro, RG n.º 273469277 - SSP/SP, CPF n.º 24157946863, com 43 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 46, fl s. nº 146, Termo nº 35828), nascido no 
dia vinte de novembro de mil novecentos e setenta e quatro (20/11/1974), residente 
na Rua Engenheiro Ernesto O� o Stock, 137, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de 
CÍCERO VALDEVINO TENÓRIO, falecido há 15 anos e de NOEMIA ORMINDA TENÓRIO, 
falecida há 15 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, babá, 
RG n.º 507521183 - SSP/SP, CPF n.º 43900804826, com 20 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 188, fl s. nº 290, Termo nº 57210), nascida no dia 
vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e oito (22/04/1998), residente na Rua 
Engenheiro Ernesto O� o Stock, 137, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de VANIA SAN-
TIAGO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: FRANCISCO JORGE PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR e LUCIANE MARIA 
DIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de segurança do tra-
balho, RG n.º 325632078 - SSP/SP, CPF n.º 29801668806, com 35 anos de idade, natural de PENE-
DO - AL, nascido no dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (12/11/1982), resi-
dente na Rua Primeiro de Maio, 292, apt, 13, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO JORGE 
PINHEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de ANGELA MARIA FIGUEIREDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
assessora parlamentar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Patricia 
Orminda Ribeiro Primo, conforme sentença datada de 10/10/2016, proferida pela MM. Juíza de 
Direito da 4ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1003792-03.2016.8.26.0157.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar administra� va, RG n.º 32207778 - 
SSP/SP, CPF n.º 30240932811, com 36 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia 
vinte e oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (28/01/1982), residente na Rua Primeiro 
de Maio, 292, apt, 13, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS DIAS, falecido há 20 anos e de 
MARGARIDA MARIA CUSTÓDIO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, 
residente em PRAIA GRANDE - SP.Divorciada de Fernando Carlos da Silva, conforme sentença 
datada de 08/08/2018, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara desta Comarca, nos au-
tos de N°1001935-19.2016.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: RAPHAEL SANT’ANA DE AZEVEDO e THAÍS DE SOUZA 
FRANÇA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, offi  ce-boy, RG n.º 
64749260x - SSP/SP, CPF n.º 12178875718, com 30 anos de idade, natural de ITABORAÍ 
- RJ (Itaboraí-RJ  Livro nº 24, fl s. nº 230, Termo nº 48724), nascido no dia dezessete 
de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (17/10/1987), residente na Rua Elias 
Zarzur, 629, casa 02, Água Fria, Cubatão - SP, fi lho de PAULO CESAR DE AZEVEDO, de 
nacionalidade brasileira, construtor, com 56 anos de idade, residente em ITABORAÍ - RJ 
e de CREONICE DA SILVA SANT’ANA DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, recep-
cionista, com 48 anos de idade, residente em ITABORAÍ - RJ . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 404813306 - SSP/SP, CPF n.º 
44471861875, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 165, fl s. 
nº 298, Termo nº 48064), nascida no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa 
e quatro (01/07/1994), residente na Rua Elias Zarzur, 629, casa 02, Água Fria, Cuba-
tão - SP, fi lha de JOSÉ VAUSTREGESILO BRITO DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, 
mecânico, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA 
DE SOUZA FRANÇA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: DIEGO APARECIDO CAPRA ALEXANDRINO e THAIS VIEIRA 
DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 
55638693 - SSP/SP, CPF n.º 15175166760, com 25 anos de idade, natural de VOLTA RE-
DONDA - RJ (Volta Redonda-RJ  Livro nº 122, fl s. nº 126, Termo nº 68820), nascido no 
dia onze de junho de mil novecentos e noventa e três (11/06/1993), residente na Rua 
Frei Caneca, 103, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de DIOCELIO PEDRO ALEXAN-
DRINO, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 54 anos de idade, residente em VOL-
TA REDONDA - RJ e de SANDRA BEATRIZ CAPRA, de nacionalidade brasileira, cobradora, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 364657169 - SSP/SP, CPF n.º 33652890892, 
com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 159, fl s. 
nº 15, Termo nº 96202), nascida no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e dois (08/02/1992), residente na Rua Frei Caneca, 103, Jardim Costa e Silva, Cuba-
tão - SP, fi lha de ELENILTON MANOEL DA SILVA, falecido há 26 anos e de CLEIDE VIEI-
RA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cuidadora, com 56 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUIZ GUILHERME DA ROCHA e ISABELA DUARTE 
DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 
388692881 - SSP/SP, CPF n.º 45648783876, com 21 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 310, fl s. nº 112, Termo nº 119351), nascido no 
dia doze de julho de mil novecentos e noventa e sete (12/07/1997), residente na Rua 
Maria do Carmo, 1101, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS ALBERTO DA 
ROCHA, motorista, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VALERIA MO-
REIRA PEREIRA DA ROCHA, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, bancária, RG n.º 468897732 
- SSP/SP, CPF n.º 47531194830, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa e sete (01/06/1997), re-
sidente na Rua Amaral Neto, 160, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de INACIO 
IVAN DA SILVA, encanador industrial, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de ELIANE VIANA DUARTE DA SILVA, do lar, com 49 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUCAS NEVES DA SILVA e CRISTIANE RODRIGUES 
DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar opera-
cional de transportes, RG n.º 41855307 - SSP/SP, CPF n.º 45012845870, com 23 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de junho de mil novecentos 
e noventa e cinco (30/06/1995), residente na Rua 1º de Maio, 241, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, fi lho de LUCIANO SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, 
com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LILIANA MARIA NEVES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 40 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
42832126 - SSP/SP, CPF n.º 42270118847 , com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa e quatro 
(01/06/1994), residente na Rua Maurino de Oliveira Moura, 34, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, fi lha de LUIZ ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico 
de manutenção, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DILMA INES 
RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: JOÃO MANOEL SARDINHA JUNIOR e BIANCA ALVES DA 
SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG 
n.º 413006220 - SSP/SP, CPF n.º 42871772827, com 23 anos de idade, natural de SÃO 
VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 220, fl s. nº 14, Termo nº 156652), nascido no dia 
quinze de junho de mil novecentos e noventa e cinco (15/06/1995), residente na Rua 
Espanha, 1227, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO MANOEL SARDINHA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em SÃO VICENTE 
- SP e de CARMEN LOUSADA SARDINHA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
60 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 443977409 - SSP/SP, CPF n.º 47811735865, 
com 22 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 223, fl s. 
nº 74, Termo nº 158547), nascida no dia vinte e quatro de novembro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (24/11/1995), residente na Rua Espanha, 1227, Jardim Casquei-
ro, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARA JOSÉLIA DA 
SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LEONARDO SOUSA DE BARROS e SANDRA CÁTIA CORDEIRO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador de logís� ca, RG n.º 26889151 - SSP/
SP, CPF n.º 19756971894, com 44 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia quatorze 
de maio de mil novecentos e setenta e quatro (14/05/1974), residente na Rua Brasil para Cristo, 
112, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de TOMÉ SERRA BARROS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 68 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de NELSA ALMEIDA DE SOUZA 
BARROS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - 
SPDivorciado de Sandra Cá� a Cordeiro, conforme sentença datada de 10/04/2017, proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1003553-96.2016.8.26.0157. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de enfermagem, RG n.º 
266367355 - SSP/SP, CPF n.º 16957886808, com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia seis de março de mil novecentos e setenta e quatro (06/03/1974), residente na Rua 
Brasil para Cristo, 112, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de JOEL EUGENIO CORDEIRO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de 
MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, inspetora de alunos, com 62 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Divorciada de Leonardo Sousa de Barros, conforme sentença 
datada de 10/04/2017, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Foro desta Comarca, nos 
autos de N°1003553-96.2016.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: PEDRO VIANA DA SILVA e RAYSSA ARAGÃO GUEDES. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, chaveiro, RG n.º 37026244 
- SSP/SP, CPF n.º 43035886873, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cuba-
tão-SP  Livro nº 176, fl s. nº 128, Termo nº 52272), nascido no dia dezessete de maio 
de mil novecentos e noventa e seis (17/05/1996), residente na Rua Francisco Cunha, 
619, Jardim Trinta e Um de Março, Cubatão - SP, fi lho de PAULO CESAR DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, segurança, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de VERANICE APARECIDA VIANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, balconista, com 
41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, RG n.º 424842026 - SSP/SP, CPF n.º 43816192858, com 
22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 196, fl s. 
nº 149, Termo nº 118333), nascida no dia dezenove de dezembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (19/12/1995), residente na Rua Brasília, 401, apt.21, Jardim Cas-
queiro, Cubatão - SP, fi lha de VIVALDO GUEDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
empresário, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DENISE ARAGÃO 
GUEDES, de nacionalidade brasileira, empresária, com 57 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: CASTELIANO LOPES CANINDÉ e MARIA DO SOCORRO 
MARINA DE AGUIAR. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, RG n.º 25427652 - SSP/SP, CPF n.º 14779765404, com 62 anos de idade, 
natural de JOÃO PESSOA - PB, nascido no dia quatorze de março de mil novecentos e 
cinquenta e seis (14/03/1956), residente na Rua André Gaspar, 37, bl.01 apto.42, Par-
que São Luis, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO FRANCISCO CANINDÉ, falecido há 14 anos e 
de MARIA DE LOURDES LOPES CANINDÉ, falecida há 13 anosDivorciado de Vera Lucia 
Pereira, conforme sentença datada de 27/07/2007, proferida pela Juiza de Direito da 
2ªVara desta Comarca.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorcia-
da, do lar, RG n.º 352692261 - SSP/SP, CPF n.º 71981640487, com 48 anos de idade, 
natural de PAUDALHO - PE, nascida no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e 
setenta (26/05/1970), residente na Rua André Gaspar, 37, bl.01 apto.42, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MANOEL DE AGUIAR, falecido há 42 anos e de MA-
RINA MARIA DE AGUIAR, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 69 anos de 
idade, residente em CARPINA - PE. Divorciada de Fernando José Alves da Silva, con-
forme sentença datada de 20/08/2001, proferida pelo Juiz de Direito da 4ºVara des-
ta Comarca. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA e SIRLEYDE 
ALVES SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG 
n.º 639038591 - SSP/SP, CPF n.º 06495319304, com 24 anos de idade, natural de BURI-
TI - MA (Buri�  - MA  Livro nº 70, fl s. nº 154, Termo nº 32081), nascido no dia trinta de 
dezembro de mil novecentos e noventa e três (30/12/1993), residente na RUA Caminho 
Santa Efi gênia, 51, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO RIBEIRO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 47 anos de idade, residente em BURITI 
- MA e de MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, 
agricultora, com 50 anos de idade, residente em BURITI - MA . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, diarista, RG n.º 376161085 - SSP/SP, CPF n.º 
34910659846, com 35 anos de idade, natural de PAU BRASIL - BA, nascida no dia dezoito 
de maio de mil novecentos e oitenta e três (18/05/1983), residente na RUA Caminho 
Santa Efi gênia, 51, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de RENILTON ALVES SILVA, 
falecido há 35 anos e de MARIA RIBEIRO DE JESUS, falecida há 03 anos. Divorciada de 
Edmilson Ferreira da Costa, conforme sentença datada de 31/03/2016, proferida pela 
Juíza de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos do processo de nº0001186-
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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: GABRIEL MOURA CAMPOS e ERICA DAYARA RIBEIRO DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de informá� ca, RG n.º 48611112 - SSP/
SP, CPF n.º 39759163896, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  
Livro nº 258, fl s. nº 189, Termo nº 88495), nascido no dia onze de outubro de mil novecentos e 
oitenta e nove (11/10/1989), residente na Rua México, 138, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho 
de ALCYR BAPTISTA CAMPOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA AUGUSTA LOURENÇO MOURA CAMPOS, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar administra� va, RG n.º 409440255 - SSP/SP, CPF n.º 
41227375832, com 23 anos de idade, natural de UNIÃO DOS PALMARES - AL, nascida no dia de-
zessete de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (17/10/1994), residente na Rua Rivaldo 
Alves Feitosa, 561, bloco 04, apt.64, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de EDMUNDO MARINHO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, açougueiro, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de SOLANGE RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Jaciel Rodrigues, conforme senten-
ça datada de 10/05/2017, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos 
autos de nº1001023-85.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ELDO HEDERLY DE LIMA e MARIANA FREITAS 
PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de rh, 
RG n.º 345093483 - SSP/SP, CPF n.º 23111872874, com 30 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 128, fl s. nº 302, Termo nº 33342), nascido no dia 
dezessete de junho de mil novecentos e oitenta e oito (17/06/1988), residente na 
Rua 8, 140, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de ELIEZER VIEIRA DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RACHEL 
CAMPELO DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, auxiliar administra� va, RG n.º 421363952 - SSP/SP, CPF n.º 45673507828, com 
21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 179, fl s. nº 184, Ter-
mo nº 53522), nascida no dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e seis 
(03/12/1996), residente na Rua Avelina Couto, 58, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, 
fi lha de ALVARO QUINTINO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADRIANA CRISTINA FREITAS DU-
TRA, de nacionalidade brasileira, recepcionista, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: NELCI JULIO e MARIA JOSÉ DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 300070482 
- SSP/SP, CPF n.º 25103154803, com 60 anos de idade, natural de RIO CLARO - RJ 
(Rio Claro-RJ  Livro nº 14, fl s. nº 32, Termo nº 952), nascido no dia primeiro de 
novembro de mil novecentos e cinquenta e sete (01/11/1957), residente na RUA 
Roberto Mario San� ni, 345, Jd.Real, Cubatão - SP, fi lho de ERNESTINO JULIO, fa-
lecido há 35 anos e de CARMEM MARIA JULIO, desaparecida há 35 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 264605159 
- SSP/SP, CPF n.º 13387089880, com 46 anos de idade, natural de BARREIROS 
- PE (Barreiros-PE  Livro nº 02, fl s. nº 285, Termo nº 1272), nascida no dia vinte 
de setembro de mil novecentos e setenta e um (20/09/1971), residente na RUA 
Roberto Mario San� ni, 345, Jd.Real, Cubatão - SP, fi lha de BENEDITO FERNANDES 
DA SILVA, desaparecido há 46 anos e de EDITE MARIA DA SILVA, falecida há 13 
anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MANOEL FRANCISCO DA SILVA e VALDETE EVAN-
GELISTA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, RG n.º 42180260 - SSP/SP, CPF n.º 61626457891, com 89 anos de ida-
de, natural de QUIPAPÁ - PE, nascido no dia sete de abril de mil novecentos e vinte 
e nove (07/04/1929), residente na Rua Miguel Mar� ns da Guarda, 24, Jardim Costa 
e Silva, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA, falecido há 32 anos e 
de MARIA ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO, falecida há 10 anosDivorciado de Valdete 
Evangelista dos Santos, conforme Escritura Pública lavrada pelo 1ºTabelião de Notas 
de Cubatão-SP, no livro nº231, fl s.125/126 aos 23/02/2018.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, RG n.º 137002993 - SSP/SP, CPF n.º 
07760507534, com 71 anos de idade, natural de TOBIAS BARRETO - SE, nascida no 
dia quinze de abril de mil novecentos e quarenta e sete (15/04/1947), residente na 
Rua Miguel Mar� ns da Guarda, 24, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO 
EVANGELISTA DOS SANTOS, falecido há 35 anos e de MARIA MADALENA DOS SANTOS, 
falecida há 35 anos. Divorciada de Manoel Francisco da Silva, conforme Escritura Pú-
blica lavrada pelo 1ºTabelião de Notas de Cubatão-SP, no livro nº231, fl s.125/126 aos 
23/02/2018. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA e LÍGIA FARIAS DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de mecânico, RG 
n.º 581117189 - SSP/SP, CPF n.º 01100216570, com 36 anos de idade, natural de SÃO 
CRISTÓVÃO - SE (São Cristovão-SE  Livro nº 9, fl s. nº 117, Termo nº 9990), nascido no dia 
vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (26/12/1981), residente na 
Caminho São Gabriel, 225, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de VIVALDO EVAN-
GELISTA, aposentado, com 68 anos de idade, residente em ARACAJU - SE e de MARIA 
JOANA SANTOS, falecida há 2 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 482593192 - SSP/SP, CPF n.º 40376208805, com 27 anos de ida-
de, natural de SURUBIM - PE (Bom Jardim 1º Distrito  Livro nº 11, fl s. nº 126, Termo nº 
13652), nascida no dia primeiro de novembro de mil novecentos e noventa (01/11/1990), 
residente na Caminho São Gabriel, 225, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
CLAUDINO DA SILVA FILHO, falecido há 9 anos e de MARIA HELENA DA SILVA FARIAS, 
falecida há 4 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: SERGIO BENTO DE SOUSA e LAÍS MENEZES LOPES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 16209813 - 
SSP/SP, CPF n.º 08909602830, com 51 anos de idade, natural de CAMPINAS - SP, nascido 
no dia primeiro de abril de mil novecentos e sessenta e sete (01/04/1967), residente 
na RUA Manoel Grilo, 105, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de MARINA BENTO DE SOUSA, 
falecida há 2 anosDivorciado de Gisella Rodrigues Rocha, conforme sentença datada aos 
20/06/2018, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº1002015-12.2018.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, vigilante, RG n.º 43758964X - SSP/SP, CPF n.º 36585082800 , com 31 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (26/02/1987), residente na RUA Engenheiro Alberto Pinto de Aguiar, 82, 
Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de DELIO FAUSTILINO LOPES, de nacionalidade brasilei-
ra, ajudante, com 60 anos de idade, residente em Estado da Bahia - EX e de MARIA ELIZA-
BETE MENEZES LOPES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de agosto de 2018
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCOS DA SILVA NASCIMENTO JÚNIOR e 
DANIELLY CRISTINY ARAUJO DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, eletricista, RG n.º 40572049X - SSP/SP, CPF n.º 39554330804, com 
22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 174, fl s. nº 19, Ter-
mo nº 51367), nascido no dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(20/12/1995), residente na Rua 7 de Setembro, 496, apt.02, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lho de MARCOS DA SILVA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, agente operacio-
nal judiciário, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCY RODRIGUES 
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, escrevente técnica judiciária, com 51 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, recepcionista, RG n.º 246814111 - SSP/SP, CPF n.º 36248558833, com 
32 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 106, fl s. 
nº 46, Termo nº 63998), nascida no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e 
seis (06/08/1986), residente na Rua 7 de Setembro, 496, apt.02, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de JONAS NUNES DE SOUZA, falecido há 22 anos e de MARILEILA ARAUJO 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: JULIO CÉSAR SANTANA DA SILVA e ISABELE MUNIZ DE 
SOUZA MACEDO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em 
automação, RG n.º 432261576 - SSP/SP, CPF n.º 47627323894, com 20 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e 
oito (12/07/1998), residente na Rua Nadir Teresa Esteves, 505, Ilha Caraguatá, Cuba-
tão - SP, fi lho de JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 
51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLEIDE SANTANA, de nacionalida-
de brasileira, auxiliar de limpeza, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG 
n.º 555833203 - SSP/SP, CPF n.º 44675014879, com 18 anos de idade, natural de SÃO 
PAULO - SP (São Paulo - 32º Subdistrito - Capela do Socorro  Livro nº 588, fl s. nº 140, 
Termo nº 279223), nascida no dia dez de março de dois mil (10/03/2000), residente 
na Rua Nadir Teresa Esteves, 505, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de FLAVIO SAN-
TOS MACEDO, mestre de obra, com 52 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e 
de ANDREIA MUNIZ DE SOUZA MACEDO, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: ALEX SANDRO DO LIVRAMENTO DE MOURA e PATRICIA 
SANTANA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG 
n.º 486021130 - SSP/SP, CPF n.º 23251846841, com 27 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa (29/09/1990), 
residente na Rua Santa Julia, Caminho São Dagoberto, 219, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lho de EDVALDO JOSÉ DE MOURA, dados desconhecidos e de ANA MARIA DO LIVRA-
MENTO, de nacionalidade brasileira, feirante, com 50 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, pedagoga, RG n.º 
34154940X - SSP/SP, CPF n.º 31637407823, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (10/12/1981), residente 
na Rua Santa Julia, Caminho São Dagoberto, 219, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ SEVERINO DA SILVA, pintor, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP. Divorciada de Glaydson de Jesus Reis, conforme sentença datada de 29/05/2015, 
proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão, nos autos de nº0003649-
65.2015.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 21 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: DIEGO CARDOSO DOS SANTOS e ROSANGELA FERREIRA 
DE SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 
48567059-SSP/SP, CPF n.º42649774878, com 26 anos de idade, natural de Cubatão-SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 151, fl s. nº 275, Termo nº 42469), nascido no dia vinte e nove 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (29/02/1992), residente na Avenida 
Ferroviária, 1440, Vila dos Pescadores, Cubatão-SP, fi lho de SERGIO CARDOSO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão-SP e de SUELI GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão-SP.Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º486321770-SSP/SP, CPF n.º 41411518829, 
com 26 anos de idade, natural de SURUBIM-PE (João Alfredo-PE  Livro nº 30, fl s. nº 
59, Termo nº 31838), nascida no dia primeiro de novembro de mil novecentos e no-
venta e um (01/11/1991), residente na Avenida Ferroviária, 1440, Vila dos Pescadores, 
Cubatão-SP, fi lha de FERNANDO MANOEL DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, do-
més� ca, com 50 anos de idade, residente em Cubatão-SP e de ROSILDA DO CARMO 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 41 anos de idade, residente 
em Cubatão-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresen-
taram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: FRANCISCO PEDRO 
DA SILVA e GERCINA MELO DE SANTANA. Sen-
do a pretendente natural de SURUBIM - PE, e 
não como equivocadamente constou. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os 
documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: CARLOS LUIZ DE ARAUJO LINS e FERNAN-
DA MACÁRIO DOS SANTOS SOARES. Sendo o preten-
dente, divorciado de Aline Soares Santos, conforme 
sentença datada de 29/06/2017, proferida pela Juiza de Direi-
to da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1002759-
41.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local

Cubatão, 23 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os 
documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: DANILO PEREIRA MAURI e ÉVELYN CAROLINE FER-
REIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, residente na 
Flat 11 Victory Court, Atlan� s Close, Reino Unido, Código 
Postal:IG11 0GP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� 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 
documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: DAMIÃO DUTRA DA SILVA e EVELINE DA SILVA 
BARBOSA. Sendo o pretendente, fi lho de LUIZ INÁCIO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 49 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de LEONIZA ALE-
XANDRE DUTRA. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 26 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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