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Mais um bairro de 
Cubatão será extinto

Depois do Jardim 
São Marcos e do Morro 
do Marzagão, agora a 
Água Fria é o próximo 
bairro da cidade a ser 
completamente trans-
ferido de local. 

De acordo com o Go-
verno do Estado cerca 
de 700 famílias deve-
rão ser retiradas para 
novas unidades até o 
início do próximo ano. 

A maior preocupa-

ção das autoridades é 
com o período de chu-
vas de verão. 

Em fevereiro de 2013 
praticamente todo o 
bairro ficou submerso 
com o transbordamen-

to do rio Cubatão. De-
pois da enchente  cerca 
de 300 famílias foram 
retiradas e recebem 
auxílio aluguel de R$ 
300 do Estado e mais 
100 da Prefeitura. 05

Guarujá e Cubatão se preparam 
para faculdades em 2015

medicina

Implantação dos 
cursos foi autorizada 
está semana pelo mi-
nistro da saúde Arthur 
Chioro. Prefeitos de 

São Vicente e Bertioga 
apoiam escolha. 

Mauro Orlandini e 
Maria Antonieta se 
unem para disponi-

bilizar estruturas da 
rede pública de saúde 
para receber os futu-
ros médicos residentes 
em  aulas práticas. Em 

Hospital Santo Amaro, em Guarujá, foi aprovado 
em todos os quisitos para receber residência

Prefeitura de Cubatão já havia decidido incluir o 
Teatro inacabado em equipamento de saúde 

Novas  moradias na 
Baixada Santista

Em Guarujá, prefeita 
assina contrato para 
construção de casas 
pelo Programa Minha 
Casa Minha Vida. 05

Santos desapropria 
terrenos no Estradão 
a Zona Noroeste para 
construção de mais  
casas populares. 05

Oportunidades
Guarujá abre concurso para 
preencher vagas no SAMU

Empresas do Pólo de Cubatão 
abrem processo seletivo de es-
tagiários

Trabalhadores e jovens com 
mais de 18 anos tem oferta de 
vagas em cursos de qualificação.

Todos de graça. Em Guarujá, 
Pronatec  oferece bolsa-auxílio 
de R$ 2 por cada hora/aula. 09

Sai programação 
do Danado de Bom

Festival vai home-
nagear o Rei do Baião 
Luiz Gonzaga. Expec-

tativa é que até 75 mil 
pessoas prestigiem os 
três dias de festa. 02

BR 101
Governo do Estado 

consegue financiamen-
to para recuperação de 
estradas não concedi-

das. Na Baixada Santis-
ta a BR 101 vai receber 
investimento de até R$ 
93 milhões    05

Desassoreamento
O DAEE (Depar-

tamento de Águas e 
Energia do Estado) pu-
blicou edital para  aqui-
sição de equipamentos 
que vão fazer  draga-
gens em Cubatão. 

O Estado  está ace-
lerando o processo na 
tentativa de iniciar os 
trabalhos antes dos 
períodos mais críticos 
das fortes chuvas de 
verão. 05

Cubatão a ideia é in-
cluir o prédio inacaba-
do do Teatro Municipal 
no projeto e transfor-
má-lo em escola. 02

Marcel NóbregaDivulgação

Divulgação
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Festival terá Fagner e Pitty 
A prefeita Marcia 

Rosa anunciou nesta 
quinta, dia 25, na sede 
do Ciesp Cubatão a 
programação do Festi-
val da Cultura Nordes-
tina - Cubatão Danado 
de Bom. 

O  festival nordes-
tino acontecerá de 13 
a 16 de novembro no 
Kartódromo Munici-
pal.

Logo na entrada do 
evento, os convidados 
foram recepcionados 
por Lampião e Maria 
Bonita, representa-
dos por Isaura Melo 
e Nairton Alves, do 
Centro de Tradições  
Nordestinas (CTN) de 
São Paulo. 

Após a cerimônia, 
puderam degustar co-
midas típicas do nor-
deste ao som de clássi-
cos do forró.

Gonzagão Daniel 
Gonzaga, neto do ho-
menageado Luiz Gon-
zaga, fará uma apre-
sentação preparada 
especialmente para o 
festival, com um apa-
nhado da obra do avô 

e algumas pérolas de 
Gonzaguinha. 

O festival também 
contará com o Museu 
Luiz Gonzaga. 

“Sanfona, gibão e 
chapeu de couro são as 
peças que fazem parte 
da ferramenta de traba-
lho do Rei do Baião”. 

José Mario Alves/PMC

PROGRAMAÇÃO

Dia 13/11 (quinta-feira) - Banda Magníficos
Dia 14/11 (sexta-feira) - Grupo Falamansa / 
Tribo de Jah
Dia 15/11 (sábado) - Fagner / Daniel Gonzaga
Dia 16/09 (domingo) - Pitty e Rapadura Chi-
que Xico

Considerando o público das edições anteriores, os organizadores da festa 
esperam receber até 75 mil pessoas, de toda a Região nos 4 dias de festival 

Habitação

Guarujá contrata primeiras 160 
unidades do projeto Enseada

Ato aconteceu na sede da Caixa Econômica Federal em Santos. 
Serão removidas famílias do Canta Galo 

A prefeita da cida-
de, Maria Antonieta 
de Brito foi até a Cai-
xa Econômica Fede-
ral, em Santos, onde 
assinou a contratação 
das primeiras unida-
des habitacionais do 
Projeto Enseada. 

 Desta forma serão 
erguidas, inicialmen-
te, 160 casas em um 
terreno na Avenida 
Dom Pedro I, na área 
do Cantagalo. 

O Projeto Enseada 
contempla um total 
de 1.160 moradias e 

conta com recursos 
do Governo Federal e 
complemento do Go-
verno do Estado. 

Para esta primeira 
etapa do empreendi-
mento serão remo-
vidas as famílias do 
bairro Canta Galo. 

 Emocionada, a 
prefeita Antonieta vê 
também seu próprio 
sonho se tornando re-
alidade. 

“É a remoção de 
moradores que não 
ficarão mais preocu-
padas com situações 
de risco. Serão mais 
de mil famílias re-
movidas. Agradeço 
o empenho de toda a 
minha equipe e todos 
aqui por estarem en-
gajados. Obrigada à 

Começa Demolição 
da velha Policlínica
Depois serão construídas a Casa de Parto e a da 
Gestante, como plano do Quarteirão da Saúde

Começa no sábado 
(27), a demolição do 
prédio de dois pavi-
mentos da antiga Po-
liclínica, localizada 
na Avenida Martins 
Fontes, Vila Nova, 
em Cubatão. 

No local serão 
construídas a Casa de 
Parto e a Casa da Ges-
tante, que farão parte 
do complexo deno-
minado Quarteirão 
da Saúde. A destrui-
ção do imóvel deve 
ser concluída ainda 

no final de semana e 
a retirada do entulho 
começa na segunda-
feira (29). Não haverá 
interrupção do trân-
sito.

Em área próxima 
ao futuro complexo 
de saúde, o municí-
pio ganhará o maior 
empreendimento co-
mercial privado da 
história da cidade, o 
Ecoplaza Cubatão. 

O complexo englo-
bará shopping center 
com 263 lojas.

Divulgação

Caixa, ao Ministério 
das Cidades e Gover-
no do Estado”. 

O superintenden-

te regional da Caixa 
Econômica,  José Pau-
lo Gomes de Amorim 
sabe a importância do 
Projeto para Guarujá. 
“Fico muito feliz em 
estarmos aqui hoje 
assinando a constru-
ção destes conjuntos. 
É a concretização de 
mais um sonho, fru-
to da parceria impor-
tante”. 

Receita Federal 
em Praia Grande

A Câmara de Praia 
Grande aprovou o 
Projeto de Lei do Exe-
cutivo, que prevê a 
alienação, por doação 
objetiva, de área para 
a construção de uma 
agência da Receita 
Federal. Trata-se da 
área de 1.121,48m², 
localizada na Rua José 

Borges Neto, na 
Vila Mirim.

O Governo 
Federal, tem o 
prazo de dois  
anos para iniciar 
as obras, caso 
contrário o ter-
reno volta a ser 
da Prefeitura de 
Praia Grande. 

Santos fará mais  
22 edifícios na ZN

Conjuntos habita-
cionais do Estradão 
terão 22 edifícios e 
atenderão 1.456 fa-
mílias

 O projeto arqui-
tetônico-urbanístico 
da prefeitura para 
os conjuntos habita-
cionais Estradão I e 
II, na Zona Noroes-
te, que vão atender 
1.456 famílias, deve 
ser concluído em no-
vembro. Essa é a se-
gunda etapa de um 
processo que culmi-
nará com a constru-
ção do empreendi-
mento, formado por 
22 edifícios, sendo 
18 com quatro pa-
vimentos e quatro 
com 23 andares. É o 
maior complexo ha-
bitacional daquela 
região, localizada em 
área de 38.207 m², na 
Areia Branca.

O início da em-
preitada foi dado em 

maio, quando o pre-
feito Paulo Alexan-
dre Barbosa assinou 
o decreto que autori-
zou a desapropriação 
de três terrenos para 
as obras. O custo 
das desapropriações 
é de R$ 34 milhões, 
oriundos do gover-

no estadual. “Vamos 
atender boa parte das 
demandas do municí-
pio, graças ao grande 
esforço para desapro-
priar essa área, com a 
parceria do Governo 
do Estado”, disse on-
tem (23) o chefe do 
Executivo, em visita 
às obras do conjunto 
habitacional Canelei-
ra 4.

34 milhões

investidos na 
compra dos 
terrenos 

1000

famílias vão ser 
realojadas
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Ministro autoriza faculdades de 
medicina em Cubatão e Guarujá 

A ação faz parte das medidas estruturantes do Programa Mais Médicos do Governo Federal

Em Cubatão, o Teatro Municipal inacabado, é uma 
das opções para receber a Faculdade de Medicina

Divulgação

Mais Médicos

Guarujá

O Ministro da Saú-
de, Arthur Chioro, 
esteve nas cidades de 
Guarujá e Cubatão, 
onde participou de 
solenidades de assi-
natura dos termos de 
autorização para a 
abertura e funciona-
mento de novos cur-
sos de medicina.

A ação faz parte de 
um conjunto de me-
didas do Programa 
Mais Médicos. Ou-
tras cidades do país, 
sobretudo do inte-
rior, também foram 
contempladas com a 
abertura dos cursos. 
O objetivo, além da 
ampliação do núme-
ro de médicos, é criar 

condições para que 
esses profissionais 
continuem no inte-
rior, onde a oferta é 
até 10 vezes menor 
do que nos grandes 
centros. 

A medida preten-
de envolver, além do 
Ministérios da Saúde, 
as prefeituras , gover-
nos estaduais, uni-
versidades públicas e 
privadas e a rede de 
hospitais que aten-

dem pelo SUS. 
O Ministro iniciou 

a agenda em Guarujá 
com a prefeita Maria 
Antonieta (PMDB) e 
o prefeito de Bertioga 
Mauro Orlandini. Se-
cretários dos municí-
pios também compa-
receram. 

De Guarujá a co-
mitiva seguiu para 
Cubatão onde, além 
da prefeita Marcia 
Rosa (PT), compare-
ceu o prefeito de São 
Vicente, Luiz Claudio 
Bili (PP) , o vice-pre-
feito da cidade Doni-
zete Tavares (PSC), 
secretários e técnicos 
ligados às áreas de 
Saúde e Educação. 

Guarujá e Bertioga se unem em torno do projeto
Cidades vão articular suas estruturas de hospitais e de Unidades Básicas  para a 

residência dos estudantes

“Todos os equipa-
mentos do Hospital 
Santo Amaro e uni-
dades poderão rece-
ber esses estudantes, 
e os demais profissio-
nais já formados te-
rão oportunidade de 
ampliar seus conheci-
mentos” em Guarujá. 

Ainda de acordo 
com a prefeita a im-
plantação do curso  
significa um ganho 
para toda a Região. 

Ao lado do Minis-
tro, Antonieta falou 
do caráter histórico 
da chegada dos cur-
sos de medicina à ci-
dade de Guarujá.

União
 Guarujá se uniu a 

Bertioga para o cre-

denciamento do Mu-
nicípio.

 “Eu sou testemu-
nha de toda a luta da 
prefeita Antonieta, 
na busca de concre-
tizar esse sonho que 
beneficiará as duas 
Cidades. Parabéns”, 
disse o prefeito de 
Bertioga, Mauro Or-
landini, ao ressaltar a 
importância daquele 
momento.

 De acordo com o 
relatório da comissão 
de análise do MEC, 
o número de leitos 
disponível do Siste-
ma Único de Saúde 
(SUS), é o suficiente 
para prestar um aten-
dimento qualificado e 
para servir de campo 
de estágio de um cur-

so de medicina. 
O HSA tem uma 

estrutura física ade-
quada; solicitou cre-
denciamento em 
quatro programas de 

Marcia Rosa diz que momento é histórico
cubatão

O Ministério da Educação, responsável pela escolha da instituição de ensino, afirma que o 
Edital de Licitação será publicado no começo do próximo mês

“Este é um momento 
histórico. Assinar esse 
acordo é o ato mais 
importante da minha 
vida pública”. Com 
essas palavras, a pre-
feita Marcia Rosa defi-
niu a solenidade desta 
segunda-feira (22), em 
que firmou, junto com 
o ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, o termo 
de compromisso que 
autorizou a instalação 
de um curso de Medi-
cina em Cubatão. 

Cubatão foi a segun-
da cidade do País, den-

tre as 39 contempladas 
com as faculdades, a 
celebrar o convênio de 
forma oficial. De acor-
do com Chioro, a so-
lidez da proposta da 
Cidade, a estrutura lo-
cal de Saúde e o apoio 
regional foram fatores 
decisivos para a apro-
vação do projeto muni-
cipal. 

“A prefeita e sua 
equipe batalharam 
muito por essa con-
quista. Uma faculdade 
de Medicina é a ‘joia da 
coroa”, diz Bili. 

Hospitais e Unidades Básicas de Guarujá e Bertioga estão no projeto

residência médica, 
já o tendo em dois e, 
por ter 85% de seus 
leitos destinados ao 
SUS, e pela estrutura 
de diagnóstico tem 

os requisitos mais 
importantes, e que 
acrescidos dos de-
mais terá no futuro as 
condições de receber 
as certificações. 

Marcel Nóbrega

39 municípios

receberam autorização 
de abertura de novas 
faculdades de medicina 

Mais médicos

1,8
Médico
por cada mil habitantes 
no Brasil atualmente

600
Mil
Médicos é a meta do 
Ministério da Saúde para 
novos formatos até 2026

2,8
Médicos
para cada mil habitantes 
no período de 12 anos é 
a pretensão do governo 
federal

11.5
Mil
Novas vagas nos cursos 
de medicina será criadas 
até 2017,segundo o MEC 
e o Ministério da Saúde

Unaerp, 
Unimonte 
e Lusiada 
entram na 
disputa 

Ao menos três insti-
tuições de ensino que 
atuam na Região, Una-
erp, Unimonte e Lusía-
da, já demonstram inte-
resse em participar do 
processo licitatório de 
escolha da Faculdade 
que irá ofertar os cur-
sos. 

Dirigentes das uni-
versidades participa-
ram das solenidades nas 
prefeituras de Cubatão 
e Guarujá. Vencerá o 
processo a instituição 
que apresentar o me-
lhor plano de trabalho 
e investimento. 

Prouni e 
Cotas

Um dos principais 
critérios da seleção é 
a facilitação para o in-
gresso de estudantes 
carentes, de escolas 
públicas e de negros e 
afrodescendentes. 

Outros critérios le-
vam em conta o volu-
me de investimento no 
curso, e a qualificação 
do corpo docente. A 
infraestrutura que será 
integrada aos sistemas 
de saúde das cidades 
e tudo que se já capaz 
de influenciar o seu 
desenvolvimento tam-
bém contam pontos. 

Pedro Rezende
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CEMitéRio

Marcia Rosa lamenta “uso político ”
Em entrevista coletiva, prefeita de Cubatão reafirmou compromisso com investigação 

“Vamos passar esta história a limpo!”

Nova 
denúncia

cEV

A CEV que apura 
irregularidades no Ce-
mitério Municipal co-
lheu novo depoimento, 
nesta semana. A novo 
denúncia parte das ir-
mãs Carmélia Purifica-
ção Alves e Neide Silva 
Purificação de França, 
que reclamam o sumi-
ço da ossada da mãe, 
Maria do Carmo Silva 
da Purificação, falecida 
em 2004. As denuncian-
tes informam à Comis-
são que, em 2009, ao 
solicitar a transferência 
da ossada da mãe para 
uma campa perpétua de 
propriedade da família, 
perceberam o sumiço. 

O erro foi percebido 
em razão de que a os-
sada apresentada como 
sendo da familiar conti-
nha as duas pernas, sen-
do que ao falecer Maria 
do Carmo já havia sido 
amputada de uma das 
pernas. 

Ainda na última ter-
ça (23) a Comissão ha-
via agendado a oitiva 
de depoimentos de três 
funcionários do Ce-
mitério, citados na in-
vestigação e afastados 
depois da denúncia de 
Roberta Reis, mas eles 
não compareceram. 

A prefeita de Cuba-
tão Marcia Rosa con-
cedeu entrevista co-
letiva na tarde desta 
quinta-feira, dia 26, 
para detalhar as ações 
que a Administração 
está tomando em re-
lação às denúncias en-
volvendo o Cemitério 
Municipal. “Estamos 
fazendo uma investi-

gação detalhada. Não 
omitimos nenhuma 
informação. 

E não podemos ad-
mitir que o sofrimen-
to de tantas pessoas 
se torne espetáculo 
político”. 

Marcia Rosa mani-
festou sua solidarie-
dade à família atin-
gida pelo incidente: 

“não medirei esforços 
para a apuração de 
responsabilidades e 
identificação de possí-
veis irregularidades”, 
sentenciou a prefeita.

O secretário muni-
cipal de Gestão, César 
Pimentel explicou que 
os trabalhos internos 
da Prefeitura estão 
acontecendo em pa-
ralelo aos da Comis-
são Especial de Vere-
adores (CEV) e têm 
objetivos diferentes: 

“Queremos apurar se 
funcionários munici-
pais cometeram atos 
ilícitos, mas também 
queremos analisar to-
das as atividades do 
Cemitério, para ver a 
melhor forma de aper-
feiçoá-las mediante 
regulamentação”.

A comissão da Pre-
feitura encarregada do 
inquérito administra-
tivo já ouviu a maio-
ria dos envolvidos e 
agora está realizando 

a análise documental 
dos livros de registros 
de sepultamentos e 
campas perpétuas. 

No exame preli-
minar de material, 
a prefeita informou 
que encontrou indí-
cios graves, como o 
pedido, em um bi-
lhete anexado a uma 
ficha de munícipe 
enterrado em campa 
provisória, de que a 
transferência para um 
túmulo permanente 

não fosse registrado 
em documento oficial, 
a pedido de um polí-
tico.

Regulamentação
 De acordo com o se-
cretário de Gestão, o 
Cemitério Municipal 
há décadas enfrenta 
um grave problema: a 
falta de instrumentos 
legais de regulamenta-
ção de suas atividades. 
Essa situação foi ne-
glicenciada por diver-
sas administrações e 
pela primeira vez está 
sendo enfrentada pela 
Prefeitura, que prepara 
uma única normatiza-
ção para o equipamen-
to (serviços, taxas, ven-
da/locação de campas, 
autorização de serviços 
por terceiros, etc).

Por fim, a prefeita de 
Cubatão reafirmou seu 
compromisso em bus-
car a verdade e impedir 
que novos transtornos 
ocorram no Cemitério. 
“É preciso cautela, cui-
dado e seriedade. Va-
mos passar essa histó-
ria a limpo”, disse. 

Servidores foram afastados e investigação interna segue com apuração
3 anos 

para exumações, segun-
do regra do Estado. Em 
Cubatão contume era 5

PROS comemora um ano 
Executiva do partido esteve na redação do Jornal Acontece

Acompanhados do vereador Fábio Moura,  dirigentes do partido visitaram a redação de Acontece

Lideranças do PT de 
Cubatão e colabora-
dores de campanha, 
prestigiaram a pre-
sença do candidato 
a deputado estadual 
Enio Tatto.
A família Tatto tem 
base eleitoral na 
cidade de São Paulo.
Enio Tatto busca o 
terceiro mandato con-
secutivo na Assembleia 
Legislativa.

Aderbau Gama

Maluf em Cubatão 
neste sábado

Membros do di-
retório local do PP 
informaram que o 
candidato a reeleição 
de deputado federal 
Paulo Maluf estará 
em Cubatão,  neste 
sábado, 27. Ele será 
recebido na Praça 
Princesa Isabel no 
Centro, de onde se-
gue para São Vicente 
e Praia Grande

Na semana ante-
rior, outro candida-
to do PP Guilherme 
Ribeiro, foi apre-
sentado à militância 
cubatense. O evento 
contou com a pre-
sença do empresário 
Sergio Peralta, da 
secretária de Serviço 
Social Raquel Peralta 
e do prefeito de São 
Vicente Bili.

Divulgação

O deputado federal  Arlindo Chinaglia esteve  em 
Cubatão onde,  mais de 600 pessoas o receberam 
na Arena Santa Rosa. Lideranças do partido pres-
tigiram o evento que também teve presença do  
candidata a deputado estadual Paulo Corrêa  

Herbert Passos

O Partido Republi-
cano da Ordem Social 
(PROS) completou um 
ano de existência dia 24 
de setembro, no auge 
da Campanha Eleitoral 
de 2014.

Apesar da oficializa-
ção do PROS ter ocor-
rido apenas no ano 
passado, o vereador 
e presidente do parti-
do em Cubatão, Fábio 
Moura, conta que a 
história do partido co-
meçou há cinco anos, 
quando o seu presiden-
te nacional e fundador, 

Euripedes Junior, junto 
com seu grupo político 
decidiu percorrer o Bra-
sil para colher assina-
turas e criar uma nova 
legenda para defender 
o povo brasileiro. “Ele 
conseguiu mais de 1,5 
milhão de assinatu-
ras em todo o Brasil, 
isso mostra o quanto 
os brasileiros desejam 
a mudança na política 
brasileira”.

Fábio reafirma o 
compromisso do PROS 
com a reeleição da pre-

sidente Dilma Rousse-
ff, para governador o 
candidato Paulo Skaf 
e deputado federal, a 
executiva local fechou 
consenso com Salvador 
Zimbaldi”. Moura des-
taca ainda a participa-
ção ativa dos filiados e 
militância em todos os 
eventos das coligações. 
“Foram muitas cami-
nhadas e inaugurações 
de Comitês Políticos”.

Integram ainda a 
executiva do PROS 
Cubatão, Ricardo Ama-
ral (vice-presidente), 

Daniel Silva (secretário 
executivo), Alexandre 
Dutra (secretário ad-
junto), Malber Ferreira 
(tesoureiro), Washing-
ton Luís Lessa - Cario-
ca (articulação política 
e movimentos sociais), 
Letícia Dias (departa-
mento jurídico), Prisci-
la Dias (departamento 
da mulher), Alexandre 
Marques (departamen-
to sindical), Valdomiro 
Rodrigues Lemos (co-
municação) e Anfrísio 
Honório dos Santos 
(primeiro vogal).
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Bairro Água Fria deve sumir do 
mapa em cerca de nove meses

Em nove meses, to-
dos os moradores do 
núcleo Água Fria, em 
Cubatão, serão removi-
dos. Segundo o gover-
no do Estado. O prazo 
foi informado pelo Co-
ordenador do Progra-
ma Socioambiental da 
Serra do Mar, Fernando 
Chucre, em audiência 
pública recentemente 
realizada na Câmara 
Municipal de Cubatão.

Atualmente vivem 
cerca de 700 famílias 
no local e a grande dis-
cussão no momento 
é para onde transferi-
los. A construção de 
800 moradias já foi au-
torizada pelo CDHU 
(Companhia de Desen-
volvimento Habitacio-

nal e Urbano), porém 
as primeiras casas só 
devem ser entregues 
em 2017.

Em 2007, o Estado 
sofreu uma condena-
ção judicial que deter-
mina a erradicação do 
bairro, e desencadeou 

o programa de recupe-
ração das encostas da 
Serra do Mar. 

Chucre reforça que 
todos os prazos acerta-
dos com a justiça já se 
esgotaram para a per-
manência dos morado-
res no local. 

O Governo do Esta-
do está sujeito a uma 
multa diária de R$ 100 
mil, caso o núcleo não 
seja desocupado no 
tempo determinado.

O núcleo deveria ter 
sido desocupado com-
pletamente no final do 

ano passado, mas, se-
gundo o coordenador, 
um prazo maior para 
a remoção das famílias 
foi negociado. 

O motivo do pedi-
do foi a dificuldade em 
achar áreas para a cons-
trução de moradias no 
Município. 

A resistência dos lí-
deres da comunidade 
em sair do local atrasou 
a mudança. 

Com esse impasse, 
os imóveis que esta-
vam destinados aos 
moradores da Água 

Fria foram repassados 
a outros moradores 
que viviam em bairros 
incluídos na iniciativa.

Chucre também re-
latou que a resistência 
dos moradores dimi-
nuiu após a enchente 
ocorrida em fevereiro 
do ano passado. 

O núcleo foi o bairro 
que mais sofreu com as 
inundações. 

Na época, o gover-
nador Geraldo Alck-
min assegurou a cons-
trução de mais 2 mil 
unidades. 

Em fevereiro de 2013, chuva deixou mil casas ficaram debaixo de água 

Limpeza do Rio 
Cubatão tem 
licitação aberta
Previsão inicial é a retirada de 99 

mil metros cúbicos de detritos

O Departamento de 
Águas e Energia Elé-
trica (DAEE) do esta-
do abriu nesta terça 
licitação para compra 
de máquinas destina-
das à limpeza do Rio 
Cubatão. Esta medida 
é parte da ação para o 
desassoreamento dos 
trechos próximos aos 
núcleos Água Fria e 
Pilões. Os dois sofre-
ram com as enchen-
tes ocorridas no mês 
de fevereiro do ano 
passado. Os trabalhos 
para desassorear o rio 
ainda não tem data 

para começar. 
Em estudo realiza-

do pelo DAEE, con-
cluiu-se que a limpeza 
é necessária e urgente 
em pouco mais de dois 
quilômetros, no trecho 
que engloba os dois 
núcleos habitacionais 
e a barragem de cap-
tação de águas da Sa-
besp.

A previsão inicial 
indica a remoção de 99 
mil metros cúbicos de 
detritos, o que equiva-
le a 40 piscinas olímpi-
cas. O prazo de execu-
ção é de 120 dias. 

Em diversos locais do rio Cubatão é possúvel 
atravessar a pé. Profundidade de menos de 1m

Estado consegue R$ 2,3 bilhões para    
rodovias. BR 101 fica com R$ 95 milhões

Recursos serão captados de financiamentos com o Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento

Recursos serão capta-
dos de financiamentos 
com o Banco Mundial 
e Banco Interamericano 
de Desenvolvimento e 
serão utilizados em ro-
dovias do DER

O Governo do Esta-
do de São Paulo obteve 
financiamentos com ór-
gãos internacionais no 
valor de US$ 986,2 mi-
lhões - aproximadamen-
te R$ 2,3 bilhões - para 
a realização de obras em 
rodovias estaduais não 
concedida. 

A assinatura do con-
trato com o Banco Mun-
dial prevê a liberação 
de US$ 300 milhões, 
aproximadamente R$ 
710 milhões, provenien-
tes do Banco Santander, 
com garantia MIGA. 

Trata-se da primeira 
operação de financia-
mento privado inter-
nacional a um estado 
brasileiro envolvendo 
seguradora do Banco 
Mundial, a MIGA. 

Outros US$ 686,2 mi-
lhões - aproximadamen-

te R$ 1,6 bilhão - serão 
obtidos com o Banco In-
teramericano de Desen-
volvimento (BID). Desse 
valor, US$ 480,1 milhões 

vêm do BID e US$ 206,1 
são de contrapartida do 
Estado.

Baixada Santista
SP 055 - Rodovia Dr. 

Manoel Hyppolito do 
Rego

Projeto em elabora-
ção: Recapeamento da 
pista do km 102,3 ao km 
211,5, incluindo serviços 
de contenção no km 115 
km, km 115,1, km 115,2, 
km 115,2, km 115,4, km 
116,4, km 116,5, km 
116,6, km 118, km 118, 
km 119,9, km 129,5, km 
132, entre São Sebastião 
e Bertioga, com prazo de 
execução de 18 meses. 

Plano Metropolitano aponta caminhos
VLT, corredores exclusivos e túneis da Zona Noroeste e sob o Estuário são as grandes apostas para melhorar a mobilidade na Região

Seminário 

A Prefeitura de 
Santos e a Agên-
cia Metropolitana 
da Baixada Santista 
(Agem) promovem 
terça-feira, às 9h, o 
Seminário de Mobi-
lidade Urbana Sus-
tentável da Baixada 
Santista, no auditó-
rio da Associação 
Comercial de Santos, 
que fica na Rua XV 
de Novembro, 137. 
O evento é aberto ao 
público. 

Divulgação

Divulgação700 famílias 

Vão ser transferidas para 
área na ilha Caraguatá. 
Duas mil serão feitas

Para  facilitar  os 
deslocamentos dos 
moradores e turistas 
entre as nove cidades 
da Baixada, contri-
buindo assim para a 
melhoria da qualidade 
de vida e o crescimen-
to econômico, diver-
sas ações são executa-
das e planejadas pelo 
poder público. 

O Plano Metropo-
litano de Desenvol-
vimento Estratégico 
da Baixada Santista 
(PMDE-BS), da Agên-
cia Metropolitana 
(Agem), que aponta 

as diretrizes a serem 
seguidas até 2030.

Entre as demandas 
identificadas pelo es-
tudo está o crescimen-
to da frota de veículos 
e motocicletas, princi-
palmente nas cidades 
com maior dinamismo 
econômico, a exemplo 
de Santos, e a necessi-
dade de ampliação e 
qualificação das alter-
nativas ao transporte 
rodoviário, como os 
investimentos em ci-
clovias, corredores de 
ônibus e veículos le-
ves sobre trilhos. Ou-

tra questão é a opor-
tunidade de criação 
de sistema hidroviá-
rio  para transporte de 
pessoas e cargas.

 
Estratégias - 
PMDE
Elaboração do Pla-

no de Mobilidade 
Regional (em anda-
mento) e dos Planos 
Municipais de Mobi-
lidade.

Consolidação e am-
pliação do VLT (Veí-
culo Leve Sobre Tri-
lhos). Expectativa é 
que operação comece 

até março de 2015
Implementação do 

BRT (Transporte Rá-
pido Sobre Ônibus) 

Litoral Sul.
Aplicação do Sis-

tema Viário de Inte-
resse Metropolitano 
(SIVIM) - trabalho de 
identificação e diag-

nóstico do viário me-
tropolitano. 

Rodovia ligando 
o Rodoanel Leste ao 
Porto de Santos e nova 
ligação macrometro-
politana pela parte Sul 
da Baixada Santista.

Ferrovia ligando o 
Ferroanel ao Porto de 
Santos.

Trem regional de 
passageiros ligando 
as regiões metropoli-
tanas de São Paulo e 
da Baixada Santista.

Túnel Submerso 
Santos - Guarujá.

Investimento total 
na Baixada Santista está  
será de orçado em cerca  

de R$ 95,3 milhões. 
Projeto final está em 

em elaboração. 

2,3 bilhão 

de investimento nas 
obras do VLt e dos túneis 
do Emissário e ZN

95 milhões 

é o custo aproximado das 
obras nas rodovias da 
Baixada Santista 
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Ref: AP0007 - Apto Novo - 02 dor-
ms, 1 vaga, á partir de R$ 221 mil
Prédio com elevador, próx. a co-
mércios, hospitais, escolas e etc
entrada: 20% restante financiamento
Contato: 7820-4982/7806-2562
Ref. AP0162-  Vila Nova - Apto 2 
dorms, s/garagem - Térreo R$ 180 mil
Ótimo estado, aceita financ. FGTS, CC
Contato: 7806-2562/7820-4982
Ref. 0190 - Apto - 2 dorms. novo 
Minha Casa Minha Vida - R$ 190 mil 
- últimas unidades
Contato: 7806-2562/7820-4982

Ref: 0140 - Casqueiro - apto 2 dorms, 
em construção, R$ 200 mil. Entrada: 
19 mil + parcelas mensais que cabem 
em seu bolso
Contato: 7820-4982/7806-2562
Ref. 0154 - Casqueiro - Apto novo, 2 
dorms. grande, 1 vaga. aceita finan-
ciamento, FGTS, CC. R$ 240 mil
Contato: 7806-2562-7820-4982
Ref. CA0086  - Vila Nova - Sobreposta 
2 dorms. 1 vaga, em construção á 
partir de R$ 250 mil
Contato: 7806-2562/7820-4982

VENDE
APARtAMENto NA ViLA NoVA
2 DoRMitÓRioS 
R$ 160.000,00

APARtAMENto NA ViLA NoVA 3 
DoRMS CoM SUitE, CoZ. PLANE-
JADA E GARAGEM FECHADA
R$ 320.000,00

APto  EM SANtoS DE 3 DoRMS 
Ao LADo Do SHoPPiNG 
PRAiAMAR R$ 650.000,00

SALÃo CoMERCiAL No JD. SÃo 
FRANCiSCo R4 150.000,00

ALUGA
CASA DE 2 DoRMS. NA ViLA NoVA
APto tERREo 3 DoRMS. CoM 1 
SUitE No JD.CASQUEiRo
CASA DE 2 DoRMS. No JD. 31 
DE MARÇo
APto CoM 3 DoRMS. CoM 
SUitE E GARAGEM FECHADA 
NA ViLA NoVA
APTO DE 3 DORMS. COM SUITE EM 
SANTOS NO BOQUEIRÃO
SALA COMERCIAL EM SANTOS NA 
JOAQUIM TAVORA
SALÃO COMERCIAL PRÓX. AO CEN-
TRO DE CUBATÃO 130 M2

ESPAÇO PARA FESTA
ESPAÇO PARA FESTA COM CHURRASQUEIRA E PISCINA, NA AV. COMENDADOR 
FRANCISCO BERNARDO - PQ. SÃO LUIZ - TEL: 3361-1252 ( ESPAÇO MARIA LUIZA)

VENDE

LANÇAMENTO - AV HENRY BORDEN
Apartamentos de 1 e 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço e 1 vaga 
de garagem.
APARTAMENTO JD. CASQUEIRO
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço e 1 vaga de garagem.
Ref. 713 - Valor R$ 190.000,00
SOBRADO PONTE NOVA
4 dormitórios, 2 salas, cozinha, 3 banheiros, 
área de serviço e 3 vagas de garagem. Ref. 
714 - Valor R$ 550.000,00
SOBREPOSTAS EM SANTOS - MACUCO
3 dormitórios, sala, 1 suíte, banheiro área 
de serviço e garagem.

3361-4894   3372-7409

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 Centro - Cubatão

www.almeidasimoveis.com.br

ALUGA

CASA VILA NATAL
3 dormitórios, sala, banheiro, 1 suíte e 
1 vaga de garagem. Ref. 787 - Valor R$ 
1.000,00

ALOJAMENTO COM 19 DORMS
Rua Belarmino do Amaral. 
REF. 578 – Valor R$ 14.000,00

SOBREPOSTA ALTA 3 DORMITÓRIOS – 
AV. HENRY BORDEN
Sala grande, cozinha, 2 banheiros e gara-
gem para 1 carro. 
REF: 754 – Valor R$ 1.500,00

SALAS COMERCIAIS 
PARA ALUGAR

A partir de R$ 450,00 
3361-1252

Imovéis

EsportE

Chuva adia início do 
Campeonato Cubatense

Em razão das fortes 
chuvas do último fim 
de semana, a Liga de 
Futebol Amador, adiou 
para este próximo do-
mingo a disputa pelo tí-
tulo entre os vinte e oito 
times, das categorias 

amador e veterano. A 
rodada que aconteceria 
na última semana será 
levada para o próximo 
mês.

A abertura será às 9 
horas com os jogos na 
categoria veterano. As 

partidas serão dispu-
tadas nos campos do 
Beira Rio, Unidos, Vila 
Natal e 31 de Março. Já 
os amadores têm jogos 
às 11 e as 13 horas. 

Confira a tabela da primeira rodada:

Cubatenses se destacam na 
disputa da Copa de Karate

Realizada em São Paulo, competição foi um amistoso entre caratecas do Brasil 

Alunos da Academia 
Seigo Dojo Cubatão 
destacaram-se na Copa 
Muramatsu de Karatê, 
disputada no domingo, 
dia 21, em São Paulo. 

A competição foi um 
amistoso entre carate-
cas do Brasil e do Chi-
le.

Os destaques de 
Cubatão foram as con-
quistas no kata (de-
monstração). 

Luiza Alves de Je-
sus, aluna do 2º ano da 
UME Espírito Santo, 
ficou com a medalha de 
prata na categoria 8 a 
9 anos (até faixa azul); 
Ricardo Villalva foi 
campeão na categoria 
10 a 12 anos (até faixa 
azul); Gustavo Moreira 
Ramos ficou em tercei-
ro na categoria 16 a 17 
anos (até faixa azul); 
Gabriel Silva de Araú-

jo também foi o tercei-
ro melhor colocado na 
categoria 13 a 15 anos 
(faixas verde a preta) 
e Bhruna Santana ga-
nhou o bronze na cate-
goria 16 a 17 anos (fai-
xas branca a azul).

O grupo de Cubatão 
tem como treinador o 
professor Allan Vicen-
te, que competiu na 
categoria adulto, 35 a 
40 anos absoluto, con-

quistando o ouro no 
kumitê. De acordo com 
o professor, as aulas de 
karatê são realizadas 
na UME Pieruzzio, às 
segundas e sextas-fei-
ras, das 19 às 20h10. Às 
quartas-feiras, há tam-
bém aulas de japonês. 
Atualmente, 27 alunos 
participam das aulas 
da Academia Seigo . 

Torneio 
interno do 
Conjunto 
Mario Covas

Por conta da chu-
va as finais do I Tor-
neio Interno de Fu-
tebol de minicampo 
de areia, dos mora-
dores do Conjunto 
Mário Covas, tem 
final neste domin-
go (28).  Seis times 
mistos participaram 
da competição. 

As disputas co-
meçam às 13 horas, 
no campinho que 
fica ao lado da UME 
Amazonas. A organi-
zação está por conta 
do morador Fabio 
Augusto, que contou 
com ajuda e colabo-
ração de amigos. 

Esporte Clube 31 de Março
Fundado em 1976

Diretoria Executiva  / Gestão 2014  a 2018 

O Esporte Clube 31 de Março torna público que to-
mou posse no último dia 20 de julho a 
diretoria executiva como segue:

Presidente : Roberto do Amaral
1ª vice presidente :  Danilo  Nelson da Silva
2ª vice presidente : Célio Bitencourt
1ª Tesoureiro : Walter José da Silva
1ª Secretário : Carlos Moura
Diretor de Esportes : Geraldo Antonio 
Diretor de Patrimônio : Manoel  Bezerra  
Tesoureiro geral: Aderbal  Gama   
Secretária Geral: Denise do Amaral
Diretor Social : Raimundo Inácio
Diretor de Eventos : Hedler Silva
Diretor Jurídico : Kleber Pieruzzi Silveira
Conselho Fiscal : Antonio Maria, João Manoel e  Ma-
noel Luis,
Suplentes : Levi Tiburcio,Paulo Régis e Luis Carlos do 
Amaral
Presidente de Honra: Onofre Rodrigues Correa

ADC  Diretoria  31  de  março
Fundado em 10-02-1999

Gestão  2014  a   2018

A ADC Diretoria 31 de Março torna público que tomou 
posse no último dia 20 de julho a diretoria executiva 
como segue:

Presidente: Antonio Maria de Sousa
1ª  vice  presidente: Nelson Félix dos Santos
2ª  vice presidente: Roberto do Amaral
1ª Secretário: Paulo Cézar
2ª Secretário: Danilo Nelson da Silva
1ª Tesoureiro: Hedler Silva
2ª Tesoureiro: Carlos Moura
Diretor  de Esportes: Geraldo  Lima 
Vice de Esportes: Francisco Almeida
Diretor de Eventos: Aloisio  Gama e Vicente Filho
Diretor Jurídico: Dr. Kleber Pieruzzi Silveira
Diretor de Relações Públicas: Aderbal Gama
Diretor de Patrimônio: Manoel  Bezerra 
Vice de Patrimônio: Cèlio  Bitencourt
Conselho Fiscal: Jorge Luis, Raimundo e Gregório Sou-
sa
Suplentes: Aloísio Rodrigues, Levi Tibúrcio e João Ma-
noel
Presidente de Honra: Donizete  T. do Nascimento
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Oportunidades

Abertas inscrições para o Pronatec

A Prefeitura de Gua-
rujá por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Turismo (Setur), está 
com inscrições abertas 
para formação de tur-
mas para três cursos 
do Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – 
Pronatec Turismo.

Os cursos são de or-
ganização de eventos, 
recepcionista e meio de 

hospedagem, e cama-
reira e meio de hospe-
dagem. A qualificação 
do Pronatec é ofereci-
da por meio da parce-
ria entre a Prefeitura 
de Guarujá e o Gover-
no Federal e aplicado 
pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Co-
mercial (Senac).

 Os interessados de-
vem entrar em contato 
com a Setur para a re-
tirada da ficha de pré-
inscrição, pelo e-mail 
setur@guaruja.sp.gov.
br ou pessoalmente na 
Avenida Marechal De-
odoro da Fonseca, 723.

Posteriormente, as 
fichas serão enviadas 

ao Senac para monta-
gem das turmas, e es-
colha de horário e local 
onde os cursos serão 
ministrados.

 Para se inscrever é 
necessário ter 18 anos 
ou mais, Ensino Fun-
damental completo e 

apresentar RG, CPF 
e comprovantes de 
residência, escolari-
dade e conta fácil na 
Caixa Econômica Fe-
deral para o depósito 
da ajuda de custo, no 
valor de R$ 2 por hora 
cursada.

2 reais

Para cada hora de aula 
assistida é o valor do 
auxílio

concurso

SAMU de Guarujá 
tem 76 vagas

159 vagas são para cadastro 

A Prefeitura de 
Guarujá vai realizar 
concurso público vi-
sando o preenchimen-
to de 76 vagas para o 
Serviço de Atendi-
mento Móvel de Ur-
gência (SAMU).

 As vagas são para 
médico socorrista 
(11), enfermeiro (12), 
técnico em enferma-
gem (25) e condutor 
de veículos (28). 

Já estão incluídas 
vagas para deficien-
tes físicos.

 As inscrições serão 

abertas no próximo 
dia 6, com término no 
dia 19 de outubro. 

Os interessados de-
vem fazer a inscrição 
somente pela inter-
net, através da página 
da Prefeitura www.
guaruja.sp.gov.br, 
preenchendo a ficha 
corretamente e im-
primindo o boleto 
bancário com valor 
de inscrição corres-
pondente. 

A taxa para se ins-
crever varia entre R$ 
40 a R$ 70. 

Anglo American reúne 2ª 
turma de Capacitação 

No último dia 23, a 
Anglo American deu 
boas vindas à 2ª turma 
do Curso de Capaci-
tação em Projetos So-
ciais, fruto de parceria 
da Anglo American, 
presente no município 
com produção de fer-
tilizantes fosfatados, 
e da CARE Brasil. O 
evento aconteceu no 
Bloco Cultural da Pre-
feitura de Cubatão e 
contou com a presença 
de Ana Paula Cutolo 
Cortez, Especialista de 
Relações com Comuni-

dades da Anglo Ameri-
can e os consultores da 
CARE Tatiana Berto-
lucci e Emílio Boyago, 

que apresentaram os 
objetivos do curso para 
os inscritos presentes. 

 Ao longo do pro-
grama, é oferecida uma 

carga horária de 112 
horas/aula, divididas 
em três módulos, abor-
dando temas como 
Concepção e Planeja-
mento de Projetos, Mo-
bilização de Recursos e 
Redação de Propostas, 
Monitoramento e Ava-
liação de Resultados, 
além de um seminário 
de encerramento.

 O curso tem  o ob-
jetivo de compartilhar 
conhecimento, para  
aprimorar as ferramen-
tas e práticas de gestão 
de projetos. 

Vale Fertilizantes anuncia 
Programa de Estágio 
Candidatos podem se inscrever até o dia 9 de outubro

A Vale Fertilizan-
tes está com inscri-
ções abertas para o 
processo seletivo do 
Programa de Estágio 
2015. Ao todo, serão 
oferecidas 106 vagas.

Os interessados 
devem se inscrever 
no site www.valefer-
tilizantes.com, na se-
ção Carreiras, entre 
os dias 19 de setem-
bro e 9 de outubro. 

Para todas as va-
gas, os candidatos 
devem ter no mínimo 
18 anos e estar matri-
culados em institui-
ções de ensino reco-
nhecidas pelo MEC. 

 “O Programa da 

Vale Fertilizantes é 
um meio de formar e 
desenvolver estudan-
tes de diversas áreas 
e cursos. O estudante 
tem a oportunidade 
de complementar seu 
aprendizado teórico 
com vivência prática 
em diversas áreas da 
empresa, e assim for-
mamos jovens pro-
fissionais”, comenta 
Marinildes Queiroz, 
Gerente de Treina-
mento e Desenvolvi-
mento.

Podem se inscre-
ver alunos que estão 
cursando graduação, 
com formação pre-
vista para entre de-

Divulgação

Braskem seleciona estagiários
Vagas são para as unidades industriais em várias partes do país

A Braskem, maior 
petroquímica das 
Américas e líder mun-
dial na produção de 
biopolímeros, está 
com inscrições aber-
tas para o Programa 
Jovem Técnico 2015, 
com vagas de estágio.

Os interessados po-
dem se inscrever até o 
dia 5 de outubro pelo 
site www.braskem.
com. 

O Programa visa 
atrair e formar jovens 
que queiram construir 
uma carreira técnica 

na Braskem. 
O objetivo é identifi-

car candidatos dispos-
tos a assumir desafios, 
aplicando na prática 
os conhecimentos ad-
quiridos durante sua 
formação teórica. 

A idade mínima é 
de 18 anos, comple-
tos até dezembro de 
2014.  

Entre os benefí-
cios estão bolsa auxí-
lio compatível com o 
mercado; assistência 
médica; vale refeição 
ou refeitório (confor-
me localidade); vale 
transporte, ônibus 
fretado ou estaciona-

PAT de Cubatão 
oferece novas 
vagas em cursos

Entre os dias 30 
deste mês e o dia 3 de 
outubro, o Posto de 

Atendimento ao Traba-
lhador-PAT de Cuba-
tão receberá inscrições 
para os cursos de quali-
ficação de soldador (30 
vagas) e de pedreiro de 

alvenaria (30 vagas). 
São destinados so-
mente a moradores de 
Cubatão e as inscrições 
poderão ser feitas na 
sede do PAT, no Novo 
Anilinas (Rua Assem-
bléia de Deus, s/n), das 
13h30 às 15h30.

Podem se  inscrever 
os maiores de 18 anos    
com os documentos de 
RG, declaração de esco-
laridade, comprovante 
de residência, carteira 
profissional e docu-
mento de cadastro no 
PAT (original e cópia).

mento (conforme a 
localidade e o horário 
de estágio); e seguro 
de vida

112 horas

aula divididas em três 
mólulos com seis temas

Áreas

Engenharia Civil
Química
Ambiental e Produção
Administração
Economia
Engenharia Elétrica
Mecânica e Eletrônica
Engenharia de Automa-
ção e Telecom 
Engenharia de Petró-
leo e Gás 
Engenharia de Processos 
Direito
Tecnologia da Informação
Psicologia 
Engenharia de Edificações 
Zootecnia 
Veterinária e Agronomia.

zembro de 2015 e de-
zembro de 2016.

Automação
Administração
Elétrica
Eletrotécnica
Eletrônica
Eletromecânica
Edificações
Inspeção de Equipamentos
Mecânica
Mecatrônica
Metalurgia
Processos Petroquímicos 
Plásticos
Química
Segurança do Trabalho

Áreas

30 vagas 

para cada curso
A prioridade é para mo-
radores de Cubatão

Guarujá

Programa oferece cursos gratuitos em diversas áreas, mais bolsa auxílio
Divulgação

Divulgação
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Editais de casamento CARTóRIO DE REGISTRO CIvIL DE CUBATãO - Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

32 anos de tradição

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ PEDRO GONÇALVES DE LIMA e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 58829295 - SSP/SP, CPF n.º 72943971804, com 
61 anos de idade, natural de Pedro de Toledo - SP, nascido no dia vinte e nove de maio de mil novecentos 
e cinquenta e três (29/05/1953), residente na Rua amaro Manoel dos Santos, 44, Bolsão 8, Cubatão - SP, 
filho de ANTENOR GONÇALVES DE LIMA, falecido há 15 anos e de FAUSTA DA SILVA GONÇALVES, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 86 anos de idade, residente em São Paulo - SPDivorciado de Olga de Fatima 
Santos, conforme sentença datada de 25/03/2008, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca de 
Cubatão/SP, nos autos de nº433/2006. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, as-
sistente social, RG n.º 168273597 - SSP/SP, CPF n.º 00230328121, com 46 anos de idade, natural de Bauru 
- SP, nascida no dia cinco de outubro de mil novecentos e sessenta e sete (05/10/1967), residente na Rua 
amaro Manoel dos Santos, 44, Bolsão 8, Cubatão - SP, filha de JOSÉ OCTAVIO DE OLIVEIRA, falecido há 15 
anos e de DELVINA LUCIA COLONEZIO, falecida há 12 anos. Divorciada de José Roberto Alves, conforme 
sentença datada de 30/08/2005, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara de Família, Órfãos e Sucessões 
de Ceilândia/DF, nos autos de nº5755-6/2005. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALESSANDRO FERREIRA DE ALMEIDA e GEIZICA CRISTINA BENEDITO DE OLIVEIRA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vistoriador, RG n.º 33434323 - SSP/SP, CPF n.º 
30217329845, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 87, fls. nº 16, Termo 
nº 16740), nascido no dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e dois (14/04/1982), residente 
na Rua das Violetas, 31, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de LINCOL DE ALMEIDA, falecido há 14 anos e 
de ILDA LOURENÇO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, motorista, RG n.º 42238292 
- SSP/SP, CPF n.º 36591031871, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
120, fls. nº 191, Termo nº 30048), nascida no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e 
sete (29/03/1987), residente na Marginal Imigrantes, 115, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de CLAU-
DIO FELIPE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de CRISTINA TERESA MARTINS BENEDITO, de nacionalidade brasileira, lider de limpeza, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ERONILDES MARIANO DA SILVA e MARIA PEREIRA LIMA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, RG n.º 523783097 - SSP/SP, CPF n.º 
64779181453, com 46 anos de idade, natural de Água Branca - AL (Pariconha-AL  Livro nº 6, fls. nº 76, 
Termo nº 4393), nascido no dia quinze de novembro de mil novecentos e sessenta e sete (15/11/1967), 
residente na Rua Caminho dos Pilões, 738, Pilões, Cubatão - SP, filho de JOSÉ MARIANO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Agua Branca - AL e de 
MARIA JOSÉ DA SILVA, falecida há 6 anosAssina à rôgo da contraente que declarou não saber assinar, 
cuja impressão digital do seu polegar direito vai à margem: RENE LIMA DA SILVA, RG:48.143.910-SSP/
SP, CPF:394.920.838/09, brasileiro, montador de andaime, solteiro, residente no Caminho dos Pilões, 
nº28/C Pilões, Cubatão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
232183491 - SSP/SP, CPF n.º 12600355812, com 52 anos de idade, natural de Caxias - MA (Caxias-
MA  Livro nº 34, fls. nº 129, Termo nº 36138), nascida no dia dois de fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e dois (02/02/1962), residente na Rua Caminho dos Pilões, 738, Pilões, Cubatão - SP, filha de 
FRANCISCA PEREIRA LIMA, falecida há 15 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FERNANDO BURGEMEISTER e BEATRIZ JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA CÔRTES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, professor de educação fisica, RG n.º 297884132 - SSP/
RJ, com 25 anos de idade, natural de São Paulo - SP (Caraguatatuba  Livro nº 56, fls. nº 120, Termo nº 
15869), nascido no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (31/01/1989), resi-
dente na Rua 07 de Setembro, 761, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de ALBERTO BURGEMEISTER FILHO, 
de nacionalidade brasileira, funcionário púbico, com 50 anos de idade, residente em Caraguatatuba - 
SP e de MARGARETE DEGAIR BURGEMEISTER, de nacionalidade brasileira, professora, com 52 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de 
meio ambiente, RG n.º 463655023 - SSP/SP, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 137, fls. nº 85, Termo nº 083197), nascida no dia dezoito de janeiro de mil nove-
centos e noventa (18/01/1990), residente na Rua 07 de Setembro, 761, Vila Nova, Cubatão - SP, filha 
de AMAURI PEREIRA CÔRTES, de nacionalidade brasileira, técnica em operação, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SELMA RIBEIRO DA SILVA CÔRTES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DANILO CARLOS CORREIA DA SILVA e DENE KELLY DE SOUSA ANANIAS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, solteiro, RG n.º 458833393 - SSP/SP, CPF 
n.º 37930602842, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de fever-
eiro de mil novecentos e oitenta e oito (13/02/1988), residente na Av. Bandeirantes, 239, Vila São 
José, Cubatão - SP, filho de GERALDO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROZANIA CORREIA DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 403000282 - SSP/SP, CPF n.º 31981353895, 
com 31 anos de idade, natural de Teresina - PI (Teresina-PI  Livro nº 50, fls. nº 255v, Termo nº 
85139), nascida no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (28/02/1983), 
residente na Av. Bandeirantes, 239, Vila São José, Cubatão - SP, filha de ANTONIO DE PÁDUA LIMA 
DE ANANIAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em Teres-
ina - PI e de LEILA CRISTINA DE SOUSA ANANIAS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DAVI DE ALCANTARA FONTES e TAIS ALVES DE SANTANA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 489849386 - SSP/SP, CPF n.º 38449809894, com 21 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa e dois 
(20/10/1992), residente na Av.Principal, 4665, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de SAMUEL INÁCIO 
FONTES, de nacionalidade brasileira, motorista carreteiro, com 44 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de VÂNIA MARIA BISPO DE ALCANTARA FONTES, de nacionalidade brasileira, domestica, com 45 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 544099643 - SSP/SP, CPF n.º 42570775819, com 23 anos de idade, natural de Nossa Sen-
hora das Dores - SE (Nossa Senhora das Dores-SE  Livro nº 79, fls. nº 287, Termo nº 12644), nascida no 
dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e um (15/07/1991), residente na Av.Principal, 4665, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de VERA LUCIA ALVES DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: GILMAR JESUS DOS SANTOS e EMANUELA CARDOSO DIAMANTINA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de manutenção, RG n.º 444160243 - SSP/SP, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 99, fls. nº 118, Termo nº 21618), nas-
cido no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (28/12/1983), residente na Rua 
Vereador Olavo Tibiriçá Pimenta, 19, Vila São José, Cubatão - SP, filho de GILENO DE JESUS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA 
JUSTINO DOS SANTOS, falecido há 3 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 1375956540 - SSP/BA, com 26 anos de idade, natural de Irecê - BA (Irecê-BA  Livro nº 24, 
fls. nº 294, Termo nº 28490), nascida no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(23/01/1988), residente na Rua Vereador Olavo Tibiriçá Pimenta, 19, Vila São José, Cubatão - SP, filha 
de FRANCISCO ALVES DIAMANTINA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 62 anos de idade, resi-
dente em São Paulo - SP e de SILVANETE ARAUJO CARDOSO, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, 
com 43 anos de idade, residente em São Paulo - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ALEX MENDES DE LIRA e JULIANA ROBERTO LUZ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 33372641 - SSP/SP, CPF n.º 32774677831, com 28 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta 
e seis (15/06/1986), residente na Rua Dr. Fernando Generoso  Silva Salvador, 104, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, filho de MANOEL ALVES DE LIRA, de nacionalidade brasileira, operador de maquinas, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA MENDES DE LIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de maquinas, RG n.º 46393083 - SSP/
SP, CPF n.º 38412297865, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e 
cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa (25/02/1990), residente na Rua Dr. Fernando Gen-
eroso  Silva Salvador, 104, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de CÍCERO LUZ, falecido há 10 anos 
e de MARIA DA CONCEIÇÃO ROBERTO, de nacionalidade brasileira, domestica, com 48 anos de 
idade, residente em Mongaguá - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: LIOMAR CARLOS DA SILVA ALMEIDA e VIVIAN DE SOUZA ALENCAR. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, empresario, RG n.º 30526126 - SSP/SP, CPF n.º 
29430297856, com 32 anos de idade, natural de Senhor do Bonfim - BA (Senhor do Bonfim-BA  Livro 
nº 40, fls. nº 38, Termo nº 7340), nascido no dia primeiro de novembro de mil novecentos e oitenta e 
um (01/11/1981), residente na Rua João Marion, 186, casa 1, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de 
LUIZ CARLOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, empresario, com 56 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de SÔNIA MARIA DA SILVA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 28363223 - SSP/SP, CPF n.º 22701584825, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cu-
batão  Livro nº 83, fls. nº 284, Termo nº 15416), nascida no dia quinze de novembro de mil novecentos 
e oitenta e um (15/11/1981), residente na Rua João Marion, 186, casa 1, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, filha de JOSE VIEIRA DE ALENCAR, de nacionalidade brasileira, taxista, com 60 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA JOSE DE SOUZA ALENCAR, de nacionalidade brasileira, podologa, 
com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MARCILIO DA SILVA RIBEIRO e ROSIANE DOS SANTOS CAIXEIRO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encanador industrial, RG n.º 27661115 - SSP/SP, CPF n.º 
27699174801, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 63, fls. nº 387, 
Termo nº 7559), nascido no dia seis de março de mil novecentos e setenta e nove (06/03/1979), 
residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 8, fundos, Vila São José, Cubatão - SP, filho de MANOEL 
SERRANO RIBEIRO, falecido há 30 anos e de CARMELITA SILVINO DA SILVA RIBEIRO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 179545024 - SSP/SP, CPF n.º 07021745800, com 
46 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 432, fls. nº 172, Termo nº 
172730), nascida no dia dez de março de mil novecentos e sessenta e oito (10/03/1968), residente na 
Rua Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, 372, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de ARLINDO FRANCISCO 
CAIXEIRO, falecido há 7 anos e de MARINITA DOS SANTOS CAIXEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FABIO DE JESUS e FABIANA MARÇAL DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 38078385X - SSP/SP, CPF n.º 92658385749, com 45 anos de 
idade, natural de Serra - ES, nascido no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e sessenta e 
oito (24/10/1968), residente na Rua das Violetas, 443, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de AHISIA MARIA 
DE JESUS, desaparecida há 45 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, babá, 
RG n.º 344488111 - SSP/SP, CPF n.º 30808233890, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cu-
batão  Livro nº 88, fls. nº 203, Termo nº 17325), nascida no dia quatorze de junho de mil novecentos 
e oitenta e dois (14/06/1982), residente na Rua das Violetas, 443, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de 
GERALDA MARÇAL DA SILVA, falecida há 4 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ILTON DOS SANTOS ANUNCIAÇÃO e VERÔNICA SANTOS DE OLIVEIRA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 23670589 - SSP/SP, CPF n.º 15919926805, 
com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de maio de mil novecentos e setenta 
e três (03/05/1973), residente na Av. Henry Borden, 1023, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, filho de ANAS-
TACIO PEREIRA DA ANUNCIAÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de AUREA DOS SANTOS ANUNCIAÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
69 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Rosimeire Rodrigues dos Santos, conforme 
sentença datada aos 13/12/2013, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara de Família e Sucessões do 
Foro de Praia Grande-/SP, nos autos de nº4002929-11.2013.8.26.0477. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 363507565 - SSP/SP, CPF n.º 16959042810, com 40 anos 
de idade, natural de Boquim - SE (Boquim-SE  Livro nº 33, fls. nº 148, Termo nº 3931), nascida no dia 
dezenove de julho de mil novecentos e setenta e quatro (19/07/1974), residente na Av. Henry Borden, 
1023, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, filha de ERALDO ALVES DE OLIVEIRA, falecido há 10 anos e de DE-
USDETE NEVES DOS SANTOS, falecida há 34 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDSON ANTONIO DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES ACIOLI DE VASCONCELOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, policial militar, RG n.º 20821891 - SSP/SP, CPF n.º 
08061323885, com 46 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 433, fls. 
nº 129, Termo nº 173757), nascido no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e sessenta e oito 
(29/04/1968), residente na Av. das Nações Unidas, 857, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de ANTONIO PEDRO 
DOS SANTOS, falecido há 27 anos e de MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 70 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciada, comerciante, RG n.º 172622104 - SSP/SP, CPF n.º 09799077800, com 53 
anos de idade, natural de Maragogi - AL, nascida no dia trinta de setembro de mil novecentos e sessenta 
(30/09/1960), residente na Av. das Nações Unidas, 857, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de EDGAR ACIOLI 
DE VASCONCELOS, falecido há 8 anos e de INÊS MALAQUIAS REGO, falecida há 22 anos. Divorciada de 
Severino Cassimiro de Moura, conforme sentença datada de 22/11/94, proferida pelo Juizo de Direito 
da 2ª Vara desta Comarca, nos autos de N°484/94.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ROBSON NUNES SANTANA e ANA PAULA DE ALCANTARA SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, cabelereiro, RG n.º 34154802 - SSP/SP, CPF 
n.º 35564703812, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de 
julho de mil novecentos e oitenta e seis (29/07/1986), residente na Rua Caminho dos Pilões, 987, 
Pilões, Cubatão - SP, filho de JOSÉ RUBENS SANTOS SANTANA, de nacionalidade brasileira, solda-
dor, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZILDA NUNES, de nacionalidade brasile-
ira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 495184895 - SSP/SP, CPF n.º 40666125805, com 22 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa e 
dois (06/09/1992), residente na Rua Caminho dos Pilões, 987, Pilões, Cubatão - SP, filha de EDILTON 
BARBOSA SANTOS, de nacionalidade brasileira, chefe de limpeza urbana, com 48 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA DE ALCANTARA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FRANK SANTOS DUMONT FERNANDES DE OLIVEIRA e JACQUELINE GARCIA CAJAÍBA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, analista, RG n.º 44731254 - SSP/SP, CPF n.º 
34111502890, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de maio de 
mil novecentos e oitenta e seis (24/05/1986), residente na Rua Dom Edílio José Soares, 293, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de ALFREDO DE OLIVEIRA, falecido há 20 anos e de KÁTIA MARIA FERNANDES DA SILVA, 
falecida há 20 anosDivorciado de Jacqueline Garcia Cajaíba por escritura publica lavrada em 16/02/2012, 
no 1º Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Titulos de Cubatão-SP, livro N°179, fls.085/086. Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, analista, RG n.º 45054807 - SSP/SP, CPF n.º 
38595951802, com 25 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia dois de março de mil nove-
centos e oitenta e nove (02/03/1989), residente na Rua Dom Pedro II, 617, Vila Nova, Cubatão - SP, filha 
de ISAAC DA CONCEIÇÃO CAJAÍBA, de nacionalidade brasileira, inspetor elétrico, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LUCI GARCIA CAJAÍBA, de nacionalidade brasileira, representante comer-
cial, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Frank Santos Dumont Fernandes de 
Oliveira  por escritura publica lavrada em 16/02/2012, no 1º Tabelião de Notas e de Protestos de Letras 
e Titulos de Cubatão-SP, livro N°179, fls.085/086. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LUCAS LOPES DE ANDRADE e PÂMELA REIS DE MENEZES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 44552394 - SSP/SP, CPF n.º 39156137893, com 25 
anos de idade, natural de São Vicente - SP (Peruíbe-SP  Livro nº 7, fls. nº 296, Termo nº 8079), nascido 
no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (18/10/1988), residente na Rua José An-
tonio Ribeiro, 144, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filho de NICOLAU DE ANDRADE, de nacionalidade 
brasileira, construtor, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NAIDE LOPES DE ANDRADE, 
de nacionalidade brasileira, professora, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de proc.de negócios, RG n.º 446492036 - SSP/
SP, CPF n.º 43271520801, com 20 anos de idade, natural de Sumaré - SP (Guarujá-SP  Livro nº 64, fls. nº 
018, Termo nº 44074), nascida no dia nove de maio de mil novecentos e noventa e quatro (09/05/1994), 
residente na Rua José Antonio Ribeiro, 144, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filha de GENIVAL JOSÉ 
DE MENEZES, falecido há 16 anos e de CECILIA APARECIDA DOS REIS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 57 anos de idade, residente em Guarujá - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SAMUEL SOBRINHO DE SOUZA e WALDMARY LIMA PEREIRA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 409663220 - SSP/SP, CPF n.º 37822833847, com 26 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 127, fls. nº 233, Termo nº 32875), nascido no dia 
vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e oito (23/04/1988), residente na Av. Tancredo de Almei-
da Neves, 700, Vila Pelicas, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasil-
eira, pedreiro, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS DORES SOBRINHO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, domestica, RG n.º 306636189 - SSP/SP, CPF n.º 33051336866, 
com 36 anos de idade, natural de Campinas - SP, nascida no dia vinte de março de mil novecentos e 
setenta e oito (20/03/1978), residente na Av. Tancredo de Almeida Neves, 700, Vila Pelicas, Cubatão 
- SP, filha de ARLENILDO PEREIRA, falecido há 3 anos e de IVETE DE LIMA PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Renato Gomes de Melo, 
conforme sentença data de 01/02/2012, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara desta Comarca, 
nos autos de n°157.01.2011.002466-9/000000-000.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EMERSON BARBOSA DA COSTA e ADRIANA PINHO DOS SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, RG n.º 33979995X - SSP/SP, CPF 
n.º 22719732877, com 32 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 14º Subdistrito - Lapa  
Livro nº 103, fls. nº 363, Termo nº 61497), nascido no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e 
oitenta e dois (21/08/1982), residente na Rua Santos, 50, fundos, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, 
filho de MANOEL LUIZ DA COSTA, de nacionalidade brasileira, chefe de portaria, com 54 anos de idade, 
residente em Guarulhos - SP e de MARIA DE NATAL BARBOSA DA COSTA, de nacionalidade brasile-
ira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Guarulhos - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, professora, RG n.º 30663714 - SSP/SP, CPF n.º 33651047806, com 29 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(12/11/1984), residente na Rua das Acacias, 457, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de VALTER VIEIRA DOS 
SANTOS, falecido há 7 anos e de MARIA DE PINHO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: CLEBER PEREIRA DE ALMEIDA e ANANDA KAROLINA SOUZA DE OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico montador, RG n.º 352692868 - SSP/SP, CPF 
n.º 32913450881, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 103, fls. nº 209, 
Termo nº 23301), nascido no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (31/05/1984), 
residente na Rua das Acacias, 545, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE 
FATIMA DE MENDONÇA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 352695031 
- SSP/SP, CPF n.º 23283197857, com 23 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 150, fls. nº 288, Termo nº 91368), nascida no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa 
e um (18/05/1991), residente na Rua São Francisco de Assis, 41, Vila São José, Cubatão - SP, filha de 
JOSÉ NILTON DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, mecanico, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de APARECIDA DE FATIMA SOUZA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: RODRIGO TAVARES DA SILVA e MARCELLA LUCAS OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, metalurgico, RG n.º 283623639 - SSP/SP, CPF n.º 22198089807, com 
34 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 158, fls. nº 298, Termo nº 
29070), nascido no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta (10/05/1980), residente na Avenida das 
Araucarias, 314, Jardim Samambaia, Praia Grande - SP, filho de IVALDO MARTINS DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em Praia Grande - SP e de ZILDA MARIA 
TAVARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, secretária de escola, com 55 anos de idade, residente 
em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, chefe de unidade, RG 
n.º 29160557 - SSP/SP, CPF n.º 29626187824, com 32 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 61, fls. nº 75, Termo nº 37767), nascida no dia dois de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e um (02/12/1981), residente na Avenida 09 de Abril, 3558, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOÃO 
LUCAS OLIVEIRA, falecido há 20 anos e de WILMA DA COSTA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: PETRONILO DE SOUZA SOARES FILHO e THAÍS GOMES DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado, RG n.º 443960434 - SSP/SP, CPF n.º 
33395892832, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (28/12/1985), residente na Rua dos Cravos, 508, Vila Natal, Cu-
batão - SP, filho de PETRONILO DE SOUZA SOARES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 59 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, balconista, CPF n.º 41183656858, com 21 anos de idade, natural de Cu-
batão - SP, nascida no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa e dois (28/09/1992), 
residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, Bloco 93B, Ap 54, Bolsão Sete, Cubatão - SP, filha de 
CLEIDE GOMES DOS SANTOS, falecida há 8 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FLÁVIO FONSECA FELIX e ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 34509060 - SSP/SP, CPF n.º 29490128848, 
com 32 anos de idade, natural de Estância - SE (Estancia - SE  Livro nº 14, fls. nº 16, Termo nº 
12116), nascido no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (16/12/1981), resi-
dente na Rua Caminho São Judas, 236, Ilha Bela, Cubatão - SP, filho de JOÃO FELIX, falecido há 2 
anos e de MARIA JOSE FONSECA NETA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 52 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 357335983 - SSP/SP, CPF n.º 28108874890, com 36 anos de idade, natural de Londrina 
- PR (Londrina-PR  Livro nº 139, fls. nº 169, Termo nº 012757), nascida no dia treze de fevereiro de 
mil novecentos e setenta e oito (13/02/1978), residente na Rua Caminho São Judas, 236, Ilha Bela, 
Cubatão - SP, filha de LÁZARO FRANCISCO DA SILVA, desaparecido há 33 anos e de NAIRDA DOS 
SANTOS SILVA, desaparecida há 33 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: WAGNER FERNANDES ALVES e SILVIA PEDROSA DE MOURA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 309757058 - SSP/SP, 
CPF n.º 31874899827, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um 
de setembro de mil novecentos e oitenta e três (21/09/1983), residente na Rua João Martins So-
brinho, 61, aptº14, bloco 02, Conj.Rubens Lara, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JONAS ALVES, 
falecido há 28 anos e de SALETE FERNANDES ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
recepcionista, RG n.º 433902000 - SSP/SP, CPF n.º 37642760884, com 26 anos de idade, natural 
de Queimadas - PB (Queimadas-PB  Livro nº 15, fls. nº 49vº, Termo nº 16302), nascida no dia trin-
ta de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (30/01/1988), residente na Rua João Martins So-
brinho, 61, aptº14, bloco 02, Conj.Rubens Lara, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, filha de SEVERINO PE-
DROSA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 46 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARLENE MARIA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: YTAMAR RIBEIRO DUARTE DE JESUS e LUANE MESSIAS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, trabalhador de armazém, RG n.º 44057657x - SSP/SP, 
CPF n.º 35775994809, com 26 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente - SP  Livro nº 
172, fls. nº 225, Termo nº 128547), nascido no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oiten-
ta e oito (14/02/1988), residente na Travessa da Rua Japão, 53, casa 2, Pq. Bitarú, São Vicente - SP, 
filho de MANOEL DUARTE DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, 
residente em São Vicente - SP e de YVONE RIBEIRO DUARTE DE JESUS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 55 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 344483514 - SSP/SP, CPF n.º 35025502802, com 29 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de novembro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (10/11/1984), residente na Rua Santa Paula, 87, Sitio Novo, Cubatão - SP, filha de AILTON 
MESSIAS SANTOS, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 57 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de MARIA DE FATIMA DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: WASHINGTON LOPES DE SALES e ANA FLÁVIA DA SILVA SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, RG n.º 419201993 - SSP/SP, CPF n.º 
34269506857, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e quatro (02/02/1984), residente na Rua Um, aptº53, bloco B/26, Bolsão 
Sete, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DE SALES, desaparecido há 16 anos e de CARMELITA 
MARIA LOPES DE SALES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 52 anos de idade . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 450555446 - SSP/SP, 
CPF n.º 23172257843, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de abril 
de mil novecentos e oitenta e nove (11/04/1989), residente na Rua Um, aptº53, bloco B/26, Bolsão 
Sete, Cubatão - SP, filha de ALMIRO SILVA DOS SANTOS, desaparecido há 25 anos e de MARIA DE 
LOURDES DA SILVA, falecida há 05 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSEILSON DA SILVA SOUSA e JÉSSICA BÁRBARA DOS SANTOS. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 485715351 - SSP/SP, CPF n.º 
40412483882, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 148, fls. nº 169, 
Termo nº 41169), nascido no dia oito de julho de mil novecentos e noventa e um (08/07/1991), resi-
dente na Rua Caminho São Bartolomeu, 1553, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de EDMILSON ALVES 
DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de GONÇALA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, costureira, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de produção, 
RG n.º 357340334 - SSP/SP, CPF n.º 39174561847, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cu-
batão-SP  Livro nº 148, fls. nº 127, Termo nº 41127), nascida no dia cinco de agosto de mil novecentos e 
noventa e um (05/08/1991), residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 258, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filha de HILARIO MANOEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de TÂNIA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JONATHAN WILIAN DE SOUSA e JANIELE ALVES DOS SANTOS. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 44167073 - SSP/SP, CPF n.º 36261586837, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (20/12/1987), residente na Rua Caminho dos Pilões, 173, casa 54, Pilões, Cubatão - SP, 
filho de MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 51 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigi-
lante, RG n.º 34448871 - SSP/SP, CPF n.º 30727631861, com 31 anos de idade, natural de Paulo Afonso 
- BA, nascida no dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta e três (27/03/1983), residente 
na Rua Caminho dos Pilões, 173, casa 54, Pilões, Cubatão - SP, filha de JOSÉ SOARES DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 84 anos de idade, residente em Ouro Branco - AL e de RI-
SALVA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, gari, com 68 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Divoarciada de Wilians Jeferson França Damas, conforme sentença do Juízo de Direito da 1ªVara 
Cível da Comarca de Cubatão-SP, datada de 20/11/2013, transitada em julgado aos 20/01/2014, 
autos de nº0004096-24.2013.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: WANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS e JULIANA CRUDELI DE SOUZA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de coordenação, com 33 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta e um 
(15/05/1981), residente na Rua dos Cravos, 364, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de SILVIO ANTO-
NIO DOS SANTOS, residente em Cubatão - SP e de TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, encarregada de ven-
das, com 26 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia dois de abril de mil novecentos e 
oitenta e oito (02/04/1988), residente na Rua Imprensa, 174, Beira Mar, São Vicente - SP, filha de 
JOSÉ DIRSON GONÇALVES DE SOUZA, residente em Cubatão - SP e de SOLANGE CRISTINA CRUDELI 
DE SOUZA, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

LINDE BOC GASES LTDA., torna público que requereu da CETESB a Renova-
ção da Licença de Operação para fabricação de Gases Industriais (exceto 
o gás cloro e os da extração e refino do petróleo, sito à ESTRADA ENGEN-
HEIRO PLINIO DE QUEIROZ, GLEBA 13, JD. SÃO MARCOS - CUBATÃO/SP.

ANUNCIE AQUI LIGUE
3361-5212
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ANUNCIE
AQUI

3361-5212

aderbaugama@superig.com.br 
(13) 99773-7374

por Aderbau Gama

Parabéns a bela Lu-
ciana Afonso da loja 
Delicatta  comemorou  
aniversário com seus 
familiares e amigos

Miriam 
Petrone, 
assumiu 
o coman-
do da 
Abrajet 
Nacional, 
durante 
soleni-
dade na 
Assem-
bléia 
Legisla-
tiva, ao 
lado do 
vice Luiz 
Pires

No último dia 18, as proprietárias da Loja 
Delicatta Luciana Afonso e Leandra Medeiros 
ofereceram um coquetel de reinauguração para 
seus clientes. Entre as novidades, além de bol-
sas e bijuterias, agora com roupas e Rommanel. 
Confira as novidades na Av. Joaquim Miguel 
Couto, 807 loja 02 – Galeria Center Lopes no 
Centro de Cubatão, Tel.: 3372-8751.

Por Marcos França

O deputado estadual Luciano Batista durante visita à Creche Criança Feliz, na Vila Esperança. O par-
lamentar veio informar ao presidente da instituição, José Afonso (Afonsinho), sobre o processo de 
declaração de utilidade pública em tramitação na Assembleia . A creche atende mais de 300 crianças 

Reinauguração

Aniery Madeira e Leonardo 
Bibiano: felizes e agora casados
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