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Es���l� �� Nat��
Milhares de pessoas interagiram conosco na promo-

ção Estrela de Natal, que escolheu a capa desta edição 
especial do Jornal Acontece. Independente do credo re-
ligioso este envolvimento reforça a certeza de que Deus 
existe e se faz presente em cada rostinho lindo destas 
crianças que nos presentearam neste fi m de ano. Tal 
como as estrelas que guiaram os reis magos, que esses 
rostinhos nos revelem a nossa criança interior e que, 
juntos com o Menino Jesus, façamos das nossas vidas 

um lar onde os sentimentos mais nobres possam renascer.
Fica a lição: de fato a maior riqueza deste mundo está 

no sorriso e na simplicidade. Que aprendamos com es-
tas crianças a lição da esperança e do amor. 

É preciso acreditar e, juntos construirmos o futuro 
que queremos, para nós, para os que nos foram confi a-
dos e para nossa cidade. Que no novo ano possamos 
nos tornar pessoas melhores, ancorados nos exemplos 
de cada uma destas estrelas de natal.

por Jaque Barbosa
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O ano começou com boas notí cias para Cubatão. A construção de um novo 
conjunto habitacional no terreno do anti go CSU vai abrigar mais de 200 
famílias que estão cadastradas no Programa Serra do Mar. Além desses, 
mais dois prédios serão erguidos pela Ecovias para abrigar as famílias da 
Vila Noel.
Cubatão também sofreu com uma série de boatos. Em janeiro, foi a vez das 
creches serem alvo. A notí cia da possibilidade de fechamento de algumas 
unidades mobilizou pais e professores. O vice-prefeito e então secretário 
de educação, Pedro de Sá, desmenti u o boato em entrevista ao Acontece.
A campanha de vacinação contra a febre amarela também tomou conta 
das conversas pela Região. Os casos da doença cresciam e a vacinação foi 
maciça feita pelo Governo do Estado.

O segundo mês do ano foi marcado por manifestações. Professores da 
rede municipal entraram em estado de greve, protestando contra a 
revogação dos decretos que mudou a forma do calculo da jornada de 
trabalho. No PAT, trabalhadores da Petrobras reclamaram da falta de 
condições de trabalho ofertadas pela Refi naria Presidente Bernardes.
A melhor notí cia veio do Turismo, a Cidade voltou a receber passeios 
agendados na Serra do Mar, que estavam suspensos há alguns anos. 

Mais moradias
em  Cubatão

Protestos 
marcam o mês
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Uma ameaça de suspensão 
do contrato do Hospital de 
Cubatão colocou a cidade 
em alerta, com medo de 
ver novamente fechado um 
equipamento reaberto a 
pouco mais de três meses. 
Mas o juiz negou o pedido 
de liminar para fechamento 
do Hospital. O MP ques� o-
nava a Lei que autorizou a 
concessão.
Meses depois o TJ/SP encer-
rou o assunto, decidindo que 
a concessão foi feita correta-
mente.
Falando em saúde, a Agem 
alertou que os aterros 
sanitários da região esta-
riam próximos do colapso. 
Diversas propostas vêm sem 
estudadas desde então.
Na Habitação, Cubatão e 
Guarujá receberam da SPU 
as posses da Vila Esperança e 
Santa Cruz dos Navegantes.

A Baixada também entrou em alerta com a confi rmação da morte de uma mora-
dora de Cubatão por suspeita de H1N1, uma semana antes do início da campanha 
nacional de vacinação contra a gripe. 
Transporte Público vem a pauta da região, com Guarujá e Cubatão trabalhando para 
licitar os novos modais do sistema de transporte de cada município. No Guarujá, a 
fi nalização das obras do conjunto habitacional e as obras da nova entrada de Santos 
também es� veram na Pauta do Acontece.
E na edição especial de aniversário de Cubatão, a expecta� va da retomada do 
desenvolvimento e as obras que estão sendo e serão executadas na cidade foram 
pauta. 

Saúde 
em alerta

Bom � m de ano a todos com muita
saúde, paz e esperança! 

H1N1 volta a
assustar Região
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A Polícia Federal esteve na Baixada cumprindo mandados de busca e 
apreensão em várias cidades. Cubatão, Santos, São Vicente e principalmen-
te Mongaguá es� verem no olho do furacão. A úl� ma, viu o prefeito Arthur 
Prócida ser preso com mais de R$ 5 milhões em espécie guardados em casa.
No Guarujá, a reabertura do PAM da Rodoviária deu início a reformulação 
do sistema de saúde da cidade.
E no fi nal de maio, o Brasil parou. Caminhoneiros cruzaram os braços em 
greve por conta dos preços abusivos dos combus� veis e do frete. Foram 
dias de apreensão e também de contenção, já que muitas cidades fi caram 
sem combus� vel nas bombas e em alguns casos, sem medicamentos e 
suprimentos.

A Vila Esperança conheceu o 
seu projeto de urbanização, 
que deve ter início em 2019. 
Em audiências públicas no 
bairro, a Prefeitura apresen-
tou o projeto, explicando 
como iriam transcorrer as 
etapas da reurbanização. 
Cidade também iniciou 
a� vidades de diversos 
programas ambientais. O 
governador Márcio Fran-
ça apresentou em Santos 
diversas propostas para 
melhoria da mobilidade na 
Baixada, incluindo a ligação 
seca entre Santos e Guarujá 
que, mais uma vez parece 
ter fi cado na promessa.
Guarujá celebrou 84 anos de 
emancipação com progra-
mação intensa, que incluiu 
shows e inaugurações de 
equipamentos.

O Brasil
parou!

Urbanização 
na Esperança



06 21 de dezembro de 2018 digital.com.br

A prefeitura de Santos anuncia o início da terceira etapa das obras da nova 
entrada da Cidade, prometendo acabar com os problemas no trânsito que 
existem nesse ponto. Em Guarujá, o aeroporto civil metropolitano volta a 
pauta da Cidade com reuniões constantes entre Prefeitura e Agência Nacional 
de Aviação Civil.
Cubatão entrega Pronto Socorro totalmente reformado e sob nova adminis-
tração. No comércio, a promessa de um novo programa de recuperação fi scal 
traz esperanças para que o comerciante consiga regularizar a situação e volte 
a inves� r.

É o mês de celebração do Acontece. E com um Baile daqueles para celebrar os 
19 anos de vida ao lado de amigos, clientes e parceiros feitos nessa estrada. 
Enquanto isso, o cenário polí� co se desenhava para o que viria a ser uma dis-
puta muito acirrada entre Márcio França e João Doria. Região bateu recorde de 
candidatos a deputado, com 131 postulantes ao cargo.
Já em Cubatão, a jus� ça reconheceu a legalidade do contrato da Prefeitura com 
a Fundação São Francisco Xavier para a administração do Hospital Municipal.
Um caso chocou a cidade: A tragédia envolvendo um jovem casal, terminou 
com Edilma, de 26 anos, morta pelo marido Edivam, de 30, na Vila Esperança. 
O caso foi destaque na úl� ma edição do mês de agosto.

Nova entrada
de Santos

19 anos de 
Acontece
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O suicídio foi pauta com 
uma capa muito especial. 
O número de jovens entre 
15 e 29 anos que � ram 
a própria vida sobe de 
forma alarmante no Brasil 
e no mundo e o Acontece 
juntou sua voz com o país 
para falar sobre o tema.
A Faculdade de Medicina 
de Cubatão começa a virar 
realidade e com a publica-
ção da portaria do MEC, o 
ves� bular está ofi cialmen-
te autorizado a acontecer. 
A cidade também ganhou 
um reforço na segurança 
com a instalação do Sis-
tema Detecta nos radares 
de trânsito da Cidade.
A eleição con� nuou sendo 
pauta da Região, com dis-
puta acirrada pelos votos 
nas nove Cidades. 

No primeiro turno das eleições, seis deputados da região garan� ram a sua 
cadeira para os próximos quatro anos. Serão quatro na Assembleia Legisla� va e 
dois na Câmara Federal. Para o governo do Estado, apesar de perder na Baixada, 
João Dória levou a melhor sobre Márcio França no segundo turno por uma pe-
quena diferença de votos. Já no Planalto, Jair Bolsonaro confi rmou favori� smo 
vencendo Fernando Haddad com folga, inclusive nas cidades da Região.
Em visita ao Acontece um dos principais líderes do PSL Júnior Bozzella, falou 
sobre os efeitos da ‘Onda Bolsonaro’.
Com o prefeito preso Mongaguá teve nova eleição. Uma semana antes pesquisa 
do Acontece indicava a vitória de Rodrigo Casabranca com 62% dos votos, o que 
se confi rmou. Apesar da decisão sacramentada nas urnas, ele não assumiu. A 
jus� ça concedeu liminar ao an� go vice-prefeito, Márcio Cabeça, que segue no 
cargo.

Saúde Mental na 
pauta da Região

Eleições defi nem 
novos rumos do país



O Viaduto do Casqueiro, em Cubatão, virou o foco das atenções com 
uma ‘rachadura’ (deslocamento de módulo) que colocou todo mundo 
em alerta. Defesa Civil, CMT e DER vistoriaram o local e garan� ram 
que não há risco de queda, mas sugerindo atenção e reafi rmando a 
necessidade de que o problema se resolva o mais rápido possível. 
Em Santos, o muro do cemitério da Areia Branca caiu, deixando cai-
xões e ossadas expostas aos olhos de quem passasse na rua. 
O edital que vai escolher a nova empresa do transporte público de 
Cubatão foi publicado e existe a expecta� va de que a nova empresa 
vencedora seja anunciada antes da virada do ano.

A Faculdade de Medicina 
abre as inscrições para o 
ves� bular e o prédio pro-
visório está pronto para 
o início das aulas. 
Na descida da serra de 
bike, uma história chama 
a atenção: uma senhora 
de 65 anos pedala todo 
o trajeto para levar seu 
fi lho ado� vo, que é por-
tador de necessidades 
especiais, para ver o mar 
pela primeira vez.
O viaduto do Casqueiro 
con� nua na pauta, agora, 
um furo de reportagem 
do Acontece alerta para 
a possibilidade de judi-
cialização da correção da 
‘rachadura’ existente, já 
que DER e construtora di-
vergem sobre o contrato.
Na polí� ca cubatense a 
harmonia da relação do 
prefeito com a Câmara 
desafi na, mudando o 
cenário polí� co da cida-
de. Depois de disputa 
acirrada, grupo liderado 
por Roxinho vira a mesa 
e assume a presidência 
para o biênio 2019-2020
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por Roxinho vira a mesa 
e assume a presidência 
para o biênio 2019-2020

Caos no
viaduto

O mês da 
virada de mesa
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Estado libera 
Bom Prato 
 

O Bom Prato de Cubatão 
deve ser inaugurado no 1º 
semestre de 2019, no Jardim São 
Francisco, na antiga Cozinha 
da Comunidade. O governador 
assinou nesta semana o 
Termo de Colaboração com 
a OSC Vidas Recicladas, 
responsável pela implantação e 
administração do Restaurante 
Popular. No local serão servidos 
diariamente 500 cafés da manhã 
por R$ 0,50 e 1200 almoços por 
R$ 1; crianças até 6 anos não 
pagam.

A reforma do prédio será 
feita com recursos do governo 
do Estado e deve custar R$ 1 
milhão. Dos 645 municípios 
do Estado, somente 53 têm o 
restaurante popular.

Estado libera 
Bom Prato 

O Bom Prato de Cubatão 
deve ser inaugurado no 1º 
semestre de 2019, no Jardim São 
Francisco, na antiga Cozinha 
da Comunidade. O governador 
assinou nesta semana o 
Termo de Colaboração com 
a OSC Vidas Recicladas, 
responsável pela implantação e 
administração do Restaurante 
Popular. No local serão servidos 

Notícias do 
Bom Velhinho

Ponte ganha cores do arco íris

Inaugurada em 1941, a primeira grande ponte do Rio 
Cubatão, a Ponte dos Arcos, está sendo totalmente remodelada 
pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Manutenção e Serviços Públicos (Sesep).

A estrutura já passou por um processo de raspagem da 
sujeira acumulada ao longo dos anos e recebeu uma base de 
tinta branca. 

Segundo o secretário Gilvan Guimarães os serviços, que 
devem ser � nalizados ainda este ano estão sendo desenvolvidos 
sem ônus para a Prefeitura, mediante parceria com a empresa 
Alpha, que cedeu mão-de-obra e material.

Pita já tá funcionando 

Após oito anos fechado, o 
Centro Esportivo Pitan a Vila 
Nova foi entregue completamente 
remodelado.

 Houve grandes mudanças em 
relação ao projeto original, para 
garantir melhor segurança, espaço 
e acessibilidade. A cobertura foi 
totalmente reformada; as áreas com 
recalque (principalmente a quadra) 
receberam novo estaqueamento. 
Um novo centro administrativo e 
vestiários foram construídos no 
pavimento térreo. A quadra foi 
ampliada, passando de 16m x 25m 
para 19m x 32m.

O salão de ginástica foi 
aumentado; sanitários e vestiários 
foram adaptados; a rampa externa, 
refeita. Tanto as áreas internas, como 
as externas, ganharam nova pintura 
e os equipamentos esportivos foram 
reformados.

Artes Marciais 
Novidade, o Centro de Artes 

Marciais treinará adolescentes e 
adultos, sem limite de idade, em 
diversas modalidades, fruto de 
emenda impositiva do vereador 
Anderson de Lana.



10 21 de dezembro de 2018 digital.com.br

Re��ita� �� � � �� �n�
Risoto delicioso e prático com as famosas  Batatas Anna

Modo de Preparo
Em uma panela doure o alho e a cebola em um � o 

de azeite. Acrescente o arroz arbóreo Adicione o vinho 
e misture. Adicionar aos poucos o caldo de legumes 
diluído em água. Vá acrescentando o caldo de legumes 
conforme o arroz vai � cando macio.

O arroz arbóreo absorve muito liquido, portanto 
para ter um risoto cremoso e  al dente vá adicionando 
água aos poucos. Ao misturar, mexa sempre para o 
mesmo lado para não quebrar os grãos.

Depois de cozinhar o arroz adicione as frutas secas, 
as nozes e a castanha. Misture. Adicione parmesão 
ralado. Acrescente a manteiga para deixar tudo mais 
cremoso.Ri�ot �

Ingredientes:
Alho Picado – 1 Dente
Cebola Picada – 1/2 Unidade
Vinho Branco – 100ml
Arroz Arbóreo – 1 Xícara de chá
Caldo de Legumes Diluído em 
1 litro de água.

Damascos secos – A gosto
Castanha Picada – A gosto
Nozes – A gosto
Uva passa – A gosto
Parmesão ralado – 50g
Manteiga – 50g

por Nelson Machado Reis

Modo de Preparo
Escolher batatas médias e compridas. 

Descascar e cortar em rodelas � nas 
e regulares (1/2 cm de espessura). 
Mergulhar em água fresca, escorrer e 
secar. Temperar com sal e pimenta-do-
reino branca.

Untar um recipiente de porcelana 
refratária com manteiga clari� cada 
derretida (tenha em torno de 3 colheres 
de sopa). Cubra o fundo completamente 
com as rodelas de batata, formando um 
desenho de � or, sempre sobrepostas. 
Pincele com a manteiga e tempere 
ligeiramente com sal e pimenta-do-reino 
moída na hora. Faça outra camada, 
repetindo o procedimento anterior. 
Prossiga assim, até obter 4 ou 5 camadas 
de batatas. Derrame o restante da 
manteiga e leve ao fogão, em fogo médio 
até iniciar fervura da manteiga. Retire e 
coloque em forno pré-aquecido por 30 
minutos. Deixe até dourar suavemente.

Ingredientes
4 batatas médias
200 g de manteiga clarifi cada
Sal -  A gosto
Pimenta do Reino Branca (a gosto)

Pavê (ou pra cumê) de Sonho de Valsa
por Bruna Ferreira

Ingredientes
2 latas de Leite condensado
2 latas creme de leite
1 litro de leite
4 colheres de amido de milho
1 xícara de cacau em pó (ou 
achocolatado)
1 colher de essência de baunilha
10 sonhos de valsa picado
2 pacotes de bolacha champanhe 
(ou de maisena)

Modo de Fazer
Para o creme de baunilha em uma panela 

acrescente 1 lata de leite condensado, 500 
ml de leite integral e 2 colheres de amido 
de milho, misture até dissolver o amido de 
milho, após esse procedimento ligue o fogo e 
mexa até formar um mingau, retire do fogo, 
acrescente 1 colher de essência de baunilha e 
1 lata de creme de leite sem soro. Reserve.

Para o creme de chocolate em uma panela 
adicione 1 lata de leite condensado, 500 
ml de leite, 2 colheres de amido de milho, 
1 xícara de cacau 50% (ou achocolatado) e 
misture até dissolver o amido, feito isso ligue 
o fogo e mexa até formar um mingau, retire 
do fogo e acrescente 1 lata de creme de leite. 
Reserve.

Montagem
Em uma travessa inicie 

com o creme de baunilha, 
espalhe até formar uma camada 
uniforme. Umedeça a Bolacha 
champanhe e faça uma camada 
com ela. Acrescente o creme de 
chocolate, espalhe e adicione o 
sonho de valsa picado. Repita 
o processo até completar a sua 
travessa. Para decorar coloque 
granulados e bombom sonho 
de valsa por cima. Gelar no 
mínimo por duas horas.

Dica: Esse pavê é uma delícia, mas seu sabor se intensifi ca quando 
é feito de um dia para o outro.

P��� �� S��h� 

�� V�ls�

Batata� A�n�

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

A Família Almeida Consultoria de Imóveis e Administração
deseja a Todos um Feliz Natal e 

um próspero Ano Novo.
Que a paz, o amor e a esperança estejam 
presentes nas casasde cada um de nós. 

Que a prosperidade seja abundante nesse
novo ano que se inicia e que todos 

os sonhos se realizem.
Boas Festas, e obrigado pela preferência, 

esti mados clientes!

3361-4894 / 3372-7409
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por jaque barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

         13 97414-8664         13 97414-8664

Confraternização Altacub

Ação social da Unisa

Com o intuito de pro-
mover o bem estar e 
entretenimento entre 
os associados, a Altacub 
realizou, em grande 
estilo, a 1ª confrater-
nização ‘Vida nova aos 
caminhoneiros', para 
celebrar o fi nal de mais 
um ano.
Com programação ex-
tensa, a festa aconteceu 
no último domingo, na 
Associação Desportiva 
Carbocloro, com música 
ao vivo, diversos sor-
teios, futebol e área de 
lazer com brinquedos 
para a criançada.
No cardápio, as carnes 
preparadas em fogo de 
chão trouxeram um "q" 
a mais para a festa, fa-
zendo todos se deliciar 
com o churrasco. Cerca 
de 400 pessoas esti-
veram no evento entre 
amigos, caminhoneiros 
e familiares. Parabéns 
aos organizadores!

A clínica médica po-
pular Efi caz, reuniu 

os funcionários e 
colaboradores em 

confraternização na 
Churrascaria Ter-

túlia, em Santos. O 
encontro celebrou 

as vitórias de 2018 
e rearfi mou o com-

promisso de união e 
respeito para 2019. 

Na foto, Cinthia da 
Conceição, Severina 
Maria, Daniela Gou-
veia, Alice Gouveia 

e Gustavo Alves

O espírito natalino invadiu o Polo 
Praia Grande da Unisa, e colabo-
radores e funcionários da univer-
sidade foram cheios de amor e 
alimentos, passar uma agradável 
tarde na Aldeia Tekoá Paranapuã.
A ação arrecadou meia tonelada 
de alimentos, mais artigos de 
higiene pessoal, roupas e dezenas 
de pares de chinelo. No sábado 
ensolarado, teve atividades para 
as crianças, apresentação de 
dança e músicas da tribo. Para a 
comitiva que levou os alimentos, 
o saldo de tudo isso é: gratidão. 
Belo gesto

Já virou tradição o festival de futebol Praça Rua 10, na Vila Nova. Todo ano, a galera se reúne em 
clima de muita alegria, reencontro e claro, muita bola no pé. Segundo Alessandro Oliveira, um 
dos organizadores do evento, em 2019 vai acontecer um torneio de inverno na praça. Esse ano, 
os homenageados foram: Jair de Deus e Véio. O time da Fundação São Francisco Xavier - FSFX foi 
o grande campeão do torneio. O time da casa R10, foi o vice e Sem Kerer fi cou em 3º. O artilheiro 
foi Juninho (FSFX) com 5 gols. 

Aconteceu, no Espaço Donizete, a confrater-
nização entre os colaboradores da Terracom. 
Na foto com Deusimar, ao centro, Donizete e 
Kelly parabenizam Deusimar, José Ricardo e 

equipe pela brilhante organização.

No último domingo (16), foi 
realizada a Festa das Nações na 
Av. Nações Unidas, em Cubatão.
A festa foi aberta ao público e 
contava com música ao vivo, 
além de brinquedos para as 
crianças.
A iniciativa foi de um grupo de 
comerciantes do bairro que, 
juntos, resolveram unir o clima 
de festas de fi m de ano para 
proporcionar uma tarde de 
animação!

Nações em festa
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Balanço

1º ano do Hospital de Cubatão

Durante evento na Câmara, 
representantes da Fundação 
São Francisco Xavier (FSFX) 
e Prefeitura de celebraram os 
resultados conquistados, após 
um ano da reabertura do Hos-
pital. Desde que assumiu a 
gestão, a FSFX promoveu me-
lhorias estruturais, investindo 
em modernos equipamentos, 
tecnologia, infraestrutura e 
padrões de segurança e de 
qualidade.

Durante o evento a FSFX 
anunciou mais 40 leitos para 
atendimento SUS, sendo que 
metade começa a atender no 
próximo dia 20 e a outra me-
tade em janeiro.

Segurança jurídica
O Tribunal de Justiça /

SP considerou improcedente 
a Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade apresentada pelo 

MP e que questionava a Lei 
que autorizou a concessão do 
complexo hospitalar e do anti-
go teatro para a FSFX. 

Desta forma não pairam 
mais dúvidas sobre a legiti-
midade da Lei proposta pelo 
Executivo e aprovada por una-
nimidade na Câmara Munici-
pal, garantindo a continuida-
de do atendimento. 

Estrutura
Com mais de 500 cola-

boradores, grande maioria 
moradores de Cubatão, 130 
médicos e equipes multidisci-
plinares, o HC conta com 27 
especialidades e atua nas áreas 
de: internação materno-infan-
til e adulto; UTI Neonatal, pe-
diátrica e adulto; cirurgia geral 
e ortopédica, procedimentos 
de média complexidade, ur-
gência e emergência em obs-

tetrícia, maternidade e apoio 
ao diagnóstico. Além de uma 
série de outros atendimentos 
ambulatoriais e cirúrgicos. 

O HC mantém o Certi� ca-
do “Hospital Amigo da Crian-
ça”, conferido pelo Ministério 
da Saúde aos hospitais que 
cumprem os 10 passos para o 
sucesso do aleitamento ma-
terno, respeitando critérios, 
como o cuidado respeitoso e 
humanizado à mulher duran-
te o pré-parto, parto e o pós-
-parto.

Convênios
O modelo de contrato � r-

mado pela FSFX que visa a 
sustentabilidade do serviço 
desonerando os cofres do Mu-
nicípio, possibilitou o atendi-
mento de conveniados da CB 
Saúde, Intermédica e outros 
convênios. Já a Usisaúde, está 

ampliando a participação no 
mercado e colocou à disposi-
ção planos bastante acessíveis.

Os mutuários da Caixa da 
Previdência de Cubatão que, 
nos últimos ano passaram por 
momentos complicados nos 
últimos anos também .

Novos projetos
A FSFX iniciou os procedi-

mentos para conquistar a cer-
ti� cação ONA nível 1 – que 
avalia a segurança e estrutura.

Já o Programa de Residên-
cia Médica, aprovado pelo 
MEC, inclui: ginecologia e 
obstetrícia, pediatria, ortope-
dia e traumatologia, clínica 
médica e cirurgia geral. 

No início do ano começa 
a funcionar o Centro de alta 
Complexidade com oncolo-
gia, hemodiálise e câmara hi-
perbárica. A reforma do anexo 
hospitalar, com cerca de 1.525 
m², bem como a montagem da 
estrutura de alta complexida-
de, já estão sendo concluídas.

“O Hospital tem registrado indicadores muito positivos que 
demonstram a contribuição com uma assistência cada vez 

mais efetiva e segura. Os resultados re� etem o empenho dos 
bons pro� ssionais que compõem nosso corpo clínico, as-

sistencial e administrativo, a preocupação constante com a 
capacitação dessas equipes e a incorporação de novas tecno-

logias, o que permite oferecer excelência em saúde”.

Abner Moreira de Araújo Júnior;
Superintendente do Hospital

“O convênio entre Prefeitura e a FSFX é uma parceria real 
caracterizada pela transparência e responsabilidade. O 

modelo adotado prevê a autossustentabildade do hospital, 
sem prejudicar a qualidade do atendimento. O modelo 

pioneiro, e de sucesso, está despertando o interesse de pre-
feituras e órgãos de saúde de outras regiões interessados em 
conhecer melhor nossa parceria com a Fundação. Esta foi a 

medida mais importante deste governo a� nal, cuidar com 
excelência e carinho da saúde da população, e ver novos 

cubatenses nascendo num ambiente seguro e humanizado 
é, além de responsabilidade da administração pública, uma 

grande alegria e realização pessoal.
O objetivo de atendimento pleno, democrático e com ex-

celência está sendo alcançado. “A prática de recorrer a 
alguém para ter um bom atendimento, ou das carteiradas, 

� cou de� nitivamente no passado”.

Ademário Oliveiro, Prefeito

O evento
Além do prefeito e representantes da FSFX partici-

param da apresentação o vice-prefeito,  a secretária da 
Saúde, Andrea Pinheiro.e vereadores. 

+ de 1 mil partos

400 mil exames 
(diagnóstico por imagem)

4,5 mil internações

1.100 mil cirurgias

5.100 mil atendimentos 
obstétricos

ATENDIMENTOS 
REALIZADOS
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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 arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: FLÁVIO FERREIRA DA COSTA e JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 29408095 - 
SSP/SP, CPF n.º 27479720890, com 42 anos de idade, natural de JOÃO PESSOA - PB (João 
Pessoa-PB  Livro nº 04, fl s. nº 272, Termo nº 02711), nascido no dia vinte e seis de maio de 
mil novecentos e setenta e seis (26/05/1976), residente na AVENIDA Ferroviária, 2969, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de ORVACIO FERREIRA DA COSTA, desaparecido há 38 
anos e de EDNA EUFLAUSINA FERREIRA DA COSTA, aposentada, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de produção, RG n.º 
30007152 - SSP/SP, CPF n.º 28078534809, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 65, fl s. nº 294, Termo nº 08262), nascida no dia primeiro de junho de 
mil novecentos e setenta e nove (01/06/1979), residente na AVENIDA Ferroviária, 2969, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, pintor, com 
64 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA 
SILVA, domesti ca, com 62 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: SEBASTIÃO JOAQUIM DA SILVA e ALDINA DE JESUS SAN-
TOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, aux. de manutenção, RG n.º 
63153085X - SSP/SP, CPF n.º 78615054487, com 50 anos de idade, natural de CHÃ PRETA - 
AL, nascido no dia trinta e um de março de mil novecentos e sessenta e oito (31/03/1968), 
residente na RUA 7, 201, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, 
falecido há 15 anosViúvo de Maria Lucia de França Ferreira, falecida aos 21/04/2016, 
registro de óbito lavrado às fl s.17, do livro C-63, sob o nº20190, em Cubatão-SP. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 1327987279 - SSP/
BA, CPF n.º 02362548554, com 57 anos de idade, natural de PINDOBAÇU - BA, nascida 
no dia dois de maio de mil novecentos e sessenta e um (02/05/1961), residente na RUA 
7, 201, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de FELICIANO PAULO DOS SANTOS, falecido há 04 anos e 
de BENVINDA ANTONIA DE JESUS, falecida há 03 anos. Divorciada de Isomar Cláudio Pio, 
conforme sentença datada aos 22/11/2017, proferida pela Juíza de Direito Substi tuta da 
Comarca de Pindobaçu-BA, nos autos de nº0000826-59.2010.805.0196. Se alguem sou-
ber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDMILSON PEDRO DA CUNHA e JOSIVALDA 
MARIA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
soldador, RG n.º 507520324 - SSP/SP, CPF n.º 97603007453, com 43 anos de idade, 
natural de ALIANÇA - PE (Aliança, Distrito de Upati ninga - PE  Livro nº 21, fl s. nº 119, 
Termo nº 01045), nascido no dia quatro de abril de mil novecentos e setenta e cinco 
(04/04/1975), residente na RUA São Geraldo, 4614, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi -
lho de COSME PEDRO DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos e 
de MARIA JOSÉ DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, falecida há 02 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 597990396 - SSP/
SP, CPF n.º 02667801482, com 42 anos de idade, natural de ALIANÇA - PE (Aliança, 
Distrito de Upati ninga - PE  Livro nº 20, fl s. nº 86, Termo nº 0128), nascida no dia 
dezoito de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (18/01/1976), residente na 
RUA São Geraldo, 4614, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO MARTINS DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, residente em ALIANÇA - PE e de SEVERINA 
MARIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, falecida há 20 anos. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: ANDERSON RAMOS ARAUJO e DÉBORA ALVES DOS SAN-
TOS KEFRAAUS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG 
n.º 450555616 - SSP/SP, CPF n.º 39459760813, com 30 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão-SP  Livro nº 131, fl s. nº 280, Termo nº 34514), nascido no dia vinte e um 
de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (21/11/1988), residente na Rua Sete de 
Setembro, 285, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ AIRTON RAMOS ARAUJO, falecido 
há 10 anos e de BENEDITA APARECIDA ALVES ARAUJO, falecida há 16 anos . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 351435001 - SSP/SP, CPF 
n.º 38410827859, com 27 anos de idade, natural de ITAPETININGA - SP (Itapeti ninga - 2º 
Subdistrito  Livro nº 58, fl s. nº 15, Termo nº 33142), nascida no dia quatorze de maio de mil 
novecentos e noventa e um (14/05/1991), residente na Rua Sete de Setembro, 285, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de MARIO SERGIO KEFRAAUS, de nacionalidade brasileira, eletri-
cista, com 56 anos de idade, residente em CAMPINAS - SP e de KÁTIA APARECIDA ALVES DOS 
SANTOS KEFRAAUS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 54 anos de idade, residen-
te em ITAPETININGA - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA e JOSEFA ANALIA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 575969088 
- SSP/SP, CPF n.º 10827097867, com 49 anos de idade, natural de PONTA GROSSA - PR 
(Ponta Grossa-PR  Livro nº 123, fl s. nº 135, Termo nº 91547), nascido no dia vinte e oito 
de julho de mil novecentos e sessenta e nove (28/07/1969), residente na Rua Santa Júlia, 
1417, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ CIRILO DA SILVA, falecido há 43 
anos e de NILDA ROSA DA SILVA, falecida há 36 anos . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, camareira, RG n.º 288660705 - SSP/SP, CPF n.º 94533652468, 
com 51 anos de idade, natural de AGRESTINA - PE (Agresti na- PE  Livro nº 2, fl s. nº 
251, Termo nº 2243), nascida no dia nove de julho de mil novecentos e sessenta e sete 
(09/07/1967), residente na Rua Santa Júlia, 1417, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ MANOEL BEZERRA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 80 anos de ida-
de, residente em AGRESTINA - PE e de ANALIA MARIA DA SILVA, falecida há 18 anos. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: EDVALDO SANTIAGO DA CONCEIÇÃO e ROSANA APARECI-
DA DE ALMEIDA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, 
RG n.º 38664283 - SSP/SE, CPF n.º 01783218851, com 59 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascido no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e cinquenta e nove 
(25/01/1959), residente na Rua Quinze de Novembro, 670, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ SANTIAGO DA CONCEIÇÃO, falecido há 25 anos e de MARIETA MARIA DA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivor-
ciado de Rita de Cassia Pereira do Nascimento, conforme sentença datada de 26/04/2004, 
proferida pelo Juiz de Direito da 1ºVara de Assist. Judiciária da Comarca de Aracaju-SE, nos 
autos de nº200330101627.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pro-
fessora, RG n.º 23832732 - SSP/SP, CPF n.º 13389000801, com 46 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 41, fl s. nº 71, Termo nº 31536), nascida no dia vinte e 
sete de julho de mil novecentos e setenta e dois (27/07/1972), residente na Rua Vereador 
Zacheu Queiroz de Souza, 14, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de ROBERTO DE ALMEIDA, 
falecido há 5 anos e de LAURA GONÇALVES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 72 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 Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: GABRYEL DE OLIVEIRA DUARTE LIMA e BEATRIZ GONÇAL-
VES DE SOUZA PINTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico 
de planejamento, RG n.º 430275274 - SSP/SP, CPF n.º 42827422832, com 22 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 199, fl s. nº 80, Termo nº 119968), 
nascido no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e seis (10/04/1996), residente na 
Rua Waldomiro Pereira, 354, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO PEREIRA DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, mecânico, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de CINTHIA DE OLIVEIRA DUARTE, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 47 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente contábil, RG n.º 430316100 - SSP/SP, CPF n.º 44745449860, com 23 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 190, fl s. nº 288, 
Termo nº 115031), nascida no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(27/05/1995), residente na Rua Vereador Paulo Enos Pontes, 168, Vale Verde, Cubatão - 
SP, fi lha de IZAEL DE SOUZA PINTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, professora, com 50 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: RONAILTON TENORIO SILVA e ROSINEIDE MORAES MOURA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, RG n.º 
47026047 - SSP/SP, CPF n.º 38120446844, com 28 anos de idade, natural de AGRESTINA - 
PE (Agresti na- 2ºOfi cio- PE  Livro nº 7, fl s. nº 77, Termo nº 2002), nascido no dia sete de 
julho de mil novecentos e noventa (07/07/1990), residente na Rua das Azaléias, 504, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ VALDIVINO SILVA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
do, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ SILVA TENORIO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 48562655X - SSP/SP, CPF 
n.º 40295801816, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 138, 
fl s. nº 268, Termo nº 37288), nascida no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (12/12/1989), residente na Rua das Azaléias, 504, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ RENATO MOURA, falecido há 5 anos e de NIVIA DE MORAES LUIZ, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: WILDES DE JESUS SILVA e AMANDA CHRIS-
TINA LAGE AMBIRES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
Operador de Terminal, RG n.º 563653504 - SSP/SP, CPF n.º 42342829876, com 25 
anos de idade, natural de UBATÃ - BA (Ubatã-BA  Livro nº 22, fl s. nº 243, Termo nº 
24829), nascido no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e três 
(01/10/1993), residente na RUA João Pessoa, 585, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de 
WILSON MEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos 
de idade, residente em UBATÃ - BA e de EDNA SANTOS DE JESUS, falecida há 1 
ano e 6 meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pro-
fessora, RG n.º 484550251 - SSP/SP, CPF n.º 41689873884, com 25 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 175, fl s. nº 041, Termo nº 
105632), nascida no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa e 
três (29/09/1993), residente na RUA João Pessoa, 585, Vila Nova, Cubatão - SP, fi -
lha de EDSON CARLOS AMBIRES, falecido há 9 anos e de SAMARA CHRISTINA LAGE 
AMBIRES, de nacionalidade brasileira, professora, com 52 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 07 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: SIDNEY RAFAEL SOUZA e RENATA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, segurança, RG n.º 32206739X - SSP/
SP, CPF n.º 30354837877, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
vinte e dois de março de mil novecentos e oitenta e dois (22/03/1982), residente na Rua 
do Alojamento, Caminho 01, 5, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ CARLOS DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA LUCIA RAFAEL SOUZA, falecida há 15 anosDivorciado de Eliane Pereira da Silva, 
conforme sentença datada de 27/08/2012, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara Cívil 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº31/12.. Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, diarista, RG n.º 325679538 - SSP/SP, CPF n.º 26571225824, com 41 
anos de idade, natural de MOGI DAS CRUZES - SP (Mogi das Cruzes  Livro nº 5, fl s. nº 218, 
Termo nº 8921), nascida no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e setenta e 
sete (24/10/1977), residente na Rua Jacinto Rodrigues Ferreira, 23, altos, Vila São José, 
Cubatão - SP, fi lha de JOVINO ROSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 76 anos de idade, residente em MOGI DAS CRUZES - SP e de MARINA RODRIGUES DA 
SILVA, falecida há 29 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: RAFAEL PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA e MIRELLA FORTUNA-
TO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista, RG n.º 
42818906 - SSP/SP, CPF n.º 42397941880, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (05/01/1994), resi-
dente na RUA Manoel Couto Sobrinho, 44, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de IVAN AL-
VES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROSILENE PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
professora, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, assistente fi nanceira, RG n.º 404124276 - SSP/SP, CPF n.º 
44258785822, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de 
maio de mil novecentos e noventa e seis (31/05/1996), residente na RUA Arthur Bernardes, 
490, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de SILVANIA FORTUNATO DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: MATHEUS ALVES DOS SANTOS e GISLAINE MOURA DA 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de manuten-
ção, RG n.º 457135700 - SSP/SP, CPF n.º 47353419865, com 21 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 183, fl s. nº 18, Termo nº 54948), nascido no dia 
dezesseis de maio de mil novecentos e noventa e sete (16/05/1997), residente na Rua 
Sete de Setembro, 970, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JORGE MARQUES DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, motorista, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de RAILDA ALVES DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
balconista, RG n.º 459012216 - SSP/SP, CPF n.º 46387589835, com 21 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 183, fl s. nº 271, Termo nº 55201), nascida 
no dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa e sete (18/07/1997), residente na 
Rua Sete de Setembro, 970, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de EDILSON GOMES DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, caseiro, com 46 anos de idade, residente em IPOJUCA - PE e 
de ROZANGELA MARIA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 36 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 Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 08 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: MANUEL JOAQUIM DE OLIVEIRA e RUTH APARECIDA DA 
NEVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, comerciante, RG n.º 
555029992 - SSP/SP, CPF n.º 14982978468, com 64 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DA 
COROA GRANDE - PE, nascido no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e cinquenta 
e quatro (22/06/1954), residente na Avenida Principal, Caminho das Neves, 721, Vila es-
perança, Cubatão - SP, fi lho de BENEDITO JOAQUIM DE OLIVEIRA, falecido há 15 anos e de 
BENEDITA MARIA DA LUZ, falecida há 15 anosDivorciado de Inalda Alves de Lima, conforme 
sentença datada de 10/11/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara do Foro de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº0003026.69.2013.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 200583086 - SSP/SP, CPF n.º 06634829845, com 
55 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia três de julho de mil novecentos e 
sessenta e três (03/07/1963), residente na Avenida Principal, Caminho das Neves, 721, Vila 
esperança, Cubatão - SP, fi lha de BENEDICTO DAS NEVES, falecido há 30 anos e de ZENAIDE 
MARIA APARECIDA DAS NEVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 75 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Divorciada de Ronaldo Gonçalves Vieira, conforme sentença 
datada de 28/07/2006, proferida pelo Juiz de Direiro da 2ªVara desta Comarca, nos autos 
de nº706/06. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO SILVA e JEANE APARECIDA DE 
OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 
17603354 - SSP/SP, CPF n.º 11135633894, com 50 anos de idade, natural de LIMOEIRO 
- PE (Limoeiro-PE  Livro nº 74, fl s. nº 36, Termo nº 35694), nascido no dia dezessete 
de abril de mil novecentos e sessenta e oito (17/04/1968), residente na Rua Manuel 
Mathias de Souza, 201, bloco G3, apt.13, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ BARBOSA 
DA SILVA, desaparecido há 30 anos e de MARGARIDA SEVERINA DE ARAÚJO SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, gari, RG n.º 344484609 - SSP/SP, CPF 
n.º 30199398879, com 37 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 24º 
Subdistrito - Indianópolis  Livro nº 84, fl s. nº 18, Termo nº 46004), nascida no dia vinte e 
seis de abril de mil novecentos e oitenta e um (26/04/1981), residente na Rua Manuel 
Mathias de Souza, 201, bloco G3, apt.13, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO DE 
ASSIS DE OLIVEIRA, falecido há 17 anos e de MARIA CILEIDE DE LIMA OLIVEIRA, de na-
cionalidade brasileira, gari, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: LUCIO RODRIGUES JÚNIOR e LARISSA CRISTINA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 46017393 - 
SSP/SP, CPF n.º 39455040824, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 134, fl s. nº 138, Termo nº 35566), nascido no dia vinte de abril de mil novecentos 
e oitenta e nove (20/04/1989), residente na RUA Cubatão, 33, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, 
fi lho de LUCIO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SEVERINA PEREIRA CHAVES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 423895643 - SSP/SP, CPF n.º 23649247828, com 
22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 201, fl s. nº 02, 
Termo nº 121005), nascida no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e noventa e seis 
(26/06/1996), residente na RUA Cubatão, 33, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de MARCIO 
DONIZETI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 59 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, 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 Serventi a 
e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: SAMUEL FERNANDES DA COSTA e SUZANA PATRICIA ALVES 
PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 
169564319 - SSP/SP, CPF n.º 05578125859, com 54 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 412, fl s. nº 62, Termo nº 148.345), nascido no dia três de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro (03/12/1964), residente na RUA dos Gi-
rassóis, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ERNANI FERNANDES DA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 2 anos e de JURACY LUIZA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
falecida há 35 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 288661953 - SSP/SP, CPF n.º 27027249812, com 45 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 464, fl s. nº 191, Termo nº 211121), nascida no dia 
vinte e quatro de novembro de mil novecentos e setenta e três (24/11/1973), residente 
na RUA dos Girassóis, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de LUCENALVA APARECIDA ALVES 
PEREIRA, de nacionalidade brasileira, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALEX SANTOS CRUZ e FERNANDA PEREIRA DOS SAN-
TOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, Supervisor de ti , RG n.º 
34508798 - SSP/SP, CPF n.º 30005661803, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 81, fl s. nº 62, Termo nº 14398), nascido no dia quinze de julho de mil 
novecentos e oitenta e um (15/07/1981), residente na RUA Francisco da Costa, 267, Casa 
2, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de JUCELINO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, 
açougueiro, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO CARMO 
SANTOS CRUZ, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG 
n.º 21434289X - SSP/SP, CPF n.º 30365468800, com 39 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 35, fl s. nº 289, Termo nº 22655), nascida no dia 
vinte e dois de junho de mil novecentos e setenta e nove (22/06/1979), residente na RUA 
Francisco da Costa, 267, Casa 2, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de GILENO SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, falecido há 8 anos e de NEUMA PEREIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: IVAN MARCIO SILVA ARAÚJO e CLEISIANE ARAUJO GAR-
CIA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de agosto de mil novecentos e 
oitenta e nove (20/08/1989), residente na Rua Arquiteto Dejalma Fontes de Souza, 31, 
Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de ADILSON ARAÚJO DE MELO, de nacionalidade brasileira, 
caminhoneiro, residente em Cubatão - SP e de MARLEIDE SILVA DE MELO, de naciona-
lidade brasileira, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, solteira, auxiliar 
administrati vo, com 34 anos de idade, natural de SANTARÉM - PA, nascida no dia vinte e 
seis de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (26/11/1984), residente na Rua 
Silvério Sirotheau Corrêa, 1063, Centro, SANTARÉM - PA, fi lha de JOSE RAIMUNDO PITA 
GARCIA, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, com 65 anos de idade, 
residente em SANTARÉM - PA e de HOZANA DE ARAÚJO GARCIA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em SANTARÉM - PA. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram 
os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MATHEUS ALCALÁ SILVA e LETICIA 
MARQUES CAJAÍBA FALCÃO. Sendo a pretendente, 
fi lha de IVERALDO MARINHO FALCÃO, aposentado, 
com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA FATIMA MARQUES CAJAÍBA FALCÃO, do 
lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa 
Local.

Cubatão, 08 de novembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresen-
taram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: AUGOSTINHO TELES 
DOS SANTOS e CLELIA REGINA DIAS DOS SAN-
TOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, RG n.º 220995485 - SSP/SP, CPF n.º 
10919470823. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira RG n.º 208217290 - SSP/SP, CPF 
n.º 15896290861. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e pu-
blicado 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 arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: ALMIR ALVES e ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista de manutenção, RG n.º 
22499448 - SSP/SP, CPF n.º 10408441895, com 49 anos de idade, natural de CENTENÁRIO 
DO SUL - PR, nascido no dia dezoito de junho de mil novecentos e sessenta e nove 
(18/06/1969), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, bl.3, apto.42, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, fi lho de JORGE FERMIANO ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 80 anos de idade, residente em MATÃO - SP e de LUZIA DO PRADO ALVES, falecida há 
4 anosDivorciado de Ana Paula Cruz dos Santos, conforme sentença datada de 09/10/2018 
proferida pela Juiza de Direito do CEJUSC da Comarca de Matão-SP nos autos de processo  
nº00048977320188260347. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
técnica de enfermagem, RG n.º 30975549 - SSP/SP, CPF n.º 30096249803, com 39 anos de 
idade, natural de DUQUE DE CAXIAS - RJ, nascida no dia trinta de março de mil novecentos 
e setenta e nove (30/03/1979), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, bl.3, apto.42, 
Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ JOÃO DOS SANTOS, encarregado de obras, 
com 65 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de CREUZA CRUZ DOS SANTOS, 
telefonista aposentada, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de 
Almir Alves, conforme sentença datada de 09/10/2018 proferida pela Juiza de Direito do 
CEJUSC da Comarca de Matão-SP nos autos de processo  nº00048977320188260347 Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 12 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: DANILO DA SILVA VIEIRA e MÔNICA DA SILVA FERREIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, frenti sta, RG n.º 39761258 - 
SSP/AL, CPF n.º 12563262402, com 22 anos de idade, natural de Major Izidoro - AL (Major 
Izidoro-AL  Livro nº 01, fl s. nº 1046, Termo nº 1046), nascido no dia trinta de outubro de 
mil novecentos e noventa e seis (30/10/1996), residente na Rua Caminho Santa Barbara, 
561, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL MESSIAS VIEIRA, de nacionalidade 
brasileira, gari, com 40 anos de idade, residente em Major Izidoro - AL e de DAMIANA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 40130762 - 
SSP/AL, CPF n.º 11758531436, com 19 anos de idade, natural de ATALAIA - AL (Atalaia-AL  
Livro nº 38, fl s. nº 371, Termo nº 40748), nascida no dia dezenove de abril de mil novecen-
tos e noventa e nove (19/04/1999), residente na Rua Caminho Santa Barbara, 561, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO FERREIRA, falecido há 13 anos e de JOSEFA 
MARIA DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, resi-
dente em ATALAIA - AL. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: ABDIAS HUMBERTO GOMES DA SILVA e IRANEIDE PEREIRA 
GOMES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG 
n.º 338771979 - SSP/SP, CPF n.º 30870621890, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP (Cubatão-SP  Livro nº 88, fl s. nº 268, Termo nº 17390), nascido no dia dois de maio de mil 
novecentos e oitenta e dois (02/05/1982), residente na RUA Caminho dos Pilões, 963, Pilões, 
Cubatão - SP, fi lho de ABDIAS GOMES DA SILVA, falecido há 21 anos e de MARIA DE LOURDES 
GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domésti ca, RG n.º 
599533547 - SSP/SP, CPF n.º 06894731411, com 35 anos de idade, natural de LIMOEIRO - PE 
(Limoeiro-PE  Livro nº 21, fl s. nº 229, Termo nº 24059), nascida no dia vinte e cinco de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e três (25/10/1983), residente na RUA Caminho dos Pilões, 
963, Pilões, Cubatão - SP, fi lha de SANDOVAL GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 58 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA JOSÉ PEREIRA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 56 anos de idade, residente em LI-
MOEIRO - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: LEANDRO FELIPE SILVA DE JESUS e ELISANGELA 
APARECIDA FAUSTINO PARANHOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico em logisti ca, RG n.º 356351166 - SSP/SP, CPF n.º 23221820879, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 140, fl s. nº 390, Termo 
nº 38206), nascido no dia dois de maio de mil novecentos e noventa (02/05/1990), 
residente na RUA Heitor de Oliveira Santos, 72, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ ROBERTO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, soldador, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de JOCINEY DA SILVA DE JESUS, de nacionalidade 
brasileira, falecida há 5 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, técnica de segurança, RG n.º 256182255 - SSP/SP, CPF n.º 15919836814, com 45 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 138, fl s. nº 133, Termo nº 
32585), nascida no dia doze de abril de mil novecentos e setenta e três (12/04/1973), 
residente na RUA Heitor de Oliveira Santos, 72, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, 
fi lha de GERALDO DE OLIVEIRA PARANHOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 16 
anos e de MARIA DO CARMO FAUSTINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Pedro de Souza 
Santos Castro conforme sentença datada de 03/05/2005 proferida pela Juiza de Direito 
da 1ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº381/05  Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALCIONEI VIEIRA GONÇALVES e SAMARA MELO 
GRIGOLO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista 
carreteiro, RG n.º 1183186 - SSP/SC, CPF n.º 45522766972, com 55 anos de idade, 
natural de GAROPABA - SC, nascido no dia quatorze de outubro de mil novecentos e 
sessenta e três (14/10/1963), residente na Avenida Doutor Fernando Costa, 813, Vila 
Couto, Cubatão - SP, fi lho de ALDUINO MARCOS GONÇALVES, falecido há três anos e 
meio e de MARIA VIEIRA GONÇALVESDivorciado de Lucemar José Machado conforme 
sentença datada de 13/10/2011 proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca 
de Imbituba-SC. nos autos de nº030.11.002980-1. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 572838876 - SSP/SP, CPF n.º 00005687918, com 
39 anos de idade, natural de VACARIA - RS (Vacaria-RS  Livro nº 13, fl s. nº 52, Termo 
nº 4903), nascida no dia quatorze de novembro de mil novecentos e setenta e nove 
(14/11/1979), residente na Avenida Doutor Fernando Costa, 813, Vila Couto, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ GRIGOLO, motorista carreteiro, com 69 anos de idade, residente em 
ARARANGUÁ - SC e de BAMBINA MARCOLINA MELO GRIGOLO, do lar, com 74 anos 
de idade, residente em ARARANGUÁ - SC. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publi-
cado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: FABIANO RAIMUNDO e ELIELZA FAUSTINO 
DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, RG n.º 341582426 - SSP/SP, CPF n.º 32221340817, com 35 anos 
de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 138, fl s. nº 197, Ter-
mo nº 108201), nascido no dia onze de abril de mil novecentos e oitenta e três 
(11/04/1983), residente na Rua São Clóvis, 65, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lho de JOÃO RAIMUNDO, falecido há 3 anos e de PALMIRA MARIA RAIMUNDO, 
falecida há 3 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
cuidadora, RG n.º 372466126 - SSP/SP, CPF n.º 41900311860, com 39 anos de 
idade, natural de CAMPINA GRANDE - PB, nascida no dia primeiro de agosto de mil 
novecentos e setenta e nove (01/08/1979), residente na Rua São Clóvis, 65, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de HELENO FAUSTINO DA SILVA, falecido há 3 anos 
e de EXPEDITA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: GARY ROBSON CARVALHO e GLEIDE SABINO DOS 
SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar cartorário, 
RG n.º 7385849 - SSP/MG, CPF n.º 98382969615, com 44 anos de idade, natural de 
UBERABA - MG (Uberaba-MG  Livro nº 124, fl s. nº 162, Termo nº 55756), nascido no dia 
trinta de agosto de mil novecentos e setenta e quatro (30/08/1974), residente na Rua 25 
de dezembro, 696, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ZIRLEI ALVES CARVALHO, do lar, com 
60 anos de idade, residente em ARAXÁ - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente social, RG n.º 234651325 - SSP/SP, CPF n.º 16243527824, 
com 47 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 448, fl s. 
nº 222, Termo nº 192089), nascida no dia oito de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e um (08/02/1971), residente na Rua 25 de dezembro, 696, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lha de SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 80 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de TERESA SABINO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 77 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: GERLAN SANTOS e CRISTINA DOS SANTOS SEBAS-
TIÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 
576446786 - SSP/SP, CPF n.º 05525388502, com 34 anos de idade, natural de SANTA 
LUZIA - BA (Santa Luzia  Livro nº 39, fl s. nº 110, Termo nº 9865), nascido no dia seis de 
agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (06/08/1984), residente na RUA Santo 
Antonio de Pádua, 47, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de ISRAEL SOUZA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, motorista, residente em SANTA LUZIA - BA e de ANGELA 
MARIA DE JESUS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, residente em SANTA 
LUZIA - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de lim-
peza, RG n.º 353952916 - SSP/SP, CPF n.º 33558524810, com 37 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 174, fl s. nº 90, Termo nº 38164), 
nascida no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e um (29/07/1981), 
residente na RUA Santo Antonio de Pádua, 47, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ 
ROBERTO SEBASTIÃO, de nacionalidade brasileira, funileiro, residente em UBERABA - 
MG e de MARILIA DE JESUS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de lim-
peza, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 15 de dezembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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“

“Tivemos um excelente engajamento 
dos alunos neste curso, o que refl ete 
a autoes� ma dos trabalhadores em se 
preparar para futuras vagas de emprego. 
Os cursos em NRs iniciam uma série de 
capacitações que a Prefeitura oferece-
rá aos trabalhadores da cidade. Desta 
forma, a mão de obra local contará com 
mais um diferencial no currículo.”

Marcos Espirito Santo
Secretário de Desenvolvimento 

e Emprego/PAT Cubatão

“A parceria entre o Condomínio Industrial e a Prefeitura no 
fomento da qualifi cação profi ssional da cidade é uma das 

premissas do planejamento estratégico da Agenda 21. A 
Indústria avança com boas expecta� vas para os próximos 
anos, num mercado que exige cada vez mais profi ssionais 
capacitados e resilientes. O Cide/Ciesp, junto à Prefeitura, 
está em busca de novas indústrias de transformação para 
a cidade, que, certamente, contará com os trabalhadores 
locais, es� mulando o comércio. Por isso, adquiramos co-

nhecimento e estejamos aptos para as oportunidades”.

Valmir Ramos Ruiz, gerente 
do Cide/Ciesp Cubatão

Com o objetivo de capa-
citar a mão de obra local em 
diversos cursos exigidos pela 
legislação vigente no merca-
do, sessenta e cinco trabalha-
dores de Cubatão foram cer-
ti� cados em cursos gratuitos 
de Segurança e Medicina do 
Trabalho. Os treinamentos 

Trabalhadores recebem treinamentos
em Normas Regulamentadoras

F����: D��������� PMC

são uma inciativa do Centro 
de Integração e Desenvolvi-
mento (Cide) e Prefeitura de 
Cubatão / PAT, com apoio do 
Ciesp – regional Cubatão. 

Durante seis dias de trei-
namentos, ministrados pelas 
empresas Self Seg, Treinar e 
Lacerda foi apresentado con-

teúdo programático voltado 
às Normas Regulamentado-
ras (NRs): 6 – Equipamento 
de Proteção Individual (EPI); 
23 – Proteção Contra Incên-
dios; 33 – Segurança e Saúde 
nos Trabalhos em Espaços 
Con� nados; e 35 – Trabalho 
em altura. As NRs são obri-
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Indústria

Em mais uma abordagem de-
corrente do programa Cubatão 
- A Fábrica de Oportunidades o 
Cide, com apoio do Ciesp/Cuba-
tão, está promovendo o Polo nas 
principais Câmaras de Comércio 
do Mundo, instaladas no Brasil. 
O objetivo é destacar, nestes en-
contros, os diversos motivos para 
que indústrias multinacionais 
de transformação se instalem no 
maior Polo Industrial da América 
Latina.

Para o gerente do Cide e Ciesp 
Cubatão, Valmir Ramos Ruiz, re-
presentante das instituições nas 
reuniões com as Câmaras, os en-
contros estão proporcionando a 
visibilidade  esperada. “As Câma-
ras têm demonstrado interesse 
em conhecer mais as oportunida-
des de negócio que Cubatão tem 
a oferecer. O Cide e Ciesp Cuba-
tão, em sintonia com a  Prefeitu-
ra, comunidades e outros órgãos, 
estão trabalhado intensamente 
para atrair investimentos, obje-
tivando a geração de emprego e, 
consequentemente, fomento ao 
comércio local”, sentenciou Ruiz.

Cide apresenta ‘Fábrica de Oportunidades’

Condomínio projeta 
Polo no cenário 
internacional

Com objetivo de atrair novas indústrias de transformação para a cidade, Cide apresenta os 11 motivos para 
investir em Cubatão, nas principais Câmaras de Comércio do mundo, instaladas no Brasil

Câmaras de Comércio
Braço não governamental de fo-

mento ao comércio internacional, as 
Câmaras de Comércio são sociedades 
civis, sem � ns lucrativos que  promo-
vem, no Brasil, segmentos dos países 
que representam, entre eles: indús-
tria, comércio, turismo e cultura. 

Quatro delas Já foram visitadas 
pelo até o momento: câmaras da 
China, Espanha, Japão e França. O 
cronograma já conta com novas re-
uniões pré-agendadas.

O Polo Industrial de Cubatão começa a passar por algumas mudanças impactadas 
pela criação do ‘condomínio industrial’, lançado em 23 de março deste ano. Oportu-
namente, o programa aproveita os sinais da retomada do desenvolvimento econômico 
do País para atrair novos empreendimentos para a cidade.

Com essa nova política, as indústrias poderão trabalhar de forma integrada e 
desenvolvendo projetos que bene� ciem o Polo Industrial de Cubatão, como um todo. 
“Esta integração vai trazer benefícios importantes, com projetos como o de trans-
porte compartilhado e o banco de resíduos, por exemplo. O objetivo é trazer resul-
tados operacionais, � nanceiros e sustentáveis mais signi� cativos para cada empresa 
e, consequentemente, para o Polo”, argumenta o diretor do Cide/Ciesp,Valdir Cao-
bianco. O executivo destaca o avanço, considerando a necessidade de oferecer gestão 
industrial compartilhada, explorando convenientemente o potencial das sinergias 
entre as empresas associados, de forma mais estruturada, missão que está em plena 
conformidade com  a � nalidade para qual o Cide foi criado.

“É através da soma de esforços  
que os desafi os dentro e fora das 
organizações são superados. E 
o Cide tem exercido esse papel, 
de aglu� nar forças e iden� fi car 
oportunidades de sinergia entre 
as indústrias do Polo Industrial de 
Cubatão. Passamos  por momen-
tos desafi adores que nos torna-
ram ainda mais unidos e fortes. 
Juntas, as indústrias do Polo reco-
lhem quase 1 bilhão em impostos 
e geram 15 mil empregos. É com 
esta pujança e num momento que 
temos sinais de retomada econô-
mica, que precisamos con� nuar 
focados na geração de resultados, 
que nos permitam manter o com-
promisso com o desenvolvimento 
de Cubatão e região

SERGIO LEITE  
PRESIDENTE DA USIMINAS

Parceria e compar� lhamento 
é pressuposto fundamental para 
qualquer organização que alme-
ja lutar por sua sobrevivência nos 
dias atuais. A Petrocoque apoia 
integralmente e reconhece o Cide 
como esse vetor para nossas in-
dústrias localizadas no Polo de 
Cubatão”

MÁRIO JORGE DA SILVA
DIR. PRES. DA PETROCOQUE

Estou em Cubatão há 16 anos 
e este é um sonho muito an� go: 
ver nossas empresas em sinergia. 
Atuar em conjunto, por meio do 
Cide, é garan� r força e ganho para 
todos.

Graças à nossa experiência 
bastante posi� va na Bahia, onde 
a Unigel é parte do Comitê Indus-
trial de Camaçari (Cofi c), podemos 
contribuir ao expor os ganhos reais 
desta atuação sinérgica. Sou um 
grande incen� vador e essa nova 
realidade é um sonho realizado.

JOSÉ ROBERTO HELENO 
MARQUIS

DIR. IND. DA CBE/UNIGEL

Tenho vivenciado a atuação 
do Cide desde seu início e estou 
certo de que esta mudança de 
gestão com a visão do Polo como 
um condomínio de empresas está 
sendo uma mudança de sucesso. 
Existe muita sinergia com infi ni-
tas oportunidades para melhorar 
a compe� � vidade das empresas, 
bem como a excelência operacio-
nal das indústrias. E consequen-
temente maior sustentabilidade 
e maior potencial para geração de 
empregos. O Polo de Camaçari, 
por exemplo, já vem atuando há 
muito tempo desta forma.

Acredito que nossos colabora-
dores e autoridades estão capaci-
tados para implantar este modelo 
de gestão. Parabenizo e apoio a 
inicia� va    

RONALDO SILVA DUARTE
PRES. DA BIRLA CARBON BRASIL

O conceito de condomínio 
industrial traz em si a ideia de 
racionalização e maximização de 
recursos e a� vos que muitas vez-
es são sub aproveitados. Há uma 
tendência natural de aumento 
de compe� � vidade na cadeia de 
valor  com impacto posi� vo para 
empresas e sociedade

ANIBAL DO VALE
PRES. DA UNIPAR CARBOCLORO

A CMOC Internacional do Bra-
sil acredita no desenvolvimento 
sustentável, onde empresa e co-
munidade crescem juntas . O Polo 
Industrial de Cubatão é um exem-
plo de que é possível combinar 
produtos com efi ciência, respeito 
ao meio ambiente e contribuição 
à sociedade. O aumento das ini-
cia� vas de integração e sinergia 
entre as indústrias resulta em 
um diferencial capaz de agregar 
valor aos negócios, reduzir custos 
e gerar novos inves� mentos, que 
benefi ciam a todos.

MARCOS STELZER
DIRETOR EXECUTIVO CMOC

Empresas se unem e criam gestão compartilhada e ambiente atrativo para instalação de novas empresas. 
Enquanto o Cide mostra ao mundo o potencial da cidade, Prefeitura se compromete a dar incentivos fi scais
e desburocratizar 2,5 milhões de m2 de áreas disponíveis, em ambiente ideal para as grandes indústrias.

Valmir Ruiz durante explanação na Câmara do Comércio 
e Indústria Japonesa do Brasil

CIDE
Centro de Integração e Desenvol-

vimento Empresarial - Cide, criado 
inicialmente para representar as in-
dústrias de Cubatão, no âmbito local, 
foi instalado no � nal da década de 80, 
com objetivos claramente de� nidos: 
suporte para ações ambientais à época 
protagonizadas pela indústria local e 
que resultaram no título da Onu ‘Cida-
de Símbolo de Recuperação Ambien-
tal’; e promover a relação da indústria 
com a comunidade. A missão à época 
liderada por Decio de Paula Leite No-
vaes (que dá nome ao Sesi de Cuba-
tão), foi cumprida com sucesso. Hoje 
o Cide tem uma nova missão: viabili-
zar o Condomínio Industrial para dar 
uma gestão integrada para questões 
locais e mostrar para o mundo o que 
‘Cubatão Fábrica de Oportunidades’, 
tem para oferecer e, assim atrair novos 
empreendimentos.   

Novas indústrias
Para viabilizar o ‘Condomínio’, o CIDE está 

promovendo o trabalho conjunto entre as empre-
sas associadas. Essa troca de informações e a bus-
ca conjunta para solução dos problemas comuns 
das indústrias é de vital importância no projeto, 
que serve também de vitrine para atração de no-
vas empresas.

A entidade se posiciona como principal inter-
locutor entre as indústrias, órgãos públicos, ins-
tituições e comunidade, criando sinergia entre 
todos os que estão envolvidos no processo, com 
o objetivo de alavancar a retomada do desenvol-
vimeno local.

A Prefeitura Municipal, em parceria ao Cide e 
Ciesp Cubatão, oferecerá incentivos � scais aos no-
vos industriais de grande porte para se instalarem 
no Polo. O governo municipal também trabalha 
a desburocratização do processo para instalação 
de indústrias de transformação, como forma de 
atrair e acelerar o processo de expansão. Já foram 
mapeados 2,5 milhões de metros quadrados de 
áreas livres, ideais para abrigar a grande indústria

Peculiaridades
Em seu site e em abordagens com inves-

tidores o Cide disponibiliza ‘11 motivos para 
investir em Cubatão’, revelando as condições 
ideais que a cidade disponibiliza.

Em destaque o peculiar potencial logís-
tico com abundância de água e energia, tele-
comunicações de qualidade, malha logística e 
ligação estratégica: entre o porto de Santos e a 
capital paulista.

As novas oportunidades são representadas 
principalmente pela facilidade de obtenção das 
matérias-primas, sem grande custo de trans-
porte. Isso é possível porque grandes fábricas 
estão na vizinhança, considerando que o Polo 
de Cubatão oferece interação entre os princi-
pais segmentos da indústria de transformação: 
química, petroquímica, logística, fertilizantes 
e siderurgia. É evidente a grande vantagem 
competitiva, ao facilitar entrega e otimizar 
custos, barateando o processo produtivo e, 
portanto, facilitando a venda do produto � nal 
nos competitivos mercados internacionais.

Valdir José Caobianco, diretor executivo do Cide

Site dá visibilidade 
ao Polo

A Indústria 4.0 está cada vez mais presente em 
nossos processos e sabemos sobre os efeitos posi-
� vos da inovação. O nosso site é um grande passo 
para nos comunicarmos com diferentes públicos na 
internet e, esta estratégia, aliada às ações da Agen-
da 21, trará um maior reconhecimento do nosso 
Condomínio Industrial em outras regiões, impulsio-
nando a oportunidade de trazermos mais indústrias 
de transformação para Cubatão, gerando emprego e 
fomentando o comércio local”.

Raul Elias Pinto, diretor executi vo do Cide.

Com o objetivo de in-
centivar a atração de novos 
investidores e estimular a 
ampliação dos negócios já 
existentes, o Centro de In-
tegração e Desenvolvimento 
(Cide) lançou seu site, dis-
ponibilizando informações 
completas sobre o Polo In-
dustrial de Cubatão.

A plataforma apresenta 
conteúdos sobre a entidade, 
suas empresas associadas, a 

atuação de suas comissões 
técnicas, projetos, história e 
notícias sobre Condomínio 
Industrial da cidade.

O site traz visibilidade ao 
Polo de Cubatão para outros 
locais do Brasil e mundo e 
proporciona a novos investi-
dores, principalmente os de 
indústria de transformação, 
o conhecimento sobre todos 
os benefícios que o muni-
cípio pode oferecer para a 

instalação de seus ativos. A 
iniciativa faz parte da cam-
panha Cubatão – A Fábri-
ca de Oportunidades, em 
parceria com a Prefeitura 
Municipal, para atração de 
novos investimentos para 
Cubatão.

O diretor executivo 
do Cide, Raul Elias Pinto, 
reforça que a ferramenta 
trará novos olhares para a 
Cidade. 

PARA CONHECER O NOVO SITE 
DO CIDE, ACESSE 

WWW.POLOCIDE.COM.BR

gatoriamente praticadas pelas 
empresas públicas e privadas, 
que possuam empregados re-
gidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), de 
acordo com o Ministério do 
Trabalho.

Toda a ação vai ao encon-
tro do tema “Quali� cação 

Pro� ssional” da Agenda 21 
– A Cidade que queremos em 
2020, cujo o compromisso é 
promover o desenvolvimento 
sustentável no município e, 
consequentemente, na Baixa-
da Santista. 

Os certi� cados foram en-
tregues durante cerimônia na 

Câmara Municipal.
Estiveram presentes o se-

cretário de Desenvolvimento e 
Emprego/PAT Cubatão, Mar-
cos Espirito Santo, o gerente 
do Cide/Ciesp Cubatão, Val-
mir Ramos Ruiz, e o supervi-
sor do PAT Cubatão, Rogério 
Vieira.


