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Doria assume 
compromisso para 
reurbanizar periferia

Único candidato a 
governador a visitar 
Cubatão na campanha, 
Jõao Doria � rmou com-
promisso com o prefeito 
Ademário para ‘acele-

rar’ urbanização das Vi-
las Esperança, Pescadores 
e adjacências. Parte das 
obras começam este ano 
em parceria com governos 
federal e estadual.  05

Versão do título eleitoral 
em aplicativo é novidade

Boca de urna e outros 
crimes eleitorais, podem 
ser denunciados. Separa-
mos outras  dicas para que 
o exercício da cidadania 
ocorra de forma plena e 
sem problemas. 

Edilson Dias 
é reeleito

Veja no 
nosso site:
locais de 
votação 
em Santos, 
Cubatão e 
Guarujá 

A atual diretoria da Câma-
ra de vereadores foi con� rma-
da para continuar no coman-
do da Casa, nos próximos 
dois anos. De� nição revela a 
aprovação política e adminis-
trativa da atual gestão. 03

Na semana que se comemora o Dia da Natureza, Guarujá entrega a quarta estação de susten-
tabilidade. Cada uma tem capacidade de recolher 1 tonelada de material reciclável / mês  03

Aplicativos ajudam 
na eleição

TSE tem aplicativo para 
denúncias de crimes eleitorais

Eleitor pode conferir resultado 
de qualquer seção, na hora

Vedete desta eleição Detec-
tor revela fi cha do candidato

Cuidados 
e o que ‘pode 
e não pode’, 
no domingo

EM CAMPANHA

MEIO AMBIENTE

NO GUARUJÁ

PÁG. 02
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Hora do voto

Apps ajudam a escolher o 
candidato e acompanhar apuração

E-título
A versão em aplicativo do título de eleitor 
começa a ser usada nesta eleição em de� niti-
vo. Ele foi desenvolvido pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) e está disponível para 

smartphones com 
sistemas Android e 
iOS (iPhones). No 
dia da eleição basta 
abrir o aplicativo e 
mostrar um docu-
mento com foto ao 
mesário.
Para quem já fez o 
cadastro biométri-
co, o app mostrará 
a foto, dispensando 
a apresentação de 
outro documento.

A tecnologia chegou para fi car. E junto com as redes sociais, os aplicativos para celular estão ganhando espaço 
nas eleições. O Acontece preparou lista com alguns aplicativos para te ajudar a acompanhar as eleições.

Pardal 
Também do TSE, o Pardal é o aplicativo 
para denúncias de crimes eleitorais. (boca 
de urna, compra de votos, propaganda 
irregular, etc). A denúncia é feita colocan-

do uma foto e 
enviando algumas 
informações ao 
sistema, como 
endereço e horá-
rio, por exemplo. 
Além de uma cur-
ta descrição. Após 
isso, o TSE enca-
minha a denuncia 
para � scalização, 
noti� cação do 
candidato e possí-
veis punições.

Boletim na mão
O aplicativo possibilita ao eleitor conferir 
o resultado de qualquer seção eleitoral, por 
meio do código QR, que pode ser escanea-
do pela maioria dos aparelhos celulares. A 

ferramenta permite 
que o cidadão 
acesse, de forma 
rápida, segura e 
simpli� cada as 
informações con-
tidas nos Boletins 
de Urna (BU), que 
são impressos após 
o encerramento da 
votação e a� xados 
em quadros de 
aviso nas seções 
eleitorais

Detector de fi cha 
Criado pelo instituto Reclame Aqui, o 
aplicativo mostra quais são os candida-
tos que tem processos contra si e se não 

se enquadram 
na lei da Ficha 
Limpa. Pode se 
fazer a consulta 
tirando uma foto 
do candidato (de 
santinhos ou ima-
gens de internet) 
ou pesquisando 
seu nome. No 
resultado, o apli-
cativo mostra se 
o candidato tem 
processos contra 
ele ou não.

PODE

• A manifestação individual 
e silenciosa da preferência do eleitor 
por partido político, coligação ou 
candidato, revelada exclusivamente 
pelo uso de bandeiras, broches 
e adesivos.

• Levar uma “cola” com os números dos 
candidatos para a urna de 
votação.

• Será permitido o uso de 
instrumentos que auxiliem o eleitor 
analfabeto a votar, após aprovação do 
presidente da Mesa Receptora

• O eleitor com defi ência ou mobilidade 
reduzida, ao votar, poderá ser auxilia-
do por pessoa de sua confi ança, 
devendo constar em ata esse fato.

• Divulgação de resultados de 
pesquisas eleitorais por parte da im-
prensa (desde que registradas no TSE), 
a qualquer momento, inclusive no dia 
da eleição

• Divulgação de pesquisa de intenção 
de votos (após o término do horário 
de votação)

• Pedir votos a eleitores próximos ou dentro 
dos locais de votação (crime de boca de urna)

• Uso de alto-falantes e amplifi cadores de som;

• Aglomeração de eleitores usando vestuário 
padronizado no colégio eleitoral com 
o objetivo de pedir votos para qualquer 
candidato;

• Distribuição de panfl etos e ‘santinhos’ de 
um candidato;

• Manifestar o próprio voto em voz alta ao 
entrar e sair da sessão;

• Uso de camisa de candidato ou de partido 
político;

• Realização de comícios ou carreatas

• Uso de vestuário ou qualquer objeto de 
propaganda por servidores da Justiça Eleitoral;

• Uso de vestuário padronizado pelos  fi scais 
partidários, que só podem usar peças com o 
nome e a sigla do partido ou da coligação.

• Transportar eleitores ao local de votação e/ou 
fornecer alimentação com o intuito de 
infl uenciar seu voto

Justifi cativa
Para aqueles que não estarão em seu domicilio eleitoral no 

dia 07 de outubro, já está disponível no site do TSE o formulá-
rio para justi� car o voto. É só baixar, imprimir e entregar em 
um ponto de justi� cativa mais próximo.

Os formulários de justi� cativa também podem ser retira-
dos durante o horário de votação, nos postos de justi� cativa. 
A lista completa com os postos de cada cidade está disponível 
no site do TSE (tse.jus.br) ou no site do TRE de cada estado.

Biometria na Baixada? Só em 2020
Obrigatória em algumas cidades do Brasil,  o cadastro bio-

métrico para a eleição de 2018 não é obrigatório na Baixada 
Santista. A dúvida surgiu após a notícia veiculada na sema-
na passada pela imprensa nacional sobre o cancelamento de 
mais de 3 milhões de títulos que não � zeram o cadastramento 
biométrico.

A explicação
Cada estado tem três senadores no congresso nacional. 

Como o senador tem mandato de oito anos (diferente dos 
demais cargos eletivos) eles são eleitos escalonadamente. Em 
2014, elegemos um senador. Neste pleito, elegemos dois. Em 
2022, escolheremos um representante para o senado federal.

Senadores
Uma das grandes dúvidas que tem surgido nessa eleição 

é sobre a escolha dos senadores. Nas redes sociais, eleitores 
perguntam se podem votar duas vezes no mesmo candidato.

A resposta é: NÃO. No pleito de 2018, escolheremos dois 
representantes para o senado. Então, o eleitor precisa esco-
lher dois candidatos ao cargo.

Ordem de votação
A principal mudança em relação à 2014 é a ordem de vo-

tação. Neste ano, votaremos na seguinte ordem: deputado fe-
deral; deputado estadual, senador 01, senador 02, governador 
e presidente.

Bússola Eleitoral
O site reúne as informações sobre as plata-

formas de governo dos candidatos aos cargos de 
deputado (estadual, federal e distrital). Nele, o 
eleitor responde um questionário, informando 
quais são as suas prioridades e o site apresen-
ta os candidatos que mais se aproxima do que 
é informado pelo eleitor. (http://www.busso-
laeleitoral.org/)

DivulgaCand

Disponível no site do Tribunal Superior 
Eleitoral, o DivulgaCand apresenta as candi-
daturas vigentes para as eleições de 2018, com 
todas as informações do candidato, como de-
claração de bens, nome, pro� ssão, entre ou-
tras. O aplicativo também mostra a situação 
da candidatura, se o registro foi deferido, in-
deferido ou está aguardando julgamento. 

Site do TSE
No site do TSE, é possível veri� car 

todas as informações necessárias. Lo-
cais de votação e justi� cativa, impres-
são do formulário de justi� cativa, apu-
ração dos votos em tempo real, entre 
outras informações. 

NÃO PODE
Fique por dentro
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Meio Ambiente

Guarujá amplia estações 
de sustentabilidade

A Prefeitura de Gua-
rujá entregou, nesta últi-
ma quarta-feira (26), mais 
duas estações � xas de sus-
tentabilidade, dobrando 
o número de equipamen-
tos na Cidade. As estações  
estão instaladas na Praça 
Possidônio, no bairro San-
to Antônio; e na Praça do 
Povo, no Santa Rosa. Os 
locais têm capacidade para 
o recolher mais de 1 tone-

lada de material reciclável 
por mês, entre garrafa pet, 
plásticos, vidros, metais, 
papel, papelão e  embala-
gem tetrapark.

No Santo Antônio,  par-
ticiparam da ação estudan-
tes de 3º e 4º anos do Pro-
jeto de Educação Integral 
da Escola Municipal Lúcia 
Flora dos Santos, do Jardim 
Progresso. O secretário de 
Meio Ambiente Dr Sidnei 
Aranha destacou para as 
crianças a importância do 
descarte adequado de resí-
duos. “Nossa intenção é de 
que, até o � nal do ano, a Ci-
dade tenha outras estações 
do tipo, que estão sendo 
instaladas em parceria com 
a iniciativa privada ”. Para a 
instalação do equipamen-

to nessas duas praças, a 
Prefeitura teve parceria da 
empresa Localfrio. “A sus-
tentabilidade não pode sair 
de pauta, e estamos muito 
felizes em contribuir com 
esse projeto”, disse o geren-
te geral da empresa, Aliel-
ton Vilas Boas.

Segundo o assessor téc-
nico de Meio Ambiente 
da Prefeitura, Rogério Go-
mes, a Semam já se reuniu 
com 14 empresas buscando 
parceria para a instalação 
destes equipamentos. “Essa 
estação custa em torno de 
R$ 25 mil, e tem trazido re-
sultados na coleta seletiva 
doméstica, fator importan-
tíssimo para meio ambien-
te com descarte correto 
destes resíduos”.

Essa estação 
custa em 
torno de

R$25 mil

Primeiras estações
A primeira estação � xa 

de Guarujá foi instalada em 
abril, na Praça 14 Bis, em Vi-
cente de Carvalho. Desde en-
tão, aproximadamente quase 
sete toneladas foram coleta-
das, entregue pelos morado-

res ao redor da estação. “Esse 
material vai para as coopera-
tivas”, a� rma o assessor. 

Já em junho a Prefeitura 
entregou sua 1ª Estação de 
Sustentabilidade Móvel, que 
tem � cado na Praça dos Ex-

pedicionários, no Centro. 
“A ideia da unidade móvel 
surgiu de um banheiro quí-
mico, que foi transformado 
em estação sustentabilidade 
itinerante  . Já recolhemos 
cerca de 700 quilos de mate-

rial dessa estação”, destacou 
também Assessor.

As secretarias de Meio 
Ambiente (Semam) e Edu-
cação, Esporte e Lazer (Se-
del) montaram um crono-
grama de visita às estações 

de sustentabilidade, onde 
os alunos assistem uma pa-
lestra ministrada por um 
biólogo e depositam os re-
síduos gerados na suas resi-
dências na estação. Durante 
o cronograma serão atendi-

das 16 escolas do projeto de 
Educação Integral da Sedel. 
O cronograma teve início 
no dia 10 de agosto e será 
concluído no � nal do ano, 
atendendo em média mil 
alunos. 
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Marcinho solicita implantação de painel opaco em bancos 
O vereador Marcinho (PSB) cobrou a implantação do 

projeto de lei que dispõe sobre as regras de segurança nas 
agências, postos de serviços bancários e demais institui-
ções � nanceiras localizadas no município de Cubatão. 

O projeto de regulamentação de painéis opaco em to-

Aguinaldo Araújo pede instalação de lixeiras na Cidade
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indica-

ção junto a mesa da Câmara solicitando a instalação de li-
xeiras nas avenidas Nove de Abril, Tancredo Neves, Joaquim 
Miguel Couto, Pedro José Cardoso, Henry Borden, Martins 
Fontes, Nações Unidas Nossa Senhora da Lapa, Beira Mar, 

Nossa Senhora de Fátima e Brasil.
De acordo com o vereador, a medida seria um auxílio à lim-

peza urbana, já que sem lixeira, as pessoas jogam o lixo em 
qualquer lugar, poluindo a Cidade e entupindo bueiros. A in-
dicação foi encaminhada aos setores competentes.

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

Alemão: manutenção na Vila Nova e Pq Fernando Jorge
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indicações 

junto a mesa da Câmara, solicitando manutenção em alguns 
pontos da Cidade. A primeira indicação solicitou manutenção 
no leito carroçável na esquina das ruas Oswaldo Martins de 
Oliveira e Arthur Bernardes, no Parque Fernando Jorge. 

Uma outra indicação do vereador foi a reforma da boca 
de lobo (afundamento) na Rua Monte Castelo, próximo ao 
nº 286, na Vila Nova. As duas indicações foram encaminha-
das para os setores competentes para que as providências 
sejam tomadas.

Rafael Tucla quer parcelamento de multas de trânsito
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou junto à 

mesa da Câmara um projeto de lei que autoriza a Com-
panhia Municipal de Trânsito a proceder com o recebi-
mento de multas de trânsito parceladas através de cartão 
de crédito.

A medida já foi autorizada pelo Conselho Nacional de 
Trânsito e tem por objetivo � exibilizar o pagamento dos dé-
bitos para os contribuintes, principalmente no momento de 
crise em que muitas pessoas utilizam os veículos para a sua 
geração de renda. O projeto aguarda votação no plenário.

das as agências bancárias, ainda limita o uso de celular, 
tal projeto tem como carácter a questão da segurança aos 
clientes e prevenção de ação de sardinhas dos bancos foi 
apresentado pelo vereador recentemente no plenário da 
Câmara, com o intuito de acelerar o cumprimento da lei

Lalá solicita melhorias em esgoto da Vila Noel
O vereador Lalá (SD) esteve recentemente em vista a 

Vila Noel conversando com os moradores do bairro para 
saber das suas demandas e dar encaminhamento para 
que as providencias sejam tomadas.

Segundo as reclamações dos moradores, o entupimen-

to da tubulação tem causado o retorno de fezes e ou-
tros detritos às moradias. Além de causar mal cheiro, a 
situação atrai bichos e insetos que podem prejudicar a 
saúde da população local, que � cam expostos a diversos 
tipos de doenças.

Legislativo

Câmara reelege 
Mesa Diretora

Guarujá

Eleição na tarde desta 
terça (02), durante sessão 
extraordinária, con� rmou 
a recondução do presidente 
Edilson Dias (PT), para o 
comando da Casa, no biê-
nio 19/20. Da mesma for-
ma, e com o mesmo placar, 
de 16 a 1, foram reeleitos 
os vereadores: José Nilton 
Doidão (PPS), vice-presi-
dente; Juninho Eroso (PP), 
primeiro-secretário, e Joel 
Agostinho (MDB), segun-
do-secretário.

Habilidade na articula-
ção política e e� ciência na 
gestão da Casa foram deter-
minantes. 

Transparência 
A atual gestão adotou 

ações que tornaram a Câ-
mara mais transparente e 
democrática. O reconheci-
mento é do  Ministério Pú-
blico Estadual que elevou a 
nota do site do legislativo, 
de 6,1 para 9,2, em apenas 
um ano. Isso porque, a par-

tir de 2017, todos os con-
tratos, licitações, pregões e 
gastos com servidores, as-
sim como a estrutura dos 
vereadores, passaram a ser 
disponibilizadas, por com-
pleto, a todo e qualquer ci-
dadão.

Além disso, o público 
passou a ter acesso à íntegra 
dos projetos pautados para 
votação, para melhor acom-
panhamento, assim como 
ao Placar de Votação, onde 
é possível saber como votou 
cada vereador.

Economia 
A renegociação dos con-

tratos existentes entre a 
Câmara e empresas presta-
doras de serviços possibili-
tou a redução de 25%, em 
média, dos valores que até 
então eram gastos.

Também ocorreram no-
vas licitações mais transpa-
rentes e com regras que per-
mitiram a participação de 
maior número de empresas 

- o que resultou na contra-
tação de produtos e serviços 
por valores menores.

Esse esforço gerou a 
maior economia da história 
da Casa. Em 2017, foram 
economizados R$ 4 mi-
lhões, que posteriormente 
viabilizaram investimentos 
na Saúde e na Assistência 
Social. 

Já neste ano de 2018 
serão economizados R$6 
milhões, que deverão ser 
aplicados em obras de me-
lhorias nos bairros.

Comunidade
Ao longo deste biênio, 

a Casa também ampliou a 
quantidade de eventos de 
interesse público e artís-
ticos, assim como cursos 
e palestras à comunidade, 
com a Escola do Legislativo.

Ainda neste segmento, 
merece destaque a realiza-
ção dos programas 'Câmara 
Jovem' e 'Câmara no Bair-
ro', premiados pela Ong 

Voto Consciente-OAB/SP 
e USP, que levaram sessões 
do legislativo às comunida-
des e instituições de ensino.

Reestruturação 
A administração reor-

ganizaou a estrutura da 
Câmara. Foi realizado con-
curso público, o que não 
ocorria há mais de 20 anos; 
foi criada a Controladoria 
Interna, que promove audi-
toria permanente das ações 
administrativas, evitando 
falhas e ajudando na � sca-
lização de contratos; foram 
extintas as verbas de repre-
sentação e limitado o uso 
dos carros o� ciais.

Também foram corta-
das grati� cações e � xado 
controle rigoroso de horas 
extras, assim como o de uso 
de materiais e demais recur-
sos colocados à disposição 
dos gabinetes, dentre outras 
ações que tornaram a má-
quina administrativa mais 
e� ciente.

Biênio 19/20
Recondução mostra 
a aprovação, na Casa, 
do  atual presidente da 
Câmara, Edilson Dias 
(terno claro).
Vice: Doidão (PPS)
1º secretário: Juninho 
Eroso (PP)
2º secretário:
Joel Agostinho (MDB)  

Divulgação CMG

Choque de gestão e possivel reeleição 
foram destaque em Acontece
Ao iniciar o mandato em 2017, o presidente da Câmara de 
Guarujá Edilson Dias, chamou atenção protagonizando 
choque de gestão com medidas de transparência e econo-
micidade. 
Por causa do impacto das medidas e relevância no cenário 
regional, o assunto foi 
pauta de matéria de capa 
em Acontece, na edição 
930, em agosto de 2017 
(íntegra qr cod ao lado).
 Este ano, devido a e� -
ciência política e ad-
ministrativa da Casa,  a 
coluna do Cido Barbo-
sa, previu a reeleição da 
atual Mesa Diretora, fato 
que acabou se concreti-
zando esta semana.
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Doria garante recursos do 
Estado para urbanização

Primeiro prefeito a declarar apoio a João Dória, 
Ademário deve consolidar tratamento prioritário 
para Cubatão em caso de vitória tucana.

Único candidato ao 
governo do Estado a fa-
zer campanha de corpo a 
corpo em Cubatão, João 
Doria (PSDB) assumiu 
compromisso, caso seja 
eleito, de dar total apoio 
e investir nos projetos de 
urbanização da cidade. 

O candidato tucano 
passou o dia percorren-
do as cidades da Baixada, 
mas segundo ele “Cuba-
tão é especial. Foi aqui 
de onde partiu a primei-
ra declaração pública de 
apoio entre os prefeitos 

do meu partido. Como 
não podia ser diferente 
o prefeito Ademário terá 
todo o apoio do meu go-
verno”, comentou. 

Além de se compro-
meter com os projetos 
de urbanização da Vila 
Esperança e Vila dos 
Pescadores, o candidato 
tucano falou sobre a re-
cuperação e ampliação 
da capacidade produtiva 
do Pólo Industrial. 

Cercado por comer-
ciantes, militantes tuca-
nos e populares o candi-

dato anunciou que um de 
seus primeiros compro-
missos como governador 
será de voltar a Cubatão, 
desta vez trazendo o pre-
sidente do grupo Usimi-
nas Sérgio Leite. 

“Já estive com o Sér-
gio Leite, e discutimos 
acelerar a retomada da 
produção na planta de 
Cubatão. A Usiminas 
é tão importante para 
o Estado quanto para 
Cubatão”, disse o candi-
dato tucano ao lado do 
prefeito Ademário. 

Projetos e 35 milhões 
para 800 primeiras casas 
já estão disponíveis

De acordo com a Pre-
feitura os processos para a 
construção de 800 unidades 

30 mil m² de ruas e avenidas
25 mil pessoas benefi ciadas

A urbanização em números 

800 apartamentos
02 nova escolas

R$ 135 
milhões é
a es� ma� va 
de custo 
das obras 

Outra fase importante 
do projeto que pode re-
ceber investimento direto 
do governo do Estado é a 
construção da avenida pe-

Perimetral 
rimetral contornando todo 
o bairro. 

“Fazer a perimetral é 
um dos principais apren-
dizados que obtive na 

Núcleos

habitacionais na  Vila Cai-
que foi entregue para a Cai-
xa Econômica Federal onde 
também já estão disponíveis 
R$ 30 milhões de repasses 
do governo federal. 

Essa primeira etapa do 
projeto de urbanização 
do bairro com realocação 
das famílias vai permitir a 
abertura de novos acessos 
e ruas. 

coordenação do Programa 
Serra do Mar. É a maneira 
mais e� caz de pôr � m às 
invasões”, esclarece o Ade-
mário. 

CDHU retoma projetos em Cubatão
Projetos do Estado na cidade estavam parados desde 2009 e, agora, se intensifi caram.

Passados mais de cin-
co anos sem formalizar 
nenhuma parceria com a 
cidade, a Companhia de 
Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano do Gover-

no do Estado está tocando 
quatro projetos simultâ-
neos, em Cubatão. 

As obras mais adianta-
das são de construção de 
216 unidades no CSU. Esse 
empreendimento é desti-
nado às famílias da Vila 
Noel, afetadas pelas obras 
do Anel Viário da Ecovias. 
O custo da obra está sendo 
pago pela concessionária 
como forma de compensa-
ção social. 

Outras 600 unidades 
serão construídas na Ilha 
Caraguatá onde já começa-
ram os trabalhos de terra-
planagem e preparação do 
terreno. As unidades fazem 
parte do Programa de Re-
cuperação Ambiental da 

Obra mais visível fi ca no centro da cidade onde os espigões, no 
CSU, subiram rápido e são avistados ao longe.

600 unidades 
serão 
construídas na 
Ilha Caraguatá 
onde já 
começaram 
os trabalhos de 
terraplanagem 
e preparação 
do terreno. 

Serra do Mar. 
Além das obras de cons-

trução de novas unidades 
a prefeitura e a CDHU � r-
maram outros dois convê-
nios, para melhorias nos 
conjuntos do Bolsão 7 e do 
Rubens Lara. 

“Vamos manter e am-
pliar nossas articulações 
com o Estado para dimi-
nuir ainda mais o dé� cit 
habitacional de nossa cida-
de. Além das áreas de risco 
e das submoradias temos 
que buscar alternativas 
para as famílias que pagam 
aluguel e não têm condi-
ções de acessar as linhas 
de crédito disponíveis no 
mercado”, comentou o pre-
feito Ademário Oliveira. 

Divulgação
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Sr e Sra esmalteria atende 
homens e mulheres

Há um mês, a Sr e Sra es-
malteria vem ganhando espa-
ço em Cubatão. Pioneira no 
atendimento de homens e mu-
lheres, o negócio vem se desta-
cando pela qualidade oferecida 
aos clientes. 

A dona da esmalteria, Rita 
Constantino, que tem mais de 
20 anos de experiência deco-
rou o lugar pensando no con-
forto e bem estar dos clientes. 
O espaço neutro e elegante, 
funciona de segunda a sexta, 
das 9h30 às 18h30. A Sr. e Sra. 
esmalteria está com uma pro-
moção, pés e mãos por R$25, 
mas apenas nas terças e quar-
tas. A esmalteria � ca na Av. 
Joaquim Miguel Couto, nº 659, 
Galeria Boulevard - loja 15.

Agendamento e mais informações 
no telefone (13) 91744461
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

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

LOCAÇÃO

• Apartamento Jd. 
Casqueiro R$1.000,00 
(PACOTE).

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

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

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

• Sobrado na Ponte Nova, 
Mobiliado 3 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 
Esportivo de Cubatão 
R$2.800,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA

• Apartamento na Praia Grande 
próximo ao campo da aviação. 
R$180.000,00.

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

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

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

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

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

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

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

(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

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
tigo 1525 do Código Civil Brasileiro: JOEL BATISTA DE JESUS e ALANA MOURA SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de conservação 
ambiental, RG n.º 409663773 - SSP/SP, CPF n.º 31444648802, com 36 anos de idade, 
natural de GUARATINGUETÁ - SP (Guaratinguetá-SP (1ºSubdstrito)  Livro nº 10, fls. nº 
12, Termo nº 11254), nascido no dia trinta de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
um (30/12/1981), residente na Avenida Ferrovária, 1270, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, filho de ANTONIO BATISTA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, falecido há mais 
de 10 anos e de GILDA APARECIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, faxineira, RG n.º 483768042 - SSP/SP, CPF n.º 36065893870, com 31 anos de 
idade, natural de ARATACA - BA (Jussari-BA  Livro nº 32, fls. nº 58, Termo nº 29053), 
nascida no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (16/12/1986), 
residente na Avenida Ferrovária, 1270, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de JULIO 
OLIVEIRA SANTOS, caseiro, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IRENE 
DA SILVA MOURA, do lar, 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 
afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
tigo 1525 do Código Civil Brasileiro: RONI ARNALDO DOS SANTOS e PAMELA VIEIRA 
CUSTÓDIO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, confeiteiro, RG 
n.º 45997989 - SSP/SP, CPF n.º 38795242899, com 29 anos de idade, natural de PRAIA 
GRANDE - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 24, fls. nº 204, Termo nº 19301), nascido no 
dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta e nove (21/06/1989), residente na 
Avenida Principal, 1496, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de ANTONIO AGIMIRO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 81 anos de idade, residente em 
PRAIA GRANDE - SP e de LUCIANA AGEMIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 71 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de loja, RG n.º 477198594 - SSP/SP, 
CPF n.º 44774382817, com 23 anos de idade, natural de MARIALVA - PR (MARIALVA-PR  
Livro nº 45, fls. nº 223, Termo nº 10245), nascida no dia dois de maio de mil novecentos 
e noventa e cinco (02/05/1995), residente na Avenida Principal, 1496, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de JOSÉ CUSTÓDIO SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, zelador, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSELI VIEIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em MARIALVA - PR. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de setembro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ CUSTÓDIO SUBRINHO e CRISTIANEIDE 
MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, zelador, 
RG n.º 53392466 - SSP/SP, CPF n.º 71702890910, com 48 anos de idade, natural 
de LAVRAS DA MANGABEIRA - CE (Granjeiro-CE  Livro nº 13, fls. nº 253, Termo nº 
1473), nascido no dia dezenove de março de mil novecentos e setenta (19/03/1970), 
residente na Rua Arquiteto Dejalma Fontes de Souza, 190, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
filho de JUVENAL CUSTÓDIO FERREIRA, falecido há 37 anos e de GERTUDES VITALINA 
CUSTÓDIO, falecida há 36 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, auxiliar de limpeza, RG n.º 44397416 - SSP/SP, CPF n.º 30766319857, com 
35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e três (22/02/1983), residente na Rua Arquiteto Dejalma 
Fontes de Souza, 190, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de EDIVALDO ROSENDO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, com 61 anos de idade, residente 
em ITANHAÉM - SP e de MARIA LUCIA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 57 anos de idade, residente em ITANHAÉM - SP. Divorciada de Neimar Nas-
cimento, conforme setença datada de 30/07/2010, proferida pelo Juiz de Direito 
da 4ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº714/2010, processo 
nº157.01.2010.004917-9/000000.000. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e pu-
blicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de setembro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: ALANDERSON VIDA DOS SANTOS e VANESSA BARBOSA DOS 
SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 28486156X - SSP/SP, CPF n.º 31461863813, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 81, fls. nº 106, Termo nº 14442), nascido no dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e um (20/07/1981), residente na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
82, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de CYRO CALIXTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NATALIA 
DA CONCEIÇÃO VIDA DOS SANTOS, falecida há 13 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 465078126 - SSP/SP, CPF n.º 37367946811, 
com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 114, fls. nº 36, Termo nº 69360), nascida no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e sete 
(09/03/1987), residente na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 82, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de JOSÉ IRENIO ALVES DOS SANTOS, falecido há 25 anos e de MARIA 
APARECIDA BARBOSA, falecida há 25 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela 
Imprensa Local

Cubatão, 27 de setembro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: LEONARDO DIAS OLIVEIRA e ANA LUCIA ALVES DE LIMA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de manutenção de 
micro, RG n.º 34448565 - SSP/SP, CPF n.º 36025203822, com 30 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 123, fls. nº 235, Termo nº 75132), nasci-
do no dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (20/08/1988), residente na 
RUA General Osório, 190, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filho de ELZO AVELINO DE OLI-
VEIRA, de nacionalidade brasileira, torneiro mecânico, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CLEMILDA BOREL DIAS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
inspetora, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, designer de sobrancelhas, RG n.º 437930166 - SSP/SP, 
CPF n.º 31718148895, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
vinte e três de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (23/12/1983), residente 
na RUA General Osório, 190, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filha de MANOEL ALVES DE 
LIMA, falecido há 29 anos e de ANA MARIA DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Ser-
ventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de setembro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: ERIVANDO CONCEIÇÃO BORGES SANTANA e SILVAN-
DIRA MENDONÇA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, montador de andaime, RG n.º 368797314 - SSP/SP, CPF n.º 59282452549, com 48 
anos de idade, natural de CASTRO ALVES - BA (Rafael Jambeiro-BA  Livro nº 16, fls. 
nº 175, Termo nº 13306), nascido no dia doze de julho de mil novecentos e seten-
ta (12/07/1970), residente na Avenida Ferroviária I, Caminho São Vitor, 35D, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, filho de ROMERO GUILHERME SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 3 anos e de GERMANA CONCEIÇÃO BORGES SANTANA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, doméstica, RG n.º 354883987 - SSP/
SP, CPF n.º 33246052883, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
nove de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (09/09/1982), residente na Ave-
nida Ferroviária I, Caminho São Vitor, 35D, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de 
JOSÉ PINTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LINDAURA MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 68 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 afixado nesta 
Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de setembro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: WELLINGTON DA COSTA SENA e LAUREANE APARECIDA 
PEREIRA SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, 
RG n.º 466339720 - SSP/SP, CPF n.º 37301826842, com 28 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 138, fls. nº 4, Termo nº 37024), nascido no dia nove de 
novembro de mil novecentos e oitenta e nove (09/11/1989), residente na Rua Roney 
Gochi, 250, casa 12, L, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de HERMENEGILDO SENA, falecido 
há 13 anos e de MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SENA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 631886503 - SSP/SP, CPF n.º 06339990169, 
com 24 anos de idade, natural de CORUMBÁ - MS (Corumba-MS  Livro nº 148, fls. nº 46, 
Termo nº 132004), nascida no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (06/02/1994), residente na Rua Roney Gochi, 250, casa 12, L, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
filha de PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, de nacionalidade brasileira, farmacêu-
tico, com 57 anos de idade, residente em CORUMBÁ - MS e de TÂNIA PEREIRA SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em CORUMBÁ - MS. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de setembro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: ROBSON ALVES PEREIRA e MARIA 
APARECIDA ALVES DO PRADO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, vendedor, RG n.º 251120119 - SSP/SP, CPF n.º 16958710819, com 
43 anos de idade, natural de QUEDAS DO IGUAÇU - PR (Quedas do Iguaçu-PR  
Livro nº 7, fls. nº 243, Termo nº 7350), nascido no dia vinte e cinco de feverei-
ro de mil novecentos e setenta e cinco (25/02/1975), residente na Rua Isabel 
Angelina Gomes, 326, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de JOSE PEREIRA DO NAS-
CIMENTO, falecido há 20 anos e de MARIA MARLUCE ALVES DO NASCIMENTO, 
falecida há 13 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, RG n.º 26890215X - SSP/SP, CPF n.º 26331037829, com 41 anos de 
idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá-SP  Livro nº 2, fls. nº 76, Termo nº 
1864), nascida no dia quatro de dezembro de mil novecentos e setenta e seis 
(04/12/1976), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 326, Bolsão 9, Cubatão 
- SP, filha de JOSE IGNÁCIO DO PRADO, falecido há 40 anos e de MARIA DE 
LOURDES ALVES DOS SANTOS, falecida há 30 anos. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de setembro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
tigo 1525 do Código Civil Brasileiro: UELINTON JOSÉ DA SILVA e MARIA DE LOURDES 
ALVES DE ARAUJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, 
RG n.º 288659806 - SSP/SP, CPF n.º 26918251830, com 41 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 53, fls. nº 143, Termo nº 2964), nascido no dia vinte e 
oito de maio de mil novecentos e setenta e sete (28/05/1977), residente na Rua das 
Azaléias, 480, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de LUIZ JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 81 anos de idade, residente em ARARAQUARA - SP e de 
CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 28 anos . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 283629046 - SSP/SP, CPF n.º 16959203848, 
com 45 anos de idade, natural de GARARU - SE (Gararu-SE  Livro nº 2, fls. nº 154, Termo 
nº 266), nascida no dia trinta de julho de mil novecentos e setenta e três (30/07/1973), 
residente na Rua das Azaléias, 480, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de EVANILDO ALVES 
DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DOS PRAZERES SANTOS ARAUJO, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de setembro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti-
go 1525 do Código Civil Brasileiro: JULIO CÉSAR RIBEIRO DE ANDRADE e TAIS OLIVEIRA 
DO CARMO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado 
de expedição, RG n.º 488546552 - SSP/SP, CPF n.º 42532130814, com 25 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 156, fls. nº 396, Termo nº 44580), 
nascido no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (08/02/1993), 
residente na Rua Pedro de Toledo, 93, apt.22, Vila Paulista, Cubatão - SP, filho de 
PAULO CESAR DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ZULEIKA TELES RIBEIRO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em MANGUEIRINHA - PR . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, coordenadora de comércio exterior, 
RG n.º 44423133X - SSP/SP, CPF n.º 40850774810, com 25 anos de idade, natural de 
PIATÃ - BA (Piatã-BA  Livro nº 23, fls. nº 222, Termo nº 14683), nascida no dia nove de 
setembro de mil novecentos e noventa e três (09/09/1993), residente na Rua Verea-
dor Sonio Celio, 193, Parque São Luis, Cubatão - SP, filha de ARQUIMINO JORGE DO 
CARMO, de nacionalidade brasileira, soldador, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA OLIVEIRA DO CARMO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
serviços gerais, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de setembro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: NILTON FERREIRA DA SILVA NETO e MAYARA ITABORAY 
DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro 
mecânico, RG n.º 35733556 - SSP/SP, CPF n.º 39376051858, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa 
e um (01/04/1991), residente na Rua José Lopes da Silva, 358, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, filho de IVAN FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caminho-
neiro, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MÔNICA GERCINA MO-
RAIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, decoradora, com 47 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, solteira, pedagoga, RG n.º 428174991 - SSP/
SP, CPF n.º 43024940855, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e quatro (15/07/1994), residente na 
Rua Francisco da Costa, 127, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de EDSON SOBRAL DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 53 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de EDILMA ITABORAY DE FREITAS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar contábil, 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 afixado 
nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de setembro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: VALDEILTON MIGUEL DA SILVA e ANDREIA LUZIA SILVA 
SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 
580947270 - SSP/SP, CPF n.º 08066489455, com 33 anos de idade, natural de PORTO 
CALVO - AL (Porto Calvo-AL  Livro nº 20, fls. nº 06, Termo nº 18480), nascido no dia 
vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (23/10/1984), residente 
na Rua México, 160, fundos, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de NOEL MIGUEL DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 79 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA CICERA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 
69 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 398983616 - SSP/SP, CPF n.º 05572030660, com 36 
anos de idade, natural de SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA, nascida no dia treze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e um (13/12/1981), residente na Rua México, 
160, fundos, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de RENATO GARCIA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, mecânico, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA DAS DORES SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Rodrigo de Sousa Rocha, conforme 
sentença datada de 21/02/2005, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Judicial 
desta Comarca, nos autos de N°418/03. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de setembro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: WANSER SANTOS DE SANTANA e AMANDA MANUELLY 
MONTEIRO ARAÚJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxi-
liar de loja, RG n.º 42899912 - SSP/SP, CPF n.º 44747475850, com 22 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa 
e seis (23/04/1996), residente na Rua Elias Zarzur, 671, Água Fria, Cubatão - SP, filho de 
GILVAN CANDIDO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de IOLANDA JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, comerciante, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 430291103 - SSP/
SP, CPF n.º 44295969800, com 22 anos de idade, natural de BARREIROS - PE (São José 
da Coroa Grande-PE  Livro nº 9, fls. nº 231, Termo nº 9978), nascida no dia trinta de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco (30/09/1995), residente na Rua Elias 
Zarzur, 671, Água Fria, Cubatão - SP, filha de ADELMIR ALVES DE ARAÚJO, de nacionali-
dade brasileira, mecânico, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA 
CRISTINA MONTEIRO DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, auxiliar, com 41 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 29 de setembro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: FABIO LUIZ DE MOURA NASCIMENTO e JAQUELINE APA-
RECIDA DE OLIVEIRA LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
lavador de carro, RG n.º 295367714 - SSP/SP, CPF n.º 27578415808, com 39 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 107, fls. nº 287, Termo nº 25766), 
nascido no dia quinze de novembro de mil novecentos e setenta e oito (15/11/1978), 
residente na Rua Vicente Latrova, 52, bl.C 77, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
filho de RAIMUNDO DE SOUZA NASCIMENTO, desconhecido e de CLAUDIA APARECI-
DA DE MOURA, falecida há 9 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, vigilante, RG n.º 441676571 - SSP/SP, CPF n.º 33323583833, com 35 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de setembro de mil 
novecentos e oitenta e três (24/09/1983), residente na Rua Roberto Mario Santini, 306, 
bl.G1, apt.101, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de ALCIONE TELES DE LIMA, de nacionalida-
de brasileira, ajudante, com 50 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de 
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, operadora de cai-
xa, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Gilberto Vieira de 
Matos, conforme sentença datada de 21/01/2013, proferida pela MM. Juíza de Direito 
da 3ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de N°280/2012, processo N°0002264-
87.2012.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de outubro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: NICOLAS RIBEIRO DE SOUZA e ISABELLE SANTOS FER-
REIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, 
RG n.º 364656803 - SSP/SP, CPF n.º 40457529865, com 25 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 156, fls. nº 325, Termo nº 44509), nascido no dia vinte 
e nove de janeiro de mil novecentos e noventa e três (29/01/1993), residente na Rua 
Nossa Senhora da Aparecida, 6, Vila São José, Cubatão - SP, filho de RONALDO SANTOS 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de CARLA DA SILVA RIBEIRO SOUZA, de nacionalidade brasileira, do-
méstica, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, supervisora de logística, RG n.º 48871131 - SSP/SP, 
CPF n.º 41685015824, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 154, fls. nº 321, Termo nº 43709), nascida no dia trinta de agosto de mil novecentos 
e noventa e dois (30/08/1992), residente na Rua Maria Graziela, 1010, apt.24, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, filha de EDISON FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, auxiliar administrativo, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
AUBECIR SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, 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 afixado nesta Serventia e publi-
cado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de outubro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: ADAILTON JOÃO MENDES e ANNIE CAROLLINE SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza portuá-
ria, RG n.º 30589471 - SSP/SP, CPF n.º 22220919854, com 37 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 176, fls. nº 97, Termo nº 39371), nascido 
no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e um (25/09/1981), re-
sidente na Rua Brasília, 379, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOAO CARMINO 
MENDES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de FRANCISCA MARIA DA COSTA MENDES, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, RG n.º 44167289 - SSP/SP, CPF n.º 
36365051816, com 32 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 105, fls. nº 15, Termo nº 63937), nascida no dia dois de agosto de mil nove-
centos e oitenta e seis (02/08/1986), residente na Rua Sete de Setembro, 797, Vila 
Nova, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO DE ASSIS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA 
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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de outubro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: ANTONIO CARLOS MATOS ANDRADE e MARIA LUCIA 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aux. de lim-
peza, RG n.º 566535087 - SSP/SP, CPF n.º 02618667530, com 44 anos de idade, natural 
de FÁTIMA - BA, nascido no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e setenta e qua-
tro (21/08/1974), residente na RUA Roberto Mario Santini, 306, Bloco G-3, Ap.411, Bol-
são 9, Cubatão - SP, filho de ANTONIO VIEIRA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, 
lavrador, com 72 anos de idade, residente em FÁTIMA - BA e de MARIA DE FÁTIMA MA-
TOS ANDRADE, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 65 anos de idade, residente 
em FÁTIMA - BADivorciado de Josefa Edenilde Batista de Jesus Andrade, conforme man-
dado expedido pelo Juiz de Direito da 2ªVara da Família e Sucessões, Comarca de Gua-
rujá-SP, nos autos do processo nº1004537-76.2016.8.26.0223. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 56330733X - SSP/SP, 
CPF n.º 38249405587, com 53 anos de idade, natural de CANDEIAS - BA (Candeias-BA  
Livro nº 02, fls. nº 37, Termo nº 7140), nascida no dia dezesseis de março de mil nove-
centos e sessenta e cinco (16/03/1965), residente na RUA Roberto Mario Santini, 306, 
Bloco G-3, Ap.411, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de ADÉLIA ALEXANDRINA DOS SANTOS, 
falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de outubro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: BRUNO RAMON PEREIRA DA SILVA e TEREZINHA BARBOSA. Sendo o pretendente, filho de 
RAIMUNDO HÉLIO PEREIRA DA SILVA, dados desconhecido e de HILDENE VITAL DA SILVA. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e pu-
blicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de setembro de 2018
O Oficial: Fabio Capraro.

Bora viajar traz roteiro do vinho
A Bora Viajar tem mais uma 
excursão imperdível: o ro-
teiro do vinho, em São Ro-
que (SP). O passeio aconte-
ce dia 21 de outubro, por 
apenas R$ 130, para crian-
ças de 6 anos à adultos. 
Menores de 5 anos, não pa-
gam o passeio, desde que 
viajem no colo. No valor 
está incluíso a entrada para 
a exposição e o passeio na 
vinicula Dom Patto. Além 
do seguro viagem e ônibus 
executivo, que acompanha 
ar-condicionado, poltronas 
reclináveis e wi-fi.

O roteiro do vinho terá 
atrações, como, a pisa da 
uva, com dançarinos em 
trages tipicos preparados 
para mostrar a principal 
etapa da fabricação do vi-
nho; apresentações dos 
grupos Choro Seresta e Se-
renata de São Roque; e a 
trilha da cascata.
Os embarques para a ex-
cursão acontecem em San-
tos, Cubatão, São Vicente 
e Praia Grande, as vagas 
estão esgotando. Para 
maiores informações (13) 
98820-3083



0805 de outubro de 2018digital.com.br

(13) 3364-2367 
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Unidade 1: Av. Brasil, 153, 
Unidade 2: Av. Beira Mar, 301

Casqueiro, Cubatão

Há duas semanas, Cuba-
tão deu boas vindas ao Man-
gue Steak e Pub. O lugar foi 
pensado para ser um am-
biente moderno e acolhedor. 
Um pub estilo Inglês com 
baixa iluminação, ideal para 
beber uma cerveja, comer 
um hambúrguer ou porção 
após o trabalho. Ou ainda, 
ser um ponto de encontro 
entre amigos, ouvir música 
ao vivo e assistir a jogos de 
futebol.

O Pub foi criado a partir 
de � nanciamento colaborati-

vo na internet. Weslley Rosá-
rio  Ribeiro, dono do Mangue 
Steak e Pub, foi quem iniciou 
a campanha de � nanciamen-
to, acreditando que a cidade 
precisa de um ambiente novo 
de celebrações. A ideia cen-
tral é dar aos clientes, acesso 
à cultura das cervejas artesa-
nais, gastronomia de alto pa-
drão e preço justo. 

O Pub � ca na Praça 
Januário Estevam de Lara 
Dantas (Praça do Crevin), 
nº 216, Vila Nova. Mais in-
formações: 98167-5522.

Mangue Steak e Pub abre 
as portas em grande estilo

SEGUNDA
(18h - 00h)

TERÇA 
(17h - 00h)

Na compra 
de qualquer 
hambúrguer 
o segunda 

sai pela 
metade do 

preço

Double Chopp 
Artesanal

 Pequenos preços: mangue smash costela R$10,00 e 
transmissão dos jogos. Chopp gol: a cada gol do seu time, 

se você estiver uniformizado e tomando chopp ganha 
uma rodada do pilsen half pint por conta da casa

QUARTA (18h - 00h)

Na compra de um 
acarajé, o mini é por 

conta da casa

QUINTA (18h - 00h)

Happy Hour das 17h as 
20h, dois chopps pilsen 

por 10,00

SEXTA (17h - 02h) SÁBADO 
(17h - 02h)

DOMINGO 
(18h - 00h)

Música ao 
vivo toda 

sexta à 
domingo

Inaugurado a menos de um mês, o espaço já é referência para 
os cubatenses 

Todo dia tem promoção
Siga no Facebook: Mangue Steak & Pub; 

e instagram: manguesteakpub


