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A capa desta edição é 
um lembrete 
de que o seu colega de trabalho, 
seu familiar ou amigo pode estar 
sofrendo em silêncio. 
O ‘Setembro Amarelo’ veio para 
conscientizar e unir 
toda sociedade contra o suicídio, a 
2ª causa de morte 
entre os jovens de 15 a 29 anos. 
Os números são alarmantes e todos 
nós podemos fazer alguma coisa.
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Esquerda contra direita
As rusgas nas redes sociais podem estar sina-

lizando o que deve acontecer nas urnas da eleição 
presidencial deste ano: uma ‘batalha � nal’ entre di-
reita e esquerda. Impulsionado pela comoção gera-
da pelo atentado, Bolsonaro vê sua cadeira cada vez 
mais garantida no segundo turno. Há observadores 
que vislumbram uma ‘onda eleitoral’ que poderia 
levá-lo a faturar ainda no primeiro. Por outro lado 
cresce a expectativa do PT de levar Haddad ao se-
gundo turno.

Vai pro Andrade
O TSE agiu rápido e a estratégia do PT de em-

purrar a candidatura de Lula até o mais próximo 
possível do dia da eleição, naufragou. Por isso, an-
tes do que esperava, o Partido verá os quase 40% 
das intenções de votos a Lula serem diluídos entre 
as demais candidaturas. Como nenhuma se mos-
trou, até o momento, capaz de liderar a esquerda, 
é razoável crer que a maioria dos votos de Lula se-
jam transferidas para Haddad, ou Andrade, como é 
apelidado o ilustre desconhecido no nordeste.

Prefeito de Mongaguá
Os 44.495 eleitores de Monguaguá vão às ur-

nas três vezes este ano. Além dos 1º e 2º turnos das 
eleições gerais, no dia 28 vão eleger o novo prefei-
to e vice da cidade. Os substitutos de Artur Parada 
Prócida, preso com a dinheirama em casa, e do vice 
Márcio Cabeça, ambos cassados pela Câmara em 
17 de agosto, devem ser diplomados ainda em no-
vembro, deste ano, para � nalizar o mandato que vai 
até 31 de dezembro de 2020.

 
Graninha do FGTS
A partir do próximo dia 26, o trabalhador po-

derá contar com mais uma modalidade de crédito 
consignado. O FGTS poderá ser usado como ga-
rantia para empréstimos com juros mais baixos, na 
Caixa Econômica Federal. 

Henry Borden: a melhor

Já é antiga a boa fama da Unidade Municipal de 
Ensino Usina Henry Borden, escola municipal na 
Vila Light em Cubatão. Desta vez, a escola teve a 
melhor nota da Baixada, no Ideb: média de 7.9 do 
1º ao 5º ano.

A Casa é Nossa!
Na noite desta quinta (13), 160 famílias do con-

junto habitacional Jardim Real, no Bolsão 09, em 
Cubatão, receberam o título de propriedade de seus 
apartamentos. A cerimônia de entrega dos títulos 
de posse aconteceu no Bloco Cultural.

A matéria completa sobre a entrega dos títu-
los está no Portal do Acontece (acontecedigital.
com.br).

Semana Jurídica
O presidente da Câmara de Guarujá, Edilson 

Dias, palestrará na I Semana Jurídica da Faculdade 
Don Domênico. Ele participa da abertura, no dia 
17, e do encerramento, 21 e falará sobre ‘Os 30 anos 
da Constituição Federal’, com foco no cotidiano dos 
municípios e seus re� exos sobre os cidadãos.   

Ainda na programação, o doutor em direito pela 
PUC-SP e deputado federal, Vanderlei Siraque, mi-
nistrará: ‘A Constituição e a Defesa da Pessoa Hu-
mana’, no dia 18. E, no dia 20, a palestra ‘Ministério 
Público e a Defesa da Constituição’, será ministra-

da pelo Promotor de Justiça 
em Guarujá, Gustavo Roberto 
Costa.

O evento acontece entre os 
dias 17 e 21, das 19h às 22h30, 
no auditório da Faculdade 
Don Domênico, na Av. Dr. 
Artur da Costa Filho, 20, Vila 
Maia. As inscrições são gratui-
tas e vagas limitadas. Informa-
ção pelo telefone 3308-3000. 

Já no próximo mês 953 
funcionários da Prefeitura 
de Cubatão terão seus sa-
lários reduzidos em 30%.  
O adicional por nível su-
perior foi considerado in-
constitucional pelo TJ-SP, 
fruto de Ação Direta de In-
constitucionalidade que se 
arrasta desde 1994. O TJ já 
havia se posicionado con-

30% a menos no salário

Parceria viabiliza apoio da 
indústria em eventos

Professores discutem 
celular na sala de aula

tra os 30% no � nal do gover-
no Marcia Rosa, mas à época, 
em 2016, a Câmara através de 
Lei Complementar 85, aca-
bou protelando a situação, 
em favor dos funcionários.

Sem devolução
Como a sentença não re-

troage em prejuízo aos ser-
vidores, ninguém vai ter que 

devolver dinheiro. O prejuí-
zo será daqui pra frente.

Recurso não muda
A Prefeitura, através da 

Procuradoria Geral do Mu-
nicípio vai recorrer através 
de embargo de declaração, 
instrumento jurídico que não 
questiona o mérito da deci-
são. Portanto, independente 

dos esclarecimentos decor-
rentes dos embargos, os 30% 
continuarão proibidos.

Minirreforma 
Nos corredores do poder, 

o que se diz é que a adminis-
tração pretende compensar 
o ‘prejuízo’, mas ainda não 
de� niu claramente como. 
A princípio uma minirre-

Dando continuidade 
a  “Agenda 21 de Cubatão: 
2020, a Cidade que Que-
remos”, o condomínio in-
dustrial de Cubatão � rmou 
parceria com a Prefeitura, 
durante reunião no Centro 
de Integração e Desenvolvi-
mento (Cide), com apoio do 
Ciesp - Regional de Cuba-
tão. Na oportunidade, foi 
apresentado o calendário de 
eventos o� ciais e prioritá-

rios proposto pela Prefeitu-
ra que serão desenvolvidos 
em Cubatão durante 2019, 
inclusive com estimativa de 
custos, para que as empre-
sas possam analisar formas 
de participação, através das 
leis de incentivo � scal e ou-
tros recursos.

A reunião teve as partici-
pações do prefeito Ademá-
rio e seu vice, Pedro de Sá, 
do diretor executivo Cide/

Ciesp Valdir Caobianco e 
do gerente executivo Valmir 
Ramos Ruiz. 

Caobianco explicou que 
a entrega do calendário de 
eventos municipais com 
antecedência permitirá me-
lhor análise da participação 
do setor nessas atividades.

 
Comunidade
A Agenda 21 de Cubatão 

mapeou os problemas do 

município, dentro de uma 
metodologia internacio-
nal em que a comunidade 
diagnosticou os pontos for-
tes, fracos, oportunidades e 
ameaças. A partir daí, esta-
beleceu o cenário que seria 
obtido se nada fosse feito e o 
cenário ideal para a cidade, 
a ser alcançado, em todos os 
setores de atuação, a partir 
da de� nição de programas e 
metas de trabalho conjunto.

forma administrativa, pro-
posta junto à Câmara, apre-
sentaria uma nova forma de 
compensação. Uma comis-
são envolvendo secretarias 
já se debruça no caso, mas 
sem nenhuma sinalização a 
curto prazo, até o momento. 

Vão embora?
Se já se falava em ‘gre-

ve branca’ na Prefeitura, 
agora existe o temor de 
que alguns abandonem 
de vez o serviço público 
local. Entre as classes que 
afetam mais diretamente 
o serviço público estão 
médicos e professores, 
pro� ssionais que já vi-
nham reclamando bas-
tante. 

Secom/PMC

“O uso do celular no co-
tidiano e em sala de aula”, foi 
tema de palestra nesta quin-
ta-feira (13), envolvendo a 
Escola Municipal Professora 
Dirce Valério Gracia (Jardim 
Tejereba). Oportunamente, 
o tema vai de encontro a um 
assunto que é pauta recor-
rente na atualidade. 

 A iniciativa foi conduzi-
da pelo professor Paulo Rui 
Perricone, que abordou o uso 
do aparelho no cotidiano. No 
público pais e estudantes do 
8º e 9º anos do fundamental. 
O docente discorreu sobre 
algumas vantagens, como a 
facilidade da comunicação 
pessoal, do acesso à informa-
ção, mas também riscos de 
saúde e comportamental.

 “É raro o uso abusivo 
nas aulas em que leciono, até 
porque boa parte dos alu-
nos possui consciência. Mas 
como de uns anos pra cá, o 
uso das redes sociais é cada 

Pais, professores e alunos discutiram o assunto no Teatro Municipal 
Procópio Ferreira, em Guarujá 

vez mais forte, é importante 
o papel da escola em orientar 
os estudantes, como forma 
de prevenção, principalmen-
te, por problemas envolven-
do bullying”.

Paulo é professor de 
Ciências e acrescenta ainda 
que, como os jovens estão 
desenvolvendo seu pensa-
mento crítico, esta oportuni-
dade serve para que os pais 
saibam mais sobre o assunto.

A palestra também foi 
ministrada pelo professor 
Aparecido Fernando da Sil-
va, que leciona matemática 
na Dirce Valério. “Preparo 
muitas aulas com o apare-
lho, que para mim, auxilia na 
aprendizagem. É uma tecno-
logia acessível e porque não 
levá-lo para a escola?”, defen-
de. Silva prepara aula numa 
plataforma digital e envia os 
links com os conteúdos, via 
e-mail, SMS, entre outras 
ferramentas.

Comportamento

Agenda 21
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Setembro Amarelo
Cubatão

Rodas de conversa e palestra
Programação ocorre ao longo do mês nas unidades 
de Saúde do município

Cubatão participa 
da campanha Setembro 
Amarelo com uma série 
de encontros com a po-
pulação nas unidades de 
Saúde ao longo do mês e 
uma palestra no dia 28. A 
campanha vem ocorren-
do desde 2015 e tem por 
objetivo a conscientiza-
ção sobre a prevenção do 
suicídio.

Na Cidade, as rodas de 
conversa serão conduzidas 
por pro� ssionais da Divi-
são de Saúde Mental. Elas 
começaram no último dia 
10 e seguem até o dia 27. 
A chefe da Divsião de Saú-

de Mental, Selma Maria de 
Jesus Neves, explica que 
as rodas de conversa são 
encontros mais informais, 
de trocas de ideias. "É uma 
forma de sensibilizar sobre 
o tema, os sinais de alerta 
e onde buscar ajuda".

Na próxima semana, 
os encontros são retoma-
dos no dia 17, às 8h30, na 
USF Vale Verde. A USF 
Mário Covas recebe a roda 
de conversa no dia 18, às 
9 horas, e a USF Vila dos 
Pescadores no dia 19, tam-
bém às 9 horas.

No dia 20, são dois 
encontros, ambos às 13 

horas: UBS 31 de Mar-
ço e USF Morro do Ín-
dio. Mais dois encontros 
ocorrem no dia 21: UBS 
Vila São José, às 9 horas, e 
CEU das Artes (Bolsões), 
às 14 horas.

Na última semana do 
mês, os encontos ocorrem 

na USF Água Fria, dia 25, 
às 9 horas; UBS Vila Natal, 
dia 26, às 9 horas; Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA) Parque São Luiz, 
dia 26, às 14 horas; e, en-
cerrando as rodas de con-
versa, o Serviço de Espe-
cialidades Pediátricas, no 
dia 27, às 14 horas.

O encerramento da 
programação ocorre no 
dia 28, com a palestra 
"Prevenção ao Suicídio", 
com as psicólogas da Cruz 
Vermellha Chystina Kato 
Luz e Grasiela Eismann. 
A palestra será realiza-
da na sede da Associação 
Comercial e Industrial de 
Cubatão (ACIC), na Rua 
Bahia, 171, a partir das 9 
horas.

É uma forma 
de sensibilizar 
sobre o tema, 

os sinais de 
alerta e onde 
buscar ajuda

Escola do Legislativo promove 
debate sobre 'depressão 

e suicídio juvenil'

Guarujá

Painel com quatro especialis-
tas será realizado no próximo 
dia 24/9, das 17 às 23h30, no 
Salão de Eventos da Câmara 
de Guarujá (Av. Leomil, 291)

Inscrições podem ser feitas pelo 
e-mail: escoladolegislativo@ca-

maraguaruja.sp.gov.br

Que motivos levam 
os adolescentes a 
tirar a própria vida?

Essa é a questão que a 
Escola do Legislativo de 
Guarujá (ELG) vai trazer 

à discussão, no próximo 
dia 24, das 17h às 20h30, 
com as psicólogas Lia Al-
ves e Marcia Atik; a assis-
tente social Márcia Estela, 
além da psicopedagoga e 
diretora da ELG Vanessa 

Ratton.
O debate será realiza-

da no Salão de Eventos da 
Câmara Municipal (Av. 
Leomil, 291, 2ºandar), em 
parceria com o Grupo de 
Conselheiros Tutelares da 
Baixada Santista.

Prevenção
Pesquisas revelam que 

em pelo menos 90% dos 
casos de suicídio entre 
adolescentes há evidên-
cias de algum tipo de pro-
blema que inclui depres-
são, ansiedade, violência 
ou vício em drogas.

No entanto, há fato-
res mais sutis que podem 
disparar a vontade de ti-
rar a própria vida, como 

mudanças no ambiente 
familiar ou escolar, bem 
como crises de identidade 
sexual. 

Portanto, especialis-
tas recomendam que as 
pessoas prestem atenção 
a esses tipos de situação, 
assim como à questão do 
bullying e ao sensaciona-
lismo midiático, que po-
dem encorajar imitações.

Tristeza, isolamento e 
irritabilidade podem ser 
sinais para que os pais, 
amigos e professores per-
cebam se há algo errado. 
Os jovens são mais susce-
tíveis tanto por aspectos 
biológicos quanto pelos 
novos desa� os impostos 
nessa fase da vida.

Santos

Prevenção ao suicídio é abordada 
com servidores durante todo ano
A campanha Setembro 

Amarelo de prevenção ao 
suicídio terá variada progra-
mação em Santos, voltada 
aos usuários dos Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps), 
trabalhadores da área da 
saúde e estudantes universi-
tários. As atividades iniciam 
no dia 04 e seguem até o dia 
28. A programação englo-

ba práticas esportivas, � lme 
debate e conversas com pro-
� ssionais da área de saúde 
mental.

Ainda assim são os ser-
vidores públicos que rece-
bem atenção o ano inteiro. A 
equipe da Coordenadoria de 
Assistência Integral ao Ser-
vidor, ligada à Secretaria de 
Gestão (Seges), tem o objeti-
vo de desmisti� car o assunto 
e falar da importância do tra-
tamento e de como ajudar a 
pessoa a buscar apoio.  

“É preciso diminuir o pre-
conceito, pois não é frescura. 
O suicida não quer morrer, 
ele quer acabar com a dor. 
Precisamos  ver, escutar, pois 

pode ser nosso colega de tra-
balho, nosso familiar. Quem 
está com a intenção dá sinais 
e é possível evitar 90% dos 
casos de suicídio”, disse a 
psicóloga Ana Maria Dias da 
Silva, que atua na atenção ao 
servidor. 

O setor atua na preven-
ção, oferecendo psicoterapia 
aos servidores. A Seges con-
ta, ainda, com o Programa de 
Gestão de Afastamento, vol-
tado a funcionários que estão 
de licença médica, onde são 
atendidos por equipe multi-
disciplinar. Nele são ofereci-
dos os seguintes programas: 
Ressigni� car, para servidores 
com câncer ou que tenham 

familiares acometidos pela 
doença; Programa de Aten-
dimento às Doenças Osteo-
musculares; Programa de Ál-
cool e Drogas; Programa de 
Saúde Mental.

É preciso diminuir 
o preconceito, pois 
não é frescura. O 
suicida não quer 
morrer, ele quer 
acabar com a dor

Dia 24, será dada 
palestra sobre 

Setembro Ama-
relo a todos os 
servidores pú-

blicos, das 9h às 
13h, no auditório 
da Secretaria de 

Educação

Mundo

Brasil

Baixada

800mil

suicídios por ano. Uma média de 

30por segundo

O suicídio é a segunda maior causa de 
mortes no mundo, entre jovens de 

15a 29anos

De 2000 à 2016 o suicidio no Brasil teve 
um aumento de 

73%
sendo a quarta maior causa de morte 
no País, são

11 mil por ano

Pesquisas mostram que o índice de 
suicídio entre as mulheres cresceu em 

18%
Em 2017, Santos, a principal cidade da 
Baixada, registrou

26suicídios

mostrando uma média de uma morte a 
cada 15 dias. No entando foram 

58tenta� vas

média de um por semana
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A loja Arte Moderna,  
bastante conheci-
da pela qualidade 
de seus produtos, 
mudou de endereço 
e agora está na Av. 
Miguel Couto, nº 
560, no Centro de 
Cubatão.
A loja tem diversos 
acessórios para 
tornar o look mais 
criativo, tanto para 
o dia a dia quanto 
para aquele look 
especial, que preci-
sa de mais capricho 
além de coleções de 
bolsas com preços 
ótimos e bijuterias 
de qualidade om 
muito bom gosto. 
Não perca tempo e 
confi ra a nova loja. 

Siga a Arte Moderna 
nas redes sociais e 

não perca as melhores 
promoções

Face: /arte moderna
Insta: @arte.moder-

nacubacity
Entre em contato 

pelo telefone: (13) 
98112-1015

Arte Moderna
Novo endereço e muitas novidades

20ª Exposição de Orquídeas de Guarujá
O Vila Souza Atlético Clube, rece-

be a 20ª Exposição de Orquídeas, 
com 250 espécies, divididas em 
800 plantas. O evento celebra o 
aniversário de 20 anos da Asso-
ciação de Orquidófi los de Guarujá 
(AOG). Acontece de sexta (14) à domingo (16), com 
cerca de 60 expositores. Sexta e sábado das 9h às 20 
horas e, no domingo, das 9h às 17 horas. A entrada é franca.

O público poderá participar do ‘Pronto-Socorro das Orquí-
deas’, onde serão esclarecidas dúvidas do cultivo. 

Concurso das três melhores plantas e palestra sobre noções 
básicas de cultivo e cuidados, também estão na programação.

O Vila Souza Atlético Clube fi ca na avenida Dr. Artur Costa 
Filho, 282, em Guarujá.

A atleta Melissa Passarelli, 
patinadora da seleção brasi-
leira voltou do Campeonato 

Panamericano, da Colôm-
bia, com mais uma exce-

lente performance. Com-
petindo com atletas de 

10 países, obteve a quarta 
colocação – categoria Mini 

Infantil Dance Ladies.
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(13) 3364-2367 
www.knnidiomas.com.br

Unidade 1: Av. Brasil, 153, 
Unidade 2: Av. Beira Mar, 301

Casqueiro, Cubatão

Cumprindo agenda de campanha, o 
deputado Federal Arlindo Chinaglia 
fez uma pequena pausa para visitar o 
amigo de velha data, Chico da Adega.

Espaço Select

O candidato a deputado estadual Gilberto Benzi foi clicado pela coluna, durante mais um de seus encontros, 
conquistando importantes apoios políticos pela Baixada.

O Santander inaugurou uma nova 
categoria de serviços fi nanceiros. 
Tendo como público alvo, os clien-
tes de alta renda, o Espaço Select 
foi inaugurado nesta quinta, 13, na 
agência 3112, na avenida Nove de 
abril 2270, em Cubatão.

Na prática, o sofi sticado espaço 
dará atendimento específi co às pes-
soas físicas de maior poder aquisiti-
vo, demanda identifi cada pelo Ban-
co. “A cidade é uma grande geradora 
de riquezas, temos clientes de gran-
de potencial aqui, e nos sentimos 
parte integrante desta sinergia para 
a retomada do desenvolvimento 
local”, disse ao Acontece o supe-
rintendente regional SP Litoral Sul 
Luiz Carlos Martins Pereira que, na 
presença de clientes e autoridades, 
descerrou a fi ta ao lado do prefeito 
Ademário e do vice Pedro Sá.   
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: LEANDRO DA SILVA e DAYANE CRISTINA DE MORAIS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, comerciante, RG n.º 48571817 - SSP/SP, CPF n.º 40560641800, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e um (04/03/1991), residente na Rua José Rodrigues 
dos Santos, 22, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ NASCIMENTO DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES CORDEIRO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 439228888 - SSP/SP, CPF n.º 36327909817, com 30 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (21/09/1987), 
residente na Rua José Rodrigues dos Santos, 22, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de LIGIA CRISTINA DE 
MORAIS, aposentada, com 46 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, 29 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: 
JHON LENO JESUS DOS SANTOS e PAULA APARECIDA FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, pedreiro refratário, RG n.º 496641219 - SSP/SP, CPF n.º 40147913861, com 29 anos de idade, natural de PAU BRASIL - 
BA (Pau Brasil-BA  Livro nº 33, fl s. nº 29, Termo nº 14585), nascido no dia dois de junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(02/06/1989), residente na AVENIDA Principal, 2379, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de GIDEVAL BATISTA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, maquinista, com 54 anos de idade, residente em SÃO SEBASTIÃO - SP e de MARILZA ALMEIDA 
DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em PORTO SEGURO - BA . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 428158717 - SSP/SP, CPF n.º 42944472810, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de junho de mil novecentos e noventa e quatro (06/06/1994), 
residente na RUA Santa Bárbara, 1863, C, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de EDSON CUSTODIO FERREIRA, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 45 anos de idade, residente em CURITIBA - PR e de AURELIA APARECIDA RODRIGUES, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 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, 30 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 AUDÁLIO VIEIRA e MARTA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, encana-
dor, RG n.º 390029 - SSP/SE, CPF n.º 01847509894, com 62 anos de idade, natural de NEÓPOLIS - SE, nascido no dia vinte e 
um de agosto de mil novecentos e cinquenta e seis (21/08/1956), residente na Rua Vereador Paulo Enos Pontes, 158, Vale 
Verde, Cubatão - SP, fi lho de FLÁVIO VIEIRA, falecido há 50 anos e de MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 20 anosDi-
vorciado de Maria Cicera da Conceição, conforme sentença datada de 05/10/2005, proferida pelo Juiza de Direito da 4ªVa-
ra Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº328/05.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de serviços gerais, RG n.º 507520051 - SSP/SP, CPF n.º 97487708420, com 46 anos de idade, natural de BARREI-
ROS - PE (Jacuipe-AL  Livro nº 16, fl s. nº 09, Termo nº 12729), nascida no dia primeiro de julho de mil novecentos e setenta 
e dois (01/07/1972), residente na Rua Vereador Paulo Enos Pontes, 158, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de BENEDITO FER-
NANDES DA SILVA, falecido há 44 anos e de EDITE MARIA DA SILVA, falecido há 15 anos. 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, 29 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 Brasi-
leiro: GUSTAVO DE SOUSA VIEIRA e STHEFANY FRANÇA SANTANA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante de cozinha, RG n.º 390552380 - SSP/SP, CPF n.º 48749352814, com 21 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de abril de mil novecentos e noventa e sete (18/04/1997), residente 
na Caminho Ceará, 316, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ROBERTO FIALHO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, 
montador de andaime, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROMILDA ALVES DE SOUSA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 555269644 - SSP/SP, CPF n.º 49908651897, com 19 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (14/02/1999), residente na Caminho 
São Bartolomeu, 71, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de SERGIO APARECIDO SANTANA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, pintor industrial, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSICLEIDE FRANÇA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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 Brasi-
leiro: GILVAN DA SILVA e LÉIA DANTAS ARAUJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico 
de planejamento, RG n.º 28363125 - SSP/SP, CPF n.º 31323657851, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia nove de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (09/10/1984), residente na Rua José Rodrigues 
dos Santos, 281, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de HELENA DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, pedreiro, RG n.º 439224536 - SSP/SP, CPF n.º 34012857851, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (14/12/1984), residente na Rua José 
Rodrigues dos Santos, 281, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de VALDEMIR ARAUJO, de nacionalidade bra-
sileira, pedreiro, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DOMINGAS DA CRUZ DANTAS, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 53 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, 30 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: 
GUSTAVO ALBERTINO DA SILVA e LAYSA CRISTINA DE JESUS LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, motoboy, RG n.º 48912546 - SSP/SP, CPF n.º 41231648899, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (18/02/1993), residente na Caminho São Marcos, 1622, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ALBERTINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, líder de equipe, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GEDIDA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 
46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
46015235X - SSP/SP, CPF n.º 38410373807, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco 
de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (25/11/1988), residente na Caminho São Marcos, 1622, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de MAURO ALVES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, jardineiro, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de SORAIA DE JESUS LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Divorciada de Roberto Fonseca Santos conforme sentença datada de 14/02/2017, proferida pela Juiza de 
Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001890-15.2016.8.26.0157. 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, 31 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: SILVANI 
LEITE DA SILVA e RENATA DE ANDRADE FERRARI. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de perfura-
triz, RG n.º 29948413 - SSP/SP, CPF n.º 29742001847, com 43 anos de idade, natural de FLORES - PE (Flores-PE  Livro nº 52, fl s. nº 
215, Termo nº 22310), nascido no dia seis de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (06/08/1975), residente na Rua Rivaldo 
Alves Feitosa, 561, bloco 03, apt.64, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO LEITE DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, pedreiro, com 69 anos de idade, residente em CAMPINAS - SP e de FRANCISCA MARIA LEITE, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 53 anos de idade, residente em CAMPINAS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 301277047 - SSP/SP, CPF n.º 29413161836, com 38 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá-SP  Livro nº 8, fl s. nº 90, 
Termo nº 9111), nascida no dia dez de junho de mil novecentos e oitenta (10/06/1980), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 
561, bloco 03, apt.64, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de REGIS ISAIAS FERRARI, falecido há 5 anos e de IZABEL APARECIDA DE 
ANDRADE FERRARI, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - 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, 30 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 Brasilei-
ro: SEVERINO SIPRIANO DA SILVA e MARIA DE LOURDES MARQUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, encarregado, RG n.º 25338434 - SSP/SP, CPF n.º 24974211889, com 45 anos de idade, natural de GUARU-
JÁ - SP, nascido no dia sete de setembro de mil novecentos e setenta e dois (07/09/1972), residente na Rua Manoel 
Mathias de Souza, 130, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de ROMÃO SIPRIANO DA SILVA, falecido há 8 anos e de IRENE 
MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SPDivorciado de 
Sandra Moreira Ribeiro, conforme sentença datada de 04/12/2017, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de 
Família e Sucessões da Comarca de Ponta Grossa-PR, nos autos de N°0027158-59.2017.8.16.0019. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 531968790 - SSP/SP, CPF n.º 13386237886, com 50 anos 
de idade, natural de CATENDE - PE, nascida no dia nove de julho de mil novecentos e sessenta e oito (09/07/1968), 
residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 130, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de NARCISO DIOMEDIO MARQUES, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em JAQUEIRA - PE e de MARIA DO CARMOS 
MARQUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 76 anos de idade, residente em JAQUEIRA - PE. Divorciada de 
José Pedro Rodrigues, conforme sentença datada de 25/01/2013, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única 
da Comarca de Catende-PE, nos autos de N°000487-24.2011.8.17.0490. 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, 30 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: ALLAN JONAS MARTINS SILVA e DALLILA ARGOLO DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 49343022 - SSP/SP, CPF n.º 43031840801, com 25 anos de idade, natural 
de SÃO PAULO - SP (Guarulhos  Livro nº 573, fl s. nº 23, Termo nº 316883), nascido no dia dez de agosto de mil 
novecentos e noventa e três (10/08/1993), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 6, Vila São José, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ MARIO DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, zelador, com 55 anos de idade, residente em 
SÃO PAULO - SP e de SARA MARTINS SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de enfermagem, com 46 anos de 
idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
vendas, RG n.º 423423101 - SSP/SP, CPF n.º 42262452881, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (14/12/1994), residente na Rua Santo Antonio 
de Pádua, 6, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de GILBERTO GONÇALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
caminhoneiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IVANÉIA ARGOLO DE OLIVEIRA, de nacionali-
dade brasileiro, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de setembro 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: GEOVANE FERREIRA DE SOUSA e STEFANI CRISTINA PEREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 3514631 - SSP/PI, CPF n.º 06501523362, com 24 anos de idade, na-
tural de CAMPO MAIOR - PI (Capitão Campos-PI  Livro nº 1, fl s. nº 25, Termo nº 100), nascido no dia vinte e seis de 
agosto de mil novecentos e noventa e quatro (26/08/1994), residente na Rua Amaral Neto, Caminho Santa Rosa, 
161, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de MARIA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, domésti ca, com 38 anos de 
idade, residente em COCAL DE TELHA - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
489072136 - SSP/SP, CPF n.º 45473067883, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 170, fl s. nº 47, Termo nº 102642), nascida no dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e três 
(16/03/1993), residente na Rua Amaral Neto, Caminho Santa Rosa, 161, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSE JOAO RUFINO DA SILVA, soldador, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SANDRA DE JESUS 
PEREIRA, domésti ca, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de setembro 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: FELICISSIMO JOSÉ SANTANA e FRANCISCA IVANILDE DE FRANÇA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 1614382530 - SSP/BA, CPF n.º 26360381834, com 75 anos 
de idade, natural de Campo Formozo - BA, nascido no dia primeiro de agosto de mil novecentos e quarenta e 
três (01/08/1943), residente na Rua Benjamin Constante, 203, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
FERREIRA DE SANTANA, falecido há 60 anos e de LUIZA MARIA DE ALMEIDA, do lar, com 96 anos de idade, 
residente em Cubatão - SPDivorciado de Maria Bernadete de Lima conforme sentença datada de 20/11/2006 
proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº445/06. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 143174459 - SSP/SP, CPF n.º 25888348848, 
com 57 anos de idade, natural de MILAGRES - CE, nascida no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e 
sessenta e um (27/05/1961), residente na Rua Benjamin Constante, 203, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ FRANCISCO DE FRANÇA, aposentado, com 96 anos de idade, residente em MILAGRES - CE e 
de MARIA IZABEL DE FRANÇA, do lar, com 90 anos de idade, residente em MILAGRES - CE. Divorciada de 
Francisco Manuel dos Santos conforme sentença datada de 26/11/2002 proferida pelo Juiz de Direito da 
2ªVara da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de nº1005/02. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de setembro 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: 
ODIRLEI CUSTÓDIO DE OLIVEIRA e WANICELIA ÉRICA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, lubrifi cador, RG n.º 283633621 - SSP/SP, CPF n.º 21340255812, com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 105, fl s. nº 149, Termo nº 24037), nascido no dia dezenove de junho de mil novecentos e setenta e seis (19/06/1976), 
residente na Rua das Papoulas, 5, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ODILON CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, falecido há 10 anos e de 
CLARA APARECIDA GREGÓRIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, operadora de caixa, RG n.º 254445718 - SSP/SP, CPF 
n.º 24931846882, com 43 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e 
setenta e cinco (16/08/1975), residente na Rua das Papoulas, 5, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de WANTUIL DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Silvio Lins Braz, 
conforme sentença datada de 17/03/2009, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, 
nos autos de nº de ordem 211/2009, processo nº157.01.2009.001462-6/000000-000. 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 setembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: CAIO CESAR BARCELOS NASCIMENTO e LARISSA 
DOS SANTOS PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
instalador, RG n.º 14970856 - SSP/MG, CPF n.º 09703583695, com 28 anos de idade, 
natural de JOÃO PINHEIRO - MG (Brasilia de Minas-MG  Livro nº 27, fl s. nº 16, Termo 
nº 6888), nascido no dia seis de maio de mil novecentos e noventa (06/05/1990), re-
sidente na RUA Vereador José Ramos Braga, 44, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ CARLOS DE BARCELOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de SIDENY MARIA DO NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em SÃO VICENTE 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de tele-
marketi ng, RG n.º 427468747 - SSP/SP, CPF n.º 44922941800, com 22 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e 
noventa e seis (28/01/1996), residente na RUA Vereador José Ramos Braga, 44, Vila 
São José, Cubatão - SP, fi lha de DENIR SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
lixeiro, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FABIANA PEREIRA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de setembro 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 Brasi-
leiro: MARCO ANTONIO BAPTISTA e GEUDES GOMES DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, aposentado, RG n.º 8366041 - SSP/SP, CPF n.º 70203652800, com 62 anos de idade, natural de Agua 
Preta - SE, nascido no dia dez de setembro de mil novecentos e cinquenta e cinco (10/09/1955), residente na Rua 
Vicente Miranda, 106, Santa Maria I, SOROCABA - SP, fi lho de ANTONIO BAPTISTA, falecido há 4 anos e de IZABEL 
SARZOKI BAPTISTA, falecida há 4 anosDivorciado de Maria José Barbosa da Silva, conforme sentença datada de 
13/07/2017, proferida pela MM. Juíza de Direito do Centro Judiciário de Solução e Confl itos e Cidadania CEJUSC da 
Comarca de Sorocaba-SP, nos autos de N°92/2017.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, RG n.º 232186996 - SSP/SP, CPF n.º 09196723882, com 52 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e sessenta e cinco (29/11/1965), residente na Rua Achiles For-
nazari Filho, 137, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de GELTON GOMES DE OLIVEIRA, falecido há 20 anos e de 
QUITERIA MARIA LINS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 73 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Divorciada de Cicero Bezerra de Carvalho, conforme sentença datada de 22/03/2005, proferida pela 
MM. Juíza de Direito da 4ª Vara desta Comarca, nos autos de N°717/04. 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 setembro 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 Brasi-
leiro: MARCOS SANTOS SOARES e MARCELA LINDA GUIMARÃES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecânico de manutenção, RG n.º 42424414 - SSP/SP, CPF n.º 30288890809, com 35 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (26/12/1982), residente 
na Rua das Violetas, 315, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de EDUARDO SOARES SILVA, de nacionalidade brasileira, 
mecânico, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA ALVES SANTOS SOARES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 48575077 - SSP/SP, CPF n.º 36374501861, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e um (22/03/1991), residente na Rua das Violetas, 
315, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MARIA GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, falecido há 14 anos e de 
JACIRA LINDA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, falecida há 4 anos. 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 setembro 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: EDSON DA COSTA GONZAGA e FATIMA SILVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, aposentado, RG n.º 157409296 - SSP/SP, CPF n.º 03235016805, com 56 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia dezenove de agosto de mil novecentos e sessenta e dois (19/08/1962), residente na Rua das Man-
gabeiras, 120, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ GOMES GONZAGA, de nacionalidade brasileira, falecido há 
12 anos e de LEUZA DA COSTA GONZAGA, de nacionalidade brasileira, falecida há mais de 20 anos . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 204630538 - SSP/SP, CPF n.º 10059502886, com 49 
anos de idade, natural de SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, nascida no dia seis de março de mil novecentos e ses-
senta e nove (06/03/1969), residente na Rua das Mangabeiras, 120, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de ORLANDO 
SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos e de JANDIRA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 65 anos de idade, residente em SANTO ANDRÉ - 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 setembro 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 Brasilei-
ro: DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS e CAROLINA DE ALMEIDA COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 32614642 - SSP/SP, CPF n.º 23283854866, com 27 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascido no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e um (17/04/1991), residente na Rua Nossa 
Senhora Aparecida, 186, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de EDIVALDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 19 anos e de MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO, de nacionalidade brasileira, agente de controle, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aprendiz, RG 
n.º 553823607 - SSP/SP, CPF n.º 44946892893, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e 
oito de setembro de mil novecentos e noventa e oito (28/09/1998), residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 186, 
Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de ISRAEL FERREIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 44 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSILENE DE ALMEIDA VICENTE, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de serviços gerais, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de setembro 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 Brasi-
leiro: LUCAS CIRILO DA SILVA e DAYANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, operador de caixa, RG n.º 412923804 - SSP/SP, CPF n.º 43392706876, com 23 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (13/02/1995), residente na 
Rua 4, 121, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO CIRILO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DA CONCEIÇÃO CIRILO DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de caixa, RG n.º 495438935 - SSP/SP, CPF n.º 42411666870, com 24 anos de idade, natural de 
SÃO VICENTE - SP, nascida no dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e três (19/10/1993), residente 
na Rua 4, 121, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de GILVANILDO JOSE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
55 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA ISABEL DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 58 anos de idade, residente em Aracajú - SE. 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, 05 de setembro 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: 
JEAN MAICON FAUSTO e BEATRIZ PASSOS BIANCARDI. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, RG 
n.º 557806501 - SSP/SP, CPF n.º 01364606151, com 31 anos de idade, natural de CONCÓRDIA - SC, nascido no dia onze 
de abril de mil novecentos e oitenta e sete (11/04/1987), residente na RUA São Vicente, 111, casa 02, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lho de ROGÉRIO FAUSTO, motorista, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SUELI FAUSTO, 
do lar, com 50 anos de idade, residente em APARECIDA DE GOIÂNIA - GODivorciado de Stephane Faria Saldanha, confor-
me sentença datada de 16/12/2015, proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Santos-SP.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar operacional, RG n.º 456937882 - SSP/SP, CPF n.º 43109708850, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 173, fl s. nº 241, Termo nº 51191), nascida no dia deze-
nove de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (19/10/1995), residente na RUA São Vicente, 111, casa 02, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de MAURICIO BIANCARDI, mecânico, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de VALERIA DE JESUS PASSOS, do lar, com 45 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, 04 de setembro 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: 
WESLEY DE ALCANTARA LIMA OLIVEIRA e SUZANA PEREIRA PAIVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de inspeção, RG n.º 36007988 - SSP/SP, CPF n.º 42137510820, com 26 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão  Livro nº 152, fl s. nº 284, Termo nº 42876), nascido no dia nove de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (09/05/1992), residente na Rua Santa Mônica, 52, Síti o Novo, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO BEZERRA OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, mecânico de manutenção, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VIVIANE 
DE ALCANTARA LIMA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 522773631 - SSP/SP, CPF n.º 42507443880, 
com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 192, fl s. nº 345, Termo nº 58857), nascida no dia 
sete de novembro de mil novecentos e noventa e oito (07/11/1998), residente na Rua Santa Mônica, 52, Síti o Novo, 
Cubatão - SP, fi lha de SERGIO MURILO PAIVA, falecido há 13 anos e de DEISE PEREIRA DA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, cuidadora de idosos, com 35 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de setembro 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: JOÃO SEVERINO DA SILVA e RAFAELA COSME 
DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, 
RG n.º 7929014 - SSP/PE, CPF n.º 08048307464, com 30 anos de idade, natural de 
BONITO - PE, nascido no dia dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta e oito 
(17/08/1988), residente na RUA Acácia dos Santos Pereira, 640, Bloco 30, Ap.201, 
Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em BONITO - PE e de RITA 
MARIA DOS SANTOS, falecida há 15 anosDivorciado de Silvana Ferreira da Silva, con-
forme sentença datada aos 18/11/2013, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº3005123-88.2013.8.26.0157. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux.de limpeza, RG n.º 501056555 
- SSP/SP, CPF n.º 39349067889, com 29 anos de idade, natural de PALMARES - PE 
(Palmares-PE  Livro nº 39, fl s. nº 06, Termo nº 44356), nascida no dia vinte e cinco 
de julho de mil novecentos e oitenta e nove (25/07/1989), residente na RUA Acácia 
dos Santos Pereira, 640, Bloco 30, Ap.201, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ COS-
ME DA SILVA, falecido há 10 anos e de CICERA MARIA GENEROSA DA SILVA, 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, 05 de setembro 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: DIEGO CONSTANTINO DA SILVA e LILIANE EULINA DIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 42747310X - SSP/SP, CPF n.º 40512135878, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 189, fl s. nº 18, Termo nº 57336), nascido no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa 
e quatro (23/03/1994), residente na Avenida Principal, 3541, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de NILZA MARIA 
CONSTANTINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 443963538 - SSP/SP, CPF n.º 38237399803, com 30 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 123, fl s. nº 383, Termo nº 31434), nascida no dia dezesseis 
de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (16/09/1987), residente na Rua Caminho Danilo Ferreira, 1103, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL FRANCISCO DIAS, falecido há 10 anos e de ANA EULINA DE CARVALHO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de setembro 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: JOSE AMERICO DA SILVA ALVES e ELIANE 
BARBOSA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, RG n.º 439224196 - SSP/SP, CPF n.º 30803285825, com 35 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 91, fl s. nº 53, Termo nº 18369), 
nascido no dia treze de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (13/10/1982), 
residente na Avenida Marginal Imigrantes, 649, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSE RONALDO DE OLIVEIRA ALVES, de nacionalidade brasileira, armador, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NATALICIA MARIA DA SILVA, 
falecida há 2 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
agente comunitaria de saúde, RG n.º 439226983 - SSP/SP, CPF n.º 23054969827, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 124, fl s. nº 166, 
Termo nº 31615), nascida no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e 
oitenta e sete (24/10/1987), residente na Avenida Marginal Imigrantes, 649, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, auxiliar de serviços gerais, com 61 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de SELMA BARBOSA DA SILVA, falecida há 19 anos, residente em Cubatão 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de setembro 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: 
DENIVAL LOPES FERNANDES e ANA PAULA FELICIANO DA LUZ OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, motorista, RG n.º 27737367 - SSP/SP, CPF n.º 25770178809, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP (Cubatão  Livro nº 51, fl s. nº 140, Termo nº 1353), nascido no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e seten-
ta e seis (28/09/1976), residente na Rua Rio de Janeiro, 531, apt. 02, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de WALTENSIR LOPES 
FERNANDES, encanador, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDNALVA COUTINHO, aposentada, com 
62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, lactarista, RG 
n.º 29408382 - SSP/SP, CPF n.º 30849163811, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 78, fl s. 
nº 28, Termo nº 13170), nascida no dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e um (05/03/1981), residente na Rua 
Rio de Janeiro, 531, apt. 02, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSE FELICIANO DE OLIVEIRA, falecido há 17 anos e de ZELI 
DA LUZ GONÇALVES, aposentada, com 71 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, 05 de setembro 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: 
ANDERSON BARROS BRIANO DA SILVA e MICAELLE SANT’ANA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, ajudante, RG n.º 484157826 - SSP/SP, CPF n.º 42332642846, com 26 anos de idade, natural de PRINCESA 
ISABEL - PB (Tavares-PB  Livro nº 12, fl s. nº 283, Termo nº 12373), nascido no dia vinte e oito de novembro de mil novecen-
tos e noventa e um (28/11/1991), residente na Rua Santa Filomena, 451, Síti o Novo, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO BATISTA 
DA SILVA, falecido há 20 anos e de LUCILENE DE BARROS BRIANO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, 
residente em BUÍQUE - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 583945715 - SSP/SP, 
CPF n.º 07057987552, com 24 anos de idade, natural de PIRITIBA - BA (Piriti ba-BA  Livro nº 10, fl s. nº 33, Termo nº 10411), 
nascida no dia quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e três (04/12/1993), residente na Rua Santa Filomena, 
451, Síti o Novo, Cubatão - SP, fi lha de GIVALDO FELIX DE OLIVEIRA, falecido há 8 anos e de MARLENE SANT’ANA DE OLIVEI-
RA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 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, 06 de setembro 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: 
LEIVES BORGES TEIXEIRA e CLEA CRISTINA DO NASCIMENTO CLEMENTINO. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, motorista, RG n.º 18903470 - SSP/SP, CPF n.º 13363227809, com 48 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 446, fl s. nº 124, Termo nº 189304), nascido no dia vinte e nove de agosto de mil no-
vecentos e setenta (29/08/1970), residente na Rua do Alojamento, 25, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO ALVES TEI-
XEIRA, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIZABETH ALVES TEIXEIRA, aposentada, com 
69 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
45665848 - SSP/SP, CPF n.º 34421692832, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 104, fl s. nº 
62, Termo nº 23552), nascida no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (13/09/1984), residente na 
Rua do Alojamento, 25, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de JOSENALDO NOGUEIRA CLEMENTINO, falecido há 02 anos e de ILMA 
DO NASCIMENTO CLEMENTINO, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de setembro 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 Brasi-
leiro: EDNALDO AMARO DOS SANTOS e GILBERTA MARIA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciado, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 21783321 - SSP/SP, CPF n.º 15920768827, com 47 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de agosto de mil novecentos e setenta e um (04/08/1971), 
residente na RUA Rua Dom Pedro I, 189, fundos, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MILTON AMARO DOS SANTOS, fa-
lecido há 20 anos e de MARIA VIANA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 84 anos de idade, 
residente em Cubatão - SPDivorciado de Waldicia Vicente da Silva, através de escritura pública lavrada em 10 de 
outubro de 2014 pelo 1ºTabelião de Notas e Protesto de Letras e Titulos de Cubatão-SP, no Livro nº203, fl s.253/254. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade braasileira, solteira, vendedora, RG n.º 594672764 - SSP/SP, CPF n.º 
04251673484, com 35 anos de idade, natural de FLORES - PE (Flores-PE  Livro nº 62, fl s. nº 111, Termo nº 10243), 
nascida no dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (08/09/1982), residente na RUA Rua Dom Pe-
dro I, 189, fundos, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO HONORATO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
agricultor, com 66 anos de idade, residente em FLORES - PE e de MARIA LUZINETE DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, agricultora, com 57 anos de idade, residente em FLORES - PE. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local

Cubatão, 06 de setembro 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: 
RONI DE OLIVEIRA SALES e PAOLA PRUDENTE PREDIGER. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, cal-
deireiro, RG n.º 342492998 - SSP/SP, CPF n.º 35177079880, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (23/08/1984), residente na RUA Jaime Duarte, 212, Jd.Nova 
República, Cubatão - SP, fi lho de SERGIO PEREIRA SALES, falecido há 06 anos e de JULIA DE OLIVEIRA, falecida há 5 meses . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 130458025 - SSP/SP, CPF n.º 09365468914, 
com 17 anos de idade, natural de NOVO HAMBURGO - RS (Novo Hamburgo-RS  Livro nº 243, fl s. nº 203, Termo nº 72953), 
nascida no dia vinte e três de dezembro de dois mil (23/12/2000), residente na RUA Jaime Duarte, 212, Jd.Nova Repú-
blica, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MARCIO PREDIGER, desaparecido há 17 anos e de ELOETE PRUDENTE LUCIDONIO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 35 anos de idade, residente em SÃO PAULO - 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, 08 de setembro 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: 
CLAUDIO DE OLIVEIRA GOMES e JOICE ALZINDA MAGALHÃES DA CRUZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, militar da reserva, RG n.º 396762 - MD/Marinha, CPF n.º 88493750778, com 51 anos de idade, na-
tural de SANTOS - SP, nascido no dia três de abril de mil novecentos e sessenta e sete (03/04/1967), residente na AVE-
NIDA Brasil, 819, Ap.01, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de CELEDONIO LOURENÇO GOMES, falecido há 06 anos e de 
JANDIRA DE OLIVEIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, empresária, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - 
SPDivorciado de Cecilia Andrea Carmona Giordano, conforme sentença datada aos 17/01/2017, proferida pela Juíza de 
Direito da 3ªVara de Família e Sucessões da Comarca de Santos-SP, nos autos de nº1006515-41 2016 8 260562. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 09581073 - SSP/AM, CPF n.º 34806172200, 
com 46 anos de idade, natural de BENJAMIN CONSTANT - AM, nascida no dia dezoito de setembro de mil novecentos e 
setenta e um (18/09/1971), residente na AVENIDA Brasil, 819, Ap.01, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de BENEDITO FREI-
TAS DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de idade, residente em MANAUS - MA e de MARIA 
DE NAZARÉ MAGALHÃES DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, COMERCIÁRIA, com 72 anos de idade, residente em 
BENJAMIN CONSTANT - AM. Divorciada de Jorge Fernandes Garcia de Vasconcellos Junior, conforme sentença datada 
aos 02/03/2005, proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Familia de Manaus-AM. 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, 08 de setembro 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: CLEVERTON DA SILVA ALMEIDA e ANA FLÁVIA FERNANDES DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, técnico em radiologia, RG n.º 36465762 - SSP/SP, CPF n.º 42414692804, com 24 anos de 
idade, natural de DELMIRO GOUVEIA - AL, nascido no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e quatro 
(16/04/1994), residente na Rua Manoel Ventura da Silva, 12, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de MOISÉS RODRIGUES 
ALMEIDA, funileiro, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDMILSA FELIX DA SILVA, cozinheira, 
com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aten-
dente, RG n.º 36096778 - SSP/SP, CPF n.º 45037916801, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (05/12/1994), residente na Rua Manoel Ventura da 
Silva, 12, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de SERGIO AVELINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VANDERLÉA FERNANDES DE OLIVEIRA, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de setembro 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 Brasilei-
ro: GERALDO ANTONIODOS SANTOS GUEDES e NADINE EMANUELA BARBOSA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, vidraceiro, RG n.º 284861030 - SSP/SP, CPF n.º 29446639840, com 37 anos de 
idade, natural de ÁGUA BOA - MG, nascido no dia dez de agosto de mil novecentos e oitenta e um (10/08/1981), re-
sidente na Rua Ailton Alves Pereira, 43, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de GERALDO DE JESUS GUEDES, enfermeiro, 
com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ELZA PEREIRA DOS SANTOS, cozinheira, com 59 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, promotora de ven-
das, RG n.º 424245772 - SSP/SP, CPF n.º 45891780879, com 22 anos de idade, natural de RECIFE - PE (São Lourenço 
da Mata-PE  Livro nº 1, fl s. nº 187, Termo nº 746), nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e 
seis (22/04/1996), residente na Rua Ailton Alves Pereira, 43, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL JOVENTI-
NO DOS SANTOS FILHO, marteleteiro, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de REJANE BARBOSA DE 
LIMA SANTOS, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de setembro 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 Brasi-
leiro: OSVALDO DOMINGO DA SILVA e KHEYSIANE DO CARMO SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, armador, RG n.º 556565794 - SSP/SP, CPF n.º 08170917425, com 31 anos de idade, natural de JOÃO 
ALFREDO - PE (Bom Jardim 1º Distrito  Livro nº 8, fl s. nº 181, Termo nº 10278), nascido no dia cinco de outubro de mil 
novecentos e oitenta e seis (05/10/1986), residente na Rua 10, 42, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de MANUEL DOMINGO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 62 anos de idade, residente em BOM JARDIM - PE e de MARIA 
DAS GRAÇAS DOMINGO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 57 anos de idade, residente em BOM 
JARDIM - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 474835911 - SSP/SP, CPF n.º 
40021870802, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 150, fl s. nº 210, Termo nº 
91213), nascida no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e um (27/04/1991), residente na Rua 10, 42, 
Fabril, Cubatão - SP, fi lha de SERGIO AMORIM DOS SANTOS, falecido há 7 anos e de ELIANE SANTOS DO CARMO, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em ITANHAÉM - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de setembro 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: PETRICK SOUZA SANTA CRUZ DA SILVA e PRISCILLA GONÇALVES VIEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 36255605 - SSP/SP, CPF n.º 40951635859, com 26 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 153, fl s. nº 218, Termo nº 43208), nascido no dia vinte e seis de 
junho de mil novecentos e noventa e dois (26/06/1992), residente na Rua São Francisco de Assis, 35, fundos, Vila 
São José, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO ROMEU SANTA CRUZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrati vo, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NILCE DA SILVA SOUZA SANTA CRUZ DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, operadora de telemarketi ng, com 47a anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485796557 - SSP/SP, CPF n.º 
41671745884, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 146, fl s. nº 371, Termo nº 40575), 
nascida no dia três de maio de mil novecentos e noventa e um (03/05/1991), residente na Rua São Francisco de 
Assis, 35, fundos, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de SEBASTIÃO APARECIDO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, 
zelador, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA NEUSA GONÇALVES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de setembro 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: 
AMARILDO DE MELO TENORIO e CLAUDIA DE LIMA COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresário, RG n.º 304585063 - SSP/SP, CPF n.º 21927799848, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta e um (28/06/1981), residente na Rua Embaixado Pedro de 
Toledo, 93, apto.53, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO VALDEVINO TENORIO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES DE MELO TENORIO, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 35576573 - SSP/SP, CPF n.º 33642588808, com 34 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e oitenta e três (23/09/1983), residente na Rua Em-
baixado Pedro de Toledo, 93, apto.53, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de JOSE JERONIMO DA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VALDERES FERREIRA DE LIMA COSTA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de setembro 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: IVO GOMES DA SILVA e CINTHIA BEZERRA DOMINGUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, pintor, RG n.º 48616791 - SSP/SP, CPF n.º 23283910871, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (19/02/1991), residente na RUA São José, 
40, A, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ GOMES DA SILVA, falecido há 12 anos e de MARIA MARTA GOMES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485710663 - SSP/SP, CPF n.º 38430530819, com 28 anos de ida-
de, natural de SANTOS - SP, nascida no dia cinco de março de mil novecentos e noventa (05/03/1990), residente na 
RUA São José, 40, A, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de MAURO DOMINGUES, de nacionalidade brasileira, vigilan-
te, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA BEZERRA DOMINGUES, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 52 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, 11 de setembro 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: MANOEL EDMAR DA SILVA e FRANCISCA LEUDA 
ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG 
n.º 93244472 - SSP/SP, CPF n.º 88387240834, com 72 anos de idade, natural de MO-
RADA NOVA - CE, nascido no dia onze de maio de mil novecentos e quarenta e seis 
(11/05/1946), residente na AVENIDA Cruzeiro do Sul, 870, Casa 2, Vila Nova, Cubatão - 
SP, fi lho de TEÓFILO ROSENDO DA SILVA, falecido há 20 anos e de MARIA FORTUNATA 
DA SILVA, falecida há 20 anosDivorciado de Maria Ivone da Silva, conforme sentença 
datada 24/09/2003, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara da Família e Sucessões do 
Foro Regional I-Santana, São Paulo-SP, nos autos de nº001.03.040255-8. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 202383817 - SSP/SP, CPF 
n.º 16946755804, com 56 anos de idade, natural de MORADA NOVA - CE (Morada No-
va-CE  Livro nº 04, fl s. nº 07, Termo nº 987), nascida no dia cinco de novembro de mil 
novecentos e sessenta e um (05/11/1961), residente na AVENIDA Cruzeiro do Sul, 870, 
Casa 2, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 85 anos de idade, residente em HORIZONTE - CE 
e de MARIA ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, falecida há 30 anos, com 
85 anos de idade. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de setembro 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: CARLOS CELINO DOS SANTOS e MÁRCIA FELIX BARBOSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, RG n.º 560059759 - SSP/SP, CPF n.º 21734472898, com 39 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (São Vicente  Livro nº 108, fl s. nº 298, Termo nº 90467), nascido no dia primeiro de setembro de mil novecentos 
e setenta e nove (01/09/1979), residente na Rua Caminho Januário, 100, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de 
JOÃO CELINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, dados desconhecidos e de ADINÉA ALVES DE ARAÚJO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 327206913 - SSP/SP, CPF n.º 93336926572, com 39 anos de idade, natural 
de ILHÉUS - BA (Vitória-BA  Livro nº 30, fl s. nº 179, Termo nº 2532), nascida no dia dez de outubro de mil novecentos 
e setenta e oito (10/10/1978), residente na Rua Caminho São Dagoberto, 374, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lha de JUAREZ PEREIRA BARBOSA, aposentado, com 80 anos de idade, residente em ILHÉUS - BA e de MARIA JOSÉ 
FELIX BARBOSA, do lar, com 60 anos de idade, residente em ILHÉUS - BA. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de setembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Aguinaldo Araújo: nova praça no Casqueiro

55 anos do Festival 
Grêmio São Manoel

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indica-
ção junto a mesa da Câmara solicitando ao poder Executivo  
que sejam feitas gestões junto aos setores competentes visan-
do objetivar a construção de uma praça de lazer e atividades 
físicas ao lado do atual prédio do SAMU, na avenida Nossa 

Como de tradição, o feriado de 07 de setembro teve um 
toque de solidariedade em Cubatão. O Grêmio São Manoel, 
presidido pelo amigo Cyro Calixto arrecadou fraldas geriá-
tricas em festival esportivo no Campo do 31 de Março.

Esse ano, o homenageado foi José de Aquino (in memo-
rian), que se destacou no clube na década de 70

Na foto, a família de José de Aquino recebe a homena-
gem das mãos de Cyro e posam para foto com a jornalista 
Jaque Barbosa, que representou o Acontece no evento.

Rafael Tucla: Aprovada política de sustentabilidade
Os vereadores aprovaram por unanimidade projeto de Lei 

de autoria do vereador Rafael Tucla (PT) que institui a Polí-
tica Municipal da Sustentabilidade.

O projeto de Lei tem por objetivo criar mecanismos per-
manentes para o desenvolvimento de políticas públicas vol-

tadas para o meio ambiente equilibrado e sustentável, além de 
prever medidas de mitigação às mudanças climáticas e à emis-
são de gás carbônico.

A Lei aprovada na Câmara depende da sanção do prefeito 
municipal.

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

Marcinho: PL para campanha que previni o suicídio é aprovada
O vereador Marcinho (PSB) apresentou projeto de lei so-

licitando a criação de uma campanha municipal de preven-
ção ao suicídio, em alusão ao ‘Setembro Amarelo’, mês em 
que o tema é abordado em todo o planeta.

O projeto apresentado pelo vereador prevê a realização 

de fóruns de debate, palestras, seminários, audiências 
públicas e divulgação de material informativo sobre pre-
venção de suicídio, O projeto foi aprovado pelo plenário 
da Câmara e aguarda sanção do prefeito Ademário para 
entrar em vigor.

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. Casquei-

ro 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 dormitórios 
e 1 suíte Ref: 1451 - 
R$2.000,00.

• Triplex na Ponte Nova com 
3 dormitórios 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 dormitórios 
Praia Grande, c/ salão de festas e 
piscina. R$225.000,00.

• Sobreposta baixa no bairro 
Jardim Casqueiro. 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro. Valor 
R$290.000,00.

• Apartamento na Praia Grande. 2 
dormitórios R$250.000,00.

• Casa na Av. Henry Bordem com 2 
dormitórios R$300.000,00.

• Casa Geminada na Praia Grande 
com 2 dormitórios R$280.000,00.

• Apartamento no Jardim Casqueiro 
com 1 dormitório R$160.000,00.

• Casa na Vila Natal com 3 dormitó-
rios e 1 suíte R$230.000,00.

Lalá solicita manutenção na UBS do Morro do Índio
O vereador Lalá (SD) realizou recentemente uma visita 

a UBS do Morro do Índio para averiguar como estão as 
instalações do local e conversar com funcionários, médi-
cos e moradores do bairro que utilizam a unidade.

Após a visita, o vereador apresentou requerimento na 

sessão da Câmara solicitando manutenção na UBS do Mor-
ro do Índio. Segundo ele, a situação do local está precária, 
principalmente em relação ao teto e a umidade. Ainda se-
gundo o vereador, não é possível que um equipamento de 
saúde receba a população nessas condições.

Senhora de Fátima, no Jardim Casqueiro.
Na indicação, o vereador solicita que a área seja fecha-

da e contenha academia da terceira idade, bancos, lixeiras, 
mesa de jogos, playground, paisagismo e iluminação com 
lâmpadas de led.

Rodrigo Alemão solicita equipamentos para o Pita
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou re-

querimento junto a mesa da Câmara solicitando ao poder 
Executivo que seja providenciada a compra de tabelas para 
a prática de basquete no Centro Esportivo Pita, que está 
prestes a ser reaberto após longo período em reformas.

O pedido do vereador é fruto de uma visita ao local, 
onde constatou a falta do equipamento acima. Sem ele 
a prática do esporte � ca impossibilitada. Outro pedido 
do vereador no requerimento é a aquisição de placar ele-
trônico.

Faço saber que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasilei-
ro: FELIPE LIMA DE MATOS e LUANA GUI-
LHERME DA SILVA. Sendo o pretendente,  
fi lho de JOSÉ ALVES DE MATOS, aposenta-
do, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de CARMEN LUCIA LIMA 
DE MATOS. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de setembro 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: BRUNO DE AMORIM BORGES 
e SIMONE TELES DE SOUZA. Sendo 
o pretendente, fi lho de ARLY PAULI-
NO DE AMORIM BORGES. Se alguem 
souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serven-
ti 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 exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: FELIPE DE JESUS SANTOS e 
ANA CLÉCIA DO NASCIMENTO. Sen-
do o pretendente portador do CPF 
n.º 37251168812. 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, 28 de agosto de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: REINALDO BIS-
PO GONSALVES e ELISAMARA DOS SANTOS AL-
MEIDA. Sendo a pretendente fi lha de ZENILSON 
BARBOSA ALMEIDA, montador de andaime, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARISTELA SANTANA DOS SANTOS 
ALMEIDA, costureira, 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 nes-
ta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de setembro 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: 
MAURO FORTTI e SOLANGE MARIA DU-
TRA DE ANDRADE. Sendo o pretendente, 
residente na RUA Lafayett e Custódio da 
Silva, Conj.Afonso Schmidt, Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Ser-
venti a e publicado pela Imprensa Local.

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

Lei amplia em 100% benefi ciários do passe livre
Alunos da rede privada, 

com bolsa de estudo par-
cial, não tinham o direito ao 
benefício até o ano passado; 
com a mudança na legisla-
ção, mais de 400 estudantes 
passaram a ter a gratuidade 
oferecida pela Prefeitura.

Aprovada pelo legislati-
vo em março de 2017, a Lei 
Municipal 4.380/2017 , de 
autoria do vereador Edilson 
Dias (PT), ampliou o direi-
to de 'Passe Livre'.

De 424 estudantes da 
rede privada bene� ciados 

Legislativo

em 2016, ou seja, antes da 
mudança. Esse saldo foi ele-
vado para 824, em 2017, um 
umento de 94%.  Em 2018, 
já alcançou 860,  sendo um 
aumento de 102%. Os da-
dos são da Prefeitura de 
Guarujá.

Isonomia
A explicação para isso, 

segundo o vereador e pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal, Edilson Dias, está na 
correção de uma injustiça 
que ocorria em relação aos 
alunos que não tinham bol-

sa integral.

Desde 1995
Em vigor desde 1995, 

o Passe-Livre foi institu-
ído pela Lei 2.418/1995 e 
prevê a passagem gratuita 
no transporte coletivo aos 

alunos residentes no muni-
cípio e matriculados em es-
tabelecimentos, sejam eles 
públicos ou particulares, 
englobando Educação In-
fantil, Ensino Fundamental, 
Médio, EJA e ainda o Ensi-
no Superior. 
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