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Balança mas não cai?
VIADUTO DO CASQUEIRO

EM SANTOS

INVESTIMENTO

CANTO MÁGICO

DER tranquiliza e diz que não há risco de danos de maiores proporções no viaduto Rubens Paiva, mas parece que não convenceu muito.  Pauta recor-
rente nas páginas do Acontece, o viaduto do Casqueiro voltou ao noticiário nesta semana: além da famosa ‘rachadura’ (deslocamento de módulo), falta 
iluminação, manutenção, acesso para a Anchieta e bairros. Esta semana povo meteu a bronca nas redes sociais e na fan page do Acontece. 03
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Hospital de Cubatão 
prorroga campanha 07
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espetáculo no Bloco 05

COLUNA DO 
CIDO BARBOSA 02

Bicampeã: 
Câmara de 
Guarujá ganha 
prêmio de ‘Boas 
Práticas 
Legislativas’

2020: Frank 
Aguiar desce a 
serra e já se 
movimenta para 
ser candidato a 
prefeito

Bafafá: 320 
contratados 
de 1998 são 
‘convocados’ 
para aposentar 

Cubatão realiza 
casamento 
comunitário 
neste sábado

PSL entra na 
Justiça e pode 
aumentar 
bancada

A cena chocou a região nes-
ta semana, quando os mor-
tos sepultados no Cemitério 
da Areia Branca tiveram o 
sossego eterno interrompi-
do. O processo de licitação 
para reforma do muro saiu 
rapidinho e foi homologado 
nesta quinta, 22. 03

Grupo Mendes faz audi-
ência com moradores da 
Vila Mirim para discutir 

os impactos do novo em-
preendimento na Praia 
Grande. 02

Nilton Fukuda/Estadão
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Mais médicos

‘Boas Práticas Legislativas’

Fogo na Vila dos Pescadores
Mais uma vez a cena se 

repete. Na noite da última 
segunda (19), dois barra-
cos pegaram fogo no cami-
nho Monte Serrat, na Vila 
dos Pescadores, em Cuba-
tão. 

Esse tipo de ocorrên-
cia tem sido recorrente na 
Cidade. Até o fechamento 
desta edição, as autorida-
des ainda não sabem a cau-
sa do incêndio. 

Apesar do susto nin-
guém se feriu e os morado-
res estão abrigados junto 
a parentes. Na quarta-fei-
ra (21),  a Prefeitura, por 
meio da secretária de As-
sistência Social e do Fun-
do Social de Solidarieda-
de, realizou os primeiros 
atendimentos às famílias. 
Foram doados roupas, ali-
mentos, materiais de higie-
ne pessoal etc.

Já são mais de 23 mil 
ciclistas inscritos para 
participar do “Pedal 
Anchieta 2018”, que 
acontece no próximo 
domingo, dia 02 de 
dezembro.
O percurso terá cerca 
de 55 km e o horário 
para a descida é das 06 
da manhã até o meio 
dia, aproximadamente. 
Mais informações sobre 
percurso no site do 
evento.
As inscrições seguem 
abertas e devem ser 
feitas pelo site www.
pedalanchieta2018.org 

Câmara do Guarujá é Bicampeã

Pela segunda vez conse-
cutiva, a Câmara Municipal 
de Guarujá foi vencedora 
do ‘Prêmio Paulista de Boas 
Práticas Legislativas’ - reali-
zado anualmente pelo Mo-
vimento Voto Consciente, 
com objetivo de reconhecer 
iniciativas que impactam 
positivamente a realidade de 
municípios do País.

Neste ano, Guarujá foi 
premiado na categoria 
‘Gestão Legislativa’, em re-
conhecimento às ações de 
moralização, transparên-
cia e economia de recursos 
da atual mesa diretora, sob 
a presidência do vereador 
Edilson Dias, e composta 
pelos vereadores José Nilton 
Lima de Oliveira, Juninho 

Cubanos deixam a Baixada
Médicos cubanos do 

programa ‘Mais Médicos’ 
já começaram a deixar as 
cidades da Baixada Santista 
de volta a terra natal após a 
saída do país caribenho do 
programa.

Guarujá é a cidade da 
região que mais perdeu mé-
dicos com o � m da parceria, 
num total de 29, que traba-
lhavam essencialmente nos 
programas de saúde fami-
liar. A administração ressal-
ta que nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) também há 
médicos do programa, mas 
eles não serão remanejados

A cidade já fez o rema-
nejamento de suas equipes 
médicas a � m de suprir as 
ausências até que novos mé-
dicos sejam contratados. O 
edital para contratação já 

foi publicado pelo Governo 
Federal.

Hora extra 
em Santos
Santos de� niu seu rema-

nejamento e fará o pagamen-
to de horas extras aos 
médicos que supri-
rem as vagas deixa-
das em aberto pelos 
oito médico cuba-
nos que atuavam na 
cidade dentro da 
Estratégia de Saúde 
da Família nos bair-
ros Caruara, Mon-
te Cabrão, Alemoa, 
Jabaquara, Martins 
Fontes e Castelo (um 
em cada) e São Jorge 
(dois), totalizando a 
cobertura de 28 mil 
pessoas.

Em Cubatão 
por enquanto
A secretaria de Saúde 

de Cubatão informou que 
aguarda posicionamento do 
Ministério da Saúde para 

saber qual será seu próximo 
passo. Na Cidade, são cinco 
cubanos para o atendimen-
to na Vilas dos Pescadores 
e Esperança, Cota 95, Ilha 
Caraguatá e Jardim Nova 
República e Água Fria.

Merenda no Guarujá
A Prefeitura de Guarujá reduziu o contrato de prepa-

ração da merenda de 6.9 milhões para 4.6 milhões.  A 
signi� cativa redução em um novo contrato com a Master 
Prime, con� rma o compromisso da administração Su-
man com a economicidade e qualidade do serviço públi-
co. Um exemplo a ser seguido.

Auuuuu!!!
Acostumado à Pérola do 

Atlântico, onde tem casa, 
Frank Aguiar se prepara para 
uma nova empreitada política 
visando a Prefeitura. Nos bas-
tidores já se articula para ser 
candidato a prefeito pelo Pros, 
numa composição com o em-
presário Toninho Rodrigues 
que, inclusive, poderia ser o 
vice. Frank já foi deputado 
federal e vice-prefeito de São 
Bernardo.

 
PSL
O partido do Bolsonaro entrou na Justiça alegando 

inconstitucionalidade da ‘Lei Tiririca’ que impediu a elei-
ção de candidatos que não atingissem 10% do quociente 
eleitoral. O caso está nas mãos do ministro Luiz Fux e se 
o PSL lograr êxito aumentará de 52 para 59, o número de 
deputados federais passando o PT que elegeu 56. Na As-
sembleia legislativa de São Paulo, onde já elegeu maioria, 
aumentará de 15 para 20 deputados estaduais.

Decolando
Com isso quem pode aumentar seu capital político, 

no partido do presidente, na 
Baixada, é o jovem Allan Ma-
tias: na linha de frente do caci-
que do Partido na Baixada, o 
deputado federal eleito Júnior 
Bozzellla, pode ainda ver ascen-
der à Assembleia Legislativa o 
estadual apoiado por ele, Vitão. 
Tido como eventual puxador de 
votos do PSL para a Câmara de 
Cubatão, em 2020, o jovem cer-
tamente sofrerá pressões para 
voos mais altos.

Aposentadoria para ‘330’
Servidores contratados em 1988, os chamados ‘330’, 

estariam sendo chamados para entrar com pedido de 
aposentadoria.  A lista inclui gente da CMT e antigos ser-
vidores da Fundação Cubatense, entre eles uma fonte que 
con� rmou, sob anonimato, que foi chamado ao RH e vai 
se aposentar. Este é mais um tema polêmico, envolvendo 
servidores, que vai entrar na pauta da cidade, gerando 
mais desgaste para a atual administração.

 O presidente do Sindicato dos Servidores -  Sispuc, 
Jorge Daniel não quis se posicionar sobre o assunto.

 
Casando
Neste sábado acontece 

mais uma edição do casa-
mento comunitário realizado 
pela Paróquia São Francisco 
de Assis. O padre Carlos dará 
a benção para casais que pro-
curam a benção do Senhor 
para a vida matrimonial. En-
tre eles o nosso colaborador 
Jacaré, que recebe as congra-
tulações do Jornal: então va-
mos prestigiar!

Sem vítimas

Eroso e Joel Agostinho de 
Jesus.

O anúncio ocorreu nesta 
quinta (22), durante ceri-
mônia realizada na sede da 
OAB/SP, com a presença de 
representantes das entidades 
que integram a iniciativa.

Prêmio Anterior
Na premiação de 2017, 

o parlamento guarujaense 
venceu na categoria ‘Exce-
lência’, em reconhecimento 
aos programas ‘Câmara Jo-
vem’ e ‘Câmara no Bairro’.

Ambos devem ser reto-
mados em 2019, somando-se 
ao ‘Parlamento Jovem’ e ao 
‘Projeto Aprendiz Cidadão’ 
- que também estão sendo 
desenvolvidos

Outorga é feita anualmente pelo Movimento Voto Consciente, em par-
ceria com a OAB, Associação Paulista de Escolas dos Legislativos e Contas 
(APEL) e Laboratório de Gestão Governamental da USP
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Pânico no Viaduto 
Do Casqueiro

Ainda ressabiados com o aconte-
cimento no viaduto da marginal 
Pinheiros em São Paulo, dia 15, 
usuários se assustam com o deslo-
camento de cabeceira (aparente 
rachadura) no viaduto Rubens Pai-
va. Este foi o principal assunto na 
fan page do Acontece, durante a 
semana, com reclamações de vá-
rios outros problemas estruturais

Dor de cabeça desde 
quando estava sendo cons-
truído, o viaduto do Cas-
queiro, em Cubatão, voltou 
a ser objeto de polêmica. O 
‘deslocamento de módulo’ 
(aparente rachadura) está 
assustando os usuários, pro-
blema que ganhou maior 
relevância depois do ‘aler-

ta’ do viaduto de São Pau-
lo. Laudo técnico realizado 
durante o feriado de� niu 
“abertura na junção de um 
dos módulos, logo no acesso 
ao viaduto”. O laudo diz que 
o deslocamento não oferece 
risco iminente, pois a parte 
deslocada está ancorada e 
não se veri� cou trincas na 

estrutura. Porém alerta para 
que haja monitoramento 
constante e medidas que vi-
sem sanar de� nitivamente o 
problema. O laudo foi feito 
em conjunto pela Defesa Ci-
vil, Secretaria de Manuten-
ção, CMT, DER e Ecovias.

Perrengue
A entrega da obra foi 

adiada várias vezes e de-
morou quatro anos para ser 
entregue capenga, em 2016. 
Pauta recorrente em Acon-
tece, o viaduto sem ilumina-
ção, di� culta o acesso para 
os moradores do Casqueiro 

e, de forma absurda, não dá 
acesso direto para a Rodovia 
Anchieta, principal motivo 
de sua existência. Desde a 
inauguração sofre com a fal-
ta de manutenção, inclusive 
abandono no entorno. Esta 
semana, o superintendente 
da CMT Je� erson Cansou 
informou que estão adianta-
das as tratativas para que o 
Estado trans� ra a manuten-
ção e administração do via-
duto para a Ecovias, o que 
facilitaria a manutenção.

Outro problema se agra-
va na descida do viadu-
to, sentido Cubatão, onde 
acontecem acidentes e car-
ros são constantemente 
dani� cados, por causa dos 
buracos no asfalto. Esta se-
mana, a Prefeitura efetuou 
operação tapa buraco que 
minimizou o problema. 

Na promessa
Em junho, em entrevis-

ta ao Acontece, o deputado 
reeleito Caio França (PSB) 
anunciou que o viaduto re-
ceberia um acesso para a 

DER tranquiliza

Em nota ofi cial ao Acontece, o DER informou que seus engenhei-
ros avaliaram que o viaduto não oferece riscos aos usuários. Disse 
ainda que já contatou a empresa responsável pela construção do 
viaduto para fazer uma nova avaliação técnica conjunta no local, o 
que deverá apontar as ações necessárias para a correção da junta 
de dilatação. “Cabe esclarecer que o DER mantém o constante mo-
nitoramento do viaduto para garantir a segurança dos usuários”, 
fi naliza a nota.

Anchieta, entre outras in-
tervenções. Naquela sema-
na o deputado prometeu 

que o projeto com as mo-
di� cações seria anunciado 
o� cialmente ‘em breve’. 

Concluída licitação para 
reformar Cemitério 
da Areia Branca

Santos

O processo de lici-
tação para contratação 
da empresa que fará 
a reforma das laterais 
do muro do Cemitério 
Areia Branca foi homo-
logado nesta quinta-fei-
ra (22), com publicação 
no Diário O� cial. A 
obra da empresa Enge-
terpa deverá iniciar em 
até 30 dias, com prazo 
de conclusão em oito 
meses.

A obra é orçada em 
R$ 592.030,88, incluin-
do material, mão de 
obra e equipamento, 
� cando a supervisão a 
cargo da equipe técni-
ca da Subprefeitura da 
Zona Noroeste. Os dois 
trechos que necessitam 
de reforma somam 460 
metros de extensão e 
estão localizados nas 
ruas  Vereador Remo 
Petrarchi e Tomoichi 
Kobuchi – esta última 
com registro da queda 
de 20m do muro na úl-
tima terça-feira (20).

Construído há 65 
anos, o antigo mura-

mento, que também é 
parede de fundo para as 
gavetas dos túmulos, não 
será demolido, segun-
do o projeto. Junto a ele 
será construído um novo 
muro e mais alto, com 
4 metros de altura. Em 
2016, o mesmo tipo de 
reforma foi realizado na 
parte de trás do cemitério, 
localizada na Rua Dona 
Olga Deon Coury Athiè.

Vistoria
O entorno do cemité-

rio foi vistoriado mais de 
uma vez pelos engenhei-
ros da Subprefeitura da 
Zona Noroeste, que não 
encontraram nenhum ou-

tro ponto que caracte-
rize risco. Por medida 
de segurança, o trecho 
do incidente de 20 me-
tros de extensão está 
isolado por tapume e 
� ta zebrada, com mais 
5 metros para margem 
de segurança,  além de 
sinalização do desvio 
para pedestres.  A me-
dida permanece até o 
início da execução do 
serviço. “Continuare-
mos fazendo vistoria 
no entorno para garan-
tir que não haverá mais 
riscos à população”, ex-
plica o subprefeito da 
Zona Noroeste, Acácio 
Egas.

Audiência discute 
Shopping e remodelação 
do viário da Vila Mirim

Praia Grande

Grupo Mendes confi rma a construção de Shopping 
que marca a expansão da outra metade da cidade

O Shopping Center que 
será construído pelo Gru-
po Mendes e a remodelação 
do sistema viário no bairro 
Vila Mirim, na Praia Gran-
de, serão temas de discussão 
durante audiência pública. 

Durante a audiência, 
empresários responsáveis 
pelo empreendimento vão 

apresentar o projeto à co-
munidade e se comprome-
tem a esclarecer dúvidas, 
inclusive sobre o impacto 
do empreendimento. 

Também con� rmaram 
presença, representantes da 
Secretaria de Urbanismo de 
Praia Grande, com aborda-
gens sobre os impactos no 

sistema viário.   
A Audiência acontece na 

próxima segunda-feira, dia 
26, às 18:30h, no Auditório 
Eleno Bezerra, na Colônia 
de Férias do Centro de La-
zer da Família Metalúrgica 
de São Paulo e Mogi que � ca 
na Avenida dos Sindicatos, 
nº 111, no Mirim.

Pauta recorrente nas páginas do 
Acontece, viaduto sempre deu ‘dor 
de cabeça’ para usuários
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O Colégio ABC realizou mais uma edição do ExpoMaster, este ano o tema foi 
"15 anos ABC". O evento aconteceu no último dia 10, em uma manhã animada, 
cheia de dedicação e muito trabalho, onde alunos e professores demonstraram 
seus talentos.

A grande atração do ExpoMaster foi a exposição feita pelos alunos, que apre-
sentaram uma retrospectiva dos principais acontecimentos nos 15 anos do Colé-
gio ABC em paralelo com os grandes destaques nesse ano no Brasil e no Mundo.

ExpoMaster no Colégio ABC

Aderbau Gama

Divulgação

No feriado da Consciência Negra, 
no dia 20, o conselho da Igual-
dade Racial realizou a entrega 

do Prêmio Zumbi dos Palmares, 
no Bloco Cultural. Na ocasião,  o 

advogado e Conselheiro Estadual 
de Participação e Desenvolvi-

mento da Comunidade Negra de 
São Paulo, Renato Santos Azeve-

do ministrou palestra com o tema 
: Construção de políticas públicas 

para população negra

Na foto, os homenageados: Sebastião Ribeiro do Nascimento, Maria Fonseca, Danilo Ponciano da Conceição, Paulo Tadeu Fonseca, Sergio Aparecido Gonçalvez, 
Regina Maria Catira e Diego dos Santos, com o palestrante Renato Azevedo e Suely Machado, da organização do evento
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Unidade 1: Av. Brasil, 153, 
Unidade 2: Av. Beira Mar, 301

Casqueiro, Cubatão

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 ho-
mens de 40 a 65 anos, e que 
provoca uma tortuosidade 
no pênis, di� cultando e às 
vezes até inviabilizando a 
relação. Como esta patolo-
gia é progressiva, torna-se 
necessário efetuar-se um 
tratamento o mais rápido 
possível. Pode ser carac-
terizada 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 
descobrir que são diabé-
ticos, hipertensos ou até 
mesmo que o excesso de 
fumo ou álcool estão preju-
dicando o seu bom desem-
penho sexual. Em alguns 
casos, a simples mudança 
de hábitos, pode corrigir 
esses problemas de ereção. 
Com a adoção de hábitos 
saudáveis, uma dieta equili-

brada e prática de exercícios 
físicos, isso também ajudará 
e muito no bom desempe-
nho sexual masculino. 

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

A medicina avançou em 
relação ao tratamento da 
disfunção erétil. 

Fatores que podem pro-
vocar distúrbios sexuais: 
Hipertensão, Stress, Dia-
betes, Fumo, Álcool, Pós-
-operatório de cirurgia de 
próstata.

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

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

Visite o site: www.institutopaulista.com.br

SAÚDE

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

CRM 54779

Is
is 
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Neste fi nal de ano, 
o projeto Canto Mági-
co tem motivos em do-
bro para comemorar. O 
programa da Associação 
Vozes da Arte que busca 
formação em música e 
cênica para professores, 
terá sua primeira certifi -
cação. Serão 62 professo-
res certifi cados. O evento 
abre a programação de fi -
nal de ano do Coral e será 
no Bloco Cultural (Praça 
dos Emancipadores s/nº) 
com entrada franca.

Além da cerimônia 
para entrega dos cer-
tifi cados, haverá apre-
sentação do Coral Canto 
Mágico e apresentação 
artística dos professores 
que fi zeram o curso. Em 
paralelo, acontece mos-
tra fotográfi ca de traba-
lhos dos cursistas. Será 
no dia 26 de novembro, 
segunda, as 18h. 

Como já é tradição, todo fi nal de ano o Coral Canto Mágico prepara espetáculo especial 
para celebrar o encerramento de mais um ciclo.

Este ano, o espetáculo será no Bloco Cultural (Praça dos Emancipadores s/nº) e será apre-
sentado pela turma infanto juvenil com o tema ‘Cantos do Mundo’, uma volta ao mundo em 
forma de música e poesia que promete mexer com a imaginação e a emoção dos participan-
tes. O evento será no dia 29 de novembro, quinta, as 18 horas e a entrada é franca.

Divulgação

O Projeto Canto Mágico é uma realização da Associação Vozes da Arte, 
e patrocinado pela Petrobras através do Programa Petrobras 

Socioambiental Conta com apoio do Rotary Club de Cubatão e 
da Prefeitura Municipal de Cubatão.

Encantando por onde passa

Mais para
comemorar
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: JERÔNIMO JOSÉ DOS SANTOS 
e ROSILDA FELIX DA SILVA.  Sendo a 
pretendente divorciada de Orlando 
Golumbauskui, conforme sentença 
datada de 20/05/2003, 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 pre-
sente 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: EDSON LUIZ DE SOUZA SANTOS e MAÍRA CRISTIELEN DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, Entregador motorizado, RG n.º 346449182 - SSP/SP, CPF n.º 37316670886, com 30 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (02/02/1988), residente na RUA 
Julio Amaro Ribeiro, 30, Ap.42-G, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, operador, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CREUSA DIAS DE SOUZA, de nacionalida-
de brasileira, aux.de limpeza, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, diarista, RG n.º 428063275 - SSP/SP, CPF n.º 44479400869, com 24 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (22/08/1994), residente 
na RUA Julio Amaro Ribeiro, 30, Ap.42-G, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de MARIA APARECIDA DA SILVA, de nacionali-
dade 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, 07 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: FABIO DE OLIVEIRA REIS e SARA PEREIRA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
carteiro, RG n.º 274945423 - SSP/SP, CPF n.º 26009664802, com 41 anos de idade, natural de GUARULHOS - SP (São 
Paulo - Ermelino Matarazzo  Livro nº 36, fl s. nº 236, Termo nº 6764), nascido no dia vinte e oito de junho de mil nove-
centos e setenta e sete (28/06/1977), residente na RUA Caminho Paraíba, 761, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de 
SHIRLEY DE OLIVEIRA REIS, falecida há 28 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, 
RG n.º 46949339 - SSP/SP, CPF n.º 43802593820, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte 
e cinco de abril de mil novecentos e noventa e cinco (25/04/1995), residente na RUA Caminho Paraíba, 761, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de GIVALDO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, mecânico de manutenção, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA PEREIRA DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
natural de ANGELIM, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 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: 
DEIVID RAFAEL FARIAS CORREIA e NATALIA PEREIRA MARTINEZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, almoxarife, RG n.º 427539146 - SSP/SP, CPF n.º 34794571852, com 23 anos de idade, natural de ARACAJU - SE 
(Capela 2ºOfi cio-SE  Livro nº 55, fl s. nº 190, Termo nº 14920), nascido no dia cinco de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (05/12/1994), residente na Rua Padre Antonio, 230, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSIEL 
CORREIA SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RITA 
DE CASSIA DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 429393908 - SSP/SP, CPF n.º 45467695800, com 24 
anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 26º Subdistrito - Vila Prudente  Livro nº 184, fl s. nº 228, Termo 
nº 110729), nascida no dia onze de dezembro de mil novecentos e noventa e três (11/12/1993), residente na Rua Luiz 
Fernando Trombino, 398, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de EDMAR JOSÉ MARTINEZ, de nacionalidade brasileira, 
empresário, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDMARA PEREIRA MARTINEZ, de nacionalidade bra-
sileira, 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, 07 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: VALMIR LIMA DA SILVA e VALDIRA PEREIRA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 438836303 - SSP/SP, CPF n.º 32441650874, com 36 anos de idade, natural de SÃO PAU-
LO - SP (São Paulo - 5º Subdistrito - Santa Efi gênia  Livro nº 08, fl s. nº 130, Termo nº 6499), nascido no dia vinte 
e nove de maio de mil novecentos e oitenta e dois (29/05/1982), residente na RUA Caminho Monte Serrat, 113, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de VALDECI FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 
56 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de MARINA DOS SANTOS LIMA, falecida há 07 meses . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, RG n.º 372868460 - SSP/SP, CPF n.º 37199736894, 
com 51 anos de idade, natural de NOVA IBIÁ - BA (NOVA IBIÁ  Livro nº 02, fl s. nº 197, Termo nº 1377), nascida no 
dia vinte e três de outubro de mil novecentos e sessenta e sete (23/10/1967), residente na RUA Caminho Monte 
Serrat, 113, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO BISPO DOS SANTOS, falecido há 14 anos e de 
VALDELICE PEREIRA DA MACENA, falecida há 14 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, 07 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 Bra-
sileiro: EDMILSON JOSÉ MENDES e PAULA CLEIDIANY QUEIROZ GONDIM. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 23671031X - SSP/SP, CPF n.º 26090707805, com 41 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e setenta e sete (26/10/1977), residente na 
Rua Vereador José Marcondes, 24, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO JOSÉ MENDES, falecido há 18 anos 
e de MARINA DA SILVA MENDES, aposentada, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Rena-
ta de Andrade Lucio conforme sentença datada de 04/02/2016 proferida pela Juiza de Direito da 1ºVara da Família 
e Sucessões do Foro de São Vicente-SP, nos autos de nº1010395-88.2015.8.26.0590-DVP. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, gerente clínica, RG n.º 95002298399 - SSPDS/CE, CPF n.º 62489909304, com 
36 anos de idade, natural de FORTALEZA - CE, nascida no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
dois (27/02/1982), residente na Rua Vereador José Marcondes, 24, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO DE 
PAULA QUEIROZ GONDIM, aposentado, com 78 anos de idade, residente em FORTALEZA - CE. Divorciada de Leonar-
do Oliveira Moura conforme sentença datada de 14/07/2017 proferida pelo Juiz de Direito da 16ªVara de Família da 
Capital de Fortaleza, nos autos de processo nº0135-19.2017.8.06.0001. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de 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 Bra-
sileiro: FABRICIO DANTAS DE SOUZA e ANA LUCIA SOUZA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, caldeireiro, RG n.º 28486010 - SSP/SP, CPF n.º 21590576810, com 35 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (02/02/1983), residente na RUA 
Miguel Bap� sta da Guarda, 88, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de JACIR XAVIER DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADILEUSA QUIRINO DANTAS, falecida 
há 03 anosDivorciado de Michele Bispo, conforme sentença datada aos 07/12/2015, proferida pelo Juiz de Direito 
da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0005895-34.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 443964294 - SSP/SP, CPF n.º 33477741838, com 32 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (15/09/1986), residente na RUA 
Caminho São Jorge, 180, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de GRIGORIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ALDA NATÁLIA DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de 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 Bra-
sileiro: MATHEUS ALCALÁ SILVA e LETICIA MARQUES CAJAÍBA FALCÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, advogado, RG n.º 2263618 - SSP/MS, CPF n.º 04634672138, com 27 anos de idade, natural de 
SÃO PAULO - SP (São Paulo - 2º Subdistrito - Liberdade  Livro nº 195, fl s. nº 4, Termo nº 117815), nascido no dia 
dezessete de setembro de mil novecentos e noventa e um (17/09/1991), residente na Avenida Manoel dos Santos, 
185, casa 1, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de LUCIANO DE SOUZA SILVA, aposentado, com 47 anos de idade, resi-
dente em CAMPO GRANDE - MS e de TANIA SIRLEI ALCALÁ SILVA, agente de saúde, com 50 anos de idade, residente 
em CAMPO GRANDE - MS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG 
n.º 35733484 - SSP/SP, CPF n.º 38599361821, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 140, fl s. nº 24, Termo nº 84868), nascida no dia três de maio de mil novecentos e noventa (03/05/1990), re-
sidente na Avenida Manoel dos Santos, 185, casa 1, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de IVERALDO MARINHO FALCÃO, 
aposentado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA MARQUES CAJAÍBA FALCÃO, 
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, 08 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: JOSÉ MARCIO BASTOS e CLÁUDIA MARIA GOMES BARBOSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, caminhoneiro, RG n.º 59783862 - SSP/SP, CPF n.º 69628572849, com 65 anos de idade, natural de SÃO 
PAULO - SP, nascido no dia vinte e três de julho de mil novecentos e cinquenta e três (23/07/1953), residente na RUA 
Caminho Monte Serrat, 113, fundos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de EDUARDO BASTOS NETO, falecido 
há 44 anos e de YVONE TODARO BASTOS, falecida há 19 anosDivorciado de Mônica Aparecida Pedro, conforme 
sentença datada aos 14/12/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara Judicial da Comarca de Monte Alto/SP, nos 
autos do processo nº0006170-34.2012.8.26.0368. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, RG n.º 117150995 - SSP/RJ, CPF n.º 09207852713, com 39 anos de idade, natural de NOVA IGUAÇU - RJ, nascida 
no dia treze de junho de mil novecentos e setenta e nove (13/06/1979), residente na RUA Caminho Monte Serrat, 
113, fundos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de MARIA GOMES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Luiz Carlos Gomes de Mello, conforme sentença 
datada aos 08/10/2013, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara de Família da Comarca de Nova Iguaçu-RJ, nos autos 
do processo de nº0079017-15.2013.8.19.0038. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de 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: 
RONALDO DOS SANTOS VIEIRA e IADINY CRISTINA MORAES SILVA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, moto boy, RG n.º 48936930 - SSP/SP, CPF n.º 43233410832, com 26 anos de idade, natural de SÃO 
PAULO - SP (Itaquera (Distrito do Município de São Paulo)  Livro nº 170, fl s. nº 137, Termo nº 156241), nascido no dia 
oito de outubro de mil novecentos e noventa e dois (08/10/1992), residente na Rua Santa Júlia, Caminho São Carlos, 
60, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de ODAIR VIEIRA, falecido há 25 anos e de LUCIANA MESSIAS DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, atendente de telemarke� ng, RG n.º 363128669 - SSP/SP, CPF n.º 42765768811, com 24 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 290, fl s. nº 173, Termo nº 107550), nascida no dia 
vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e quatro (24/07/1994), residente na Rua Santa Júlia, Caminho São 
Carlos, 60, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de EDVALDO FERNANDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de manutenção, com 53 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MILENA CRISTINA MORAES SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 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: LEONARDO ALVES DA SILVA e JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, soldador, RG n.º 305257365 - SSP/SP, CPF n.º 36480094867, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 122, fl s. nº 143, Termo nº 30796), nascido no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oiten-
ta e sete (22/05/1987), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 500, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho de NELSON 
ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
APARECIDA VIANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de escritório, RG n.º 459114979 - SSP/SP, CPF n.º 
37856623861, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 124, fl s. nº 44, Termo nº 31493), 
nascida no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (04/10/1987), residente na Rua Acácia dos Santos 
Pereira, 500, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha de ERIVALDO SOARES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
do, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SIDNÉIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de limpeza, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 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: 
RENES JOSÉ DO NASCIMENTO e THAISA GUEDES FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
caldeireiro, RG n.º 465068431 - SSP/SP, CPF n.º 39446048818, com 29 anos de idade, natural de NAZARÉ DA MATA - PE 
(Aliança, Distrito de Upa� ninga - PE  Livro nº 24, fl s. nº 126, Termo nº 4265), nascido no dia dezenove de setembro de 
mil novecentos e oitenta e nove (19/09/1989), residente na Rua São Geraldo, 181, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, encanador, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANGELITA MAR-
TINS DO NASCIMENTO, cozinheira, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 490429646 - SSP/SP, CPF n.º 44254460899, com 25 anos de idade, natural de 
REGISTRO - SP, nascida no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa e dois (22/11/1992), residente na 
Rua São Geraldo, 181, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MAURICIO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante, 
com 50 anos de idade, residente em REGISTRO - SP e de ROSELENE ADRIANA GUEDES, de nacionalidade brasileira, 
faxineira, com 45 anos de idade, residente em REGISTRO - 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, 09 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 Bra-
sileiro: MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO e BEATRIZ MARIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 357334371 - SSP/SP, CPF n.º 03328334459, com 37 anos de idade, natural de BOM 
JARDIM - PE (Bom Jardim-PE  Livro nº 7, fl s. nº 31, Termo nº 8756), nascido no dia oito de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e um (08/01/1981), residente na Rua Vereador Sônio Célio, 193, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de 
MARIA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 74 anos de idade, residente em BOM 
JARDIM - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 641251257 - SSP/SP, CPF n.º 
71207337455, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 196, fl s. nº 368, Termo nº 60472), 
nascida no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e nove (30/06/1999), residente na Rua Vereador Sônio Cé-
lio, 193, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de CLEIDE MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 38 
anos de idade, residente em JABOATÃO DOS GUARARAPES - 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, 10 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: 
DOUGLAS GONÇALVES DOS SANTOS e JOYCE DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, Analista de rede, RG n.º 48963007 - SSP/SP, CPF n.º 40655097856, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 156, fl s. nº 42, Termo nº 44226), nascido no dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa 
e dois (15/12/1992), residente na Rua Principal, 210, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de JOSE ANTONIO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO CARMOS GON-
ÇALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatâo - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� vo, RG n.º 430244228 - SSP/SP, CPF n.º 23634665866, 
com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 197, fl s. nº 195, Termo nº 119017), 
nascida no dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (29/02/1996), residente na Rua Armando 
Sales de Oliveira, 123, Centro, Cubatão - SP, fi lha de MARCOS TEIXEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, supervisor 
de compras, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VALQUIRIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, de 
nacionalidade brasileira, secretária, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 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: AGEU JUNIOR GOMES DO NASCIMENTO e JULIANA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 540086526 - SSP/SP, CPF n.º 46527743890, com 19 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 231, fl s. nº 2, Termo nº 138976), nascido no dia vinte 
e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e nove (25/09/1999), residente na Rua Acácia dos Santos 
Pereira, 292, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de HELENO SOARES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
ajudante, com 54 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de TEREZINHA LEANDRO GOMES DO NASCIMENTO, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 52 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 433672948 - SSP/SP, CPF n.º 47558738865, com 
21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e sete 
(29/05/1997), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 292, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ORLANDO 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA 
LÚCIA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, merendeira, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de 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: 
JONAS GONÇALVES DE OLIVEIRA e MARIA LUCIANA DA SILVA SAMPAIO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, RG n.º 186502539 - SSP/SP, CPF n.º 08458336855, com 52 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cido no dia trinta de setembro de mil novecentos e sessenta e seis (30/09/1966), residente na Rua Santo Antônio de Pádua, 
6, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de AGNELO GONÇALVES DE OLIVEIRA, falecido há 24 anos e de LINDAURA FRANCISCA 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 74 anos de idade, residente em PERUÍBE - SPDivorciado de Alessandra 
Roberta da Silva, conforme sentença datada de 22/11/2012, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de 
Brotas-SP, nos autos de nº0004748.04.211.8.26.0095.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, promotora 
de vendas, RG n.º 35923916X - SSP/SP, CPF n.º 28398309814, com 50 anos de idade, natural de OROBÓ - PE, nascida no dia 
trinta de janeiro de mil novecentos e sessenta e oito (30/01/1968), residente na Rua Engenheiro Alberto Pinto de Aguiar, 42, 
Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO MANOEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 72 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 74 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP. Viúva de Josué de Almeida Sampaio Filho, falecido aos 17/09/2012, conforme termo lavrado 
às fl s.34, do Livro C-231, sob nº147361, no 1ºSubdistrito de Santos-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de 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 Bra-
sileiro: RAFAEL DE LIMA ALVES e SAMANTA SKURCZENSKI FERNANDES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, administrador, RG n.º 48637043 - SSP/SP, CPF n.º 36958002830, com 30 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (11/01/1988), residente na RUA 
Bernardo Pinto, 363, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de VANILDO ALVES DE JESUS, de nacionalidade brasileira, me-
troviário, com 54 anos de idade, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP e de MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA, 
de nacionalidade brasileira, administradora, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 424244949 - SSP/SP, CPF n.º 33114774806, 
com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (13/02/1984), residente na RUA Bernardo Pinto, 363, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS CUNHA 
FERNANDES, falecido há 08 meses e de ELDA NUNES SKURCZENSKI FERNANDES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
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, 12 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 Bra-
sileiro: VANDI NAZARIO FILHO e THAIS SILVA SIQUEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
calceteiro, RG n.º 42944882X - SSP/SP, CPF n.º 44911278838, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e três (18/12/1993), residente na Rua Amaral Neto, 301, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de VANDI NAZARIO, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 51 anos de 
idade, residente em NATAL - RN e de MARISE ROCHA, 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 7002599 - SSP/
SC, CPF n.º 09661228957, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e seis (21/02/1996), residente na Rua Amaral Neto, 301, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lha de EDMILSON PASSOS SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, operador de empilhadeira, com 56 anos de idade, 
residente em ITAJAÍ - SC e de ROSANA SILVA DO NASCIMENTO SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 
anos de idade, residente em FLORIANÓPOLIS - SC. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de 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: JOSÉ CORACÍ DOS SANTOS e MARIA HONORATA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 547394913 - SSP/SP, CPF n.º 07028189848, com 56 anos de 
idade, natural de QUIPAPÁ - PE, nascido no dia três de julho de mil novecentos e sessenta e dois (03/07/1962), 
residente na Rua Professora Hortência Mathey, 105, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO HE-
RONIDES DOS SANTOS, falecido há 3 anos e de ADÉLIA MARIA DA SILVA, falecida há mais de 30 anos . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 278797374 - SSP/SP, CPF n.º 23520795434, com 
62 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE, nascida no dia doze de novembro de mil novecentos e cinquenta 
e seis (12/11/1956), residente na Rua Professora Hortência Mathey, 105, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
fi lha de CICILIANO CANDIDO DA SILVA, falecido há mais de 30 anos e de HONORATA MARIA DA CONCEIÇÃO, do 
lar, com 85 anos de idade, residente em BOM JARDIM - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 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: RAPHAEL LOPES DA SILVA e MARINA DOS SANTOS COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, assistente administra� vo, RG n.º 38174629 - SSP/SP, CPF n.º 41007463856, com 24 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 291, fl s. nº 66, Termo nº 107929), nascido no dia treze de 
agosto de mil novecentos e noventa e quatro (13/08/1994), residente na RUA Cuiabá, 463, Pq.São Vicente, SÃO 
VICENTE - SP, fi lho de FLAVIO LUIS DA SILVA, desaparecido há 24 anos e de MICHELLE CRISTINA MENDES LOPES, de 
nacionalidade brasileira, diarista, com 41 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, bancária, RG n.º 437178511 - SSP/SP, CPF n.º 44203989817, com 24 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 180, fl s. nº 54, Termo nº 108664), nascida no dia 
vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e quatro (27/04/1994), residente na RUA João Pessoa, 216, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de DENIVALDO PEREIRA COSTA, de nacionalidade brasileira, supervisor, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LUIZA DOS SANTOS COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 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: 
JOHNNY OLIVEIRA DE GOIS e ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
motoboy, RG n.º 648129068 - SSP/SP, CPF n.º 06521928589, com 27 anos de idade, natural de RIBEIRA DO POMBAL - BA 
(Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 274, fl s. nº 103, Termo nº 97887), nascido no dia quatorze de setembro de mil novecen-
tos e noventa e um (14/09/1991), residente na AVENIDA FERROVIARIA, 720, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSUE PIMENTEL DE GOIS, de nacionalidade brasileira, cabeleireiro, residente na AVENIDA, em Cubatão - SP e de IRENE 
LUZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, porteira, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, do lar, RG n.º 41920362 - SSP/SP, CPF n.º 35578425844, com 33 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 97, fl s. nº 100, Termo nº 59325), nascida no dia vinte e três de outubro de mil nove-
centos e oitenta e cinco (23/10/1985), residente na AVENIDA FERROVIARIA, 720, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA MARIA 
DE JESUS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 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: FABRICIO VERIDIANO DOS SANTOS e SIMONE APARECIDA DOS SANTOS LOPES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 225466788 - SSP/SP, CPF n.º 10824250877, com 46 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de novembro de mil novecentos e setenta e dois (09/11/1972), 
residente na RUA Dom Idílio José Soares, 273, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL VERIDIANO DOS SANTOS, 
falecido há 10 anos e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, do lar, com 82 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivor-
ciado de Cleginalda Moura de Moraes, conforme sentença datada de 16/03/2015, proferida pela Juíza de Direito 
da 2ª Vara do Foro de Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, assistente social, 
RG n.º 143211006 - SSP/SP, CPF n.º 03614915816, com 60 anos de idade, natural de NOSSA SENHORA DAS DORES 
- SE, nascida no dia vinte de maio de mil novecentos e cinquenta e oito (20/05/1958), residente na RUA São Luiz, 
42, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de NEILDE PEREIRA DOS SANTOS, do lar, com 86 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Divorciada de Nelson Jesuino da Silva, conforme sentença datada de 12/03/2002, proferida pelo Juiz 
de Direito da 4ª Vara do Foro de 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 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: SAMUEL FRANCISCO MOURA DE OLIVEIRA e LARISSA CRISTINA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 53770879 - SSP/SP, CPF n.º 48464298811, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 182, fl s. nº 283, Termo nº 54815), nascido no dia onze de junho 
de mil novecentos e noventa e sete (11/06/1997), residente na Rua São Francisco de Assis, 37, fundos, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 73 anos de idade, resi-
dente em PERUÍBE - SP e de SONIA CRISTINA BATISTA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 
549853674 - SSP/SP, CPF n.º 46098928800, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 181, 
fl s. nº 100, Termo nº 54234), nascida no dia vinte e sete de março de mil novecentos e noventa e sete (27/03/1997), 
residente na Rua dos Cravos, 76, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de SILVANO MANOEL DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, encarregado, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA PAULA BEZERRA DE SOUZA, do 
lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 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 Bra-
sileiro: NELMAR VALÉRIO BORGES CAMPOS e ZULEICA DA SILVA SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 194803077 - SSP/SP, CPF n.º 10824356861, com 50 anos de idade, natural 
de JUIZ DE FORA - MG (Juiz de Fora-MG -3º SUBD  Livro nº 2, fl s. nº 189, Termo nº 1547), nascido no dia vinte e 
quatro de abril de mil novecentos e sessenta e oito (24/04/1968), residente na Rua Ana Maria, 580, Jardim Cas-
queiro, Cubatão - SP, fi lho de NELSON DE SOUZA CAMPOS, falecido há 2 anos e de MARLENE BORGES CAMPOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 238331015 - SSP/SP, CPF n.º 25547537845, com 47 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 39, fl s. nº 172, Termo nº 30346), nascida no dia vinte de outubro de 
mil novecentos e setenta e um (20/10/1971), residente na Rua Ana Maria, 438, apt.13, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, fi lha de JOÃO ANTONIO DE SOUZA, falecido há 27 anos e de JOSEFA DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 89 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 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: 
FLÁVIO AUGUSTO DE SOUZA e ANA CLÉCIA ALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
progamador de cargas, RG n.º 465451901 - SSP/SP, CPF n.º 37447344800, com 29 anos de idade, natural de SÃO PAULO 
- SP (São Paulo - 13º Subdistrito - Butantã  Livro nº 185, fl s. nº 88, Termo nº 51971), nascido no dia dois de outubro de mil 
novecentos e oitenta e nove (02/10/1989), residente na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, 70, KM 260, Man� queira, 
Cubatão - SP, fi lho de AMARO BONFIM DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, maçariqueiro, com 59 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de LINDALVA MARIA SILVA BONFIM DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de servicos 
gerais, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 368797284 - SSP/SP, CPF n.º 36185139847, com 35 anos de idade, natural de CABO DE SANTO AGOSTINHO - 
PE (Cabo de Santo Agos� nho-PE  Livro nº 23, fl s. nº 8, Termo nº 24431), nascida no dia três de agosto de mil novecentos 
e oitenta e três (03/08/1983), residente na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, 70, KM 260, Man� queira, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ ALVES DA SILVA, falecido há 20 anos e de MARIA APARECIDA LIMA DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, 
ambulante, com 56 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 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 SABINO DO NASCIMENTO e CLÁUDIA VALÉRIA DE MORAES LUCAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 22776331 - SSP/SP, CPF n.º 13364544824, com 47 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de julho de mil novecentos e setenta e um (11/07/1971), residente na 
RUA Padre Bartolomeu de Gusmão, 346, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO SABINO NETO, de nacionalidade 
brasileira, jardineiro, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ANA DO NASCIMENTO, falecida 
há 36 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 290543356 - SSP/SP, CPF n.º 
24776324857, com 49 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de agosto de mil novecentos e ses-
senta e nove (20/08/1969), residente na RUA Padre Bartolomeu de Gusmão, 346, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de 
RAIMUNDO PEDRO LUCAS, falecido há 23 anos e de OLIVIA DE MORAES LUCAS, falecida há 22 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, 13 de novembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo ar� -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: DOUGLAS 
GONÇALVES DOS SANTOS e JOYCE DOS SAN-
TOS SILVA. Sendo o pretendente, fi lho de JOSE 
ANTONIO DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, motorista, com 55 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA DO CARMO 
GONÇALVES DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 51 anos de idade, resi-
dente em Cubatâo - 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 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: GEORGE HARYNSON VIEIRA DE ALMEIDA e MARIANA ETINGER ANDRONICO MENDES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 48971483 - SSP/SP, CPF n.º 43566612812, com 25 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 157, fl s. nº 109, Termo nº 44691), nascido no dia seis de janeiro de mil 
novecentos e noventa e três (06/01/1993), residente na Praça da Independência, 450, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
fi lho de EVANEIS JOÃO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, músico, com 48 anos de idade, residente em SÃO 
PAULO - SP e de NUBIA VIEIRA MATOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, este� cista, RG n.º 506738541 - SSP/SP, CPF 
n.º 46856608896, com 20 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 220, fl s. nº 33, Termo 
nº 132443), nascida no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa e oito (29/07/1998), residente na Praça 
da Independência, 450, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de VANDERLEI ANDRONICO, de nacionalidade brasileira, 
químico, com 51 anos de idade, residente em CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ e de VALÉRIA ETINGER, de nacionalidade 
brasileira, enfermeira, com 51 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 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: DERIVALDO DE ARAUJO SANTOS e JÉSSICA NARCISO MARTINS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, pintor, RG n.º 587275844 - SSP/SP, CPF n.º 38879608827, com 30 anos de idade, natural de SALVADOR - BA 
(Camaçari-BA  Livro nº 71, fl s. nº 104, Termo nº 44724), nascido no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (25/09/1988), residente na Rua Nossa Senhora da Aparecida, 181, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de 
EDVALDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 58 anos de idade, residente em CAMAÇARI - BA 
e de MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente 
em CAMAÇARI - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 428140014 - SSP/
SP, CPF n.º 45274007899, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 161, fl s. nº 333, Termo 
nº 46507), nascida no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e três (21/11/1993), residente na Rua 
Nossa Senhora da Aparecida, 181, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de JOSE MARTINS DOVAL, de nacionalidade brasilei-
ra, ajudante, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARCIA NARCISO FERNANDES, de nacionalidade 
brasileira, ajudante de cozinha, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 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: OTÁVIO SILVA e SHIRLEY DA SILVA MARIANO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, militar, 
RG n.º 48979460 - SSP/SP, CPF n.º 40672400820, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
154, fl s. nº 233, Termo nº 43621), nascido no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e dois (20/08/1992), 
residente na Rua Joao Veiga, 64, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de OZANA AMORIM SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, auxiliar de cozinha, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, auxiliar de cozinha, RG n.º 34448757X - SSP/SP, CPF n.º 40397447809, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de setembro de mil novecentos e noventa e um (17/09/1991), 
residente na Rua 02, 65, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de SINVAL CARLOS MARIANO, de nacionalidade brasileira, mo-
torista, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SHEILA DA SILVA CARVALHO, desaparecida há 10 anos. 
Divorciada de Marcos Teixeira Leandro, conforme sentença datada de 11/06/2014, proferida pela Juíza de Direito da 
3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0009535.50.2012.8.26.0157. Se 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, 14 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: AMARO PEDRO DA SILVA e MARIA LUISA DANTAS PAULINO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, calceteiro, RG n.º 527539363 - SSP/SP, CPF n.º 03450616404, com 38 anos de idade, natural de CATENDE 
- PE (Catende - PE  Livro nº 2, fl s. nº 70, Termo nº 20607), nascido no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta (16/02/1980), residente na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, 143, Man� queira, Cubatão - SP, fi lho 
de LETÁCIO PEDRO DA SILVA, falecido há 15 anos e de MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 83 anos de idade, residente em CATENDE - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 597232465 - SSP/SP, CPF n.º 04557311440, com 35 anos de idade, natural de CATENDE - PE 
(Catende - PE  Livro nº 2, fl s. nº 138, Termo nº 14855), nascida no dia três de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e três (03/02/1983), residente na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, 143, Man� queira, Cubatão - SP, fi lha de 
HELENO JOSÉ PAULINO, falecido há 16 anos e de LUISA MARIA DANTAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 67 anos de idade, residente em CATENDE - PE. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 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: DANILO VIEIRA DOS SANTOS e GISELE RIBEIRO DO MONTE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de operação, RG n.º 46017067 - SSP/SP, CPF n.º 38616217894, com 30 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia quinze de julho de mil novecentos e oitenta e oito (15/07/1988), residente na Rua Pedro 
de Toledo, 324, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO ALVES DOS SANTOS NETO, de nacionalidade brasileira, fale-
cido há 12 anos e de SIDINALVA MARQUES VIEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar contábil, RG n.º 551871593 - 
SSP/SP, CPF n.º 45695982855, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de novembro de 
mil novecentos e noventa e seis (12/11/1996), residente na Rua Caminho dos Pilões, 970, Pilões, Cubatão - SP, fi lha 
de GENARIO GOMES DO MONTE, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 47 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de JANETE RIBEIRO DO NASCIMENTO, 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, 17 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: ALBERTO DUARTE XENOFONTE NETO e ELIANY RODRIGUES 
DE SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de monta-
gem - SSP/SP, com 26 anos de idade, natural de CRATO - CE, nascido no dia vinte e cinco de 
março de mil novecentos e noventa e dois (25/03/1992), residente na Rua Pastor Rodrigues 
Francisco Filho, 55, Parque Selecta, São Bernardo do Campo, SÃO PAULO - SP, fi lho de LUIZ 
BARBOSA DA SILVA e de VICÊNCIA DUARTE XENOFONTE BARBOSA . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista - SSP/SP, com 32 anos de idade, natural 
de JUAZEIRO DO NORTE - CE, nascida no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (10/02/1986), residente na Avenida Henry Borden, 638, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, 
fi lha de LUIZ RODRIGUES DE SOUSA e de IRACY RODRIGUES DE SOUSA. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de 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 Bra-
sileiro: DANILO PONCIANO DA CONCEIÇÃO e ANA CAROLINE GERSON DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, segurança do trabalho, CNH n.º 1505282222 - Detran/SP, CPF n.º 22915488835, com 
32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 113, fl s. nº 333, Termo nº 27404), nascido no dia seis 
de março de mil novecentos e oitenta e seis (06/03/1986), residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 500, Parque Sã 
Luiz, Cubatão - SP, fi lho de APARECIDO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, residente em Cubatão - SP e de 
ANA APARECIDA PONCIANO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, CNH n.º 1505315781 - Detran/SP, CPF n.º 39713705866, 
com 24 anos de idade, natural de ITANHAÉM - SP (Cubatão  Livro nº 36, fl s. nº 287, Termo nº 18381), nascida no dia 
quatro de junho de mil novecentos e noventa e quatro (04/06/1994), residente na RUA Raimunda Gomes da Silva, 
40, Jardim Ivoty, ITANHAÉM - SP, fi lha de MILTON ANTONIO DA SILVA, residente em ITANHAÉM - SP e de HELENA 
MARIA GERSON DA SILVA, residente em ITANHAÉM - 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, 19 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: 
JOHN PIRES RODRIGUES DOS SANTOS e THAÍS DE OLIVEIRA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de maquinas, RG n.º 40826800 - SSP/SP, CPF n.º 33147466876, com 34 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 100, fl s. nº 157, Termo nº 22055), nascido no dia vinte e seis de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (26/02/1984), residente na AVENIDA Principal, 3001, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 5 anos e de MARIA TEIXEIRA PIRES RODRIGUES, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 334341474 - SSP/SP, CPF n.º 41287806856, com 27 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão  Livro nº 145, fl s. nº 206, Termo nº 40012), nascida no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e um (24/02/1991), residente na AVENIDA Principal, 3001, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de LOURINARDO 
VITURINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ensacador, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EIDIR 
BORGES DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 9 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, 14 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: 
GILMAR ROSA DA SILVA e FABIANA SIMÕES DE JESUS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mo-
torista carreteiro, RG n.º 19297112 - SSP/SP, CPF n.º 12145224831, com 47 anos de idade, natural de PARANAVAÍ - PR, 
nascido no dia dezenove de novembro de mil novecentos e setenta (19/11/1970), residente na Avenida Ferroviária II, 7, 
fundos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de WILSON ROSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, resi-
dente em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP e de LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, residente em SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 34744285 - SSP/
SP, CPF n.º 36059294863, com 37 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia dezessete de dezembro 
de mil novecentos e oitenta (17/12/1980), residente na Favela do Rio Cachetas, 975, Vila Jockei Clube, SÃO VICENTE - 
SP, fi lha de EDUARDO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, residente em SÃO VICENTE - SP e de OLGA 
REGINA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 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: GUILHERME HONORATO DA SILVA e EDILAINE APARECIDA DE LIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, auxiliar de logís� ca, RG n.º 48933147 - SSP/SP, CPF n.º 41362797871, com 26 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e dois (16/11/1992), residente na 
Rua Marcio Pereira da Silva, 13, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO HONORATO DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, falecido há 1 ano e de MARIA NEUZA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços 
gerais, RG n.º 509372065 - SSP/SP, CPF n.º 46433820824, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia três de novembro de mil novecentos e noventa e sete (03/11/1997), residente na Rua Marcio Pereira da Silva, 13, 
Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha de EDIVALDO APARECIDO DE LIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 43 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de VALERIA APARECIDA CARLOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de servi-
ços gerais, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de novembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Marcinho propõe criação do Guia da Saúde
O vereador Marcinho (PSB) propôs na última sessão da Câ-

mara um projeto de lei para a criação do “Guia da Saúde”. O Guia 
da Saúde seria disponibilizado à população nos modelos impres-
so e online (site ou aplicativo) e terá informações sobre quais tra-
tamentos e atendimentos cada unidade de saúde da Cidade tem 

Aguinaldo Araújo: reforma de praça no Jd São Francisco
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indica-

ção junto a mesa da Câmara solicitando que o poder Exe-
cutivo faça gestões junto aos setores competentes visando a 
reforma da Praça localizada na esquina das ruas Manoel Leal 
e Padre Primo Vieira, no Jardim São Francisco.

Na indicação, o vereador pede que seja feita a troca com-
pleta da iluminação convencional para lâmpadas de LED e que 
o local seja comtemplado com mobiliário urbano, que inclui 
playground, academia da terceira idade, bancos, lixeiras, nova 
pintura e limpeza do local.

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

Rodrigo Alemão: CEI do Emprego e Economia
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou requeri-

mento junto a mesa da Câmara na última sessão ordinária para 
a criação de uma comissão especial de vereadores que terá a 
� nalidade de promover o diálogo com as autoridades compe-
tentes no sentido de ciar condições favoráveis para atrair novos 

empreendimentos, gerar emprego e movimentar a economia 
da Cidade. A CEI visa ampliar o debate iniciado no evento 
“Cubatão – Fábrica de Oportunidades”, realizado no an� tea-
tro da Câmara que teve o diretor do Ciesp, Valdir Caobianco, 
como expositor.

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

à disposição. O intuito é informar a população para que procu-
rem a unidade certa para a sua situação, evitando deslocamen-
tos desnecessários àqueles que estão com problemas de saúde. 
O PL foi aprovado em primeira discussão e caso aprovado em 
segunda discussão, segue para sanção do prefeito Ademário.

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

LOCAÇÃO
• Apartamento Jd. Casqueiro 

R$1.000,00 (PACOTE).
• Apto João Marion com 

1 dormitório R$900,00 
(PACOTE)

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

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

• Sobrado na Ponte Nova, 
Mobiliado 3 dormitórios 
e 1 suíte Ref: 1451 - 
R$2.000,00.

• Triplex na Ponte Nova com 
3 dormitórios R$1.700,00.

• Galpão frente ao Centro 
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 Cas-
queiro. 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 dormitórios 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 26951ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA FABRIL E EX-FUNCIONÁRIOS 

DA COMPANHIA SANTISTA DE PAPEL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Prezados Senhores Associados e demais interessados,

Elenice Brito Pinelli, Raimunda de Resende Rodrigues e Márcio Agos� nho 
do Vale, associados da Associação dos Moradores da Vila Fabril e Ex-fun-
cionários da Companhia San� sta de Papel, nos termos dos Ar� gos 35 e 22, 
incisos II e X do Estatuto Social, convocam todos os associados e demais in-
teressados para a Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 
09/12/2018 na Escola Estadual Professor Zenon Cleantes de Moura, situada 
na Rua do Alojamento nº 137 - Fabril - Cubatão, às 15 horas, em primeira 
convocação, e às 15:30 horas em segunda convocação, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:  

Eleição de nova Diretoria Execu� va e Conselho Fiscal, Cadastro e recadrasto 
de Associados e demais atos de reorganização da Associação.

Cubatão, 16 de novembro de 2018
Elenice Brito Pinelli

Anderson Veterinário: Castração gratuita em todos os bairros
Por meio de uma emenda impositiva do dr. Anderson 

Veterinário (PRB), a Associação Franciscana dos Ani-
mais de Cubatão está realizando mutirões de castração 
em todos os bairros de Cubatão com o ‘Castramovél’.

A ação é uma promessa de campanha do vereador que 

está sendo concretizada. Os mutirões acontecem com 
agendamento prévio em todos os bairros. O calendário 
dos agendamentos e dos dias em que são feitos os pro-
cedimentos de castração dos animais está sendo divul-
gado pela Prefeitura.

Legislativo Cubatense

Novembro Azul

O Hospital de Cubatão 
recebe, até o dia 30 de no-
vembro, os homens acima 
de 45 anos que tiverem com 
pedido médico do Sistema 
Único de Saúde (SUS) das 
unidades de saúde e Pronto 
Socorro Central do municí-
pio para os exames de PSA. 
A ação foi viabilizada por 
meio de uma parceria entre 
a Prefeitura Municipal de 
Cubatão, sendo o exame 
gratuito pelo SUS e realizado 
diretamente no HC até 30 
de novembro, desde que a 
pessoa esteja com o pedido e 
com o preparo necessário. O 
Horário de atendimento será 
das 8h às 16h.

Hospital de Cubatão amplia prazo da ação

• Aguardar 24 horas 
após exercícios 
pesados e de forma 
especial ciclismo.

• Aguardar 2 dias 
após ejaculação 
(relação sexual).

• Aguardar 24 horas 
após ultrassom 
trans-retal.

• Aguardar quatro 
semanas após bióp-
sia ou massagem 
prostá� cas.

• Aguardar  2 dias 
após toque retal.

• Jejum não obriga-
tório.

O mês é dedicado às ações relacionadas à saúde do homem e ganha destaque 
especial da cor azul em alusão ao movimento “Novembro Azul”

Novembro é o mês de-
dicado às ações relaciona-
das à saúde do homem e os 
pro� ssionais da Fundação 
São Francisco Xavier cha-
mam atenção da população 
para conscientizar sobre a 
importância da prevenção, 
do diagnóstico precoce e 
do tratamento do câncer de 
próstata. O mês ganha des-
taque especial da cor azul 
em alusão ao movimento 
“Novembro Azul”. O ob-
jetivo da ação é mobilizar 
homens com idade a par-
tir dos 45 anos a vencer o 
preconceito e procurar um 
médico urologista para uma 
avaliação.

A campanha tem o intui-
to de chamar atenção não só 
dos homens, mas também 
das mulheres, que podem 

auxiliar no alerta a namo-
rados, maridos, pais, � lhos 
e irmãos. “É preciso criar a 
consciência de que diagnos-
ticar o problema o quanto 
antes é fundamental para a 
cura. Muitos pacientes con-
vivem anos com a doença 
sem apresentar sintomas. O 
cuidado com a saúde é um 
tabu para os homens, logo é 
importante realizar os exa-
mes necessários conforme 
cada caso”, explica o médico 
urologista da FSFX, Milton 
Mattozinhos.

A detecção precoce do 
câncer de próstata é funda-
mental para o tratamento, 
visto que, nessa fase, 90% 
dos casos são curáveis. Rea-
lizar o exame regularmente 
por meio do toque retal e do 
Antígeno Prostático-Especí-

� co (PSA) aumenta a chan-
ce de vida do homem que 
se cuida e, principalmente, 
com a família. Por isso, são 
fundamentais a prevenção e 
a atenção sobre os fatores de 
risco para o câncer de prós-
tata, como histórico familiar 
e idade, uma vez que, tanto 
a incidência como a morta-
lidade aumenta signi� cati-
vamente após os 50 anos. De 
acordo com o Instituto Na-
cional do Câncer (Inca), o 
câncer de próstata é o tumor 
mais frequente no sexo mas-
culino e o sexto tipo mais 
comum no mundo. Um a 
cada seis homens é porta-
dor da doença e o índice de 
morte atinge um a cada 36 
homens. Por ano, a estima-
tiva do Inca é o diagnóstico 
de 69 mil novos casos.

Preparo necessário 
para realização do 
Exame PSA – 
ANTÍGENO 
PROSTÁTICO 
ESPECÍFICO

Câncer de próstata
A próstata é uma glândula 

localizada próxima à bexiga, res-
ponsável por produzir um líqui-
do que nutre os espermatozoi-
des produzidos nos testículos. O 
resultado � nal é o sêmen. Com 
o avanço da idade e com o apa-
recimento de alguma doença no 
órgão, como câncer, seu tamanho 
pode aumentar, comprometendo 
tais funções do organismo. Na 
fase inicial o câncer de próstata 
não apresenta nenhum sintoma. 
Entretanto, quando em estágio 
avançado, manifesta-se através da 
di� culdade para urinar, de san-
gramento urinário, além de dores 
intensas.

Quando em estágio avançado, 
o câncer de próstata apresenta al-
guns sintomas como aumento da 
frequência da vontade de urinar 
(de dia e também à noite), sensa-
ção de esvaziamento incompleto 
da bexiga, � uxo urinário fraco ou 
interrompido, sangue na urina ou 
no líquido seminal, disfunção eré-
til, dor nos ossos do quadril, nas 
costelas, na coluna, nos ombros 
ou em outros ossos e fraqueza ou 
dormência nas pernas ou pés.
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