
CIDO BARBOSA  Diretor presidente Ano XVIII     09 de NOVEMBRO de 2018     Nº 993     R$ 0,75 acontecedigital.com.br

Prefeitura assume Posto de 
Saúde na praia do Pernambuco

NÃO VAI PARAR

PEDALAÇO

PUBLICIDADE

DENÚNCIA

DIA 25 Organizadores esti-
mam que 30 mil ciclistas 
vão descer a serra no dia 
2 de dezembro, quando a 

pista norte da Via Anchie-
ta será fechada para o ‘Pe-
dal Anchieta’. Inscrições 
estão abertas e já passavam 

de 16 mil no fechamento 
desta edição. Na Baixada, 
haverá uma parada em 
Cubatão e a dispersão será 

no Valongo em Santos, de 
onde alguns turistas pre-
tendem visitar pontos tu-
rísticos da região. 03

Sinpro está preocupado 
pois apesar das demandas ju-
diciais cobrando os direitos 
dos trabalhadores as negocia-
ções não avançam e ‘entidade 
não apresenta solução’. 02

Sindicato 
alerta 
trabalhador 
da Don 
Domênico

Mais uma edição 
da Feira de 
Noivas, na Acic 03

Fabio Braga | Folhapress

A Prefeitura do Guarujá assumiu, sob comodato, o Posto de Saúde que era administrado pela 
Associação que administra  o colégio e faculdade Don Domênico. Secretaria garante que 
atendimento não será interrompido.  02

LICITANDO

Cubatão já publicou o 
edital para escolha da nova 
empresa que vai substituir a 
Translíder (veja detalhes). 

No Guarujá contrato já 
assinado e nova empresa 
começa no 1º semestre. 03

Nova empresa 
de ônibus

NO GUARUJÁ

Na primeira leva 140 imó-
veis vão a leilão. Prefeitura 
aperta, pois inadimplência 
está fugindo do controle. 02

Com IPTU 
atrasado imóveis 
vão a leilão Pela Anchieta, eles vão 

invadir a Baixada

Nilton Fukuda/Estadão
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A Prefeitura do Guarujá 
assumiu a gestão do Posto 
Médico Social de Saúde 
Don Domênico, na Praia 
do Pernambuco, que era 
administrado pela Asso-

Trabalhadores da Don 
Domênico temem calote

Tema recorrente nos corre-
dores, funcionários do colégio e 
faculdade Don Domênico estão 
preocupados com o futuro. Eles 
reclamam de atrasos nos paga-
mentos de salários e benefícios, 
incluindo depósitos do FGTS 
e INSS que não estariam sendo 
realizados devidamente. Além 
disso problemas estruturais esta-
riam di� cultando o andamento 
das atividades. Lembram como 
principal exemplo a limitação do 
uso do ar condicionado, em pleno 
verão, por ‘medida de economia’. 
Eles  criticam e acreditam que os 
atuais problemas são decorrentes 
de má gestão. 

Diante da solicitação de sigi-
lo da fonte pelos professores ou-
vidos por Acontece, que temem 
eventuais retaliações, o Jornal pro-
curou o Sindicato, para falar em 
nome da categoria. O presidente 
do Sindicato dos Professores de 

Santos e Região – Sinpro, Walter 
Alves disse que o Sindicato já in-
gressou com várias ações na Jus-
tiça do Trabalho mas que, mesmo 
assim, a instituição não demos-
trou nenhum interesse em propor 
uma solução para regularizar as 
pendências com os trabalhadores.

Ele diz que o Sindicato con-
tinua à disposição da categoria e 
orienta os professores “a sindicali-
zarem-se e ingressarem com ações 
individuais antes que a escola en-
cerre suas atividades e deixe todos 
sem o respeito aos seus direitos. O 
quadro é sério”, alerta.

Desde 2016 o Sindicato se po-
siciona juridicamente sobre o as-
sunto e, em fevereiro deste ano 
realizou assembleia na tentativa de 
organizar os professores para uma 
greve, mas não teve êxito. “Naque-
le momento entendíamos que a 
greve seria a única alternativa po-
lítica para buscarmos solução para 

o caso que se agrava. No entanto, 
em Assembleia, os professores de-
liberaram por aguardar os resulta-
dos lentos e de poucas perspecti-
vas da Justiça do Trabalho”, disse 
o presidente, em alusão às ações já 
impetradas pelo Sindicato. 

Difi culdades
Diferente das épocas áureas 

que elevaram o nome da enti-
dade, na Pérola do Atlântico, 
a Don Domênico vem enfren-
tando di� culdades � nanceiras. 
Tem várias ações tramitando na 

Justiça e a falta de certidões 
públicas impede a celebração 
de convênios com órgãos pú-
blicos. Também há restrições 
em órgãos de crédito, o que 
limita, no momento, novos 
investimentos.    

Prefeitura assume 
Posto de Saúde

ciação Amparo aos Praia-
nos do Guarujá, mante-
nedora da Faculdade e do 
Colégio Don Domênico. A 
gestão tinha participação 
da Prefeitura e funcionava 

desde 1975 com uma das 
obras sociais do Cônego 
Domênico Rangoni. Des-
ta forma, está garantido o 
atendimento aos morado-
res da região, que depen-
dem do equipamento de 
Saúde.

Transição
Dona do imóvel, a Don 

Domênico era responsável 
pela administração do lo-
cal, de forma compartilha-
da com a Prefeitura, que as-
sumiu o imóvel em regime 
de comodato até 28 de de-
zembro (prorrogável). Ao 
mesmo tempo a Prefeitura 
já abriu processo para loca-
ção de imóvel, que pode ser 
o mesmo ou algum próxi-
mo ao local, para continuar 
as atividades.

Presidente do Sindicato foi enfático: “funcionários devem se sindicalizar e entrar com 
ações individuais antes que a escola encerre suas atividades, deixando todos sem o 
respeito aos seus direitos”

1-    A Associação Ampa-
ro aos Praianos do Guarujá, 
mantenedora do Colégio e 
Faculdade Don Domêni-
co, assim como outras ins-
tituições de ensino, vem 
passando por momentos 
delicados que culminaram 
com pendências pontuais 
em alguns setores. Isso se 
deve, em grande parte, pe-
los altos índices de inadim-
plência nos dois últimos 
anos. As instituições de 
ensino mantidas pela As-
sociação vivem exclusiva-
mente das receitas geradas 
pelas mensalidades, razão 
pela qual, os altos índices 
de inadimplência geraram 
uma di� culdade que está 
sendo enfrentada, a � m de 
que possamos normalizar a 
situação

 
2-    Essa busca por mi-

tigar os efeitos dessa crise 
e sanar as pendências ci-
tadas, levou a instituição 
a adotar um importante 
processo de reestruturação 
� nanceira, que permitirá a 

IPTU

Outro lado

O alto índice de inadimplência 
do IPTU, principal fonte de arre-
cadação, está levando a Prefeitura 
do Guarujá a tomar medidas con-
tundentes para ‘salvar o orçamen-
to’.  140 imóveis devem ir a leilão 
ainda este ano por débitos não 
regularizados até o ano passado, 
inscritas na Dívida Ativa.

Tratam-se dos que estão em 
fase processual mais adiantada. 
Paralelamente, a Prefeitura já ha-
via realizado o procedimento pú-

blico de convocação e credencia-
mento de cinco leiloeiros o� ciais 
indicados ao Poder Judiciário.

Só este ano a Prefeitura deixou 
de receber R$ 100,7 milhões em 
IPTU, praticamente 1/4 do total 
lançado, R$ 401,2 milhões. Cartas 
de cobrança amigáveis estão sen-
do enviadas.

 
Regularização
Para evitar a perda do imóvel, 

o munícipe inadimplente pode re-

gularizar rapidamente seus débi-
tos por meio de pagamento à vis-
ta ou parcelado em até 60 vezes.

 Procurar o Setor de Dívida 
Ativa (Rua Azuil Loureiro, 691, 
Santa Rosa); o Centro de Cidada-
nia, que � ca no espaço do Poupa-
tempo, no Parque Itapema Sho-
pping (Av. Castelo Branco, 357, 
Jardim Cunhambebe, Vicente de 
Carvalho); ou diretamente no site 
da Prefeitura (www.guaruja.sp.
gov.br), no link Serviços Online.

140 imóveis devem ir 
a leilão por inadimplência 
em Guarujá
Trata-se de um primeiro lote, que pode
ser leiloado ainda este ano. Inadimplência 
do IPTU chegou a ¼ do valor lançado

recuperação de sua saúde 
� nanceira plena em mé-
dio prazo. O plano prevê 
a redução de custos ope-
racionais com a redução 
ou extinção de atividades 
não relacionadas à educa-
ção e o aumento de recei-
tas com a oferta de novos 
serviços educacionais.

 
3-    É importante des-

tacar que, a, ao longo de 
mais de 50 anos, a Asso-
ciação presta serviços as-
sistenciais a sociedade do 
Guarujá, sendo a pioneira 
e uma das principais ins-
tituições bene� centes do 
nosso município. Apenas 
nos últimos dois anos, 
oferecemos cerca de 1400 
bolsas de estudos inte-
grais e parciais que be-
ne� ciaram e bene� ciam 
centenas de pessoas que 
puderam ter acesso a uma 
educação de qualidade ao 
longo dos 40 anos do Co-
légio Don Domênico e 46 
anos da Faculdade Don 
Domênico.

Os medicamentos e 
insumos já eram forneci-
dos pela Prefeitura.

Como funcionava
A gestão compartilha-

da funcionava mediante 
um contrato de parceria 
vencido em 2003, porém 
sem respaldo jurídico, 
atualmente. Diante das 
evidentes di� culdades 
da entidade em manter o 
equipamento, a adminis-
tração Suman, que priori-
za a Saúde, teria acenado 
com a possibilidade de ce-
lebrar um convênio com 
a Associação. Acontece 
apurou extrao� cialmen-
te que a ideia não teria 
prosperado, por entraves 
documentais, junto a As-
sociação.  
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Dia 02 de dezembro, 
acontece o Pedal Anchieta, 
na rota Márcia Prado (55 
km) em direção ao litoral. A 
concentração será das 6h às 
8h30, na capital, no Km 10 
da Rodovia Anchieta. 

As inscrições perma-
necem abertas até o dia 
do evento, através do site 
o� cial: www.pedalanchie-
ta2018.org/. O evento ini-
ciou em 2008 com 500 par-
ticipantes, dez anos depois 

cerca de 30 mil ciclistas são 
aguardados pela organiza-
ção. A realização do Pedal 
Anchieta é uma parceria 
da Concessionária Ecovias, 
das secretarias de Estado de 
Transporte, Meio Ambiente 
e Turismo e da Polícia Mili-
tar de São Paulo. Com apoio 
das prefeituras de Santos e 
Cubatão.  Além destas duas 
cidades há uma expectativa 
de aumentos das visitas aos 
pontos turísticos da região

Cubatão
A parada em Cubatão 

acontece na balança da 
pista norte da rodovia An-
chieta, onde será instalada 
estrutura com banheiros e 
atendimento médico para 
os ciclistas. “Haverá uma 
tenda da base comunitá-
ria do Turismo do Esta-
do e outra do Turismo de 
Cubatão, com a estrutura 
necessária para atender os 
participantes do evento”, 

Fabio Braga | Folhapress

Licitação aberta

2ª Feira de 
noivas traz 
novos parceiros

Na Acic
Procurar fotógrafo, cine-

gra� sta, bu� ett, alugar es-
paço, roupas, maquiagens,     
são apenas alguns dos ítens 
que compõe o  checklist para 
a organização de um casa-
mento, aniversário de 15 
anos ou outro grande evento 
do gênero. Com o intuito de 
aproximar esses pro� ssionais 
de seus clientes,  a ACIC, em 
parceria da A Albeniz&Cruz 
Cerimonial Assessoria e 
Eventos, promove no próxi-
mo dia 25 de novembro, das 
14 às 22 horas, a 2ª edição da 
Feira de Noivas. 

No evento, pro� ssionais 

do ramo de festas estarão 
prontos para apresentar seus 
trabalhos, agendar datas, 
realizar orçamentos e tirar 
todas as dúvidas para que o 
seu evento seja um grande 
sucesso.

Durante a feira, haverá 
um des� le de noivas,e apre-
sentação da Orquestra Cla-
rin dos Anjos. Além disso, 
serão sorteadores brindes 
fornecidos pelos exposito-
res do evento. No entanto a 
verdadeira novidade são as 
limosines que  também esta-
ram representadas e prontas 
´para negocio na feira.

Expositores:
• Assessoria e Cerimonial
• Aliança Anel para 
• Debutante
• Decoração 
• Buff et
• Comida Japonesa
• Doces fi nos
• Bem Casados
• Bartender
• Dj’s

Quem quiser participar 
e conhecer os pro� ssionais 
que estarão na Feira, pode ir 
direto ao evento levando um 

quilo de alimento não pe-
recível. Todos os alimentos 
serão doados à uma Insti-
tuição de caridade.

informou o secretário do 
Turismo de Cubatão, Toni-
nho Ribeiro.

Santos
Em torno de 11 km 

após a parada de Cubatão 
o trajeto chega a área ur-
bana de Santos. Os ciclis-
tas seguem até o Valongo, 
onde haverá um recepti-
vo.  No entanto o evento 
só termina na ciclovia do 
Canal 1. 

Fretamentos
Centenas de ciclistas vi-

rão de outras cidades para 
participar do Pedal An-
chieta, bem como alguns 
ciclistas da região. Todo 
serviço de fretamento é 
regulado pela Artesp, que 
fará � scalização nesse dia 
para evitar que ciclistas te-
nham problemas com irre-
gularidades.

A organização indica 
que o desembarque dos 

ciclistas em São Paulo seja 
feito logo após o túnel Ma-
ria Maluf, até as 7h00.

Já em Santos, ao � nal 
do evento, � ca a cargo do 
motorista combinar um 
melhor ponto de encon-
tro com os contratantes. A 
Prefeitura indicou quatro 
locais para o embarque, 
sendo eles na Av. Francis-
co, na Av. Senador Feijó, na 
Rua Amador Bueno e na 
Rua Tuiuti. 

• Papelaria Personalizada
• Viagem
• Calçados Finos
• Roupas de Festa
• Vesti dos de Noivas 
• e Debutantes
• Ternos fi nos 
• Foto e Filmagem
• Mobiliário para Festa
• Cabine de Fotos

Organização espera 30 mil participantes 
em retorno triunfante do Pedal Anchieta

Cubatão terá 
novo transporte

Mobilidade

Edital prevê investimento inicial de R$ 16 milhões, modernização da 
frota e sistema de monitoramento das linhas em tempo real

Ônibus modernos, com 
acessibilidade, wi-�  e ar 
condicionado estão entre os 
itens do edital de conces-
são do transporte público 
de Cubatão. O edital prevê 
concessão por 15 anos, reno-
váveis por mais 5 anos, com 
investimento inicial de R$ 16 
milhões. Ao todo, serão 49 
veículos (sendo 4 de reserva 
operacional) que circularão 
em 15 linhas.

"O edital foi criado para 
trazer à Cidade um trans-
porte coletivo moderno, in-
tegrado com as tecnologias 
disponíveis no mercado e 
que melhore a mobilidade 
dos cubatenses dentro do 

Município", destacou o supe-
rintendente da Companhia 
Municipal de Trânsito, Jef-
ferson Cansou, que conduziu 
o processo de confecção do 
edital.

A empresa vencedora 
também terá como meta a 
implantação de um sistema 
de acompanhamento em 
tempo real da localização 
dos ônibus por meio de apli-
cativo. Além disso, será feito 
pela CMT, usuários e empre-
sa um controle de qualidade, 
que avaliará itens como a 
pontualidade, o funciona-
mento do aplicativo, limpeza 
e conservação dos veículos, 
entre outros. 

Integração 
No atual sistema, a in-

tegração ocorre apenas en-
tre os ônibus municipais da 
concessionária. Com o novo 
modelo, a intenção é am-
pliar a integração, para que o 
usuário precise de um cartão 
para utilizar os transportes 
municipal, alternativo, inter-
municipail e VLT.

Tarifa mantida 
O edital garante a manu-

tenção do atual valor total da 
tarifa para pelo usuário, de 
R$ 3,40. Junto com esse va-
lor, a Prefeitura paga R$ 0,70 
por passageiro, como subsi-

dio, previsto no edital.
"A manutenção da tarifa 

foi uma exigência do prefei-
to Ademário. Trabalhamos  
para que o novo modelo 
atendesse a todas as exigên-
cias dos moradores sem afe-
tar o orçamento da Prefeitu-
ra e do munícipe", a� rma o 
superintendente.

Trâmite
As empresas interessadas 

têm 30 dias para conhecer 
o edital (disponível na Pre-
feitura e no site, na área de 
licitações). Caso não haja ne-
nhum imbróglio, a previsão é 
de abrir os envelopes com as 
propostas em dezembro.

A nova empresa de ônibus já está 
defi nida. A City Transporte Urbano In-
termodal Ltda assinou contrato no úl-
timo dia 26, em cerimônia no gabinete 
do prefeito Válter Suman, conforme 
noticiou Acontece.

A empresa tem até 180 dias para a 
transição e iniciar os trabalhos. Serão 
126 novos ônibus (25 articulados, 40 
ônibus padrão, 55 micro-ônibus e seis 
veículos de suporte), duas novas esta-
ções de embarque, reforma de dois ter-
minais, implantação do sistema BRT e 
até 15 bicicletários para 270 bicicletas.

No Guarujá
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Gade participa da Copa Corpo em Ação
Entre os dias 12 e 14 

de outubro, a equipe de 
Ginástica Rítmica GADE participou da 11ª edição 
da Copa Corpo em Ação, em Praia Grande, trazendo 
bons resultados para Cubatão. A competição con-
tou com mais de 500 ginastas, representando equi-
pes de São Paulo e uma de Minas Gerais. As cuba-
tenses marcaram presença com três conjuntos das 
categorias: mirim, pré-infantil e adulto, resultando 
no segundo lugar geral na categoria dos conjuntos.
Na modalidade de mãos livres a equipe parti-
cipou dos três níveis: Iniciação, Intermediário e 

Avançado. A equipe GADE fi cou muito feliz com o 
resultado de todas as ginastas, as iniciantes que 
tiveram bastante destaques durante a competi-
ção, e também as do intermediário e avançado, 
que tiveram um belo e importante desempenho. 
“Foi um bom resultado para toda a equipe, fruto 
de um trabalho sério e comprometido que esta-
mos fazendo. Fechamos esse ano competitivo fe-
liz, com um saldo positivo, e aguardarmos ansio-
samente por 2019 para continuarmos em busca 
dos sonhos das nossas ginastas,” comenta Laine 
Domingos

Aulas  acontecem de segunda a sexta 
e aulas experimentais podem ser 

agendadas, é uma ótima oportunidade 
para conhecer melhor os trabalhos que são 
realizados em amplo espaço na na Rua São 

Paulo, no 373, em Cubatão. 
Mais informações pelo (13) 99730-7372 ou 

gadeginasticaritmica@gmail.com
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A Mercearia Souza é o novo point para reunir a galera, na Cota 200. Todo domingo, o espaço ofe-
rece deliciosos frango e costela assados que podem ser encomendados para o almoço em casa 
com a família ou saboreado com uma cerveja gelada, na própria mercearia.
O point costuma reunir moradores antigos, em clima de reencontro e confraternização sempre 
regados a muita animação e recordações. De quebra, você ainda contempla a vista privilegiada 
da Baixada Santista, que só o morro tem.

Você se preocupa com 
sua saúde sexual?
Falta de desejo, distúrbios de ereção, 
ejaculação precoce, doença de Peyronie

Doença de 
Peyronie (DP)

É uma patologia que pode 
aparecer entre homens de 
40 a 65 anos, e que provoca 
uma tortuosidade no pênis, 
di� cultando e às vezes até in-
viabilizando a relação. Como 
esta patologia é progressiva, 
torna-se necessário efetuar-
-se um tratamento o mais 
rápido possível. Pode ser ca-
racterizada por dor, ereções 
dolorosas e placa palpável 
durante o exame físico.

Próteses Penianas
Tanto as próteses maleá-

veis como as in� áveis, são 
um ótimo recurso para a 
ereção insu� ciente. Sua im-
plantação é indicada quan-
do medicamentos orais não 
funcionam mais, e podem 
ajudar a ter uma vida sexual 
normal.

Muitos vão ao médico e 
na consulta acabam por des-
cobrir que são diabéticos, hi-
pertensos ou até mesmo que 
o excesso de fumo ou álcool 
estão prejudicando o seu 
bom desempenho sexual. 
Em alguns casos, a simples 
mudança de hábitos, pode 
corrigir esses problemas de 
ereção. Com a adoção de 
hábitos saudáveis, uma dieta 

equilibrada e prática de exer-
cícios físicos, isso também 
ajudará e muito no bom de-
sempenho sexual masculino. 

Todos podem e devem 
procurar um médico de sua 
con� ança, fazer exames cui-
dar sempre da sua saúde físi-
ca e mental.

A medicina avançou em 
relação ao tratamento da dis-
função erétil. 

Fatores que podem pro-
vocar distúrbios sexuais: Hi-
pertensão, Stress, Diabetes, 
Fumo, Álcool, Pós-operató-
rio de cirurgia de próstata.

Conheça os novos tra-
tamentos existentes para: 
Ejaculação Precoce, Falta de 
Desejo, Doença de Peyronie.

O Instituto Paulista pode 
ajudá-lo nos novos trata-
mentos existentes. 

Visite o site: www.institutopaulista.com.br

Agora com sua 
marca registrada 
nos pés da mul-
herada, a Kaph 
Shoes lança as 
novas tendências 
de verão. Tem 
fl oral para quem 
gosta de muita 
cor, e bastante 
novidade em cur-
tiça e palha para 
uma pegada mais 
neutra. A loja está 

recheada de novidade com aquele 
precinho que todo mundo adora. 
Corre lá: Rua Manoel Jorge,289 loja 
3, no Centro de Cubatão

Seguindo a programação de eventos 
esportivos, de novembro, em que 
Guarujá espera receber 3 mil atletas.
No proximo domingo (11), a cidade 
recebe três eventos:

• 1ª Etapa do Circuito Guarujá Open de  
 Surf, as 8h, na Praia do Tombo

• 5ª Etapa do 12º Circuito de Sprint 
 Triathlon Santa Cecília Tv, as 8h, na Praia  
 da Enseada

• 5ª Etapa do Campeonato Paulista de  
 Pesca, as 8h, na Praia do Perequê

SAÚDE

Médico Resp.: Dr. Carlos 
Augusto C. de Araújo Pinto, 

CRM 54779
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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 dormitó-
rios 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. Cas-
queiro - 2 quartos

• 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: 
JOSÉ CARLOS DE MORAES PEREIRA e ROSIMAR DA SILVA E SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, agente de saúde, RG n.º 161416688 - SSP/SP, CPF n.º 05792809852, com 53 anos de idade, natural de LORENA 
- SP (Lorena -SP  Livro nº 38, fl s. nº 593, Termo nº 28945), nascido no dia quinze de setembro de mil novecentos e ses-
senta e cinco (15/09/1965), residente na Avenida Nove de Abril, 3000, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ PEREIRA, 
de nacionalidade brasileira, motorista, residente em GUARATINGUETÁ - SP e de JOANA DE MORAES PEREIRA, falecida 
há 9 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica em logís� ca, RG n.º 194836629 - SSP/SP, 
CPF n.º 08744198833, com 51 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 33, fl s. nº 184, Termo nº 
25201), nascida no dia dezenove de setembro de mil novecentos e sessenta e sete (19/09/1967), residente na Avenida 
Nove de Abril, 3000, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL ANTONIO DE SOUZA, falecido há 10 anos e de AMELIA 
MARCIANO DA SILVA E SOUZA, falecida há 25 anosSe 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, 25 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: 
EZEQUIEL FARIAS DA SILVA e LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, coletor, RG n.º 402994164 - SSP/SP, CPF n.º 36164192803, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia quatro de julho de mil novecentos e oitenta e seis (04/07/1986), residente na Rua Caminho Beira Mar, 
3927, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ISAIAS FARIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mestre de obras, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES FARIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
falecida há 6 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 391436235 - SSP/SP, CPF 
n.º 10440481660, com 30 anos de idade, natural de IRECÊ - BA (Irece-BA  Livro nº 29, fl s. nº 1, Termo nº 33318), nascida 
no dia doze de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (12/01/1988), residente na Rua Caminho Beira Mar, 3927, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ RODRIGUES DA SILVA, mecânico, residente em IRECÊ - BA e de CLEONICE MARIA 
DA SILVA, do lar, com 51 anos de idade, residente em IRECÊ - BASe 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, 25 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 Brasi-
leiro: MARCIO SILVA DOS SANTOS e THAINÁ MENEZES MONTEIRO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de ponte rolante, RG n.º 309756741 - SSP/SP, CPF n.º 32017018821, com 34 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 101, fl s. nº 121, Termo nº 22417), nascido no dia treze de abril 
de mil novecentos e oitenta e quatro (13/04/1984), residente na Rua Elias Zarzur, 141, Água Fria, Cubatão - SP, fi lho 
de FRANCINEDE IZIDIO DOS SANTOS, falecido há 23 anos e de JACIARA TENORIA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
cozinheira, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, atendente, RG n.º 556797085 - SSP/SP, CPF n.º 47840086837, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP (Cubatão-SP  Livro nº 175, fl s. nº 395, Termo nº 52141), nascida no dia vinte e três de abril de mil novecentos e 
noventa e seis (23/04/1996), residente na Rua Elias Zarzur, 141, Água Fria, Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO NONATO 
MONTEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
CLEONIDE DE MENEZES SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a 
e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 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: 
JONATHAN PEREIRA GOMES VIVEIROS e DÉBORA SANTOS SOARES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 427775334 - SSP/SP, CPF n.º 43362707831, com 25 anos de idade, natural de SUZANO - SP 
(Suzano-SP  Livro nº 132, fl s. nº 84, Termo nº 79649), nascido no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e três 
(07/10/1993), residente na Avenida Principal, 427, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ROSANGELA PEREIRA GOMES 
VIVEIROS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 373037144 - SSP/SP, CPF n.º 33444117809, com 20 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 189, fl s. nº 216, Termo nº 57534), nascida no dia dezesseis de maio de mil 
novecentos e noventa e oito (16/05/1998), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 30, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ ANTONIO SOARES, de nacionalidade brasileira, falecido há 18 anos, com 41 anos de idade e de SIRLENE ARAUJO 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SPSe 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, 27 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: 
EDERALDO HONORATO DA SILVA e ROSA MARIA DA SILVA PIMENTEL. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, pintor, RG n.º 360972688 - SSP/SP, CPF n.º 67871879472, com 57 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia três de agosto de mil novecentos e sessenta e um (03/08/1961), residente na RUA Santo Antônio 
de Pádua, 20, fundos, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de GERALDO HONORATO DA SILVA, falecido há 23 anos e de 
IZAURA MARIA DA SILVA, falecida há 20 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG 
n.º 192969481 - SSP/SP, CPF n.º 07020855881, com 50 anos de idade, natural de MACEIÓ - AL, nascida no dia dez 
de março de mil novecentos e sessenta e oito (10/03/1968), residente na RUA Santo Antônio de Pádua, 20, fundos, 
Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ VICENTE DA SILVA, falecido 06 meses e de MARIA DA SILVA PIMENTEL, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SPViúva de Flavio Luiz Rocha dos 
Santos, falecido aos 05/03/2010, conforme termo  lavrado às fl s.192, do livro C-54, sob o nº16783, 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, 27 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 Brasi-
leiro: ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS e ANGÉLICA PERRÚ DUARTE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 35147380 - SSP/SP, CPF n.º 21875998845, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP), nascido no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (21/02/1981), residente na Rua 
Roberto Mário San� ni, 346, bloco F2, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de MILTON PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 340247356 - SSP/SP, CPF n.º 27620199829, com 39 anos de idade, natural de 
NITERÓI - RJ, nascida no dia treze de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (13/01/1979), residente na Rua Ro-
berto Mário San� ni, 346, bloco F2, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de WESLEY JOSÉ DUARTE, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARGARIDA MAURINA PERRÚ, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciada de Adilson Salvador Amorim, conforme 
escritura pública lavrada no 2ºTabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP, aos 03 de Setembro 
de 2018, no Livro 175, fl s.362/366.   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, 27 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: 
RILDO DA SILVA e DANIELE PEREIRA GOMES VIVEIROS CAVALHERI. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, montador, RG n.º 344484269 - SSP/SP, CPF n.º 34991363845, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia dez de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (10/11/1985), residente na AVENIDA Principal, 
427, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de RUFINA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 425533244 - SSP/SP, CPF n.º 31960589806, com 34 anos de idade, natural de SUZANO - SP (Suzano-SP  Livro nº 
54, fl s. nº 51, Termo nº 32756), nascida no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (07/02/1984), 
residente na AVENIDA Principal, 427, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ANTENOR RODNEY WILLIAN CAVALHERI, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em JUNDIAÍ - SP e de ROSÂNGELA GOMES 
VIVEIROS CAVALHERI, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SPSe 
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, 27 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: 
EDUARDO ALVES PEREIRA e LUZIANA SEVERINA DA CONCEIÇÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, vidraceiro, RG n.º 32915722 - SSP/SP', CPF n.º 29296287820, com 36 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP 
(Guarujá  Livro nº 10, fl s. nº 287, Termo nº 12292), nascido no dia nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e um 
(09/12/1981), residente na Rua Rio de Janeiro, 761, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de SERGIO CARLOS ALVES PEREIRA, de 
nacionalidade brasileira, militar, com 61 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de EDNA LUZ ALVES PEREIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, personal trainer, RG n.º 46019584 - SSP/SP, CPF n.º 37914557889, com 30 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de julho de mil novecentos e oitenta e oito (17/07/1988), resi-
dente na Rua Rio de Janeiro, 761, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade 
brasileira, cozinheira, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SPSe 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, 29 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: 
JOÃO VICTOR ALVES VIEIRA e FABIOLA OLIVEIRA SILVINO IRMÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 501064692 - SSP/SP, CPF n.º 47537583897, com 20 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Cubatão  Livro nº 189, fl s. nº 331, Termo nº 57649), nascido no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa 
e oito (27/06/1998), residente na Rua José de Castro, 581, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de ALEX SANDRO VIEIRA, 
de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de OZANA ALVES VIEIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, técnica em segurança do trabalho, RG n.º 428786224 - SSP/SP, CPF n.º 42341165800, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e noventa 
e quatro (31/10/1994), residente na Rua São Francisco de Assis, 81, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de VALDECIR 
SILVINO IRMÃO, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARCIA 
LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a 
e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: 
TIAGO DA SILVA FERREIRA e ROSANA FRANCELINO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, padeiro, RG n.º 460159227 - SSP/SP, CPF n.º 39881953839, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cido no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (28/11/1988), residente na Rua Santa Isabel, 
20, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de VICENTE DANIEL FERREIRA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 
59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA MARIA DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, dia-
rista, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
estudante, RG n.º 415527351 - SSP/SP, CPF n.º 37909243855, com 30 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP, nascida 
no dia vinte de março de mil novecentos e oitenta e oito (20/03/1988), residente na Rua Caminho Monte Serrat, 113, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de ROSEVALDO FRANCELINO DOS SANTOS, falecido há 9 anos e de RITA DE CÁS-
SIA DOS SANTOS, diarista, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciada de Diego Pereira de Alcantara, 
conforme sentença datada de 15/07/2016, proferida pela Juiza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos 
autos de nº1000747-88.2016.8.26.0157   Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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: 
JEBISSON DE JESUS SANTOS e CLARICE APARECIDA NUNES STURCHI. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, vigilante, RG n.º 442280282 - SSP/SP, CPF n.º 48018543895, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (16/02/1997), residente na Rua Santa Filo-
mena, 463, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de GERALDO FELICIANO DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
ajudante, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA EDILEIDE DE JESUS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 534558483 - SSP/SP, CPF n.º 53094053807, com 16 anos de idade, natural 
de JUQUIÁ - SP, nascida no dia vinte e três de maio de dois mil e dois (23/05/2002), residente na Avenida Principal, 
2661, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de CLAUDIO STURCHI, de nacionalidade brasileira, padeiro, com 37 anos de 
idade, residente em JUQUIÁ - SP e de RAQUEL MARCELINA DIAS NUNES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 33 
anos de idade, residente em Cubatão - SPSe 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, 29 de outubro de 2018
 Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
JOSÉ GERALDO VIANA e ROSEMEIRE RIBEIRO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
pedreiro, RG n.º 227763415 - SSP/SP, CPF n.º 10825066808, com 49 anos de idade, natural de POTÉ - MG (Poté-MG  
Livro nº 15, fl s. nº 291, Termo nº 10605), nascido no dia quinze de setembro de mil novecentos e sessenta e nove 
(15/09/1969), residente na Rua Vereador Doutor Josafá Balbino dos Santos, 303, apt.409, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
fi lho de JOAQUIM GOMES VIANA, falecido há 40 anos e de MARIA TEIXEIRA VIANA, falecida há 11 anos . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 443967830 - SSP/SP, CPF n.º 33674262886, com 34 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 103, fl s. nº 279, Termo nº 23371), nascida no dia vinte e 
dois de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (22/08/1984), residente na Rua Vereador Doutor Josafá Balbino 
dos Santos, 303, apt.409, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MOREIRA DA SILVA, falecido há 7 anos e de MARIA 
ANTONIA RICARDA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SPSe 
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, 29 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 PEDRO DE LIMA e ELIANE FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentado, RG n.º 584342846 - SSP/SP, CPF n.º 23128224587, com 56 anos de idade, natural de PAULO AFONSO - BA 
(Paulo Afonso-BA  Livro nº 18, fl s. nº 177, Termo nº 354), nascido no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e ses-
senta e dois (23/01/1962), residente na Rua Alaíde Soares de Souza Chaves, 45, bloco 02, apt.22, Bolsão 07, Cubatão 
- SP, fi lho de JOSÉ PEDRO FILHO, falecido há 30 anos e de AMÉLIA PEREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 85 anos de idade, residente em PAULO AFONSO - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 568370089 - SSP/SP, CPF n.º 54949734504, com 52 anos de idade, natural de ÁGUAS BELAS - PE 
(Delmiro Gouveia-AL  Livro nº 11, fl s. nº 218, Termo nº 12995), nascida no dia dez de maio de mil novecentos e sessenta 
e seis (10/05/1966), residente na Rua Alaíde Soares de Souza Chaves, 45, bloco 02, apt.22, Bolsão 07, Cubatão - SP, 
fi lha de ANTONIA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em PAULO 
AFONSO - BA.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, 30 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 MARIA GUEDES DA SILVA e ALEXSANDRA CÂNDIDA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecânico, RG n.º 23033483 - SSP/SP, CPF n.º 12142596851, com 49 anos de idade, natural de MUNIZ FREIRE 
- ES (Alegre - Distrito Araraí - ES  Livro nº 15, fl s. nº 171, Termo nº 10105), nascido no dia vinte de fevereiro de mil 
novecentos e sessenta e nove (20/02/1969), residente na RUA Maria Cris� na, 1205, Ap.01, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, 
fi lho de SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em 
MONGAGUÁ - SP e de MARIA MADALENA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, re-
sidente em MONGAGUÁ - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de enfermagem, RG n.º 
383252660 - SSP/SP, CPF n.º 27259335874, com 41 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Recife-PE, 2ºDistrito  Livro nº 
30, fl s. nº 210, Termo nº 33961), nascida no dia vinte e três de maio de mil novecentos e setenta e sete (23/05/1977), 
residente na RUA Maria Cris� na, 1205, Ap.01, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO CÂNDIDO DE LIMA, falecido 
há 30 anos e de MARIA LUCIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 69 anos de idade, residente em 
SURUBIM - PESe 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, 31 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 Bra-
sileiro: VICTOR DE SOUZA SILVA e CRISLAINE CRUZ ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, estoquista, RG n.º 486002494 - SSP/SP, CPF n.º 39729624879, com 28 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia quatro de junho de mil novecentos e noventa (04/06/1990), residente na Avenida Ferroviária, 
1560, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOEL FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 
55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA LUCIA MARTINS DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, faxineira, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, do lar, RG n.º 428058243 - SSP/SP, CPF n.º 42437937862, com 24 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (05/02/1994), residente na Avenida 
Ferroviária, 1560, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ ALVES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, mo-
torista, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS DÔRES CRUZ ALVES, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SPSe 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, 31 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: 
REINALDO OLIVEIRA DA SILVA e FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, técnico de segurança, RG n.º 14094053 - SSP/SP, CPF n.º 06589394830, com 54 anos de idade, natural 
de PEDREGULHO - SP, nascido no dia sete de maio de mil novecentos e sessenta e quatro (07/05/1964), residente na 
RUA Dom Pedro I, 286, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ROMEU OLIVEIRA, falecido há 02 anos e de IDALINA SILVA 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 82 anos de idade, residente em PINDAMONHANGABA - SPDivorcia-
do de Claudete dos Santos, conforme sentença datada aos 09/12/2009, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara da 
Família e Sucessões de Santos-SP, nos autos do proc. de nº2857/09. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, professora, RG n.º 202380920 - SSP/SP, CPF n.º 09798987810, com 46 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e setenta e dois (14/01/1972), residente na RUA Dom Pedro 
I, 286, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de GILBERTO CYRIACO DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de MARIA APARECIDA 
BARBOSA DOS SANTOS, falecida há 04 mesesDivorciada de Marcus Rogerio Nascimento de Oliveira, conforme sen-
tença datada aos 24/03/2011, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Cível de Santos-SP, nos autos do processo de 
nº562.01.2011.009131-7 ordem 495/11   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, 01 de novembro 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: 
ADILSON MANOEL DO NASCIMENTO e SHIRLEI DE JESUS PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, eletricista, RG n.º 95777222 - SSP/SP, CPF n.º 01782065806, com 61 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia treze de novembro de mil novecentos e cinquenta e seis (13/11/1956), residente na Rua Espanha, 602, 
fundos, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de AMBROZINO MANOEL DO NASCIMENTO, falecido há mais de 20 anos 
e de CICERA MARIA DO NASCIMENTO, falecida há 10 anosDivorciado de Lucia Picoli, conforme sentença datada de 
08/07/1999, proferida pela Juiza de Direito da Vara da Família, órfãos e Suc.Inf. e Juventude da Comarca de Lages, San-
ta Catarina, nos autos de nº39.98.013929-3. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
28866081X - SSP/SP, CPF n.º 27587624805, com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois 
de maio de mil novecentos e setenta e quatro (22/05/1974), residente na Rua Espanha, 602, fundos, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lha de SIDNEY GUIMARÃES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 
anos de idade, residente em Cubatão - SPSe 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, 31 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 Brasi-
leiro: MARCOS RUBENS FERREIRA DE CARVALHO e INGRID MARIANA GOMES DE MENESES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 552638031 - SSP/SP, CPF n.º 43888145805, com 23 anos de idade, 
natural de FLORIANO - PI (Segundo Floriano  Livro nº 134, fl s. nº 6, Termo nº 32226), nascido no dia oito de julho de 
mil novecentos e noventa e cinco (08/07/1995), residente na Rua da Benção, 196, Sí� o Novo, Cubatão - SP, fi lho de 
ANA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 50 anos de idade, residente em SÃO 
PAULO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 502266727 - SSP/SP, CPF n.º 
48224031810, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 190, fl s. nº 274, Termo nº 57990), 
nascida no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e oito (14/08/1998), residente na Rua Caminho do 
Papa, 380, Sí� o Novo, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO FERREIRA DE MENESES, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de TATIANA GOMES DE MELO, de nacionalidade brasileira, balconista, 
com 37 anos de idade, residente em Cubatão - SPSe 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.a

Cubatão, 31 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: 
NICKSON DE LIMA CABRAL e FABÍOLA DA SILVA E SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, RG n.º 424197650 - SSP/SP, CPF n.º 42770117807, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 167, fl s. nº 55, Termo nº 48617), nascido no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(22/09/1994), residente na Rua João Veiga, 516, apt.44, bloco 01, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de SILVIO LUIS 
CABRAL, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 54 anos de idade, residente em MAIRIPORÃ - SP e de ROSINEIDE 
MARIA DE LIMA CABRAL, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 472624064 - SSP/SP, CPF n.º 41150691808, com 27 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 145, fl s. nº 111, Termo nº 39917), nascida no dia doze de 
janeiro de mil novecentos e noventa e um (12/01/1991), residente na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, 178, km 277, 
Vale Novo, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 56 anos de idade, 
residente em PRAIA GRANDE - SP e de RUFINA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SPSe 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, 01 de novembro 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: TIAGO DE OLIVEIRA 
GOMES e CARLA FERNANDA ANDRADE DO PRADO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG 
n.º 39498342 - SSP/SP, CPF n.º 40615115802, com 26 anos de idade, natural de ARARAQUARA - SP (Araraquara - 2º Subdistrito  Livro nº 2, fl s. 
nº 193, Termo nº 983), nascido no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e dois (30/04/1992), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 
561, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de LUCIO HELENO VIRGINIO GOMES, de nacionalidade brasileira, armador, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de REGINA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 488678808 - SSP/SP, CPF n.º 43184490840, com 
25 anos de idade, natural de ARAÇATUBA - SP (Araçatuba  Livro nº 211, fl s. nº 185, Termo nº 58397), nascida no dia vinte e sete de maio de 
mil novecentos e noventa e três (27/05/1993), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 561, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de ANTÔNIO 
CARLOS RODRIGUES DO PRADO, de nacionalidade brasileira, professor, com 51 anos de idade, residente em MONTE MOR - SP e de ROSIMEI-
RE ANDRADE DO PRADO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em ARAÇATUBA - SPSe 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, 01 de novembro 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: 
RENAN MAIA DOS SANTOS e VANESSA DE PAULA ARAÚJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnico de planejamento, RG n.º 35958774 - SSP/SP, CPF n.º 41697445861, com 26 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 161, fl s. nº 202, Termo nº 97770), nascido no dia vinte e dois de maio de mil no-
vecentos e noventa e dois (22/05/1992), residente na Avenida Beira Mar, 351, apt.72, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ RUBENS BISPO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de EDLA MAIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de recursos humanos, RG n.º 
429377216 - SSP/SP, CPF n.º 38489799857, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 165, 
fl s. nº 168, Termo nº 47934), nascida no dia dezesseis de junho de mil novecentos e noventa e quatro (16/06/1994), 
residente na Avenida Beira Mar, 351, apt.72, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de ALCIDES INACIO DE ARAUJO 
FILHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARE-
CIDA DOS SANTOS ARAUJO, de nacionalidade brasileira, auxiliar administra� vo, com 54 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPSe 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, 01 de novembro 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 RODRIGUES DA SILVA e SÍLVIA REGIANE ARAÚJO BARBOSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, montador, RG n.º 560851777 - SSP/SP, CPF n.º 02828112497, com 39 anos de idade, natural de SURUBIM 
- PE (João Alfredo-PE  Livro nº 21, fl s. nº 27, Termo nº 21223), nascido no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e nove (26/02/1979), residente na Rua Faixa do Oleoduto, 500, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de JULIETA JOSEFA 
DA SILVA, falecida há 4 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 265365181 - SSP/
SP, CPF n.º 30891470840, com 55 anos de idade, natural de CONDADO - PB (Condado-PB  Livro nº 1, fl s. nº 111, Termo 
nº 441), nascida no dia vinte e um de junho de mil novecentos e sessenta e três (21/06/1963), residente na Rua Faixa 
do Oleoduto, 500, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, 
com 80 anos de idade, residente em CONDADO - PB e de MARIA DE LOURDES ARAÚJO BARBOSA, de nacionalidade 
brasileira, agricultora, com 73 anos de idade, residente em CONDADO - PBSe 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, 03 de novembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
ALEX SANDRO GOMES DA CONCEIÇÃO e TAINARA CRISTINA FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, soldador, RG n.º 521380340 - SSP/SP, CPF n.º 91843677504, com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia primeiro de junho de mil novecentos e setenta e cinco (01/06/1975), residente na Rua Santa Filomena, 
468, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de GERMINIO GONZAGA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, falecido 
há 7 anos e de VALDETE DE JESUS GOMES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, residente em 
SALVADOR - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 479937278 - SSP/SP, CPF n.º 
41994486830, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de maio de mil novecentos 
e noventa e um (29/05/1991), residente na Rua Santa Filomena, 468, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOANAS 
FERREIRA, falecida há 4 anosSe 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, 03 de novembro 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: 
JERÔNIMO JOSÉ DOS SANTOS e ROSILDA FELIX DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, RG n.º 559489110 - SSP/SP, CPF n.º 01838444831, com 58 anos de idade, natural de Pão de Açúcar - AL, 
nascido no dia trinta de setembro de mil novecentos e sessenta (30/09/1960), residente na Rua São Francisco de 
Assis, 65, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS, falecido há 33 anos e de MARIA JOSÉ 
DA SILVA, falecida há 11 anosDivorciado de Delorme Maria da Silva, conforme sentença datada de 26/01/2018, nos 
autos de nº1003677-45-2017.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
172629007 - SSP/SP, CPF n.º 09800383832, com 56 anos de idade, natural de PASSAGEM - RN, nascida no dia dezenove 
de julho de mil novecentos e sessenta e dois (19/07/1962), residente na Rua São Francisco de Assis, 65, Vila São José, 
Cubatão - SP, fi lha de FLORI FELIX DA SILVA, falecido há 22 anos e de ALICE ROSA DA SILVA, falecida há 2 anosDivorciada 
de Orlando Golumbauskui, conforme sentença datada de 11/07/2003, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara Cível 
desta Comarca-SP, nos autos de nº230/03.  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, 03 de novembro 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 Brasi-
leiro: EDUARDO CARDOSO RIOS e ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecânico, RG n.º 33372741 - SSP/SP, CPF n.º 28423989801, com 38 anos de idade, natural de SÃO VICENTE 
- SP (São Vicente  Livro nº 175, fl s. nº 125, Termo nº 130136), nascido no dia vinte e três de abril de mil novecentos 
e oitenta (23/04/1980), residente na Rua José Gonçalves Torres, 129, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de 
DURVALINO ROSA RIOS, falecido há 22 anos e de MARIA CARDOSO RIOS, FALECIDA HÁ 24 ANOS . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de limpeza, RG n.º 30006995 - SSP/SP, CPF n.º 29691175843, 
com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e 
um (22/04/1981), residente na Rua Professora Terezinha Silva, 50, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de AFRANIO 
PEREIRA DA SILVA, motorista, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIEZE DOS SANTOS SILVA, do lar, 
com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SPDicorciada de Marciano José Vieira conforme sentença datada de 
21/03/2006, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº200/06Se 
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, 03 de novembro 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: 
UÉLITON DA SILVA SANTOS e ALINE MARIA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, RG n.º 385561453 - SSP/SP, CPF n.º 72520639504, com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia sete de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (07/02/1975), residente na Rua Arthur Bernardes, 412, Jardim 
Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de EVANGELISTA PEREIRA DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de ROMILDA DA SILVA 
SANTOS, falecida há 4 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 450553632 
- SSP/SP, CPF n.º 40234054859, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 251, fl s. 
nº 192, Termo nº 84312), nascida no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (25/11/1988), 
residente na Rua Arthur Bernardes, 412, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de DALVA MARIA DE OLIVEIRA, falecida 
há 11 anosSe 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, 05 de novembro 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: 
AUGOSTINHO TELES DOS SANTOS e CLELIA REGINA DIAS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, aposentado, RG n.º 220995485 - SSP/SP, CPF n.º 10919470823, com 53 anos de idade, natural de CÍCERO 
DANTAS - BA, nascido no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e sessenta e cinco (28/08/1965), residente na 
AVENIDA Ferroviária II, 39, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL TELES BOMFIM, agricultor, com 83 anos 
de idade, residente em CÍCERO DANTAS - BA e de JOSEFA ALVES DOS SANTOS, do lar, com 77 anos de idade, residente 
em CÍCERO DANTAS - BADivorciado de Josimeire Carvalho de Araújo, conforme sentença datada de 18/07/2012, profe-
rida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Cível da Comarca de Cícero Dantas-BA, nos autos de nº0001658-87.2011.805.0057. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 220995485 - SSP/SP, CPF n.º 10919470823, 
com 53 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 8º Subdistrito - Santana  Livro nº 177, fl s. nº 2, Termo nº 
107547), nascida no dia dezessete de abril de mil novecentos e sessenta e cinco (17/04/1965), residente na AVENIDA 
Ferroviária II, 39, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de MARIA TEREZA DIAS DOS SANTOS, falecida há mais de 20 
anosSe 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, 06 de novembro 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: 
CHARLES SANTANA DE SOUSA e MARINETE DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ope-
rador de máquinas, RG n.º 586205603 - SSP/SP, CPF n.º 72286644268, com 43 anos de idade, natural de BELÉM - PA 
(2ºCartório de Belém-PA  Livro nº 9, fl s. nº 93, Termo nº 9964), nascido no dia quatro de julho de mil novecentos e 
setenta e cinco (04/07/1975), residente na RUA São João, 8, Beco São Bento, Vicente de Carvalho, GUARUJÁ - SP, fi lho 
de MARIA ROSÁLIA SANTANA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em 
BELÉM - PA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de limpeza, RG n.º 632718481 - SSP/SP, 
CPF n.º 90577850300, com 42 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 08, fl s. nº 123, 
Termo nº 10410), nascida no dia dois de setembro de mil novecentos e setenta e seis (02/09/1976), residente na RUA 
Santa Cecília, 93, Sí� o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MARCIANO DE SOUSA, falecido há 08 anos e de 
MARIA DO SOCORRO SILVA, falecida há 08 anosSe 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, 06 de novembro 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 Brasi-
leiro: IVAN SALES DOS SANTOS e LUCILENE RIBEIRO DE MORAES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, RG n.º 355579650 - SSP/SP, CPF n.º 29316769850, com 40 anos de idade, natural de IGUAÍ 
- BA (Iguaí-BA  Livro nº 1, fl s. nº 184, Termo nº 600), nascido no dia sete de agosto de mil novecentos e setenta e 
oito (07/08/1978), residente na Avenida Ferroviária II, 11, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de MAXIMINIO 
FRANCISCO DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de MARIA DE LOURDES SALES DOS SANTOS, do lar, com 72 anos de 
idade, residente em FRANCO DA ROCHA - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 551868016 - SSP/SP, CPF n.º 78192188434, com 50 anos de idade, natural de MARAIAL - PE (Maraial-PE  Livro nº 
15, fl s. nº 89, Termo nº 13972), nascida no dia quinze de outubro de mil novecentos e sessenta e oito (15/10/1968), 
residente na Avenida Ferroviária II, 11, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO RIBEIRO DE MORAES, falecido 
há 17 anos e de QUITERIA ALEXANDRINA DE MORAES, falecida há 8 anosSe alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasilei-
ro: ELTON SILVA DE OLIVEIRA e CRISTIANE VITALIANO BERNARDO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, caldeireiro, RG n.º 45450915 - SSP/SP, CPF n.º 34235767828, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (07/07/1985), residente na Rua Doutor Julio Prestes de 
Albuquerque, 43, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de WANDERCY MOREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade bra-
sileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 44167291 - SSP/SP, CPF n.º 35481983842, com 31 anos de ida-
de, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 109, fl s. nº 92, Termo nº 66483), nascida no dia dezessete 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (17/01/1987), residente na Rua Doutor Julio Prestes de Albuquerque, 43, 
Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de EDGIO JOSÉ SOARES BERNARDO, de nacionalidade brasileira, químico, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IVANILZA VITALIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SPSe 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, 06 de novembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Marcinho pede extensão de linha 13 para Vila Natal
O vereador Marcinho (PSB) se reuniu com  o superintenden-

te da CMT, Je� erson Cansou e solicitou a extensão da linha 13 
até o bairro da Vila Natal. O vereador justi� ca o pedido devido 
a reivindicação dos moradores das Vilas Natal e Esperança que 
precisam pegar mais de uma condução para chegar no centro ou 

Aguinaldo Araújo pede laboratório de informática
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indica-

ção junto à mesa da Câmara solicitando ao poder executivo 
que sejam feitas gestões junto aos setores competentes com 
a � nalidade de implantar um laboratório de informática no 
Município.

De acordo com o vereador, o laboratório servirá para trazer 
conhecimento a munícipes de todas as idades que ainda não 
tem acesso a internet e outros benefícios que a informática e a 
grande rede podem trazer para o dia a dia das pessoas. A indi-
cação foi encaminhada aos setores competentes.

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

Rodrigo Alemão: Semam deve cuidar de áreas verdes 
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou requeri-

mento junto à mesa da Câmara solicitando que o poder Exe-
cutivo faça gestões a � m de realizar nova alteração na Lei Or-
dinária n° 3.562/12. 

A lei de 2012 transferiu a manutenção de áreas verdes (jar-

dins, praças, etc) do município para a secretaria de Manuten-
ção. Segundo o vereador, seria prudente reconsiderar a situ-
ação e transferir de volta essa manutenção para a secretaria 
de Meio Ambiente, que fará uma gestão melhor dessas áreas, 
além de planejar a ampliação dessas áreas no Município.

Rafael Tucla: derrubado veto à lei da sustentabilidade
Com o apoio de todos os vereadores, o vereador Ra-

fael Tucla (PT) derrubou veto integral do Prefeito ao 
projeto de lei de sua autoria que institui a Política Mu-
nicipal da Sustentabilidade.

O projeto de lei que agora será promulgado e obri-

gará o Município a criar mecanismos permanentes para 
o desenvolvimento de políticas voltadas para o meio am-
biente equilibrado e sustentável, além de obrigar a adoção 
de medidas de mitigação às mudanças climáticas e à emis-
são de gás carbônico

nos Bolsões. Atualmente o ônibus passa pela Avenida Martins 
Fontes seguindo pelo trevo da Vila Natal e Via Anchieta até os 
Bolsões. Com a mudança, a linha 13 entrará na Vila Natal se-
guindo pela Rua 25 de Dezembro, retornando na Capela Nossa 
Senhora de Fátima seguindo pela Via Anchieta até os Bolsões.

Lalá pede manutenção na Vila Natal
O vereador Lalá (SD) apresentou indicações a mesa da 

Câmara solicitando ao poder Executivo que sejam feitas 
gestões junto aos órgãos competentes para que seja feita 
manutenção nas ruas das Acácias e das Rosas, na Vila Natal.

Nas indicações, o vereador solicita que seja feita a dre-

nagem e limpeza das galerias pluviais das ruas e também 
a manutenção e reparo do leito carroçável de ambas as 
ruas, que estão em m´´a condição de conservação. 

As indicações foram encaminhadas aos setores com-
petentes para que as providências sejam tomadas

Legislativo
'Prêmio Paulista boas práticas Legislativas 2018'

Pelo 2º ano 
consecutivo, 
parlamento 
guarujæ nse 
recebe 
indicações 
para 
premiação 
feita pelo 
Movimento
Voto 
Consciente, 
OAB-SP 
e USP

Pelo segunda vez conse-
cutiva, a Câmara Municipal 
de Guarujá está entre as � -
nalistas do 'Prêmio Paulista 
de Boas Práticas Legislati-
vas', realizado anualmente 
pelo Movimento Voto Cons-
ciente. O evento tem como 
objetivo de reconhecer ini-
ciativas capazes de impactar 
positivamente a realidade de 
municípios do nosso País.

Os vencedores serão re-
velados no próximo dia 22, 

em cerimônia que ocorrerá 
na sede da OAB-SP, com a 
presença de representantes 
da entidade; assim como da 
Associação Paulista de Esco-
las do Legislativos e Contas 
(APEL) e do Laboratório de 
Gestão Governamental – 
Lab.Gov (EACH/USP), que 
integram a iniciativa.

Nesta edição de 2018, o 
legislativo guarujaense foi 
indicado à premiação má-
xima  em três categorias. 

São elas: “Excelência”, na 
subcategoria 'Democracia', 
“Gestão Legislativa”, na sub-
categoria 'Gestão Pública' e 
“Democracia e Cidadania”, 
na subcategoria 'Educação 
para Cidadania'.

Além da Câmara Muni-
cipal de Guarujá, concorrem 
às premiações casas legislati-
vas de outros 13 municípios 
paulistas que promoveram 
ações de destaque ao longo 
deste ano.

Os vencedores receberão 
como prêmio um quadro de 
reconhecimento. Além dis-
so, todos os projetos e ini-
ciativas � nalistas serão dis-
ponibilizados gratuitamente 
em um banco de dados, hos-
pedado no portal eletrônico 
do Movimento Voto Cons-
ciente.

Para o presidente da Câ-
mara Municipal de Guarujá, 
Edilson Dias, as três indica-
ções conquistadas nesta edi-

ção resultam do empenho da 
atual legislatura que, desde o 
início deste ano, tem pau-
tado suas ações pela trans-
parência, proximidade com 
a população e respeito ao 
dinheiro público. "Esses são 
os pilares que têm norteado 
nosso trabalho e essas indi-
cações, a meu ver, signi� cam 
o reconhecimento desses 
esforço e, sobretudo, um es-
tímulo para continuarmos 
� rmes nesse caminho".

Qualidade 
e inovação 
tecnológica 
no HC
Rastreabilidade de materiais e 
medicamentos garante segurança 
e precisão na assistência aos 
pacientes

É fato que as novas tecno-
logias têm contribuído signi-
� cativamente com melhorias 
em processos que garantem 
a qualidade e a segurança na 
prestação dos serviços em 
saúde. Por isso, a Fundação 
São Francisco Xavier, ali-
nhada com as exigências do 
mercado e na busca por exce-
lência, mantém processo de 
rastreabilidade dos medica-
mentos e materiais no Hospi-
tal de Cubatão, que envolve e 
bene� cia as áreas de Farmá-
cia, Centro Cirúrgico, Cen-
tral de Materiais e Esteriliza-
ção (CME) e Enfermagem. 

A rastreabilidade permite 
acompanhar o processo des-
de o recebimento dos medi-
camentos e materiais até a sua 
administração e/ou utiliza-
ção no paciente, garantindo a 
segurança na sua assistência. 
O método tem a habilidade 
para rastrear o medicamento 
ou material, sendo capaz de 
recuperar o histórico, a apli-
cação e a localização desses 
insumos, por meio de tecno-
logias combinadas incluindo 
o código de barras e o código 
bidimensional, garantindo 
informações precisas do ca-
minho que o produto percor-
reu até chegar ao paciente.

Efi cácia e controle 
dos processos

A Farmácia, por exemplo, 
é um setor que tem o sistema 
implantado, o que permite 
controlar e identi� car o lote, 
validade e fabricante dos me-
dicamentos administrados 
em pacientes internados, via 
código de barras. Essa pro-
posta visa acompanhar, em 
tempo real, todas as informa-
ções relacionadas ao medi-
camento, além de identi� car 
os pro� ssionais e pacientes 
envolvidos, possibilitando 
a conferência do caminho 
que o medicamento passa. 
“O medicamento só pode 
ser considerado sinônimo de 
saúde quando usado de for-
ma racional. Esse procedi-
mento maximiza benefícios e 
minimiza riscos, possibilitan-
do acompanhar todo o ciclo 
do medicamento dentro do 
hospital. Além disso, permite 
reduzir o desperdício, elimi-
nando o risco de administra-
rem doses ou medicamentos 
errados, ou de administrar 
o medicamento no paciente 
errado”, enfatiza a gerente da 
assistência, Ana Tucunduva.

A iniciativa permite mais 
segurança no processo de tra-
balho, uma vez que impede 
o uso de medicamentos com 

prazo de validade expirado, 
minimiza erros de intervalos 
de administração, identi� ca 
os motivos de não adminis-
tração, garante a autenticida-
de dos registros com precisão 
e rapidez, e possibilita a far-
macovigilância. 

“A rastreabilidade é uma 
medida de segurança assis-
tencial que contribui para o 
maior controle do � uxo de 
processos, com ganhos de re-
dução de custos e maior se-
gurança do paciente, o nosso 
principal foco”, explica Ana

Saúde

Qualidade e otimização do tempo
O sistema de rastreabilidade é implantado, no Hospital 

de Cubatão, por meio do uso de um dispositivo móvel com a 
tecnologia PDA (Personal Digital Assitant), um equipamento 
portátil que dá agilidade e mobilidade nos processos. Além de 
ser utilizado na checagem dos medicamentos beira-leito e dos 
materiais utilizados, este equipamento também é um grande 
aliado nos procedimentos de higienização dos apartamentos 
e enfermarias, pois além de otimizar o tempo de liberação dos 
leitos, garante a rastreabilidade em tempo real do acompa-
nhamento do processo. 
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