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Casa Branca lidera com 
folga em Mongaguá

Júnior Bozzella e a nova política

CPFL 
‘arromba 
bolso do 
cliente’

Ja que é 
dia das 
crianças... 
vem brincar

AUMENTO DIA DELES

A partir da próxima 
semana, não tem ‘cho-
ro nem vela’. A conta de 
luz que naturalmente 
� caria mais cara com a 
chegada do verão, terá 
um aumento de cerca 
de 20%.   06

Idealizada pela jor-
nalista Jaque Barbosa, a 
festa reuniu milhares de 
pessoas na praça do Cre-
vin na Vila Nova.

A ação foi realizada 
em conjunto com ami-
gos, todos voluntários 
no último sábado, 13.

Brincadeiras, ginca-
nas, guloseimas e di-
versos sorteios, � zeram 
a alegria da criançada. 
Tudo de graça. 04

Emergindo entre os 
grandes nomes da nova 
política, o deputado fede-
ral do Bolsonaro diz que 
assim como aconteceu 
em nível nacional, o PSL 
fará grandes bancadas de 
vereadores, com candida-
tos a prefeito nas 9 cida-
des da Baixada. 02

Acontece divulgou no 
acontecedigital.com.br, 
nesta sexta-feira, o resul-
tado da pesquisa de inten-
ção de voto para a eleição 
de prefeito de Mongaguá.

Na estimulada, des-
considerando os brancos/
nulos e indecisos, Rodrigo 
Casa Branca e Rafael Redó 
lideram  com folga a dispu-
ta, seguidos de longe por 
Renato Donato. 

Acontece também 
apresenta recortes com 
resultados da estimulada 
considerando indecisos, 
nulos e brancos; pesquisa 
espontânea e rejeição dos 
candidatos. 03
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CIDO BARBOSA  Diretor presidente

Casa Branca lidera com 

Melissa Passarelli 
no topo

Fenômeno da patinação 
artística, a atleta da seleção 
brasileira, enche de orgu-
lho a nossa região, trazendo 
4 ouros e 2 pratas da Copa 
Mercosul. 06

Nilton Fukuda/Estadão
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Onda Bolsonaro

Bozzella tem 
votos em mais 
de 500 cidades 
do Estado

“Eleitor honesto é igual a político honesto. E ponto. 
A velha política do toma lá, dá cá, acabou” 

Júnior Bozzella ajudou na construção do PSL em SP e participou da 
articulação da � liação e lançamento da candidatura a presidente de 
Jair Bolsonaro.

Mais novo representante 
da Região na Câmara dos 
Deputados, o ex-vereador 
vicentino Nicolino Bozzella 
Júnior (PSL), eleito com ex-
pressivos 78.712 votos, visi-
tou nossa redação na últi-
ma semana, acompanhado 
de seus colaboradores e do 
suplente vereador Alan Ma-
thias.

O jovem chega ao Pla-
nalto antes de completar 40 
anos e já na sua primeira 
tentativa como candidato a 
deputado federal, é creden-
ciado como um dos grandes 
nomes da nova política na-
cional. Integrante da linha 
de frente de Bolsonaro no 
Estado, agora, tem pela fren-
te o desa� o de responder ao 
evidente recado das urnas e 
ao apelo por mudanças dado 
pela população. 

“A mudança começou há 
muito tempo. Nesta eleição 
andei por todo o Estado e 
conquistei o eleitor com o 
comprometimento de com-
portamento recíproco. Ou 
seja, eleitor honesto é igual a 
político honesto. E ponto. A 
velha política do toma lá, dá 
cá, acabou”, diz o deputado.   

Portas abertas 
Sobre o que pretende para 

o futuro mandado, Júnior 
Bozzella diz que vai fazer, 
agora com mais amplitude, o 
mesmo trabalho que desen-
volveu como diretor regional 
da FUNASA (Fundação Na-
cional de Saúde), de ajudar 
prefeitos, vereadores e lide-
ranças municipais a se orga-
nizarem para o recebimento 
de repasses e estruturas dos 
governos estadual e federal. 

“Eu quero e vou trabalhar 
muito. Meu gabinete estará 
sempre de portas abertas. 

Vou indicar emendas e aju-
dar no que for preciso para 
trazer recursos, projetos e 
estruturas para os municí-
pios. Cabe a cada um fazer 
sua parte. Quando estava na 
FUNASA tinha cidade que 
queria tudo na mão. Aí não 
dá. Cada um tem que fazer 
sua lição de casa”, esclarece. 

Segundo o deputado falta 
preparo aos municípios e a 

muitas secretarias para o mí-
nimo de condições de aces-
sos aos recursos, projetos e 
programas do governos fede-
ral. No � m das contas quem 
paga é o povo, que � ca sem o 
equipamento ou serviço pú-
blico. 

Nova política
Um dos pontos mais con-

tundentes da conversa com 
Júnior Bozzella foi a mudan-
ça radical nas relações políti-
cas. 

Em sua análise, a próxi-
ma Câmara dos Deputados, 
na hipótese de eleição de Jair 
Bolsonaro (PSL) no próxi-
mo dia 28, vai encontrar um 
presidente com disposição 
de dialogar. Contudo, a rela-
ção será pautada em termos 
muito diferentes da forma 
atual de fazer política. “Não 
adianta achar que o Bolsona-
ro vai aderir ao toma lá dá cá, 

e tudo continuar como é hoje 
por que não vai”, garante.

Um dos exemplos citados 
pelo deputado é o comando 
do Porto de Santos, através 
de indicações políticas na 
Codesp. “Todos sabem que 
isso aqui é um feudo político, 
de pessoas e partidos. Isso 
vai acabar. A minha atuação 
como deputado será para dar 
e� ciência ao Porto para que 
ele se desenvolva. Nada de 
bater na porta do presiden-
te atrás de cargo para fulano 
ou amigo de não sei quem”. 

Bandeira 
Especi� camente para a 

Baixada, está na pauta do 
deputado a geração de em-
pregos e o desenvolvimento.

Ele quer destravar pro-
jetos de investimento em 
infraestrutura de acesso ao 
Porto e ao Polo Industrial 
de Cubatão e incentivos, 
via BNDES, para atração de 
novas indústrias e empre-
sas, sobretudo para ativi-
dades retro portuárias e de 
transformação do já produ-
zido aqui.

“Além disso, estou aberto 
a dialogar com todos os pre-
feitos da Região. Vou traba-
lhar pela liberação de emen-
das e prioritariamente para 
trazer mais verbas para a 
área da saúde. Isso indepen-
de de sigla partidária. Tenho 
compromisso com o povo”. 

Direita
O novo deputado da Bai-

xada está a� nado com o dis-
curso do conservadorismo 
ideológico e liberalismo eco-
nômico. No Congresso de-
fendará as pautas defendidas 
por Bolsonaro, principal-
mente voltadas à  segurança 
e defesa da família.

“

Além de falar de seus 
projetos e do que preten-
de fazer em Brasília, Jú-
nior Bozzella fez questão 

Agradecimento pelo apoio 
de formalizar, ao Acontece, 
o agradecimento a todos os 
seus colaboradores e eleito-
res de Cubatão, onde saiu 

das urnas com expressi-
vos 1.566 votos: uma vo-
tação que surpreendeu 
os bastidores da política 
local.  Entre os coorde-
nadores da vencedo-
ra eleição está o atual 
suplente de vereador 
cubatense Allan Matias. 
Principal articulador do 
PSL local ele também 
apoiou o estadual Vitão, 
que teve  882 votos. 

A história do suplente 
merece nota na história 
política da cidade. Assim 

como já aconteceu antes, 
Alan Mathias, então can-
didato pelo PRB, empatou 
em número de votos com o 
seu colega de chapa, o ve-
reador Cléber do Cavaco, 
que � cou com  a vaga por 
ser mais velho, seguindo 
critério de desempate es-
tabelecido na Lei Eleitoral.

Encorajado pelas urnas 
e a� nado com a ‘onda di-
reita’ e discurso da nova 
política, Mathias, que 
pertence a linha de frente 
do deputado Bozella, tem 
agora a missão de colabo-
rar com o crescimento do 
partido de Bolsonaro em 
Cubatão e região 

 Efeito Bolsonaro
Além de con-

quistar o próprio 
mandato, de for-
ma inquestio-
nável, Bozzella 
foi fundamental 
na articulação 
que consolidou 
a candidatura 
de Bolsonaro no 
PSL e na cons-
trução estadual 
do Partido. 

O movimen-
to e� caz posicio-
na o jovem entre 
os principais no-

mes da nova política nacio-
nal, principalmente se Bol-
sonaro con� rmar a vitória. 

“Saí do PSDB a procura 
de um novo projeto, pas-
sei por outras siglas, mas a 
construção de algo que re-
presentasse este sentimento 
de mudança só foi possível 
aqui. O PSL até então não ti-
nha ninguém na Assembleia 
e apenas um federal: come-
çamos do zero, antenados 
com o desejo de mudan-
ça que emergiu do povo”, 
de� ne o deputado sobre  
a ‘onda Bolsonaro’. 

Eu quero e vou trabalhar muito. Meu gabinete 
estará sempre de portas abertas. Vou indicar 
emendas e ajudar no que for preciso para trazer, 
recursos, projetos e estruturas para os municípios”

Junior Bozzela

78.712
votos 
elegeram o 
deputado federal
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Eleição suplementar

Casa Branca lidera com 
folga em Mongaguá 

Estimulada: entrevistador apresenta disco com nome dos candidatos a prefeito e vice

Votos Válidos: desconsiderando indecisos e brancos /nulos.

Pesquisa de intenção de 
voto realizada em Monga-
guá mostra ampla vanta-
gem do candidato Rodrigo 
Casa Branca (PSDB) e do 
vice Rafael Redó (DEM), 
na disputa pela Prefeitura 
de Mongaguá. Com 62,5%, 
a dupla é seguida à distân-
cia pelos candidatos Rena-
to Donato (PSB) e Cristina 
Wiazowski (PSD), que ob-
tiveram 18,3% das respos-
tas. Mais atrás aparecem 
Corintiano e Pedrão (Prós) 
com 2,5% e Fernando Felizi 
e Timóteo (PT) com 0,8%. 

O quadro ao lado mos-
tra o resultado da pesqui-
sa estimulada, quando o 
entrevistador apresenta o 
disco com os nomes dos 
candidatos a prefeito e vice. 

Válidos
Quadro ao lado considera apenas os votos vá-

lidos (ignorando indecisos e brancos/nulos). Casa 
Branca tem 73,2%. Donato vai para 22,8%; Corin-
tiano 2,9% e Felizi 1%.

Espontânea
Neste cenário aparece a maior distância entre Casa 

Branca e o segundo colocado. Ele lidera com 41,7%, 
contra 9,2% de Donato.  Corintiano tem 1,7% e Feli-
zi não pontua. Não souberam responder 33,3%.  

Neste recorte, o entrevistador pergunta em 
quem votaria para prefeito, mas não apresenta o 
disco com os candidatos, por isso aparecem outros 
nomes. Rafael Redó tem 4,2%, seguido de Profes-
sor Alex 1,7%. Também aparecem vários outros 
nomes que, juntos, somam 8,3%.

Eleição dia 28
Rodrigo Casa Branca continua à frente da Prefeitu-

ra e a eleição suplementar para escolha do novo prefei-
to, dia 28, não foi cancelada. 

Esta semana houve uma grande confusão na região 
com informações desencontradas de que o ex-vice Ca-
beça teria assumido a Prefeitura e a eleição cancelada.

 Houve uma decisão do TJ que anulou os efeitos do 
ato da Câmara que cassou Cabeça e Prócida, porém 
ainda não se sabe quais os reais desbobramentos disso

Rejeição
O índice de rejeição aos candidatos que estão 

no páreo é baixa: Quando perguntado em qual 
candidato não votaria de jeito nenhum, 72,5% não 
rejeitou ninguém. Renato Donato lidera o quesito 
rejeição com 9,2% seguido por Corintiano, 7,5%, 
Rodrigo Casa Branca 6,7% e Fernando Felizi 5,8%

Prefeito é bem avaliado
A pesquisa perguntou sobre a avaliação de Casa 

Branca, há cerca de três meses, no comando da Pre-
feitura. A soma dos que consideram a gestão boa, 
ótima e regular é de 74,9%, indíce que se aproxima 
do percentual de intenções de votos válidos: 73,2%.
Bom 40,8%, ótimo 10,8% e regular 23,3%. 

Menos de 11% desaprovam (7,5% péssimo e 
3,3% ruim). Não opinaram: 14.2% 

Pesquisa
Realizada pela Data News Brasil Opinião Pes-

quisa e Consultoria LTDA entre os dias 13 e 14 
de outubro de 2018, ouviu 470 pessoas. Margem 
de erro de 4,5% para mais ou para menos, com 
índice de confi ança de 95%. Está registrada no 
TSE sob o número SP-05869/2016.

Mais 20 veículos
Guarujá entrega nes-

ta sexta-feira, 19 veícu-
los para a Secretaria de 
Defesa e Convivência 
Social. Os 9 Voyages, 7 
Dusters, 2 Montanas, 1 
caminhão Master Baú e 
1 Saveiro, reforçarão o 
trabalho de segurança e 
ordenamento da Cidade. 

“O investimento feito 
pelo governo municipal 
demonstra a preocupa-
ção e a seriedade com a 
segurança pública em 
nosso Município”, disse 
o secretário de Defesa e 
Convivência Social, Luiz 
Cláudio Venâncio Alves. 

Tenente Coimbra
O novo deputado es-

tadual da região Tenente 
Coimbra do PSL tem ape-
nas 27 anos, mas a � rme-
za de um líder convicto, 
dispoto a sepultar práticas 
da velha política como o 
aparelhamento do Estado 
e o toma lá dá cá. Conser-
vador nos costumes e li-
beral na economia, re� ete 
a ‘onda de direita’, lidera-
da por Bolsonaro.

Entrevista comple-
ta na próxima edição de 
Acontece.

Helder Lima

Meio Ambiente. A Prefeitura de Guarujá e a Uni-
fesp assinaram convênio para desenvolver pesquisas 
e projetos: prevenção à poluição no mar, processos 
de erosão na praia; comunidade pesqueira do Pere-
quê e também para a transformação de óleo de cozi-
nha em biodiesel e glicerina.
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1%2,9%
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Apesar da chuva, ‘Ja que é Dia das Crianças vem Brincar’ 
reuniu milhares de pessoas na Praça do Crevin

O pequeno Joaquim 
do Sitio Novo, ganha-
dor da bicicleta doada 
pela Clomac, refl etia a 
expressão presente no 
rosto das crianças du-
rante toda a tarde de 
sábado (13), durante a 
Festa das Crianças no 
Crevin. Guloseimas, 
brinquedos, presentes 
e atividades infantis 
divertiram a criançada; 
tudo de graça.

Ainda durante o 
evento, foi anunciado 
o vencedor do concur-
so ‘Ser Criança’ que 
alcançou mais de 100 
mil visualizações nas 
redes sociais. O ven-
cedor foi Bernardo, 
de 05 anos da Vila Es-
perança, ele ganhou 
um book digital e será 
fotografado pelas len-
tes do studio Ludmi-
la Halajko Fotografi a, 
parceiro do Acontece 
nesta promoção. 

A foto de Bernardo 
foi a vencedora com 
1055 curtidas e 132 
compartilhamentos.

Emoção
Para a jornalista Ja-

que Barbosa e o gru-
po de amigos da orga-
nização, o evento foi 
marcado pela emoção 
e providência divina: 
“Deus foi bom o tem-
po todo. Confi amos 
que Ele nos abençoaria 
dando uma trégua na 
chuva e assim Ele fez. 
A chuva no fi nal foi de 
benção. Agradecemos 
aos que se doaram na 
organização e doações 
e ao grande público 
que fez esta grande 
festa com a gente”.

Sorteio dos presentes doados por 

empresas parceiras, foi de pura animação

Serviços foram realizados por voluntários 
que, acima de tudo, doaram amor

A garotada ‘delirou’ com a chega-
da do Corpo de Bombeiros e 
aproveitou para registrar o mo-
mento no caminhão dos heróis

O pequeno Bernardo 
de 05 anos, foi 
o ganhador do 
concurso ‘Ser Criança’, 
ele faturou um book 
digital clicado pelo 
studio Ludmila 
Halajko Fotografi a. 
A foto dele teve 
1055 curtidas na 
fanpage do 
Acontece

A garota propaganda da promoção ‘Ser Criança’ 
agitou as redes sociais do Acontece e da Ludmila 
Halajko Fotografi a.
A pequena Júlia, também marcou presença na 
festa e se divertiu nos brinquedos e atividades.

MKS Soluções Integradas
Sempre engajada e sensível às causas sociais, a MKS Soluções Integra-

das também fez parte da Festa das Crianças. A empresa, que busca em 
cada passo da sua trajetória “transformar o que nos cerca para construir o 
amanhã” viu, nesta ação, uma forma de despertar a curiosidade das crian-
ças por meio de brincadeiras e atividades lúdicas num momento de lazer 
e descontração, que são imprescindíveis para o desenvolvimento infantil.

Milhares de pessoas 
passaram pela festa e se 

divertiram muito durante a tarde

Apoiadores:
Tropical minimercado
Planet Modas
Lisboa Panifi cadora, 
Restaurante e Pizzaria
FBrado Comunicação 
Visual
Espaço Daniela Souza
Viplan Planos de saúde
Fisio&Pilates
Corpo Belo Estética
MTV Mattos
Mad Shark
Kaph Shoes
Via Pauli
Clomac Parafusos e 
Ferramentas
Khefren Descartáveis
Pousada Santista
Universidade Cruzeiro 
do Sul - EAD
Villa Monarca
Souza Dantas Materiais 
ara Contruções
Ong Nudaer
Adega do Chico
KNN Idiomas
Mercado Vila Parisi
Andrea’s Coiff eur
Bar do Cici
Santa Sede
Eskimó
Escola Pequeno Polegar
Milenium Car
Esfi haria e Pizzaria São 
Francisco

Fotos: Pedro Peralta - colaborador

O pequeno Joaquim (ao centro) roubou a cena nos últimos momentos da festa. O indiozinho, carinhosamente apelidado pela equipe da festa, faturou a bike doada pela Clomac. Emocionado e transbordando alegria, ele posa para foto com parte da equipe organizadora da festa
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O pequeno Joaquim (ao centro) roubou a cena nos últimos momentos da festa. O indiozinho, carinhosamente apelidado pela equipe da festa, faturou a bike doada pela Clomac. Emocionado e transbordando alegria, ele posa para foto com parte da equipe organizadora da festa
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FSFX e Usisaúde ampliam 
Atenção Primária na Baixada

O programa Usifamília que já funciona desde 2015 
com 98% de satisfação dos clientes, está com três 
unidades de atendimento na Baixada

Nova unidade

A Usisaúde, operadora de 
planos de saúde da Fundação 
São Francisco Xavier (FSFX), 
inaugurou sua terceira uni-
dade do Usifamília na Bai-
xada Santista, localizada na 
avenida Ana Costa, 258 / lj 
1. A operadora já contava 
com uma unidade no bairro 
Campo Grande (Rua Dr. Ar-
naldo de Carvalho, nº 186), 
desde 2015 - que também foi 
modernizada e ampliada – e 
outra em Cubatão (Av. Hen-
ry Borden, s/nº - Hospital de 

Cubatão).
O Usifamília Ana Costa 

tem capacidade para 11.500 
vidas e 3.300 consultas por 
mês. Com 328,5 m², o local 
inclui sete consultórios para 
atendimento das especiali-
dades: clínica médica, gine-
cologista, pediatra, além de 
uma sala de sinais vitais. A 
equipe é composta por médi-
cos, técnicos de enfermagem, 
enfermeiros e nutricionista. 
A unidade Usifamília Cam-
po Grande, que funciona no 
prédio da ABRACO (Asso-
ciação Bene� cente e Repre-
sentativa dos Aposentados 
COSIPA), tem capacidade 
para realizar 5.500 atendi-
mentos e 1.334 consultas 
por mês. Com a ampliação, 
a estrutura passa a contar 
com oito consultórios para 
atendimento em sete espe-
cialidades (o� almologia, 
cardiologia, ginecologia, pe-
diatria, ortopedia, psicologia 
e nutrição), além de médicos 
generalistas com formação 
em geriatria.

Usifamília
O programa Usifamí-

lia foi inspirado no mode-
lo de Atenção Primária de 
Cambridge Health Alliance 
(CHA), de Boston (EUA). 

“Resgatamos o conceito do 
médico da família promo-
vendo a vinculação do pa-
ciente e de seu grupo fami-
liar a uma mesma equipe de 
saúde, com pro� ssionais alta-
mente quali� cados que reali-
zam uma avaliação integral, 
além de facilitar o acesso ao 
serviço. Isso proporciona 
uma melhor gestão da saúde”, 
explica Luís Márcio Araújo 
Ramos, diretor executivo da 
FSFX.

Além das três unidades 
na Baixada Santista, a Usi-
saúde oferece atendimento 
exclusivo a esta modalidade 
do plano no interior de Mi-
nas Gerais.

Bons resultados 
Na unidade Campo Gran-

de, já foram realizadas mais 
de 3.600 consultas neste ano. 

Funcionando desde fe-
vereiro de 2018, a Unidade 
Cubatão possui mais de 700 
bene� ciários vinculados e já 
realizou um total de 1.844 
consultas, até agosto. “O 
Usifamília tem tudo o que 
faltava aqui. Eu acho muito 
bom! Excelente tratamento, 
médicos competentes e aten-
ciosos. Toda a equipe, seja da 
recepção e da enfermagem, 
sempre nos atendem muito 

bem”, con� rma o bene� ciá-
rio do Usifamília Cubatão, 
Sinésio Delgado Martins.

Os agendamentos são re-
alizados pelo telefone 0800 
283 0040, mesmo número 
para contato de interessados 
em adquirir o plano Usifa-
mília. Se você já for bene� ci-
ário Usisaúde e deseja migrar 
para esta modalidade, basta 
ir pessoalmente a em uma 
unidade de atendimento. 

‘Resgatamos 
o conceito de 
médico da 
família’
Luiz Márcio de Araújo 
diretor da FSFX
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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. 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 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� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LYON NASCIMENTO DA SILVA e JULIANA DO 
VALE LESSA MENEZES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
administrador, RG n.º 44166975 - SSP/SP, CPF n.º 23057204830, com 30 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 116, fl s. nº 17, Ter-
mo nº 70515), nascido no dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(20/10/1987), residente na Rua Brigadeiro José Vicente Faria Lima, 373, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de JAIME GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecâ-
nico, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de KÁTIA NASCIMENTO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 11 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, confeiteira, RG n.º 36584598 - SSP/SP, CPF n.º 
38820612860, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistri-
to  Livro nº 137, fl s. nº 106, Termo nº 83240), nascida no dia vinte de janeiro de mil 
novecentos e noventa (20/01/1990), residente na Rua João Pessoa, 31, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de UBIRACI MENEZES, de nacionalidade brasileira, empresário, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SUELY CONCEIÇÃO DO VALE 
LESSA MENEZES, de nacionalidade brasileira, empresária, 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, 10 de outubro 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: RAIMUNDO FRANCISCO MONTEIRO e NAYRA 
CANTUÁRIO LOPES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
pintor, RG n.º 597448401 - SSP/SP, CPF n.º 03375694369, com 30 anos de idade, 
natural de CAPITÃO DE CAMPOS - PI (Capitão de Campos PI  Livro nº 17, fl s. nº 
255, Termo nº 19819), nascido no dia seis de junho de mil novecentos e oitenta 
e oito (06/06/1988), residente na Rua Caminho Beira Mar, 560, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO DOMINGOS MONTEIRO, agricultor, com 60 anos de 
idade, residente em COCAL DE TELHA - PI e de FRANCISCA ROSA DA CONCEIÇÃO, 
agricultora, com 63 anos de idade, residente em COCAL DE TELHA - PI . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de cozinha, RG n.º 
648678787 - SSP/SP, CPF n.º 05219080350, com 25 anos de idade, natural de CAM-
PO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 149, fl s. nº 237, Termo nº 58695), nas-
cida no dia doze de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (12/12/1992), 
residente na Rua Caminho Beira Mar, 560, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
GILMAR JOSÉ LOPES DA SILVA, agricultor, com 50 anos de idade, residente em CO-
CAL DE TELHA - PI e de MARINALDA NUNES CANTUARIO LOPES, agricultora, com 
48 anos de idade, residente em COCAL DE TELHA - PI. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 10 de outubro 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: GILMAR VILCZAK e IZABEL ZABLOSKI. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de seguran-
ça do trabalho, RG n.º 6414046 - SSP/PR, CPF n.º 01646652932, com 43 anos 
de idade, natural de GUARAPUAVA - PR (Guarapuava-PR  Livro nº 58, fl s. nº 119, 
Termo nº 48336), nascido no dia trinta de junho de mil novecentos e setenta 
e cinco (30/06/1975), residente na Rua Maria do Carmo, 368, apto.31, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de TEOFILO VILCZAK, falecido há 13 anos e de 
LIDIA VILCZAK, falecida há 13 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 559071437 - SSP/SP, CPF n.º 99072475968, com 
50 anos de idade, natural de SÃO MATEUS DO SUL - PR (São Mateus do Sul-PR  
Livro nº 36, fl s. nº 24, Termo nº 2595), nascida no dia dezesseis de outubro de 
mil novecentos e sessenta e sete (16/10/1967), residente na Rua Maria do Car-
mo, 368, apto.31, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de LADISLAU ZABLOSKI, 
falecido há mais ou menos 20 anos e de ERMINIA BERTONSELI ZABLOSKI, fale-
cida há 8 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela 
Imprensa Local. 

Cubatão, 11 de outubro 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: KAUÊ COSME DE BARROS e DAMARIS GON-
ÇALVES SEGUNDO FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administra� vo, RG n.º 522774520 - SSP/SP, CPF n.º 44984702818, 
com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 313, 
fl s. nº 97, Termo nº 121109), nascido no dia dez de novembro de mil novecentos 
e noventa e seis (10/11/1996), residente na Rua Darci Moreira César, 268, bl.12, 
apto.12, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de CELIA EZEQUIEL BARROS DE BAR-
ROS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 53 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 355764349 - SSP/SP, CPF n.º 38210133896, com 28 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de novembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (21/11/1989), residente na Rua Darci Moreira César, 268, bl.12, 
apto.12, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de PAULO CEZAR FERREIRA, de nacio-
nalidade brasileira, caldeireiro, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ELIZETE GONÇALVES SEGUNDO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, cabelei-
reira, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 11 de outubro 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: DOUGLAS VIEIRA DE JESUS e RAYANE APARE-
CIDA SOUZA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, RG n.º 485678998 - SSP/SP, CPF n.º 41759305820, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de outubro de mil novecentos e 
noventa e um (01/10/1991), residente na RUA Caminho Paraná, 3526, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, mo-
torista, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IRANI VIEIRA SELLIS, 
de nacionalidade brasileira, faxineira, com 50 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG 
n.º 550863941 - SSP/SP, CPF n.º 50017193800, com 20 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia nove de setembro de mil novecentos e noventa e oito 
(09/09/1998), residente na RUA Caminho Paraná, 3526, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lha de LUIZ FORTUNATO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, 
com 67 anos de idade, residente em PIRACICABA - SP e de VILMA APARECIDA DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, manicure, com 48 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 Impren-
sa Local.

Cubatão, 13 de outubro 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 DE JESUS DE SANTANA e ROSILENE DA 
CONCEIÇÃO ARAÚJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
carpinteiro, RG n.º 585813541 - SSP/SP, CPF n.º 82867844568, com 38 anos de 
idade, natural de RIBEIRA DO AMPARO - BA (Ribeira do Amparo-BA  Livro nº 12, fl s. 
nº 47, Termo nº 10779), nascido no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta 
(10/07/1980), residente na Rua Pedro Alvares Cabral, 237, Vale Verde, Cubatão - SP, 
fi lho de ANTONIO BERNARDO DE SANTANA, falecido há 10 anos e de JOSEFA DE 
JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 82 anos de idade, residente 
em RIBEIRA DO AMPARO - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, técnica em raio x, RG n.º 409667948 - SSP/SP, CPF n.º 32869108800, 
com 35 anos de idade, natural de PICOS - PI (Picos-PI  Livro nº 9, fl s. nº 294, Ter-
mo nº 10375), nascida no dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(20/08/1983), residente na Rua Elias Zarzur, 146, Água Fria, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA LÚCIA DA CONCEIÇÃO 
ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, vendedora, 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, 13 de outubro 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 SILVINO DO NASCIMENTO e STEFANY 
BERNARDO DE SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administra� vo, RG n.º 428455268 - SSP/SP, CPF n.º 42839037874, com 24 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 179, fl s. nº 
325, Termo nº 108428), nascido no dia dez de abril de mil novecentos e noventa 
e quatro (10/04/1994), residente na Avenida Nadir Tereza Esteves, 150, Ilha Ca-
raguatá, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA CICERA SILVINO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 37209735 - SSP/SP, CPF n.º 
43469926840, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 172, fl s. nº 109, Termo nº 50661), nascida no dia dezenove de julho de mil no-
vecentos e noventa e cinco (19/07/1995), residente na Rua João Mar� ns Sobrinho, 
61, bloco 02, apt.31, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de DAMIÃO BERNARDO DE 
SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DAS NEVES BERNARDO DE SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, 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 afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de outubro 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: JOSEVALDO VITOR GOMES e MAIARA DA SIL-
VA OLIVEIRA DIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mon-
tador de andaime, RG n.º 375385605 - SSP/SP, CPF n.º 04062107481, com 36 anos 
de idade, natural de VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (Primavera-PE  Livro nº 05, fl s. 
nº 288, Termo nº 4961), nascido no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta 
e dois (11/06/1982), residente na RUA Caminho dos Pilões, 179, Pilões, Cubatão - 
SP, fi lho de MANOEL VITOR GOMES, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 60 
anos de idade, residente em VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE e de JOSEFA JORGE DE 
ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em 
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 475050198 - SSP/SP, CPF n.º 34745253877, com 27 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 144, fl s. nº 249, 
Termo nº 87708), nascida no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noven-
ta (21/10/1990), residente na RUA Caminho dos Pilões, 179, Pilões, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ CARLOS DIAS, de nacionalidade brasileira, porteiro, com 63 anos de 
idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de CARMEN LUCIA DA SILVA OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LEONARDO DE ARAUJO XAVIER e NATALY 
FERREIRA DE MELO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, eletricista, RG n.º 42832127 - SSP/SP, CPF n.º 42240195827, com 24 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 161, fl s. nº 362, Termo nº 
46536), nascido no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e noventa e 
três (26/11/1993), residente na Rua Vereador Sônio Célio, 153, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSE FRANCISCO XAVIER FILHO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 54 anos de idade, residente em MONGAGUÁ - SP e de MARIA 
MADALENA DE ARAUJO XAVIER, de nacionalidade brasileira, auxiliar administra� -
vo, com 55 anos de idade, residente em MONGAGUÁ - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 525801583 - SSP/SP, CPF n.º 
45217305827, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
182, fl s. nº 277, Termo nº 54809), nascida no dia doze de julho de mil novecentos 
e noventa e seis (12/07/1996), residente na Rua Vereador Sônio Célio, 153, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOSIVALDO JOSÉ DE MELO, de nacionalidade brasi-
leira, encanador, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VALERIA 
PRISCILA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 37 anos de idade, re-
sidente 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 outubro 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: FABRICIO MENEZES RODRIGUES e PAULA MA-
RIA GABRIELA LEAL FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico de montagem, RG n.º 255463777 - SSP/SP, CPF n.º 33455946844, 
com 32 anos de idade, natural de SANTO ANDRÉ - SP (Santo André - 1º Subdistrito  
Livro nº 223, fl s. nº 339, Termo nº 136959), nascido no dia três de abril de mil 
novecentos e oitenta e seis (03/04/1986), residente na RUA 15 de Novembro, 851, 
Ap.02, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ VICENTE RODRIGUES, de nacionalida-
de brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em INDAIATUBA - SP 
e de MARIA DE FÁTIMA MENEZES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 62 anos de idade, residente em INDAIATUBA - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 441674306 - SSP/SP, CPF n.º 
33946891896, com 32 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdis-
trito  Livro nº 104, fl s. nº 123, Termo nº 63545), nascida no dia dez de julho de mil 
novecentos e oitenta e seis (10/07/1986), residente na RUA 15 de Novembro, 851, 
Ap.02, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de PAULO DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de ZILE-
NE LEAL FERREIRA, de nacionalidade brasileira, professora, com 61 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 outubro 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: ISRAEL ALVES GOMES DE SANTANA e BREN-
DA KAROLLINY MONTEIRO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, professor, RG n.º 48943079X - SSP/SP, CPF n.º 43201146803, com 
25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 280, fl s. 
nº 235, Termo nº 101738), nascido no dia dezesseis de maio de mil novecentos 
e noventa e três (16/05/1993), residente na Rua Rio de Janeiro, 965, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de JOÃO GOMES DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, ca-
minhoneiro, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RAQUEL ALVES 
DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, professora, com 45 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administra� vo, RG n.º 48186113 - SSP/SP, CPF n.º 41903678854, com 26 
anos de idade, natural de JOÃO PESSOA - PB (João Pessoa-PB  Livro nº 65, fl s. nº 
107, Termo nº 67580), nascida no dia treze de julho de mil novecentos e noventa e 
dois (13/07/1992), residente na Rua Vereador Raul José Sant'Anna Leite, 395, Vale 
Verde - SP, fi lha de ANTONIO ROZENDO DA SILVA NETO, de nacionalidade brasilei-
ra, motorista, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLAUDIANA 
MONTEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 15 de outubro 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 FERREIRA DE ALMEIDA e FREDERICA 
MARCULINO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, motorista, RG n.º 35147388 - SSP/SP, CPF n.º 59239441468, com 52 anos de 
idade, natural de CATENDE - PE (Catende - PE  Livro nº 55, fl s. nº 153, Termo nº 
36458), nascido no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
cinco (31/12/1965), residente na Rua Doutor Fernando Generoso Silva Salvador, 
17, Vila São Benedito, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO CLAUDINO DE ALMEI-
DA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 84 anos de idade, residente 
em CATENDE - PE e de ISAURA FERREIRA DA SILVA, falecida há 44 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 577476828 - 
SSP/SP, CPF n.º 07550125422, com 35 anos de idade, natural de CATENDE - PE 
(Catende - PE  Livro nº 2, fl s. nº 23, Termo nº 13998), nascida no dia trinta de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e três (30/09/1983), residente na Rua Doutor 
Fernando Generoso Silva Salvador, 17, Vila São Benedito, Cubatão - SP, fi lha de 
MANOEL MARCULINO DA SILVA, falecido há 30 anos e de LUZINETE MARIA DA 
SILVA, falecida há 28 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de outubro 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: MARCELO DOS REIS e RENATA DA 
SILVA ORTEGA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, en-
tregador autônomo, RG n.º 26460251 - SSP/SP, CPF n.º 25799768841, com 42 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de julho de mil 
novecentos e setenta e seis (13/07/1976), residente na Avenia Maria de Lurdes 
Alves Gomes, 687, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MARIA ESTELA DOS 
REIS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente 
em SALVADOR - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 485999134 - SSP/SP, CPF n.º 40292706898, com 28 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (04/12/1989), residente na Avenida Marginal Imigrantes, 1411, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de DURVAL ORTEGA, de nacionalidade brasi-
leira, vigilante, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
CRISTINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de outubro 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: ALESSANDRO BARBOZA BISPO e MARIA APARECI-
DA MARQUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, 
RG n.º 306636049 - SSP/SP, CPF n.º 28728141830, com 37 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e um 
(21/07/1981), residente na Rua Maria José de Mendonça, 67, Costa Muniz, Cubatão 
- SP, fi lho de JOSE RAIMUNDO BISPO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 64 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDENIZIA BARBOZA BISPO, de nacio-
nalidade brasileira, diarista, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 368798215 - SSP/SP, CPF n.º 
31774951819, com 37 anos de idade, natural de MOSSORÓ - RN, nascida no dia pri-
meiro de julho de mil novecentos e oitenta e um (01/07/1981), residente na Rua Maria 
José de Mendonça, 67, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL CORDEIRO MARIA, 
agricultor, com 60 anos de idade, residente em MOSSORÓ - RN e de MARIA VICENTE 
MARQUES, diarista, com 58 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DE MIPIBU - RN. 
Divorciada de José Gonçalves da Silva, conforme sentença datada de 17/07/2018 pro-
ferida pela Juíza de Direito do CEJUSC do Foro de Santos-SP, nos autos de nº0013415-
86.2018.8.26.0562. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANTONIO EDIMILSON DE SANTANA 
e LAUDICÉA SILVA AMARAL. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, comerciante, RG n.º 300070561 - SSP/SP, CPF n.º 13365077804, com 52 
anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Vertente do Lério-PE  Livro nº 15, fl s. nº 
8, Termo nº 12903), nascido no dia oito de junho de mil novecentos e sessenta 
e seis (08/06/1966), residente na Caminho São Jerônimo, 2047, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de MANOEL PEDRO DE SANTANA, falecido há 5 anos e de 
MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO, falecida há 4 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 225465061 - SSP/SP, CPF n.º 
07020984851, com 51 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Recife 5ºDistrito  
Livro nº 105, fl s. nº 35, Termo nº 121912), nascida no dia cinco de julho de mil 
novecentos e sessenta e sete (05/07/1967), residente na Caminho São Jerônimo, 
2047, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ OLIMPIO DO AMARAL, de nacio-
nalidade brasileira, cozinheiro, com 70 anos de idade, residente em RECIFE - PE 
e de MARLY SILVA DO AMARAL, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos 
de idade, residente em RECIFE - 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, 16 de outubro 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: DAVY WILLBER MARCOS DA SILVA e GISLAI-
NE SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, RG n.º 42861251 - SSP/SP, CPF n.º 37960781842, com 24 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 165, fl s. nº 252, Termo nº 48018), 
nascido no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e quatro (30/05/1994), 
residente na Rua Maria das Dores Santana, 131, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho 
de MARCOS ALBERTO SILVA, falecido há 10 anos e de JANAINA CONCEIÇÃO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 430439246 - SSP/SP, CPF n.º 46407166802, com 22 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 176, fl s. nº 75, Termo nº 52219), nascida no 
dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e seis (30/04/1996), residente na 
Rua Maria das Dores Santana, 131, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de GILVAN MON-
TEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de IVANE MARIA SILVA DE SOUZA DOS SANTOS, 
falecida há 2 anos e 6 meses. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 16 de outubro 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: 
DENIVAL LOPES FERNANDES e ANA PAULA FELICIANO DA LUZ OLIVEIRA. Sendo o pretendente, fi lho de WALTERSIR LOPES 
FERNANDES e de EDNALVA COUTINHO. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA e SIRLEYDE ALVES DA SILVA. Sendo a pretendente: SIRLEYDE ALVES DA SILVA. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a 
e publicado pela Imprensa Local.

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

Melissa Passarelli
é ouro no Mercosul

Fenômeno da patinação artística, 
a atleta cubatense fatura quatro 
medalhas de ouro.
A patinadora ar-

tística Melissa 
Passarelli  fa-
turou quatro 
medalhas de 
ouro e mais 

duas de prata na Copa 
Mercosul de Patinação Ar-
tística, que está acontecen-
do em Campo Bom - RS; 
é a quarta vez que a atleta 

Patinação Artistica

a atleta cubatense fatura quatro 
medalhas de ouro.
A patinadora ar-

tística Melissa 
Passarelli  fa-
turou quatro 
medalhas de 

duas de prata na Copa 
Mercosul de Patinação Ar-
tística, que está acontecen-
do em Campo Bom - RS; 
é a quarta vez que a atleta 

disputa a competição. Melissa venceu nas 
modalidades Figuras Mini Infantil; Figuras 
Obrigatórias Avançado até 12 anos; Solo 
Dance e Free Dance  Mini Infantil e no Solo 
Dance Avançado até 10 anos. A atleta ain-
da � cou em segundo nas modalidades Livre 
Mini Infantil e Open Loop.

A disputa só termina no dia 21, no en-
tanto a participação de Melissa já foi encer-
rada trazendo mais seis medalhas para o 
Brasil e para Cubatão.
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Alemão: mais policiamento na Vila Nova
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) entregou ao secretário de 

segurança da Cidade, Je� erson Cansou, um ofício (nº123/2018/
GP) solicitando gestões junto a Polícia Militar para que o patru-
lhamento preventivo nas ruas da Vila Nova seja intensi� cado, 
principalmente no período noturno.

Marcinho: sessão solene do Dia do Nascituro
O vereador Marcinho (PSB) participou nesta quinta (18) 

da sessão solene em alusão ao Dia do Nascituro, que teve Ce-
cília Passarelli, fundadora da Associação em Defesa da Vida, 
Nascente da Família, como oradora o� cial.

O Dia do Nascituro foi estabelecido recentemente na ci-

dade, por meio de um projeto de lei apresentado pelo vereador 
e que institui como dia do nascituro o dia 08 de outubro. O 
projeto estabelece também a Semana de Valorização da Vida, 
que terá ações de conscientização sobre a importância da pre-
servação da vida desde a fase intra-uterina.

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

Lalá participa de Festa para Crianças
O vereador Lalá (SD) participou como apoiador da festa 

promovida para as crianças do Conjunto Mário Covas. Pro-
movido pela Associação dos Moradores do bairro, o evento 
contou com a participação de dezenas de crianças que, além 
das brincadeiras puderam participar de sorteios de brindes e 

saborear doces e salgados.
Para o vereador é uma grata satisfação poder apoiar mo-

mentos como esse para as crianças, pois reúne as famílias e 
oferece atividades lúdicas para a comunidade.

Aguinaldo Araújo pede limpeza no Vale Verde
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou 

indicação junto a mesa da Câmara solicitando que seja 
feita a limpeza no canal ao lado da Rodovia Padre Ma-
noel da Nobrega em frente ao bairro Vale Verde.

O vereador alega na indicação que, devido ao perío-

do de chuvas, o canal pode sofrer com o grande volume de 
água e vir a transbordar, causando pontos de alagamento 
na entrada do bairro. A limpeza do canal é uma forma de 
prevenir esses alagamentos. A indicação foi encaminhada 
aos setores competentes.

O vereador justi� ca o pedido apontando o crescente núme-
ro de casos de furtos e roubos que vem acontecendo nas proxi-
midades das igrejas e em diversas ruas do bairro, principalmen-
te o furto de rodas de veículos, um dos tipos de furto que mais 
vem ocorrendo no local.

Rafael Tucla pede curso pré-vestibular
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou na última sessão da 

Câmara um requerimento pedindo a criação de curso preparató-
rio para vestibulares ,nos moldes do Educafro, na rede de ensino 
municipal.

A cidade tem sofrido ao longo dos últimos anos com os altos 

índices de desemprego, obrigando ao trabalhador a diversi� -
car a busca por uma colocação no mercado de trabalho, como 
consequência aumenta a busca por atualização e requali� cação. 
Diante disto, surge a necessidade de criação de um curso pré-
-vestibular voltado para os jovens e trabalhadores da cidade.

Possivel parque tecnológico 
é debatido por gestores locais

Geração de emprego

Dos 40 mil desempregados 
na Baixada Santista, 12 mil são 
de Cubatão. Diante desse cená-
rio, a Câmara Municipal reali-
zou audiência pública  para de-
bater a implantação do Parque 
Tecnológico e de Geração de 
Emprego. 

A iniciativa partiu de Her-
bert Passos, presidente do Sin-
dicato dos Químicos da Bai-
xada Santista, e Luiz Carlos de 
Andrade, vice-presidente do 
Sintracomos, em junto com a 
comissão de Indústria, Comér-
cio, Emprego e Renda, presi-
dida pelo vereador Toninho 
Vieira (PSDB).

Andrade criticou a atuação 
do Condesb, que não dá supor-
te para a geração de empregos 
na região e sugeriu a criação 
de um Centro de Desenvolvi-
mento Econômico ou Parque 
Tecnológico, como o de  Cam-
pinas, por exemplo.

Passos a� rmou que a reto-

mada do crescimento e empre-
go passa pelo fortalecimento 
das grandes empresas. O sindi-
calista defende a implantação 
de um Centro de Manutenção 
na cidade e para isso, a admi-
nistração deveria reduzir taxas 
e impostos para instalação de 
fábricas desse segmento.

O secretário de Emprego e 
Desenvolvimento Sustentável 
de Cubatão, Marcos Espírito 
Santo  a� rmou que  vem traba-
lhando para efetivar convênios 

com entidades como CIESP e 
SEST/SENAT. 

Valmir Ruiz, gerente exe-
cutivo do CIDE e CIESP na 
região, a� rmou que a desativa-
ção do alto forno na Usiminas 
e a fusão de empresas contri-
buíram para o fechamento de 
postos de trabalho em Cuba-
tão. Destacou que a cidade 
precisa mudar sua vocação 
industrial e defendeu a política 
de contratação da  mão de obra 
local.

Legislativo

CPFL ‘ferra’ bolso 
do consumidor

Aumento na luz

Se já estava caro vai fi car pior: Luz ai aumentar 
quase 20%, na Baixada

A partir da próxima 
terça (23), vão � car mais 
caras as contas de luz dos 
moradores de Santos, São 
Vicente, Praia Grande, 
Cubatão e o distrito de 
Vicente de Carvalho, no 
Guarujá. A partir dessa 

data, passa a valer o reajuste 
feito pela CPFL Piratininga. 
A ‘facada’ é 18,69% de au-
mento para as residências e 
de 20,18% para a indústria. 
Sem ter a quem recorrer, 
só resta ao consumidor au-
mentar a previsão de gastos 

pois, além do aumento, tá 
chegando o verão e, con-
sequentemente, o aumen-
to do consumo.

O reajuste foi autori-
zado pela Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel)

Guarujá terá atendimento 
preferencial para diabeticos  

Por unanimidade, o 
plenário da Câmara de 
Guarujá aprovou nesta 
terça (16) o projeto de lei 
N° 87/2018, que propõe a 
inclusão de portadores de 
diabetes no atendimento 
preferencial de unidades 
de saúde, sobretudo em 
exames em que seja exigi-
do o jejum do paciente.

A medida enquadra o 
diabético dentro do grupo 
de atendimento preferen-
cial - ou seja, idosos a par-
tir de 60 anos, de� cientes, 
gestantes e acompanhados 
por criança de colo - e tam-
bém valerá para hospitais, 
clínicas, postos de saúde, 
laboratórios públicos e 
particulares do município 

atendam a essa lei.
O vereador Pastor Sar-

gento Marcos (PSB), autor 
da propositura, argumenta 
que a demora de atendi-
mento a esses pacientes 
pode comprometer o qua-
dro clínico, agravando seu 
estado de saúde e colocan-
do em risco a vida dos por-
tadores dessa doença. “Ele 

pode desenvolver diversas 
complicações que levam a 
um quadro de hipoglice-
mia, por exemplo. O que 
é grave para um paciente 
com essa condição”, chama 
atenção.

Para usufruir o direi-
to, conforme descrito na 
proposta aprovada, o dia-
bético terá de apresentar 

laudo médico, atestado ou 
qualquer outro meio que 
comprove sua patologia.

O projeto também pre-
vê punição aos estabele-
cimentos em caso de des-
cumprimento da lei. 

A multa prevista é de 
R$1.109,50, e este valor 
será duplicado em casos de 
reincidência da infração. 

Trâmite
Com a aprovação, o 

projeto de lei segue para 
a análise do prefeito Vál-
ter Suman (PSB), a quem 
caberá sancioná-lo ou ve-
tá-lo. Se sancionado, tor-
na-se lei e entra em vigor a 
partir da data de publica-
ção no diário o� cial.
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