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Cubatão instala detectores   
contra o crime

Está chegando mais 
um Comics e Games

Em Cubatão, o soft-
ware do Sistema De-
tecta já está funcio-
nando nos radares de 
fiscalização de trânsito, 
já existentes.

O sistema vai ajudar 
a polícia na solução 
de crimes como furto 

DETECTA

CULTURA GEEK DOAÇÃO

e roubo de veículos e 
identificação de pesso-
as desaparecidas e cri-
minosos. 

Se um carro com 
notificação de furto ou 
roubo passar por um 
deles, a polícia é avisa-
da em segundos.  02
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HC será polo transplantador 
de órgãos na Baixada

Palestra:
Cubatão,
Fábrica de 
oportunidades

Soroptimist 
discute 
violência 
contra mulher

Semana do 
empreendor 
traz dicas 
para faturar

No mês em que se 
comemora o Dia Na-
cional de Doação de 
Órgãos, o Hospital de 
Cubatão realiza, com 
êxito, mais uma cap-

O diretor executivo 
do Ciesp, Valmir Ra-
mos Ruiz, abordou te-
mas como  Agenda 21, 
novo momento econô-
mico e novo ciclo de 
crescimento cubaten-
se, em palestra organi-
zada pelas lojas maçô-
nicas da Cidade. 02

No próximo dia 25 
de setembro, aconte-
ce o espetáculo teatral 
“Nunca Mais... Co-
ração de Mulher”, no 
Bloco Cultural. 

A proposta é gerar 
conscientização sobre 
o tema. Ingressos estão 
à venda. 04

Em comemoração a 
Semana do Empreen-
dedorismo, Prefeitura 
realiza eventos para 
orientar microempre-
endedores. O princi-
pal deles é a semana 
do empreendedor, do 
Sebrae, na Acic de 15 a 
19 de outubro. 07

tação de órgãos. 
A princípio atuando 

em parceria com equi-
pes do Incor, Einstein 
e Hospital do Rim, a 
Fundação São Francis-

co Xavier, administra-
dora do Hospital, já se 
estrutura para realizar 
todo o processo no 
próprio complexo hos-
pitalar cubatense. 03

INDÚSTRIA TEATRO NEGÓCIOS
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Melzim na chupeta
Parcelamento sem entrada, em até 120 parcelas e 

com generosos descontos sobre juros e multa. Foi as-
sim aprovado, esta semana, na Câmara, o novo Re� s, 
emendado pelo vereador petista Rafael Tucla. Mas 
quem ainda tiver dúvida não precisa correr: terá 180 
dias para aderir, depois da sanção do prefeito Ade-
mário.

A facilidade vai de encontro a uma demanda não 
contemplada no último programa: principalmente 
donos de pequenas propriedades e comerciantes en-
rolados na dívida ativa com IPTU e ISS. A maioria 
esbarrava no valor de entrada para pagamentos dos 
honorários advocatícios que, agora (se não houver 
veto) serão diluídos ao longo das prestações.

Acic comemora
Quem comemora a atenção a mais um pleito é a 

diretoria da Associação Comercial de Cubatão - Acic. 
“Muitos comerciantes de Cubatão careciam de pro-
grama que permitisse regularizar seus débitos com os 
municípios e voltar a investir”, comemorou o presi-
dente Geraldo Freitas, que reconheceu o esforço do 
vereador Tucla em atender esta demanda.

Esquerda e direita
As pesquisas começam a mostrar o que vinha pre-

vendo para as eleições presidenciais: a ‘batalha � nal’ 
da direita contra a esquerda, representada por Bolso-
naro e Haddad, respectivamente. Os candidatos que 
ainda acreditavam que o Brasil era um país de centro, 
não tiveram espaço, e tendem a virar pó nos próximos 
dias. É a vez dos extremos.

Xô Centrão
Talvez o eleitorado tenha confundido centro com 

Centrão. O candidato que cometer o mesmo pecado 
(ou burrice) de Alckmin e ‘conquistar’ o apoio do 
bloco de partidos denominados Centrão, no segundo 
turno, certamente perderá a eleição. 

Porém no segundo turno o discurso tende a mudar. 
Com 40% do País na extrema direita de Bolsonaro e 
outra parte na esquerda de Haddad, restará ao eleitor 
de ‘centro’ decidir a eleição. Portanto no segundo tur-
no os discursos extremistas devem dar lugar aos mais 
conciliatórios.

Sem banda e sem 30
A Câmara até fez um movimento, mas na reali-

dade nada de concreto aconteceu para mudar a sorte 
dos grupos artísticos de Cubatão, categoria que pode 
suspender as atividades nos próximos 
dias.

Outro desgaste para a adminis-
tração municipal é a perda dos 
30% dos salário para os servi-
dores de nível superior (também 
por decisão judicial). Fala-se em 
compensações, mas também de for-
ma vazia. 

Na pauta, este dois assuntos contribuem para 
desgastar o atual governo, principalmente no âmbito 
político.  

Incêndio da Vila
Uma nova entrega de produtos de higiene pessoal 

doados pela CMOC-Copebrás, fraldas, cobertores 
novos e alimentos não perecíveis marcou a passagem 
do primeiro mês após o incêndio que destruiu mora-
dias na Vila Esperança, em agosto, desabrigando 18 
famílias, posteriormente alojadas em casas de paren-
tes e amigos.

As equipes do Fundo Social (FSS) se reuniram 
com as famílias vitimadas pelo incêndio, que conti-
nuam sendo atendias pela Prefeitura. O encontro foi 
realizado nas instalações do mesmo Centro de Capa-
citação Comunitária Sociedade São Vicente de Paulo, 
na Vila Natal, que no período inicial após o incêndio 
fez o acolhimento às vítimas.

O Fundo Social continua recolhendo doações des-
tinadas a famílias carentes do município. Os produtos 
podem ser entregues na sede da entidade ou no Par-
que Novo Anilinas (entrada pelo � nal da Rua Assem-
bleia de Deus). Doações maiores podem ser comuni-
cadas para retirada através do Disque Solidariedade, 
pelo telefone (13) 3362-0842.

suspender as atividades nos próximos 

Outro desgaste para a adminis-

dores de nível superior (também 
por decisão judicial). Fala-se em 
compensações, mas também de for-

Segurança

Cubatão instala detectores 
contra o crime

Todos os radares da cidade já estão funcionando 
como Detecta, 24 horas por dia

Entrou em funcio-
namento, em Cubatão, 
o Detecta, importante 
equipamento público 
para auxiliar no combate 
ao crime. O sistema vai 
ajudar a policia na solu-
ção de crimes como fur-
to e roubo de veículos e 
identi� cação de pessoas 
desaparecidas e crimino-
sos. 

Há cerca de um mês 
foram instalados so� wa-
res do Sistema nos ra-
dares de � scalização do 
trânsito já existentes na 
Cidade, possibilitando o 
monitoramento 24 ho-
ras por dia. Se um carro 
com noti� cação de furto 
ou roubo passar por um 
deles, o sistema é aciona-

do e a polícia é avisada em 
questão de segundos.

Convênio
Antes da assinatura do 

convênio, em 21 de abril, 
o secretário de segurança, 
Je� erson Cansou visitou, 
em janeiro, o Centro de 
Operações da Polícia Mili-
tar (Copom), em busca da 
expertise para a instalação 
do sistema. “Essa visita fun-
damentou o nosso plano de 
ação. Viabilizamos o convê-
nio e o início das operações, 
em parceria com a Compa-
nhia Municipal de Trânsito”.

Ampliação
Já estão sendo feitos es-

tudos para a ampliação do 
sistema, com o aval da Po-

licia Militar que, junto com 
a Secretaria Municipal de 
Segurança está mapeando 
os pontos críticos e possí-
veis rotas de fuga dentro da 
Cidade, para a implantação 
de novas câmeras. 

O sistema
O Detecta é o maior Big 

Data (conjunto de informa-
ções armazenadas) da Amé-
rica Latina, que integra ban-
cos de dados das polícias 
paulistas, como os registros 
de ocorrências, Fotocrim 
(banco de dados de crimi-
nosos com arquivo fotográ-
� co), cadastro de pessoas 
procuradas e desaparecidas, 
dados do Detran, registro 
de veículos furtados, rouba-
dos e clonados.

Indústria intensifi ca ações 
da Agenda 21 em Cubatão

Palestra

O gerente executivo do 
Ciesp, Valmir Ramos Ruiz, 
ministrou palestra durante 
sessão magna organizada 
pelas lojas maçônicas 9 de 
abril, Acácia de Cubatão e 
Aliança Fraterna. Ruiz fa-

lou sobre as novas oportu-
nidades de investimentos 
que as mudanças macro 
econômicas estão gerando 
em Cubatão para um pú-
blico formado por autori-
dades, empresários e repre-
sentantes da sociedade civil 
organizada. Ele também 
detalhou o encontro pro-
movido pelo Centro de In-
tegração e Desenvolvimen-
to Empresarial da Baixada, 

na  Capital, quando o po-
tencial da cidade foi apre-
sentado para empresários e 
investidores de todo o País. 
“já estamos fazendo tratati-
vas com uma indústria que 
manifestou interesse em se 
instalar na cidade durante 
este encontro.

Parceria
Focado em dar continui-

dade à Agenda 21 ‘Cubatão 
2020, a Cidade que Que-
remos’, o condomínio in-
dustrial está intensi� cando 
ações junto à comunidade. 
Na semana passada (con-

forme noticiou Acontece) 
o Ciesp recebeu da Prefei-
tura o calendário de even-
tos o� ciais e prioritários 
para 2019. Eles poderão ser 
viabilizados com apoio da 
indústria através de leis de 
incentivo � scal (Rouanet e 
ProAC-ICMS) e outros re-
cursos.

11 motivos
O palestrante ainda fa-

lou sobre a estratégia usa-
da para atrair novos in-
vestidores, evidenciando 
a necessidade de trabalhar 
junto com o Executivo na 

elaboração de incentivos. 
“Estamos mostrando para 
o mundo o nosso potencial 
e qualidade, vendendo de 
forma positiva a imagem da 
cidade”.

Dentre os pontos fortes 
elencados Valmir destacou 
a relação com a comunida-
de.  Disse ainda que novas 
ações serão intensi� cadas 
a partir do próximo ano 
como criação de comitê in-
tegrado de gestão de crises, 
simulados que preparam a  
comunidade para situações 
de emergência e apoio es-
tratégico local.

O gerente executivo do Ciesp, Valmir Ruiz, falou para autoridades e 
empresários em sessão organizada pelas lojas maçônicas de Cubatão

Cidade está estratégicamente posicionada para a retomada do 
crescimento do País. Temos a satisfação de apresentar este potencial, 
o que está despertando o interesse de investimento na cidade

A Cubatão que 
queremos é 

a Cubatão que 
fazemos. A
 indústria é 
parceira da 

comunidade, 
neste processo 

de retomada do 
crescimento e 

auto esti ma
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Doação
HC

Cubatão será polo de 
transplante de órgãos

na Baixada Santista
A princípio atuando em parceria com equipes do Incor, Einstein e Hospital 
do Rim, a Fundação São Francisco Xavier -FSFX já se estrutura para 
realizar todo o processo no próprio complexo hospitalar, em Cubatão

Administrado pela 
FSFX, o  Hospital Muni-
cipal de Cubatão trabalha 
para se tornar referência 
também como polo trans-
plantador de órgãos, na 
Baixada Santista. 

Na semana passada, os 
familiares de um jovem 
de 30 anos, vítima de aci-
dente, autorizaram o trans-
plante de órgãos: já foram 
cinco captações com êxito 
este ano.

O fato acontece no mês 

em que celebramos o Dia 
Nacional de Doação de Ór-
gãos, em 27 de setembro. 
Esta semana, Acontece 
ouviu o médico responsá-
vel pelo setor  no HC, car-
diologista Philipe Saccab 
que explicou como a FSFX 
trabalha para, em médio 
prazo, se tornar um polo 
regional, ‘para salvar vidas’.

Segurança
 O médico elencou as 

etapas que precedem a au-

Brasil tem 40 mil na lista de espera
O Dia Nacional de 

Transplante de Orgãos e 
Tecidos é comemorado 
todo dia 27 de setembro, 
desde a criação da lei nº 
11.584 de 2007. Além  de 

estipular a data, a lei tam-
bém determina a promo-
ção de campanhas para 
estimular a doação. De 
acordo com a Associação 
Brasileira de Transplan-

torização para captação de 
órgãos que incluem o diag-
nóstico de morte encefá-
lica, dois exames clínicos, 
um de imagem e uma ava-
liação do médico de centro 
transplantador. “Além da 
segurança técnica e jurídi-
ca, o Hospital está estrutu-
rado para cumprir todo o 
protocolo: temos equipes 
treinadas, equipamentos 
e laboratório integrados, 
o que permite entregar o 
resultado con� ável com 
agilidade”, con� rmou o 
doutor.

Salvando vida
Com o pleno funciona-

mento, em 2019, do Centro 
de Alta Complexidade, que 
inclui hemodiálise, a FSFX 
avançará no objetivo de 
concluir todo o processo 

de transplante no próprio 
hospital. São três etapas:  
a) o reconhecimento po-
tencial do doador; b) mon-
tagem do centro de atendi-
mento ao paciente crônico, 
(a maior demanda será no 
centro de hemodiálise, que 
já cuida do paciente renal 
crônico) e por � m a capta-
ção e o transplante no pró-
prio complexo hospitalar, 
salvando vidas da comuni-
dade local.

Especialização
Neste mês acontece 

mais uma etapa de espe-
cialização para os pro� s-
sionais do HC. É o Trei-
namento com a Escola 
Paulista de Medicina ha-
bilitando médicos para o 
processo inicial da capta-
ção de órgãos. 

tes de Órgãos (ABTO), a 
taxa de recusa de doação 
por parentes é de 43% , e 
a média mundial em tor-
no de 25%. A Associação 
determina que tal com-
portamento é recorrente 
pela falta de informação 
necessária para a tomada 
de decisão. 

Dados do Ministé-
rio da Saúde mostram 
que no Brasil há cerca 
de 40 mil pessoas na � la 
de espera, sendo que na  
Baixada Santista, 609 
pessoas aguardam pelo 
transplante de um órgão 
ou tecido. 

Prioridade Local
Existe uma � la única, 

nacional, organizada de 
acordo com a gravidade 
dos pacientes. Ela obe-
dece, porém, a critérios 
regionais. Isso signi� -

O prazo entre a retirada do órgão do doador e o 
seu implante no receptor é chamado de tempo de 
isquemia e varia para cada um deles. Os tempos 
máximos de isquemia normalmente aceitos para o 
transplante de diversos órgãos são:

• Coração: 4 horas

• Fígado: 12 horas

• Pâncreas: 20 horas

• Pulmão: 6 horas

• Rim: 48 horas

ca que, se um órgão � ca 
disponível no hospital de 
Cubatão, por exemplo, 
buscam-se doadores em 
locais mais próximos. Se 
não for encontrado um 
potencial receptor nes-
ses limites, o órgão será 
disponibilizado para pa-
cientes da lista nacional.

De acordo com o mi-
nistério da Saúde, a � la 
de espera por rins costu-
ma ser maior, pois os pa-
cientes têm um tempo de 
sobrevida estendido por 
meio dos aparelhos de 
hemodiálise. 

Em outros casos, 
como pessoas que ne-
cessitam de um coração 
ou pulmão, as mortes na 
lista de espera são mais 
comuns. Estes órgãos 
estão entre os que foram 
captados em Cubatão, na 
semana passada.

Contra o relógio

“  temos equipes treinadas, 
equipamentos de ponta e labo-
ratório integrados, o que permi-
te entregar o resultado confi ável 

com agilidade”

Prestes a ser 
concluído pela 
FSFX, o Centro 
de Alta Com-
plexidade inclui 
hemodiálise: 
um centro de 
atendimento a 
pacientes crôni-
cos que facilitará 
a implantação 
do processo de 
transplantes

O médico da FSFX, dr. Philipe Saccab, 
lembrou que as famílias precisam falar 
sobre o assunto para que o País possa 
avançar na política de transplantes 
e salvar mais vidas
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Vivência, Mulher e Arte

Soroptimist traz evento para discutir violência contra a mulher
Em todos os dias 25 de 

cada mês, dia laranja, as in-
tegrantes do Clube Sorop-
timist Cubatão apresentam 
uma proposta de conscienti-
zação sobre a violência con-
tra a mulher. 

Em setembro, a data será 
marcada pelo evento Vi-
vência, Mulher e Arte, com 
apresentação da peça ‘Nun-
ca Mais... Coração de Mu-
lher’. O espetáculo será rea-
lizado pelo grupo ‘Vivência, 
Mulher e Arte’. Classi� cação 
de 14 anos.

O evento é organiza-
do pelo clube Soroptimist 
Cubatão em parceria com a 
companhia O Tom da Gra-

ça e a Ofício Profano, e 
apoio da Prefeitura de 
Cubatão. Será no Bloco 
Cultural de Cubatão (Pra-
ça dos Emancipadores, s/
nº), dia 25 de setembro, as 
19h. As entradas custam 
R$15 reais.

A programação inclui 
bate-papo sobre a temá-
tica e sorteio de brindes. 
O roteiro da apresentação 
nasceu da necessidade de 
discutir sobre temas ain-
da sensíveis na sociedade, 
como a desconstrução de 
preconceitos e a violência 
contra a mulher. Sempre 
de uma forma sensível, 
contundente e artística.

O valor arrecado pelos ingressos será revertido para o projeto 
Sonhe e Realize, que fornece apoio profi ssional para meninas de 
14 a 17 anos, em Cubatão. As entradas podem ser obtidas pelo 
telefone (13) 99787-7875 ou nos pontos de venda.

A Gade realizou, no domingo (16), a primeira 
edição do Troféu Gade de Ginástica Rítmica. Com 
o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
de Cubatão, o evento foi realizado no Centro Espor-

1º Troféu Gade de Ginástica Rítmica

tivo “Romerão”.
O Troféu teve por objetivo incentivar as atletas 

iniciantes da região em evento que contou com a 
presença de mais de 60 ginastas da cidade que já 

se preparam para os eventos ofi ciais do segundo 
semestre.

A Gade fi ca na Rua São Paulo, n° 373, no centro de 
Cubatão.  Mais informações: (13) 99730-7372

PONTOS DE VENDA
Flora Central (Rua Cidade de 
Pinhal, 130 - Parque Fernan-
do Jorge); Bazar Doritas - Pa-
pelaria e U� lidades (Rua Al-
berto Pinto de Carvalho, 211 
- Jardim Nova República); 
Toque de Elegância Ateliê - 
Alexandra Elegância (Rua São 
Paulo, 320- Jardim São Fran-
cisco); Espaço Vida Saudável 
– Herbalife, Rita Borges (Rua 
São Paulo, 320-Fundos-Jar-
dim São Francisco); Chaveiro 
Universal Balula, (Av Joa-
quim Miguel Couto, 726- Vila 
Paulista); Via Pauli Calçados 
& Cia. (Rua Maria Cris� na, 
121- Jardim Casqueiro); Es-
cola Obje� vo- Centro (R. 
Leão XIII, 194 - Jardim Sao 
Francisco).
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O projeto Dança Fitness comemorou um ano no 
último dia 13. Para celebrar, a professora de dança 

Sabrina Nunes reuniu uma turma de 110 alunas 
(a princípio) em um aulão de Zumba, na Miguel 
Couto. Mas o evento tomou outra proporção, e 

mais de 280 mulheres estiverem presentes, entre 
alunas, ex-alunas e interessadas na modalidade. O 

projeto Dança Fitness é somente para mulheres, 
de todas as idades. As aulas em Cubatão são real-
izadas na Vila dos Pescadores, Ilha Caraguatá, Jd. 

Nova República e no Centro da Cidade.

Zumba 
Fitness

Para saber mais: (13) 99605-8835

Parabéns

Rolando Roebbelen

do JCI Cubatão

Neiva AparecidaPodóloga e Manicure

Mario Torres 

KNN Idiomas

Marcel NobregaAssessor de Imprensa da CMT

A esperta Luisa Adelle escolheu sozinha o 
tema da sua festa de 3 anos, dessa vez a Turma 
da Mônica fez a alegria na casa da família 
Camargo. Tudo lindo e cheio de amor como 
sempre, a coluna não podia deixar de registrar.

Melina Correia 
Pontes deixou todos 

orgulhosos no últi-
mo fi m de semana 
(16). A ginasta foi 

ouro em três moda-
lidades da Copa Me-

tropolitana de Gi-
nástica Rítmica. Ela 

recebeu os títulos 
de primeiro lugar na 

classifi cação geral, 
com corda e mãos li-
vres. Melina partici-
pou da competição 

na categoria infantil, 
nível intermediário. 

A atleta conta com 
o apoio da Usiminas 
por meio do projeto 

Onda da Ginastica. 
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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: JOSÉ FRANK PEIXOTO FELIX e MONIQUE APARECIDA DOS SANTOS MENESES. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 42760797 - SSP/SP, CPF n.º 42967788899, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de maio de mil novecentos e noventa 
e quatro (12/05/1994), residente na RUA Eliedson Alves da Silva, 33, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lho de 
FRANCISCO FELIX DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de VALDINES CARVALHO PEIXOTO, de nacionalidade brasileira, servente, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. adminis-
tra� va, RG n.º 561458546 - SSP/SP, CPF n.º 47566468839, com 19 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascida no dia três de março de mil novecentos e noventa e nove (03/03/1999), residente na RUA Eliedson 
Alves da Silva, 33, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha de MARCELO NASCIMENTO MENESES, de nacionalidade 
brasileira, técnico de refrigeração, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SIMONE APA-
RECIDA DOS SANTOS MENESES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 37 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 setembro 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: CAÍQUE FREITAS NUNES DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, agente comunitário de saúde, RG n.º 48922068X - SSP/SP, CPF n.º 
41215159862, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 159, fl s. nº 141, Termo nº 
45519), nascido no dia dezesseis de junho de mil novecentos e noventa e três (16/06/1993), residente na 
Rua Santa Filomena, 475, B, Sí� o Novo, Cubatão - SP, fi lho de CICERO SOARES NUNES DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 47 anos de idade, residente em ARAPIRACA - AL e de LUCIANA ALVES 
FREITAS, falecida há 18 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, empresária, RG 
n.º 54854576 - SSP/SP, CPF n.º 41773788876, com 24 anos de idade, natural de GOIANINHA - RN (Goiani-
nha-RN  Livro nº 43, fl s. nº 232, Termo nº 14064), nascida no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos 
e noventa e três (26/10/1993), residente na Rua Santa Filomena, 475, B, Sí� o Novo, Cubatão - SP, fi lha de 
PAULO SERGIO GUILHERMINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 53 anos de idade, re-
sidente em GOIANINHA - RN e de MARIA DA PAZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos 
de idade, residente em GOIANINHA - RN. 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, 12 de setembro 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: GUSTAVO BARBOSA FEITOSA DA SILVA e REBECA PEREIRA DE ALBUQUERQUE. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 43902268X - SSP/SP, CPF n.º 45299352808, com 21 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 179, fl s. nº 380, Termo nº 53718), nascido no dia quatorze 
de novembro de mil novecentos e noventa e seis (14/11/1996), residente na Rua Alaíde Soares de Souza Cha-
ves, 45, bloco 3, casa 01, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de MARCO ANTONIO FEITOSA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIANA BARBOSA 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 646227853 - SSP/SP, CPF n.º 55034858827, 
com 16 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 211, fl s. nº 191, Termo nº 66265), nascida no 
dia três de janeiro de dois mil e dois (03/01/2002), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 120, bloco C, 
apt.31, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ALBUQUERQUE, desaparecido há 10 anos e de 
ELIANA PEREIRA DE ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 45 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, 12 de setembro 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: RUBENS FRANCISCO DA CONCEIÇÃO e PRISCILA DA SILVA MATIAS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 33085898 - SSP/SP, CPF n.º 21872684890, com 37 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de dezembro de mil novecentos e oitenta (15/12/1980), 
residente na Rua Herbert José de Souza, 39, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de CICERO FRANCISCO DA 
CONCEIÇÃO, falecido há 18 anos e de RITA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, falecida há 1 anoDivorciado de Irnimara 
Duarte do Nascimento, conforme Escritura Pública lavrada aos 15/02/2012, no 2º Tabelião de Notas desta Co-
marca, no livro Nº126, fl s.167/170. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
30975793 - SSP/SP, CPF n.º 30292090838, com 34 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte 
e três de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (23/12/1983), residente na Rua Herbert José de Souza, 
39, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de AMILCAR DA ROCHA MATIAS, de nacionalidade brasileira, fotógrafo, 
com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SEBASTIANA SOARES DA SILVA MATIAS, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Eduardo Lauren� no dos 
Santos, conforme sentença datada de 23/11/2017, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Foro desta 
Comarca, nos autos de N°1006042-09.2016.8.26.0157. 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, 12 de setembro 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 Brasilei-
ro: VANDERSON BEZERRA DE SOUSA e NATALY DA SILVA MATIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, policial militar, RG n.º 279264525 - SSP/SP, CPF n.º 31137650800, com 35 anos de idade, natural de 
DIADEMA - SP, nascido no dia treze de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (13/11/1982), residente na 
Avenida Nadir Tereza Esteves, 345, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL VALDEMAR DE SOUSA, de nacio-
nalidade brasileira, pedreiro, com 67 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de VANDEGRAÇA BEZERRA DE 
SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SPDivorciado de Antônia 
Paula Marques Machado, conforme sentença datada de 26/09/2016, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
da Família e Sucessões do Foro de Guarujá-SP, nos autos de Nº1004166-15.2016.8.26.0223. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 309757927 - SSP/SP, CPF n.º 35492337874, com 30 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (21/01/1988), 
residente na Avenida Nadir Tereza Esteves, 345, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de AMILCAR DA ROCHA MATIAS, 
de nacionalidade brasileira, fotógrafo, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SEBASTIANA SOARES 
DA SILVA MATIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Igor Gomes da Rocha, conforme sentença datada de 17/05/2016, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara 
do Foro desta Comarca, nos autos de N°1001745-56.2016.8.26.0157. 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, 12 de setembro 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: FELIPE JANDER DA SILVA e BIANCA DA SILVA CEZAR. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, programador de manutenção, RG n.º 47341466 - SSP/SP, CPF n.º 38595954828, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa e 
um (30/01/1991), residente na Rua Maria Conceição Ba� sta de Souza, 36, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho 
de GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA GECILENE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
457876657 - SSP/SP, CPF n.º 40200826859, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
doze de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (12/11/1995), residente na Rua das Acácias, 485, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MARIA SOARES DE CEZAR, de nacionalidade brasileira, falecido há 3 
anos e de JOSEFA NENEN OLIVEIRA DA SILVA CEZAR, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de setembro 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: VAGNER ALVES MESQUITA e RENATA PAES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, engenheiro, RG n.º 21164804 - SSP/SP, CPF n.º 16242841835, com 44 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de outubro de mil novecentos e setenta e três (17/10/1973), residente 
na RUA Marechal Carmona, 157, Jardim Anchieta, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO MESQUITA FILHO, empresário, 
com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA ALVES MESQUITA, falecida há 03 anosDivorciado 
de Magda Custodio Correia, conforme escritura pública lavrada aos 13/10/2015, pelo 1º Tabelião de Notas de 
Cubatão, livro 212, fl s. 55/59.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, RG n.º 
48629970 - SSP/SP, CPF n.º 38004309836, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 139, 
fl s. nº 112, Termo nº 37530), nascida no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa (28/01/1990), 
residente na RUA Marechal Carmona, 157, Jardim Anchieta, Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO LOPES DA SILVA, 
instrumen� sta, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA DA SILVA PAES, escrevente, 
com 58 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 setembro 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: BRUNO JUNIOR LOPES FURTADO e ROSILENE CANDIDO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, assistente de engenharia, RG n.º 35269748 - SSP/SP, CPF n.º 38794524823, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos 
e oitenta e nove (27/08/1989), residente na RUA Adelino Francisco, 80, Bloco 02, casa 11, Pq.São Luís, 
Cubatão - SP, fi lho de JOÃO BATISTA LOPES FURTADO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 54 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA JUNIOR FURTADO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, analista contábil, RG n.º 334339443 - SSP/SP, CPF n.º 33312376807, com 34 anos de idade, 
natural de JUAZEIRO DO NORTE - CE, nascida no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e três 
(04/10/1983), residente na RUA Adelino Francisco, 80, Bloco 02, casa 11, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lha de 
ANTONIA CANDIDO MARCELINO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Divorciada de Paulo Eduardo da Silva Santos, através de escritura pública lavrada em 22 de 
fevereiro de 2013 pelo 2ºTabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro nº134, 
pgs.336/338. 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 setembro 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: JEFERSON SANTOS DA SILVA e FERNANDA RAMOS ELOI. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 45787302 - SSP/SP, CPF n.º 44917997844, com 22 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (17/01/1996), 
residente na Rua das Violetas, 342, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de COSME DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, caldeireiro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADALVA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 523782913 - SSP/SP, CPF n.º 50137615817, com 18 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de março de dois mil (28/03/2000), resi-
dente na Rua Rio de Janeiro, 1127, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ PORTELA ELOI, de nacionalidade 
brasileira, soldador, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HALIDE ORAIDES RAMOS ELOI, 
de nacionalidade brasileira, feirante, 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, 13 de setembro 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 ALVES DA SILVA e ROSILENE SILVA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, encarregado de montagem, RG n.º 29054468 - SSP/SP, CPF n.º 16950061862, com 46 
anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL (Pão de Açucar-AL  Livro nº 12, fl s. nº 88, Termo nº 
2678), nascido no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e setenta e dois (25/05/1972), residente na 
Travessa Santa Filomena, 3574, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO PEREIRA DA SILVA, falecido 
há 6 anos e de JULIETA ALVES DOS SANTOS, falecida há 4 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 497517346 - SSP/SP, CPF n.º 34072255807, com 33 anos de idade, natural 
de SURUBIM - PE (Surubim  Livro nº 19, fl s. nº 121, Termo nº 22583), nascida no dia trinta de março de mil 
novecentos e oitenta e cinco (30/03/1985), residente na Travessa Santa Filomena, 3574, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de AMARO FELICIANO DA SILVA, falecido há 30 anos e de NICÉIA SILVA DE LIMA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 58 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 setembro 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: ELZIRO CEZAR BOTELHO DA SILVA e ADRIANA CRISTINA GONÇALVES. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, engenheiro, RG n.º 155374722 - SSP/SP, CPF n.º 05578232850, 
com 53 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e 
sessenta e quatro (18/12/1964), residente na RUA Rio de Janeiro, 645, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de 
PEDRO JACYNTHO DA SILVA, falecido há 02 anos e de ARLETE BOTELHO DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Ivaní Soares de Oliveira, 
conforme sentença datada aos 24/03/2017, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara da Família e Sucessões 
do Foro de Santos-SP, nos autos de nº1002833-44.2017.8.26.0562. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, den� sta, RG n.º 256389263 - SSP/SP, CPF n.º 26803516814, com 42 anos de idade, 
natural de LINS - SP, nascida no dia quatorze de maio de mil novecentos e setenta e seis (14/05/1976), 
residente na RUA Rio de Janeiro, 645, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de LEONIDIO JOSÉ GONÇALVES, falecido 
há 05 anos e de JURACY CARDOSO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de 
idade, residente em SANTOS - SP. Divorciada de Elias Luciano dos Santos, conforme sentença datada aos 
19/03/2012, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara da Família e das Sucessões de São Vicente-SP, nos 
autos de nº590.01.2011.018352-6/000000-000. 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 setembro 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: EDUARDO SILVA SANTOS e HELEN IARA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 497799406 - SSP/SP, CPF n.º 40806994843, com 28 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 142, fl s. nº 94, Termo nº 86204), nascido no dia 
quinze de julho de mil novecentos e noventa (15/07/1990), residente na Rua Treze de Maio, 83, apt.2, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de EDUARDO PEREIRA SANTOS, falecido há 2 anos e de VALERIA ALVES DA 
SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, secretária, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 485711643 - SSP/SP, CPF n.º 
39625372873, com 27 anos de idade, natural de RIO CLARO - SP (Rio Claro-SP  Livro nº 221, fl s. nº 314, 
Termo nº 113880), nascida no dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa (10/12/1990), residente 
na Rua Treze de Maio, 83, apt.2, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ROSENI MARIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 55 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 setembro 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: GUSTAVO SANTOS DE LIMA e SHIRLAINE DOS SANTOS DO NASCIMENTO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, chaveiro, RG n.º 46291535 - SSP/SP, CPF n.º 40287091805, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(13/02/1990), residente na Rua Ernandes Xavier de Souza, 404, Parque das Bandeiras, SÃO VICENTE - SP, 
fi lho de MARCOS BARBOSA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, operador de guindaste, com 58 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de LUCIA MARIA DOS SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 51 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 457524200 - SSP/SP, CPF n.º 48430674829, com 21 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa e sete 
(16/01/1997), residente na Rua José Lopes da Silva, 57, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de EUCI 
EDSON DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, guarda de trânsito, com 59 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA IVANI DOS SANTOS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, costureira, 
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, 14 de setembro 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: SEVERINO FERREIRA DA SILVA FILHO e ADELMA BARBOSA DA COSTA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista carreteiro, RG n.º 2046327 - SSP/PE, CPF n.º 47868066415, 
com 57 anos de idade, natural de JOÃO ALFREDO - PE, nascido no dia trinta e um de maio de mil novecentos 
e sessenta e um (31/05/1961), residente na Rua Francisco Cunha, 623, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, 
fi lho de SEVERINO FERREIRA DA SILVA, agricultor, com 82 anos de idade, residente em CAMPINA GRANDE - 
PB e de MARIA DO CARMO FERREIRA, falecida há 7 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 27235557 - SSP/SP, CPF n.º 13389437827, com 45 anos de idade, natural de BOM 
JARDIM - PE, nascida no dia nove de novembro de mil novecentos e setenta e dois (09/11/1972), residente 
na Rua Francisco Cunha, 623, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lha de MARIO MANUEL DA COSTA, fale-
cido há 25 anos e de MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA, do lar, com 70 anos de idade, residente em 
BOM JARDIM - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ROCHA e GABRIELLY CRISTINE MENEZES DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de montagem, RG n.º 48566977 - SSP/SP, CPF n.º 
39697633800, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 147, fl s. nº 268, Termo 
nº 40870), nascido no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e um (01/07/1991), residente na 
Rua Caminho São Dagoberto, 300, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de ALCIBÍADES DA SILVA ROCHA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARILENE 
ALVES DOS SANTOS ROCHA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 416365012 - SSP/SP, CPF 
n.º 46527785895, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 299, fl s. nº 
12, Termo nº 112588), nascida no dia onze de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (11/10/1995), 
residente na Rua Caminho São Dagoberto, 300, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de SERGIO FERREIRA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 58 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de 
CINTIA DE MENEZES VERISSIMO, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 15 de setembro 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: GUILHERME DA SILVA NOBRE e DRIELI STÉFANI SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 45908981X - SSP/SP, CPF n.º 45163250809, 
com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 180, fl s. nº 362, Termo nº 54098), nasci-
do no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (25/02/1997), residente na Avenida 
Principal, 551, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ELIO FERREIRA NOBRE, de nacionalidade brasileira, 
montador de andaime, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCI HELENA ALBERTINA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedora ambulante, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 42744746X - SSP/SP, 
CPF n.º 39470577841, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 171, fl s. nº 286, 
Termo nº 50440), nascida no dia três de abril de mil novecentos e noventa e quatro (03/04/1994), residente 
na Avenida Principal, 551, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de DAMIÃO HERMINIO DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em BARRO PRETO - BA e de LENICE MARIA 
SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 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, 15 de setembro 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: TAYLOR HENRIQUE DE JESUS SANTOS e JACIELE XAVIER DA ROCHA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administra� vo, RG n.º 45923158 - SSP/SP, CPF n.º 37336653847, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 170, fl s. nº 50, Termo nº 49806), nascido 
no dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e cinco (18/03/1995), residente na Rua Manuel 
Mathias de Souza, 233, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de EDSON TRINDADE SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, porteiro, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUREMA DE JESUS PEREIRA, de 
nacionalidade brasileira, professora, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, teleatendente, RG n.º 489360270 - SSP/SP, CPF n.º 11470262622, 
com 25 anos de idade, natural de SÃO FRANCISCO - MG (São Francisco  Livro nº 72, fl s. nº 279, Termo nº 
2316), nascida no dia vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e três (21/06/1993), residente na 
Rua Manuel Mathias de Souza, 233, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de SALATIEL FRANCISCO DA ROCHA, de 
nacionalidade brasileira, pintor, com 45 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de RITA ELANY 
RODRIGUES XAVIER, de nacionalidade brasileira, diárista, com 43 anos de idade, residente em IPORANGA - 
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, 15 de setembro 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: ITALLO DO CARMO CORTES e LUCINEIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico industrial, RG n.º 44167173 - SSP/SP, CPF n.º 22993296841, 
com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 107, fl s. nº 38, Termo nº 
65179), nascido no dia nove de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (09/10/1986), residente na Rua 
Antonio Simões de Almeida, 17, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de DAVID GIL CORTES, falecido há 
27 anos e de EDNA MARIA DO CARMO CORTES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista fi scal, RG 
n.º 34155049 - SSP/SP, CPF n.º 23155119845, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 130, fl s. nº 177, Termo nº 34013), nascida no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e oito 
(30/08/1988), residente na Rua Heitor de Oliveira Santos, 95, Conjunto Afonso Schmidt, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de LUCIENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 58 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, 15 de setembro 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: MURILO GOMES DA SILVA PESSOA e DEBORAH RAISSA FERREIRA COSTA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico industrial, RG n.º 488754392 - SSP/SP, CPF n.º 42843659833, com 
25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 156, fl s. nº 340, Termo nº 44524), nascido 
no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e três (24/01/1993), residente na Rua do Cor-
tume, 420, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DA SILVA PESSOA, de nacionalidade brasileira, embalador, 
com 59 anos de idade, residente em LINS - SP e de EVA APARECIDA GOMES DA SILVA PESSOA, falecida há 
15 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 489724164 - SSP/SP, 
CPF n.º 39979549840, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de junho de mil 
novecentos e noventa e três (04/06/1993), residente na Rua do Cortume, 420, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha 
de ERIBALDO VIEIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, cabeleireiro, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de EUNICE FERREIRA DA COSTA, falecida há 10 anos. Divorciada de John Wayne Clemente da 
Silva, conforme sentença datada de 06/06/2017, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara do Foro desta 
Comarca, nos autos de N°1001396-19.2017.8.26.0157 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, 15 de setembro 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: JOHN WAYNE CLEMENTE DA SILVA e GILCELENE APARECIDA BRATTORP. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, pescador, RG n.º 488907433 - SSP/SP, CPF n.º 41808040856, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa e três 
(30/01/1993), residente na Avenida Ferroviária I, Caminho Santa Vitória, 2344, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lho de WALTER CLEMENTE DA SILVA, dados desconhecidos e de SOLISETE APARECIDA DA SILVA, balco-
nista, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Deborah Raissa Ferreira Costa, conforme 
sentença datada de 06/06/2017, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº1001396-19.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, recepcionista, RG 
n.º 493302700 - SSP/SP, CPF n.º 40889099847, com 26 anos de idade, natural de LORENA - SP, nascida no dia 
dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (10/02/1992), residente na Avenida Ferroviária I, Caminho 
Santa Vitória, 2344, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de SVEN GUSTAV BRATTORP NETO, falecido há 3 
anos e de GILDA APARECIDA RUFINO SOARES, costureira, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Divorciada de Allerson Thiago de Oliveira Silva, conforme sentença datada de 04/04/2016 proferida pela Juiza 
de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001023-56.2015.8.26.0157 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, 17 de setembro 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: MARCEL VIEIRA DA SILVA e CARLA HELENA VARGAS DE ANDRADE. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, operador de máquinas, RG n.º 45228554 - SSP/SP, CPF n.º 34450433882, com 
31 anos de idade, natural de LENÇÓIS PAULISTA - SP, nascido no dia trinta de janeiro de mil novecentos e oi-
tenta e sete (30/01/1987), residente na Rua Antônio Pimenta Cabral, bloco 32, apt. 14 D, Vila Natal, Cubatão 
- SP, fi lho de ERONILDES JOÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 58 anos de idade, residen-
te em SÃO PAULO - SP e de JANEIDE VIEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, com 54 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Roberta Diniz dos Santos, conforme sentença datada de 
15/01/2018, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara da Família e Sucessões da Comarca de Santos-SP, nos autos 
de nº1008970.55.2017.8.26.0590.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente admi-
nistra� va, RG n.º 22776744 - SSP/SP, CPF n.º 30692935819, com 34 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
- 1º Subdistrito  Livro nº 82, fl s. nº 284, Termo nº 50731), nascida no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e 
oitenta e quatro (29/04/1984), residente na Rua Antônio Pimenta Cabral, bloco 32, apt. 14 D, Vila Natal, Cubatão 
- SP, fi lha de CARLOS ALBERTO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, corretor de imóveis, com 65 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de LAUDICÉIA MOREIRA DE VARGAS ANDRADE, de nacionalidade brasileira, 
operadora de caixa, com 55 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, 17 de setembro 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: ROBERIO RAMOS DE SOUSA e CESIANE BARROSO COELHO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, ajudante de padeiro, RG n.º 335150198 - SSP/CE, CPF n.º 92785476387, 
com 36 anos de idade, natural de CANINDÉ - CE (Targinos, Canindé-CE  Livro nº 2, fl s. nº 53, Termo nº 363), 
nascido no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e dois (11/05/1982), residente na Rua Arquiteto 
Dejalma Fontes de Souza, 37, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO TIOFILO DE SOUSA, agricultor, 
com 69 anos de idade, residente em CANINDÉ - CE e de MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE SOUSA, do lar, 
com 66 anos de idade, residente em CANINDÉ - CEDivorciado de Maria Ana Paula Alves Tavares, conforme 
sentença datada de 12 de junho de 2013, proferida pelo Juiz de Direito de Canindé, proc. nº134008-31-
2012.8.26.00550. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 628453565 
- SSP/SP, CPF n.º 07121517370, com 21 anos de idade, natural de CANINDÉ - CE (Bonito,Canindé-CE  Livro 
nº 9, fl s. nº 101, Termo nº 8098), nascida no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e 
sete (25/06/1997), residente na Rua Arquiteto Dejalma Fontes de Souza, 37, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha 
de ANTONIO LIMA COELHO, motorista, com 69 anos de idade, residente em CANINDÉ - CE e de MARIA 
JUCILEIDE BARROSO, do lar, com 45 anos de idade, residente em CANINDÉ - CE 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 setembro 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: MAICON SILVA MOURA e JUCILEIA ASSIS DOS ANJOS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 306634387 - SSP/SP, CPF n.º 32671705832, com 34 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 99, fl s. nº 290, Termo nº 21790), nascido no dia treze de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (13/01/1984), residente na Rua das Violetas, 318, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ BESERRA DE MOURA, falecido há 30 anos e de MARLY DE SOUZA SILVA MOU-
RA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 283633712 - SSP/SP, CPF n.º 
34496694867, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 93, fl s. nº 184, Termo 
nº 19296), nascida no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (15/02/1983), residente 
na Rua das Violetas, 318, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de GERALDO ASSIS DOS ANJOS, de nacionalidade 
brasileira, operador de máquinas, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GERALDINA AL-
VES DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 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 setembro 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: ATAIDE MATHEUS DE ALMEIDA JUNIOR e JOYCE ROCHA VIEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, operador de rastreamento - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP, nascido no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e sete (27/04/1997), residente na RUA 
Carlos Gomes, 505, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de ATAIDE MATHEUS DE ALMEIDA e de RENATA ROSA 
CARVALHO DA SILVA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, com 24 anos 
de idade, natural de SÃO ROQUE - SP, nascida no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e três 
(02/12/1993), residente na AVENIDA Afonso Schimidt, 1165, Solemar, PRAIA GRANDE - SP, fi lha de GELSON 
ROCHA VIEIRA e de JOCELI COSTA VIEIRA. 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 setembro 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: 
FLAVIO LUIS CASSIANO CANUTO DA SILVA e DAIANE MARIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 48585031X - SSP/SP, CPF n.º 35878449846, com 32 anos de idade, natural de 
CATENDE - PE, nascido no dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (18/08/1986), residente na Avenida 
Ferroviária, 910, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS LUIZ CANUTO DA SILVA, empresário, com 60 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de CICERA MARIA CASSIANO DA SILVA, do lar, com 45 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 443994791 - SSP/SP, 
CPF n.º 34358481892, com 32 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 104, fl s. nº 14, 
Termo nº 63337), nascida no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta e seis (28/06/1986), residente na 
Rua Santa Julia, 1474, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de HÉLIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 59 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de SELMA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 59 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 setembro 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: MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS e EDNA SOARES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciado, pedreiro, RG n.º 44101537 - SSP/SP, CPF n.º 22934558827, com 35 anos de idade, natural de 
ARACAJU - SE, nascido no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e três (26/05/1983), residente na 
RUA Caminho São Leopoldo, 1008, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de VALTER DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 61 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de MARIA DE FÁTIMA LOPES SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, camareira, com 56 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SPDivorciado de Jennifer No-
gueira da Silva, conforme sentença datada aos 03/05/2018, proferida pela Juíza do CEJUSC de Vicente de Carva-
lho-Guarujá-SP, nos autos de nº0001672-29.2018.8.26.0223. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, coordenadora, RG n.º 333724975 - SSP/SP, CPF n.º 22685787801, com 35 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (23/02/1983), residente 
na RUA Caminho São Leopoldo, 1008, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ DIAS DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, mecânico, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA MARIA SOARES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de 
Wagner Estevão Bernardo, conforme sentença datada aos 02/10/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0009021-29.2014.8.26.0157  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, 19 de setembro 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: 
RAFAEL DE PAULA FERREIRA e MAYARA SILVA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
agente comunitário de saúde, RG n.º 222088544 - SSP/RJ, CPF n.º 14951807785, com 25 anos de idade, natural de 
NOVA IGUAÇU - RJ (Nova Iguaçu- 1ªCircunscrição  Livro nº 89, fl s. nº 294, Termo nº 55012), nascido no dia dez de julho 
de mil novecentos e noventa e três (10/07/1993), residente na Rua Dom Pedro I, 960, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de 
ALFREDO JOSÉ FERREIRA, de nacionalidade brasileira, repositor, com 52 anos de idade, residente em MESQUITA - RJ 
e de ELAINE PEREIRA DE PAULA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em 
NILÓPOLIS - RJ . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 360078552 - SSP/SP, CPF n.º 
41112417869, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 148, fl s. nº 265, Termo 
nº 90130), nascida no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e um (21/03/1991), residente na Rua 
Dom Pedro I, 960, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de VALTER AZEVEDO DE SOUZA, aposentado, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de IVANILDA SILVA DE SOUZA, falecida há 9 anos. 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, 19 de setembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo ar-
tigo 1525 do Código Civil Brasileiro: AMA-
RILDO DE MELO TENORIO e CLAUDIA DE 
LIMA COSTA. Sendo o pretendente residen-
te na Rua Embaixador Pedro de Toledo, 93, 
apto.53, Vila Paulista, Cubatão - SP e Sendo 
a pretendente, residente na Rua Embaixa-
dor Pedro de Toledo, 93, apto.53, Vila Pau-
lista, Cubatão - SP. Se alguem souber de al-
gum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigi-
dos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JEAN MAICON FAUSTO e 
BEATRIZ PASSOS BIANCARDI. Sendo 
o pretendente, profeissão: supervi-
sor fi nanceiro. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventia e publi-
cado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigi-
dos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: GERALDO ANTONIO DOS 
SANTOS GUEDES e NADINE EMANUE-
LA BARBOSA DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente GERALDO ANTONIO DOS 
SANTOS GUEDES. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventia e publica-
do pela Imprensa Local. 

Cubatão, 10 de setembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Aguinaldo Araújo cobra CPFL por melhorias no Casqueiro
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT), apresentou indica-

ção junto à mesa da Câmara cobrando a CPFL de algumas 
melhorias para o bairro do Jardim Casqueiro, em área que é 
da concessionária de energia elétrica.

Na indicação, o vereador aponta que é necessária a cons-

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

de Lei de autoria do vereador Rafael Tucla (PT) que ins-
titui a Política Municipal da Sustentabilidade.

O projeto de Lei tem por objetivo criar mecanismos 
permanentes para o desenvolvimento de políticas públi-

cas voltadas para o meio ambiente equilibrado e susten-
tável, além de prever medidas de mitigação às mudanças 
climáticas e à emissão de gás carbônico.

A Lei aprovada na Câmara depende da sanção do pre-
feito municipal.

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

Marcinho pede manutenção na Cidade
O vereador Marcinho (PSB) apresentou indicações 

junto à mesa da Câmara, solicitando manutenção em di-
versos pontos da Cidade.

Na Vila Natal, foi solicitada a substituição de todas as 
lâmpadas da iluminação pública por lâmpadas de LED 

em todas as ruas do bairro (indicação 887/2018). Já nas 
ruas 25 de dezembro, São Francisco de Assis e dos Gi-
rassóis, o pedido foi para que seja feita a pavimentação 
delas. As indicações foram encaminhadas aos setores 
competentes.

Lalá pede ciclovia ligando bairros afastados
O vereador Lalá (SD) apresentou requerimento jun-

to à mesa da Câmara solicitando ao setor competente 
do poder Executivo que realize estudo visando a cria-
ção de ciclovia ligando a Vila Natal aos Bolsões 7, 8 e 9.

Segundo o vereador, por necessidade de locomoção, 

os moradores que utilizam bicicleta � cam sujeitos a aci-
dentes, como os que já ocorreram na rodovia Anchieta, 
deixando vítimas. Para ele, em uma cidade do tamanho 
de Cubatão já poderia ter uma ciclovia ligando todo o 
município.

trução de calçada na Avenida Joaquim Jorge Peralta, no 
trecho entre as ruas Portugal e Espanha. O vereador tam-
bém solicitou o rebaixamento do muro da área da CPFL 
e abertura de passagem para pedestre no mesmo trecho 
citado acima. 

Rodrigo Alemão: Grupos artísticos são patrimônio cultural
O projeto de lei que declara como patrimônio cultural 

do Município os grupos artísticos de Cubatão, proposto 
pelo vereador Rodrigo Alemão (PSDB), foi aprovado por 
unanimidade na última sessão da Câmara.

O PL tem por objetivo preservar a identidade cultural 

de Cubatão. O vereador aponta que a história da Cidade 
e dos grupos artísticos se fundem em muitos momen-
tos, tornando-os de vital importância para a história do 
Município. O projeto de lei segue agora para sanção do 
prefeito Ademário

(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 
Espor� vo de Cubatão 
R$2.800,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
• Apartamento na Praia Grande 

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

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

• Sobreposta baixa no bairro 
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.

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Setur de Cubatão 
abre 30 vagas 
para estágio

A Secretaria Muni-
cipal de Turismo (Se-
tur) está com inscrições 
abertas para estágio não 
remunerado na área. As 
vagas são destinadas aos 
alunos do curso de Tec-
nologia em Gestão de 
Turismo, do Instituto 
Federal de Cubatão. No 
total são 30 vagas, sendo 
15 para contratação ime-
diata e o restante para ca-
dastro reserva.

Interessados devem 
entregar currículo à Se-
tur, que � ca no Parque 
Anilinas, na Av. Nove de 
Abril, 2275, de segunda 
a sexta-feira, das 9h30 
às 16h30. É importante 
frisar que não há prazo 
para inscrições, pois as 
contratações ocorrerão 
conforme a disponibili-
dade de vagas. 

Oportunidade é para alunos do 
Instituto Federal 
de Cubatão Mais informações 

pelo telefone
3361-6902

Com carga horária 
de 20h semanais, as 
atividades a serem 
desenvolvidas serão:

- divulgar eventos 
realizados pela 
Setur;

- recepcionar e 
prestar informações 
a respeito de 
pontos turísticos e 
eventos promovidas 
pela Setur;

- acompanhar 
turistas em 
atividades de lazer 
ou pontos turísticos 
da Cidade.

Vagas

CMT promove ‘Semana 
Nacional do Trânsito’

Programação

Com o tema #NósSomo-
sOTransito, a Semana Na-
cional do Trânsito começou 
no dia 18 e segue até o próxi-
mo terça (25). Com o intuito 
de conscientizar e educar os 
motoristas, ciclistas e pedes-
tres, a Companhia Munici-
pal de Trânsito (CMT) de 
Cubatão promove algumas 
ações.

Duas ações foram pro-
gramadas. Na quinta-feira 
(20), em frente ao Hospital 
Municipal de Cubatão, das 
10 às 16 horas, a CMT ea-

lizou pan� etagem e orien-
tação, para motoristas e pe-
destres,  sobre a Faixa Viva. 
A ação teve a participação 
dos agentes da Companhia e 
foi coordenada pelo departa-
mento de educação no trân-
sito da CMT.

O projeto 'De Carona 
com o Buggy' chega ao Bol-
são 8 no domingo (23), das 
10h às 15h, para ensinar as 
crianças mais detalhes sobre 
o trânsito. As leis, como os 
adultos devem se portar e o 
que signi� cam as sinaliza-

ções de solo e aéreas.
Já na próxima terça-

-feira (25), a ação será de 
conscientização do uso 
de cinto de segurança e 
dos riscos de usar o tele-
fone celular enquanto di-
rige. Os agentes da CMT 
distribuirão pan� etos e 
abordarão motoristas em 
diversos pontos da Cidade 
para orientá-los sobre o 
assunto.

A semana
A Semana Nacional do 

Trânsito é uma comemo-
ração anual que acontece 
nos dias 18 a 25 de setem-
bro. A data foi estabeleci-
da desde a criação do Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(1997).

A Semana é caracte-
rizada por uma série de 
eventos e ações educati-
vas promovidas por todos 
os órgãos e entidades que 
integram o Sistema Na-
cional de Trânsito. A de-
� nição dos temas é feita 
pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran). 

Além das ações nas 
ruas, os agentes da CMT 
também terão seu mo-
mento de aprender. A 
Companhia promove 
nesta semana e na próxi-
ma um curso de atuali-
zação de agentes de trân-
sito. O curso visa trazer 
aos agentes as novas 
resoluções do Contran 
e reciclar seus conheci-
mentos sobre orientação 

Atualização
dos motoristas, pedes-
tres e das novas leis que 
entraram em vigor nos 
últimos meses.

A primeira turma, 
que conta com 18 agen-
tes, começou o curso na 
segunda (17) encerran-
do nesta sexta (21). Já 
o segundo grupo, que 
também tem 18 agentes, 
começa o curso no dia 
24 e segue até o dia 27.

Semana do 
empreendedor

Nos dias 15 a 19 de 
outubro, quando se co-
memora a Semana do 
Empreendedorismo, se-
rão realizados eventos 
para orientar quem já é 
ou pretende se tornar mi-
croempresário. Entre elas, 
a  Semana do Empreende-
dorismo, na  ACIC,  onde 
funciona o posto cubaten-
se do Sebrae.

As ações fazem parte 
da estratégia da Secreta-
ria Municipal de Emprego 
e Desenvolvimento Sus-
tentável para incentivar o 
microempreendedorismo 
individual.

“Começar Bem: 
Formalização” 

No último dia 18, acon-
teceu o� cina para orientar 
sobre as vantagens da for-
malização, e os perigos da 
clandestinidade.

O secretário Marcos 
Espírito Santo lembra que 
os serviços de orientação 
do Sebrae, vão além dos 
eventos pontuais: “são 
prestadas orientações téc-
nicas, ligadas ao segmento 
especí� co. Também há in-
formações sobre a abertu-
ra e fechamento de � rmas”

Acic
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(13) 3364-2367 
www.knnidiomas.com.br

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

Casqueiro, Cubatão

No último 
domingo, 16, 
o Espaço Da-
nado de Bom 

abriu as portas 
para o tradi-

cional almoço 
nordestino 

com delicio-
sas comidas 

típicas e 
muito forró. 

Parabéns aos 
envolvidos no 

projeto

‘Maior reunião da Baixada’ 
O deputado federal e candidato a reeleição Papa 
(PSDB), embora acostumado a grandes palanques, 
se surpreendeu com a multidão capitaneada em 
seu apoio, no Espaço Donizete, esta semana.
Ex vice-prefeito, Donizete Tavares mostrou que seu 

capital político continua intacto. Com público es-
timado de 800 pessoas, esta foi a maior reunião 
política registrada por Acontece, na Baixada, nesta 
campanha. Outro que se emocionou foi o prefeito 
Ademário, aplaudido pela grande plateia sob o co-
mando do anfi trião. 

O 2º Bingo Benefi cente da ADAF, 
será realizado neste domingo (23), 
às 14h. As cartelas para participar 

serão vendidas a R$15 cada, haverá 
rodadas extras.

O Bingo acontece na ACIC (Rua Cerá, 
nº 131, na vila Paulista em Cubatão)

Para saber mais: (13) 98808-6867

2º Bingo Benefi cente


