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Marcha pacífica garante 
vagas para cubatenses 

Com apoio da pre-
feita Marcia Rosa,  
grupo de trabalha-

dores se reuniram com 
representantes e diri-
gentes da indústria e 

das empreiteiras.
 A categoria reivin-

dica preferência para 

contratação de traba-
lhadores da cidade e 
da Região pelo Polo 

UBS da Vila Nova
equilibra demanda

Com a descentrali-
zação, as unidades da 
Vila São José e do Jar-
dim 31 de março redi-

mensionam estrutura 
de atendimento, me-
lhorarando os serviços.   
03

UPA Casqueiro 
inclui novos 
procedimentos

A Unidade passa a 
realizar análises clíni-
cas no local. Atendi-
mento odontológico de 
urgência e emergência 
é outra novidade. As 
salas ficam prontas até 
o final deste mês.  Em 

Industrial. 
105 vagas já foram 

disponibilizadas ime-

diatamente, outras 
centenas estão sendo 
garantidas.      02 

fevereiro foram  cerca 
de quatro mil atendi-
mentos na unidade. 
Com os novos serviços 
a expectativa é de au-
mento da demanda 
em 25%, chegando a 
cinco mil/ mês.  

 Povo na bronca com 
ALL  02

Começa o 
monitoramento 
em Cubatão

Últimos detalhes 
para o início do siste-
ma de videomonito-

ramento em Cubatão.  
Equipamentos  já fo-
ram instalados.    04

Mudança de perfil 
Repasse da área da 

Vila dos Pescadores 
abre caminho para iní-
cio das obras de urba-
nização do bairro. 

HABITAÇÃO

A retirada de pesso-
as de áreas de risco já 
beneficiou 25 mil. 

Outras 40 mil que 
moram na Vila Espe-

José Mario/PMC

Marcel Nobrega

rança e Vila dos Pesca-
dores vão permancer 
no mesmo local, com 
urbanização e serviços 
de acordo com proje-

tos elaborados pela 
Prefeitura. Articulação 
e insistência de Marcia 
Rosa na Vila Noel e Co-
tas mudam projetos. 

Aderbau Gama
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Marcia Rosa cobra prioridade
para trabalhadores de Cubatão 

Da Prefeitura seguiram pacificamente até a sede do Ciesp

EM MARCHA

A prefeita recebeu 
comissão de traba-
lhadores na manhã 
desta quinta, dia 12. 
Vereadores também 
participaram. 

O movimento que 
reúne mão-de-obra 
de toda a Região quer 
o fim da importação 
de pessoas de outras 
Regiões e de Estados. 

Após a reunião to-
dos partiram em ca-

minhada para a Sede 
do Ciesp, onde a co-
mitiva já era aguar-
dada pelo diretor-
-titular da entidade, 
Valdir Caobianco. 
Ele acertou com o 
grupo uma nova reu-
nião, desta vez com 
representantes das 
indústrias, emprei-
teiras, vereadores e 
uma comissão de tra-
balhadores.

MAIS TRANSTORNO

Povo na bronca com a ALL
Empresa ignora reclamações, notificações e continua tirando o sono, bloqueando o trânsito e envolvi-

das em acidentes graves

Intervenções prejudicam
Outra forte recla-

mação dos morado-
res da Vila Esperan-
ça é com relação a 
uma obra de dupli-
cação de um trecho 
de mais de dois mil 
metros de ramal. 

Basta entrar na 
avenida principal do 
bairro para perce-
ber o descaso com os 
moradores durante a 
execução das obras. 
Interrupções sem 
prévio aviso, falta de 
sinalização e inter-
venções desastrosas 
encabeçam a lista de 
reclamações dos mo-
radores. 

“Não são contra a 

obra. Mas as coisas 
estão sendo muito 
mal feitas, sem pla-
nejamento e com in-
terrupções sem avi-
so”, esclarece o líder 
comunitário Miúdo. 

A maior descon-
fiança dos morado-
res são os desníveis 
do terreno. 

Há o receio geral 
de que haverá ala-
gamentos na tem-
porada de chuvas 
fortes.  “Perdemos 
10 computadores da 
nossa escola de in-
formática; tiraram 
uma barreira e ala-
gou tudo.”. Em sua 
peregrinação Miúdo 

procurou a Prefeitu-
ra e conseguiu apoio 
de alguns secretários 
que foram ao bairro 
em busca de maior 
entendimento.

A empresa, na opi-
nião das pessoas que 
moram nos bairros 
ao lado da ferrovia, 
tira vidas por negli-
gência, não tem sen-
sibilidade humana e 
“não está nem aí para 
essa cambada de po-
bres que moram nas 
favelas ao lado de 
suas linhas”, dfina-
liza o morador José 
Sebastião dos Anjos, 
morador do Morro 
do Índio.

Entre outros transtornos, tombamento de trens da ALL há 100 dias 
ainda permanece vivo na lembrança dos moradores da cidade.

Pelo menos para 
moradores de Cuba-
tão, a América Latina 
Logística (ALL) pode 
ter muita coisa; mil 
locomotivas ,100 mil 
vagões e  muito lucro, 
menos  respeito. 

O aumento do nú-
mero de acidentes en-
volvendo vagões e lo-
comotivas, inclusive 
da MRS, foi tema de 
(mais uma) reunião 
de representantes da 
empresa com a pre-
feita Marcia Rosa. Na 
agenda, foi cobrado 
maior controle na ve-
locidade das compo-
sições, mais canais de 
diálogo com as comu-
nidades, conservação 
de suas áreas de do-
mínio e campanhas 

sobre segurança. 

ESCLARECIMENTOS
Passados 100 dias 

da colisão frontal de 
duas locomotivas na 
Vila São José, mora-
dores dizem que a em-
presa desapareceu do 
bairro e que a falta de 
diálogo e informações 
persiste. A comunida-
de ainda está assusta-
da com a gravidade 
do acidente. Por sorte 
ninguém ficou ferido. 

JÁ ESTÃO FAZENDO
Em 22 de fevereiro 

de 2013 publicamos 
reportagem sobre o 
assunto. Na época, 
pedimos esclareci-
mento à empresa. Por 
meio da assessoria de 

imprensa a ALL disse 
“que os reparos já es-
tão sendo realizados 
e que os trabalhado-
res estão neste mo-
mento executando os 
trabalhos”. 

PLANO RÁPIDO 
No dia 25 de junho 

de 2013 o Secretário 
Armando Campinas 
Reis Junior, recebeu 
do diretor de Relações 
Institucionais, Ema-
noel Tavares Costa 
Júnior, para entrega 
de um plano de ações.  
Parte da execução 
deste plano começou 
apenas esta semana, 
quase 2 anos depois 
do Plano com a pro-
messa. 

Durante a reunião foi 
anunciada abertura de 
105 vagas para a contra-
tação imediata. Outras 
500 vagas vão ser abertas 
nos próximos meses em 
decorrência de projetos 
pré-agendados.  Apre-
feita lembrou também a 
importância de contratar 
mão de obra feminina e 

Resultados positivos
que é preciso avançar na 
melhoria das condições 
de trabalho. 

Valdir Caobianco, se 
comprometeu em acompa-
nhar de perto o processo e 
cobrar das indústrias mais 
transparência no processo 
de contratação. Uma nova 
reunião foi marcada para 
quinta, dia 19. 
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    “Eu me arrisco a dizer que 
essa UBS foi um presente de 
Deus. 
Meu irmão tem um problema 
gravíssimo de diabetes e a uni-
dade tem ajudado muito.

Ozias Lourenço da Silva
60 anos

Com reforma 
nas piscinas se-
miolímpica e in-
fantil, vestiários, 

arquibancadas e re-
paros no telhado do 
ginásio coberto, o C.E 
Professor Ayrton Ro-

mero da Nobrega foi 
reaberto.

“Gostaria que nos-
sas crianças conti-

nuem praticando es-
porte, porque, meu 
filho acreditava e eu 
acredito, que faz mui-

UPA terá dois 
novos serviços

Estruturas para a realização de análises clínicas e 
prestação de atendimento odontológico de urgência e 
emergência devem estar prontas até o final deste mês

A Unidade de 
Pronto Atendimen-
to (UPA) Professor 
Dr. Mário Ruivo, no 
Parque São Luiz, em 
Cubatão, realizou 
4.110 atendimentos 
durante o mês de fe-
vereiro. 

Em média, pas-
saram pela unidade 
cerca de 150 pessoas 
por dia. 

Com a instalação 
do laboratório de 
análises clínicas e a 
abertura do consultó-
rio odontológico para 
atendimentos de ur-
gência e emergência 
até o final deste mês, 
a UPA Jardim Cas-
queiro poderá chegar 
a atender até 5 mil 
atendimentos men-

sais, representando alí-
vio no  PS Central. 

As informações fo-
ram divulgadas pelo 
administrador da uni-
dade, Adilson Affonso 

Rocha, durante apre-
sentação do relatório 
de gestão da Organiza-
ção Social Revolução, 
que assumiu o geren-
ciamento no último dia 
26 de janeiro. 

Saiba mais:
Atendimento

3.572 - Consultas 
clínica 

289 procedimen-
tos ortopédicos

289 Consultas 
pediátricas

223 exames RX

Perfil
31,4% - pacientes 

de 18 a 30 anos

15,2% - menores 
de 18 anos

10,4% - Maiores 
de 60 anos

Divulgação

to bem para todo o 
mundo”, disse emo-
cionada, dona Dolo-
res Nóbrega Otero. 

“Resgatamos o or-
gulho do povo,  que 
viveu durante muitos 
anos, como Área de 
Segurança Nacional, 
com prefeitos da Di-
tadura Militar”, afir-
mou Marcia Rosa.

PISCINA 
SEMIOLÍMPICA
O equipamento foi 

totalmente reforma-
do, foi reaberta com 
uma apresentação       
especial de Matheus 
Louro Neto e Gustavo 
Borges, ministrando 
uma clínica com jo-

vens nadadores ini-
ciantes. 

a natação para 
alunos a partir dos 
seis anos de idade 
acontecem às terças 
e quintas-feiras, em 
dois períodos: das 
7h às 12h, e das 14h 
às 20h30. As aulas 
de hidroginástica, 
só para adultos, 
acontecem às quar-
tas e sextas-feiras, 
no mesmo horário. 
Rufino informa 
ainda que, por ora, 
as turmas já estão 
fechadas, quando 
surgirem vagas, es-
sas serão informa-
das pelo site da Pre-
feitura de Cubatão. 

saúde

Romerão reaberto

ESPORTE

“Minha tia conseguiu fazer 
todos os exames que precisa-
va depois da chegada da UBS 
aqui na Vila Nova”

Ivanete Pegado da Silva
57 anos

“Essa unidade era buscada 
por todos no bairro faz muitos 
anos.  Aqui, somos muito bem 
recebidos e bem tratados, e 
como comerciante local, eu 
vejo o que as pessoas falam”. 

Eri Costa
Radialisra e Comerciante

“Antes da UBS, eu precisava 
andar até a Vila Natal . Eu 
agradeço muito a luta do seu 
Juvêncio para trazer a unida-
de para o Bairro.

Fabio Alexandre Barbosa
60 anos

“A UBS foi muito boa para o 
bairro. Para mim foi essencial, 
pois tem me ajudado muito. 
Sou gestante e o fato de não 
ter que andar até outro bair-
ro para ter minhas consultas e 
exames são excelentes”. 

Mariele  Lima Freire 
 18 anos

UBS da Vila Nova desafoga sistema
Desde o dia 26 de 

janeiro a nova uni-
dade atende cerca 
de 250 pessoas, dia-
riamente. 

O posto dimi-
nuiu a demanda 
nas UBS’s da São 

José   e 31 de março, 
que recebiam o públi-

co da Vila Nova.
A Nova UBS é mo-

Saiba mais
O posto funciona 
diariamente, das 

7 às 17 horas, na 
São João, 185, na 

Vila Nova

5 mil

é o número de 
atendimentos 

previsto 
para março

135 milhões
aproximadamente são investidos 

pela Prefeitura na Saúde

derna e adequada aos 
patrões de construção 
e estrutura profissio-
nal estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde.  

Além das clínicas 
médica, pediátrica, 
ginecológica e odon-

tológica, possui local 
para vacinação, far-
mácia para dispen-
sar medicamentos à 
população, área para 
estabilização de pa-
cientes e outras facili-
dades.
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Continua o pro-
cesso de expansão da 
zona Comercial no 
centro de Cubatão. 

McDonald e Lojas 
Americanas devem 
impulsionar a expan-
são do comércio para 
o que hoje são os ex-
tremos da Avenida.

Há muitos anos o 
nobre do comércio 
central ficou entre a 
esquina da Pedro José 

Cardoso e Rua São Pau-
lo com a 9 de abril e a 
Miguel Couto à Praça 
Princesa Isabel.

Agora, as duas gran-
des que estão prestes a 
inaugurar devem conso-
lidar nova fronteira do 
comércio da 9 de abril. 

Desde 2009, grandes 
marcas do cenário na-
cional passaram a in-
cluir Cubatão no planos 
de investimento. 

desenvolvimento

Faltam cerca de 
20 dias para que  os 
principais pontos de 
comércio,  entrada e 
saída de bairros se-
jam monitorados por 
câmeras.  

Além dos equipa-
mentos públicos o 
sistema está apto a 
receber imagens de 
câmeras particulares, 
instaladas em comér-
cios. 

“Este é um pas-
so importante, que 
atende os objetivos 
de oferecer mais se-
gurança à população, 

controlando os locais 
mais vulneráveis”, 
disse a prefeita Marcia 
Rosa.

Durante a vistoria 
a prefeita ouviu  re-
lato de comerciantes 
dando conta de que já 
podem notar aumento 
no movimento de cli-

Câmeras prontas 
para fiscalizar

entes. De acordo com 
a prefeita os ponto de 
instalação foram defini-
dos a partir de mapea-
mento dos pontos es-
tratégicos. Enquanto 
acertam os últimos de-
talhes de instalação ex-
terna a central que vai 

funcionar na prefeitura 
está quase pronta. 

TREINAMENTO
O treinamento e in-

tegração dos servidores 
municipais, agentes de 
trânsito e representantes 
das Polícias que vão 

Com todos os postes e câmeras instalados, técnicos estão finalizando 
sala de controle e energização do sistema

2,2 milhões
é o valor total
investido no 
sistema de 

monitoramento

operar os equipamentos 
já está sendo realizado. 

Enquanto treinam 
também são realizados 
os testes e ajustes ne-
cessários. 

METROPOLITANO 
A expectativa da Pre-

feitura é de que a inte-
gração com as câmeras 
do comércio e com 
os demais sistemas 
em operação na Baixa-
da Santista proporcione 
mais segurança e queda 
dos índices de violência.

 
REUNIÃO 
Para agilizar a in-

tegração entre públi-
co e setor privado, a 
Secretaria de Segurança 
Pública e a Acic defini-
ram uma estratégia de 
abordagem aos comer-
ciantes. 

TECNOLOGIA 
Câmeras fixas D-

Link 6915,  com ângulo 
de visão de 60º e ima-
gem em alta definição 
permitem capturar e re-
conhecer as placas dos 
veículos. 

Com esses dados a 
Polícia pode identificar, 
em tempo real, a pas-
sagem de veículos en-

volvidos em crimes ou 
irregulares, assim que 
passarem por uma das 
câmeras.

SIGILO 
As imagens captu-

radas pelo sistema são 
criptografadas e trans-
mitida à central por 
um sistema de rádio 
Infnet, numa frequên-
cia próxima à faixa de 
TV, portanto imune ao 
problema de queda de 
rendimento em dias de 
chuva.

35 pontos
saiba quais são 
os 35 pontos de 
localização das 

câmeras de 
videomonitora-

mento no portal:
acontecedigital

Aderbau Gama

Comércio continua crescendo Mais de 
R$ 120 

milhões no 
comércio
Premiado em várias 

cidades do país, a vol-
ta de Cartão Servidor 
Cidadão é aguarda-
da com ansiedade por 
funcionários e comer-
ciantes. 

Lançado em 2011 o 
programa injetou cerca 
de R$ 240 milhões, nos 
últimos, quatro anos. 

Mesmo passando 
por ao menos dois mo-
mentos difíceis, um 
com queda acentuada 
de receita, a administ-
ração municipal man-
teve o programa como 
prioridade, honrando 
o compromisso de 
manter o cartão. 

Desde o final do ano 
passado, se espalham 
boatos de que o pro-
grama não será reto-
mado. Mas desde o pri-
meiro questionamento, 
a prefeita Marcia Rosa 
tem dito, que o com-
promisso assumido 
será honrado. 

O processo lici-
tatório para a assina-
tura de novo contrato 
está parado por que a 
Planinvest, que operou 
ate dezembro, apresen-
tou questionamentos 
sobre o processo. 

De acordo com a Pre-
feitura os questionamen-
tos apresentados foram 
todos respondidos. 

Antes, fora do 
do trecho conside-
rado mais nobre da 
avenida 9 de abril, 
o pedaços entre a 
Rua São Paulo e o 
Hospital Ana Costa 
e da Rua Pedro José 
Cardoso e o Teatro 
Municipal, estão se 
transformando na 
nova fronteira para 
expansão. 

A primeira gran-
de marca a lançar a 
tendência foi a rede 
varejista Dia do gru-

Desde 2009 grandes redes passaram a incluir Cubatão nos seus planos. 
MC Donalds e Lojas Americanas são as da vez

Um novo caminho 
para o comércio

po Carrefour. 
Depois disso, tivemos 

a chegada da franquia 
de roupas  Colombo. 

Outras artérias da 
cidade, fora do centro, 
também estão crescendo.

Marcel Nobrega

Com alvará de construção expedido os 
empreendedores começaram e finalizaram os 

trabalhos de limpeza e terraplanagem. A previsão 
é de que o atendimento comece em até 60 dias

Equipamentos têm capacidade de ler a placa de veículos

CARTÃO SERVIDOR

JC Chaves

Concorrência já começou. 
Bom para a clientela 

que comprou um lanche 
Subway e levou outro 

na faixa. A fila de espera 
chegou a 1 hora e meia. 

CONTRAMÃO DA CRISE
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Moradias que ficam na  áreas consolidadas , e que já dispõem de 
serviços regulares, serão mantidas

O processo de urbanização privilegia a manutenção das famílias 
no lugar onde estão hoje. Uma pequena parte será transferida 
para apartamentos no próprio local.  A maioria fica onde está.
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Soroptimist homenageia

O Soroptimist Inter-
nacional (S.I) de Cuba-
tão comemorou, no dia 
06 de março, o Dia In-
ternacional da Mulher, 
oportunidade em que 

deu posse a duas no-
vas associadas: Marle-
ne Cruz de Almeida e 
Edna Araújo.

A presidente do 
Soroptimist Cubatão, 

-Valéria Margareth de Campos Verde Valadão
presidente da ANDES - Agência Nacional de Desenvolvimento Eco-Social; 
- Sheila Regina Nunes 
Enfermeira obstetra da Prefeitura Municipal de Cubatão, no CAISM - Centro de Atenção 
Integral a Saúde da Mulher
- Neusa Silva dos Santos, 
voluntária no Centro de Referência da Mulher, em Cubatão
- Maria das Graças da Silva
Líder Comunitária Vila Noel - Cubatão.
- Pin “S” - Dra. Leyner Anache Gomes dos Santos 
Delegada da Delegacia da Mulher de Cubatão que
recebeu o Pin “S” como Companheira do Servir.

Rubens Lara e a festa para Mulheres
Mesmo com chuva, 

foi um grande sucesso 
a festa do dia da Mu-
lher, para milhares de 
pessoas, realizada pela 
Associação de Mo-
radores do Conjunto 
Habitacional Rubens 
Lara e Programa Moi-
ta Show/ Rádio Visão 
FM 92.5, com apoio da 
Prefeitura de Cubatão. 
Foram homenagea-
das: a moradora mais 
antiga; Dona Joana 
Maria da Conceição, 
de 92 anos; e a mais 
nova; Maria Morais 
Lourenço, de 13 anos, 
acompanhada da mãe; 
além de outras mora-
doras. Animaram o 
evento a banda Cha-
mego e Xodó, a dupla 
Sandro e Adriano e 
Caju e Castanha. 

Patrocínio:
Tekilli Montagens, 
Rede Krill, Expansom, 
Drogaria Popular Far-
ma, Dany Modas, LS 
Locações, Cape Even-
tos, Jornal Acontece e 
moradores do Bairro .

por  Cristina Oliveira
jornalacontece@acontecedigital.com.br

 (13) 97404-6423 - ID: 35*18*103161 Mulher: Exemplo de amor, perseverança, coragem, 
determinação e inteligência. Parabéns pelo seu dia! 

Parabéns...

Júlio Cesar Chaves
Jornalista Editor

Cristina Alves
Copertec

Bel Moraes
Atriz e produtora

Mais que amiga minha irmã 
para todas as horas

Que Deus continue te aben-
çoando muito e que todos 
os seus sonhos possam se 

realizar.
 O grande passo você já deu 
de exercitar sua FÉ, agora te 
desejo muita saúde, paz e 

felicidade.

Seu Biu (presidente da Associação Residencial Rubens Lara), radialista 
e apresentador Moita Show, prefeita e dupla Sandro e Adriano

Donizete, vice 
prefeito; Mari-
ana Moraes,  
mais jovem e a 
mais antiga (92 
anos), Joana da 
Conceição; Caju 
e Castanha.

Milena, filha do Fotógrafo 
Aderbau Gama,  completou  

18 anos. Muita alegria na 
maioridade

Rosangela Andra-
de presidiu o evento, 
também prestigiado 
pela governadora da 
Região Brasil Carmem 
Moral Sgarbi, as pre-

sidentes do S.I. Santos 
Belkis; do S.I. Santos 
Praia Gilda Martins e 
a presidente eleita do 
S.I. São Vicente Maria 
Norma, além de di-

A princesa Sophia completou um ano de vida, 
para felicidade dos pais Wilma e Fernando

Brahmeiros fazem doação para Casa de Emaús
Que na Adega do Chico rolam informações e debates  políticos 
todo mundo sabe. Mas não é só isso. Conversa de amigos, 
festas familiares e ações sociais também têm espaço.
A última ação social é resultado da última festa dos Brah-
meiros. A entidade escolhida dessa vez foi a Casa de Emaús. 

versas companheiras 
dos quatros clubes ir-
mãos. A companheira 
Sandra Regina Lima 
Miranda, representou 
o SI Cubatão. 

Homenageadas da noite
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ANUNCIE

Quem não é visto, 
não é lembrado!

Ligue agora

(13) 3361-5212
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Editais de casamento CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO - Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão, convoca todos os 
professores da Rede Municipal de Cubatão/ SP, para participarem da 
Assembleia Geral de Elaboração e Definição da Pauta de Reinvindica-
ções/2015 dos Professores da Rede Municipal, que será realizada na 
nossa sede, Rua São Luiz, nº267. Vila Nova. Cubatão, dia 01 de abril 
de 2015, com a primeira chamada às 18h e em segunda chamada às 
18h30, com qualquer número de professores presentes, para deliberar 
sobre: Elaboração e Definição da Pauta de Reinvindicações/2015 dos 
Professores da Rede Municipal a serem apresentadas a Administração.
 

Cubatão/SP, 09 de março de 2015.
Elenízia de Oliveira Garcia

Presidente SINDPMC

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS e GABRIELLA CRISTINA AMORIM NUNES. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de manutenção de frota, RG n.º 29731876 - SSP/SP, 
CPF n.º 39479436876, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de abril de 
mil novecentos e noventa e dois (19/04/1992), residente na Rua Marcia Martins da Conceição, 47, Vila 
São José, Cubatão - SP, filho de EDIVAN BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, 
com 45 anos de idade, residente em Praia Grande - SP e de EDIRCE MIRANDA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aux. administrativa, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 457810294 - SSP/SP, CPF n.º 44071217855, com 
19 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia seis de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e seis (06/02/1996), residente na Rua João dos Santos, 20, Vila São José, Cubatão - SP, filha de 
COSME DAMIÃO NUNES, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 45 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA CRISTINA AMORIM, de nacionalidade brasileira, vigilante patrimonial, 
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, 04 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: GILVAN ANANIAS DA SILVA e ANA CAROLINA DA SILVA LEITE SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 387668147 - SSP/SP, CPF n.º 
35828580817, com 28 anos de idade, natural de Escada - PE, nascido no dia trinta e um de julho de 
mil novecentos e oitenta e seis (31/07/1986), residente na Rua Coronel Avilar, 3148, Vila dos Pes-
cadores, Cubatão - SP, filho de LUZINETE MARIA DA SILVA, falecida há 08 anosDivorciado de Maria 
Lenuzia da Silva, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, 
datada de 10/03/2014, transitada em julgado aos 16/04/2014, proc.n.3000047-83.2013.8.26.0157. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 582284818 - SSP/SP, CPF n.º 
07310434480, com 24 anos de idade, natural de Recife - PE, nascida no dia treze de setembro de 
mil novecentos e noventa (13/09/1990), residente na Rua Coronel Avilar, 3148, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, filha de ISAIAS FELICIANO LEITE, falecido há 25 anos e de MARLEIDE RUFINO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em Recife - PE.  Viúva de Carlos 
Eduardo dos Santos, falecido aos 22/08/2012, conforme termo lavrado às fls.271, do livro C-64, sob 
nº30752 em 8ºDistrito de Afogados, Recife-PE. 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, 04 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DAVI DE FIGUEIREDO TRINDADE e DÉBORA ALVES DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro refratário, RG n.º 42945093x - SSP/SP, 
CPF n.º 42909408892, com 20 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 179, fls. nº 15, Termo nº 107988), nascido no dia quatorze de março de mil novecentos e no-
venta e quatro (14/03/1994), residente na Av. Principal, 892, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de 
LUIZ CARLOS TRINDADE, de nacionalidade brasileira, empresário, com 48 anos de idade, residente 
em Praia Grande - SP e de JEANE DE FIGUEIREDO SILVA TRINDADE, de nacionalidade brasileira, do-
méstica, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente administrativo, RG n.º 427442977 - SSP/SP, CPF n.º 41421071860, com 
21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de dezembro de mil novecen-
tos e noventa e três (26/12/1993), residente na Rua Antonio José Silva, Prédio 20, Ap 44H, Vila Na-
tal, Cubatão - SP, filha de JOSUÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, encanador, com 61 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de IRACI ALVES, 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, 05 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RAPHAEL MENESES DA SILVA CABRAL e JÉSSICA HERBA CAMPOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 449665756 - SSP/SP, CPF n.º 40059864800, 
com 26 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 13º Subdistrito - Butantã  Livro nº 178, 
fls. nº 152, Termo nº 47912), nascido no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oiten-
ta e oito (22/12/1988), residente na Rua Santa Marta, 57, Sítio Novo, Cubatão - SP, filho de WALTER 
MENESES CABRAL, de nacionalidade brasileira, segurança, com 56 anos de idade, residente em São 
Vicente - SP e de VERA LUCIA MACENA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de 
idade, residente em São Vicente - SPDivorciado de Beatriz dos Santos, conforme sentença de 12/01/15, 
proferida pela Juiza de Direito do Cejusc de São Vicente-SP, nos autos de nº805/14. Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 471888916 - SSP/SP, CPF n.º 41609991826, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e um (11/02/1991), residente na Rua Santa Marta, 57, Sítio Novo, Cubatão - SP, filha de 
EDUARDO DA SILVA CAMPOS, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 46 anos de idade, resi-
dente em São Vicente - SP e de SANDRA HERBA AMORIM, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 
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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA e SIMONE JUVINIANO DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor de qualidade, RG n.º 245724187 - SSP/SP, 
CPF n.º 28792526870, com 36 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 
133, fls. nº 77, Termo nº 13740), nascido no dia vinte e três de março de mil novecentos e setenta 
e oito (23/03/1978), residente na Rua João Damaso, 624, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho 
de JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 02 anos e de MARIA PEREIRA DOS SAN-
TOS SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 18 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 344487325 - SSP/SP, CPF n.º 35801161856, com 28 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 117, fls. nº 379, Termo nº  ), nascida no dia vinte 
e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (28/10/1986), residente na Rua João Damaso, 
624, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de JOSÉ JUVINIANO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, residente na Rua João Damaso, 624, em Cubatão - SP e de ELIANA DE SOU-
ZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 03 anos. Divorciada de Rubens Pereira Ju-
nior, conforme sentença proferida pela MM.Juíza de Direito da 2ª Vara do Foro de Cubatão-SP, aos 
18/06/2013, proc.nº0001624-50.2013.8.2.0157.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, 05 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MARCOS RIBEIRO e VALERIA DE LIMA SOUSA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, operador de guindaste, RG n.º 32768354 - SSP/SP, CPF n.º 32271758866, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de junho de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (01/06/1984), residente na Av. Nossa Senhora da Lapa, 1250, Vila Nova, Cu-
batão - SP, filho de HERIBALDO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS RIBEIRO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 351473774 - SSP/SP, CPF n.º 34274627810, com 28 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de abril de mil novecentos e oitenta 
e seis (16/04/1986), residente na Rua Jaime Duarte, 386, Jd. Nova Republica, Cubatão - SP, filha de 
JOSÉ RAMÃO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA FERREIRA LIMA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: GILBERDAN BARBOSA DA SILVA e NATACHA FERNANDA ALVES DE SOUZA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, adm.de obras, RG n.º 45691875 - SSP/SP, CPF n.º 
37089734889, com 25 anos de idade, natural de Passira - PE (Passira-PE  Livro nº 6, fls. nº 242, Termo nº 
6026), nascido no dia primeiro de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (01/08/1989), residente 
na Rua Caminho São Cipriano, 32, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSÉ BARBOSA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 55 anos de idade, residente na Rua Caminho São Cipriano, 
32, em Cubatão - SP e de NEUZA GALDINO DA SILVA, falecida há 04 meses . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, administrativo, RG n.º 35734097 - SSP/SP, CPF n.º 37575080848, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e 
noventa e um (26/07/1991), residente na Av.Ferroviária I, 706, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha 
de JOÃO ZACARIAS DE SOUZA NETO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 05 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ALBERTO SILVA e LIDIANY SILVA DE SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 211651102 - SSP/SP, CPF n.º 13364547840, com 43 anos de idade, 
natural de Jequie - BA, nascido no dia vinte de junho de mil novecentos e setenta e um (20/06/1971), resi-
dente na Av. 9 de Abril, 3140, Ap 21, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de DURVAL SILVA, falecido há 8 anos e de 
MARIA DE LOURDES FRANCISCA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 74 anos de idade, residen-
te em Jequié - BADivorciado de Gislandia Silva Nascimento, conforme sentença datada aos 09/06/2014, 
proferida pelo Juiz da 1ªVara de Família e Sucessões desta Comarca, no proc.nº40016841420138260590. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, op. de caixa, RG n.º 356351142 - SSP/SP, 
CPF n.º 30090007824, com 33 anos de idade, natural de Surubim - PE, nascida no dia oito de novembro 
de mil novecentos e oitenta e um (08/11/1981), residente na Av. 9 de Abril, 3140, Ap 21, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filha de ERLON MALHEIROS DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LÚCIA SILVA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, do-
méstica, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Flanki de Almeida Ataide, 
conforme sentença datada aos 16/05/2011, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara do Foro de Cu-
batão, nos autos de nº0002862-75.2011.8.26.0157. 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, 05 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FRANCISCO ACELO DA FONSECA e DARCY NUNES SOARES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 234650795 - SSP/SP, CPF n.º 35815558320, com 
45 anos de idade, natural de Palhano - CE (Palhano-CE  Livro nº 14, fls. nº 51, Termo nº 5396), nascido 
no dia sete de outubro de mil novecentos e sessenta e nove (07/10/1969), residente na Av. Nadir 
Tereza Esteves, 237, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DA FONSECA, de naciona-
lidade brasileira, agricultor, com 69 anos de idade, residente em Palhano - CE e de NAIR TEOFILO DA 
FONSECA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 71 anos de idade, residente em Palhano - CE . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 584413154 - SSP/SP, CPF n.º 
76020908372, com 39 anos de idade, natural de Palhano - CE (Palhano-CE  Livro nº 01, fls. nº 45, Termo 
nº 6509), nascida no dia primeiro de setembro de mil novecentos e setenta e cinco (01/09/1975), 
residente na Av. Nadir Tereza Esteves, 237, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de EDMILSON NUNES SO-
BRINHO, falecido há 28 anos e de MARIA NECI SOARES NUNES, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 61 anos de idade, residente em Palhano - CE. 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, 06 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RONALDO DA SILVA SANTOS e ANA PAULA CALAZANS DE ALMEIDA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 9141174 - SSP/MG, CPF n.º 
03086888644, com 37 anos de idade, natural de Antonio Dias - MG, nascido no dia dez de maio 
de mil novecentos e setenta e sete (10/05/1977), residente na Rua Uruguai, 169, apto.13, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, filho de BENEDITO LUCIO DOS SANTOS, falecido há 4 anos e de RAIMUN-
DA MARGARIDA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, 
residente em Antonio Dias - MGDivorciado de Fernanda Roberta Lopes Batista, conforme sen-
tença datada aos 14/11/2007 proferida pelo M.M Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões 
de Sorocaba-SP, nos autos de nº 2006.36280-3.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, bancária, RG n.º 27559404 - SSP/SP, CPF n.º 31341202836, com 32 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (06/08/1982), resi-
dente na Rua Jornalista Donato Ribeiro, 66, Ponte Nova, Cubatão - SP, filha de NEYMAR MODESTO 
DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, operador, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de SANDRA REGINA CALAZANS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RAFAEL SILVA PEREIRA DOS SANTOS e PRISCILA DAIANE ARAUJO MARTINS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de processos químicos, RG 
n.º 46668728 - SSP/SP, CPF n.º 23222124825, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (San-
tos - 1º Subdistrito  Livro nº 140, fls. nº 157, Termo nº 85134), nascido no dia vinte e seis de abril 
de mil novecentos e noventa (26/04/1990), residente na Rua Jaime Duarte, 15, Jd. Nova Repúbli-
ca, Cubatão - SP, filho de CELSO PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LUCIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 458235398 - SSP/SP, CPF n.º 38788114899, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de março de mil novecentos e 
oitenta e nove (30/03/1989), residente na Rua Jaime Duarte, 15, Jd. Nova República, Cubatão - SP, 
filha de WAGNER MARTINS, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ELIELSA ARAUJO MARTINS, de nacionalidade brasileira, empresária, 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, 06 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CARLOS EDUARDO MAIOLINO e FERNANDA PIMENTA FARIA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro de software, RG n.º 43899982 - SSP/SP, 
CPF n.º 35503587847, com 27 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 11º Subdis-
trito - Santa Cecília  Livro nº 19, fls. nº 572, Termo nº 659), nascido no dia vinte e oito de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e sete (28/09/1987), residente na Av.das Américas, 541, aptº31, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de EDSON MAIOLINO, de nacionalidade brasileira, comer-
ciante, com 56 anos de idade, residente em Jundiaí - SP e de SONIA REGINA GRELLA MAIOLINO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Jundiaí - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar comercial, RG n.º 441671883 - SSP/SP, CPF 
n.º 34200524805, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de setembro 
de mil novecentos e oitenta e seis (12/09/1986), residente na Av.das Américas, 541, aptº31, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, filha de EDSON DE OLIVEIRA FARIA, falecido há 13 anos e de FATIMA APA-
RECIDA LIMA PIMENTA FARIA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, 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, 07 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ERIVANIO DA SILVA SANTOS e JAQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar administrativo 2, RG n.º 439231899 - SSP/SP, CPF n.º 
22157374841, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de abril de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (18/04/1984), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 31, aptº14/C, Vila Natal, Cubatão 
- SP, filho de JOSÉ MANOEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas pesadas, com 
58 anos de idade, residente em Guarujá - SP e de VALDIVINA FLORINDA DA SILVA, falecida há 24 anosDivor-
ciado de Iara Galdino Oscar, conforme sentença de 16/01/14, proferida pela Juiza de Direito do Cejusc da 
Comarca de São Vicente-SP, nos autos de nº549/13. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, vigilante, RG n.º 441676571 - SSP/SP, CPF n.º 33323583833, com 31 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e três (24/09/1983), residente 
na Rua Julio Amaro Ribeiro, 31, aptº14/C, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de ALCIONE TELES DE LIMA, de na-
cionalidade brasileira, ajudante, com 49 anos de idade, residente em Osasco - SP e de MARIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Di-
vorciada de Gilberto Vieira de Matos, conforme sentença de 21/01/2013, proferida pela Juiza de Direito da 
3ªVara Judicial desta Comarca, nos autos de nº280/2012. 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, 07 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CARLOS ALBERTO VIRGILINO e ELENILDA RIBEIRO DO NASCIMENTO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 24545522x - SSP/SP, CPF n.º 
09778175802, com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e um (21/02/1971), residente na Rua Epitácio Pessoa, 117, Vila Elizabeth, 
Cubatão - SP, filho de PEDRO VIRGILINO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de 
idade, residente em São Vicente - SP e de TEREZINHA FLORA DE JESUS VIRGILINO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 33973954x - SSP/SP, CPF n.º 33451129817, com 36 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove 
(12/02/1979), residente na Rua Epitácio Pessoa, 117, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, filha de HELCIO RO-
DRIGUES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente 
em Ponte Alta - TO e de IVONILDE RIBEIRO CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 
60 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JEAN MICHEL DE OLIVEIRA GONÇALVES e ROSE CLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, programador, RG n.º 10254637 - SSP/SP, 
CPF n.º 06303798900, com 25 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente  Livro nº 183, 
fls. nº 140, Termo nº 134940), nascido no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oitenta e nove 
(26/07/1989), residente na Rua Epitácio Pessoa, 117, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, filho de AMARILDO 
TAVARES GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, administrador, com 49 anos de idade, residente em 
Curitiba - PR e de SANTINA ITELVINA DE OLIVEIRA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, operadora 
administrativa, com 45 anos de idade, residente em Curitiba - PR . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 487900960 - SSP/SP, CPF n.º 41360205896, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(15/09/1993), residente na Rua Epitácio Pessoa, 117, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, filha de HÉLCIO RO-
DRIGUES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente 
em Ponte Alta - TO e de IVONILDE RIBEIRO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
com 60 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANDERSON DOMINGUES LEPINSCK e EVA CAETANO DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 27109853 - SSP/SP, CPF 
n.º 26919939819, com 39 anos de idade, natural de Apiaí - SP, nascido no dia quatorze de no-
vembro de mil novecentos e setenta e cinco (14/11/1975), residente na Av.Ferroviária I, 1118, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSÉ LEPINSCK, falecido há 25 anos e de FRANCISCA 
DOMINGUES LEPINSCK, falecida há 28 anosDivorciado de Elidamares do Nascimento, conforme 
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única do Foro Distrital de Salto de Pirapora/
SP, datada de 27/05/2008, autos de nº699.08.000982-7. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúva, do lar, RG n.º 244017268 - SSP/SP, CPF n.º 12143755880, com 58 anos de idade, 
natural de Ipanema - MG, nascida no dia dez de dezembro de mil novecentos e cinquenta e seis 
(10/12/1956), residente na Av.Ferroviária I, 1118, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de GENU-
INO CAETANO DOS SANTOS, falecido há 19 anos e de SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS, falecida há 
25 anos. Viúva de Raimundo Coelho Pinto, falecido aos 18/06/1996, livro C-119, fls.192, T:80739 
no cartório do 1ºSubdistrito de Santos-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, 07 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ENDERSON MELO DOS SANTOS e CAMILA RAMOS VIDINHA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 338773538 - SSP/SP, CPF n.º 31790223881, com 
31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e oi-
tenta e quatro (20/02/1984), residente na Rua Francisco Barbosa, 439, Ponto Nova, Cubatão - SP, filho 
de AIRTON DE MELO DOS SANTOS, falecido há 07 anos e de GERALDA MARIA DA SILVA MELO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, RG n.º 323784124 - SSP/
SP, CPF n.º 29557427833, com 35 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro 
nº 149, fls. nº 226, Termo nº 23570), nascida no dia quatorze de agosto de mil novecentos e setenta 
e nove (14/08/1979), residente na Rua Francisco Barbosa, 439, Ponto Nova, Cubatão - SP, filha de 
CARLOS VIDINHA, falecido há 14 anos e de HILDA RAMOS VIDINHA, 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, 07 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: CÁSSIO ALVES DA SILVA e LAURA BEATRIZ OLIVEIRA DE SANTANA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de manutenção, RG n.º 283007564 - SSP/
SP, CPF n.º 37882175889, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e 
oito de maio de mil novecentos e oitenta e nove (28/05/1989), residente na Rua México, 219, Jd. 
Casqueiro, Cubatão - SP, filho de ESMERALDO ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, encar-
regado de manutenção, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de INALDA APARECIDA 
ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, professora, com 59 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, administrativa, RG n.º 347463320 
- SSP/SP, CPF n.º 34295441813, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdis-
trito  Livro nº 141, fls. nº 99, Termo nº 85616), nascida no dia onze de junho de mil novecentos e 
noventa (11/06/1990), residente na Rua Maria Graziela, 1130, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de 
PEDRO TELES DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARINALVA OLIVEIRA DE SANTANA, 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, 07 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MIQUEIAS GONÇALVES DE ABREU e GERLIANE MARIA MAGALHÃES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 13630324 - SSP/MG, CPF n.º 
06395955616, com 30 anos de idade, natural de Sabinópolis - MG (Euxenita-MG  Livro nº 8, fls. nº 
277, Termo nº 784), nascido no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(24/12/1984), residente na Rua 13 de maio, 560, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de WALDETH GONÇALVES 
DE ABREU, de nacionalidade brasileira, motorista, com 56 anos de idade, residente em Sabinópolis - 
SP e de MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE ABREU, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 15967428 - SSP/MG, com 27 anos de idade, natural de Sabinópolis - MG (Sabinópolis-MG  
Livro nº 034, fls. nº 090, Termo nº 5364), nascida no dia dezenove de abril de mil novecentos e oitenta 
e sete (19/04/1987), residente na Rua 13 de maio, 560, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de EDMAR PAULO 
DE MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 54 anos de idade, residente em Sabinópo-
lis - MG e de MARIA LÚCIA DE FIGUERIEDO MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 
anos de idade, residente em Sabinópolis - MG. 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, 09 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DAVID WESLEY DE MELO SILVA e HELLEN CRISTINI DE OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 489069241 - SSP/SP, CPF n.º 
40659395851, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois (27/08/1992), residente na Rua São Leopoldo, 80, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filho de WASHINGTON JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 60 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DORACI MARIA DE MELO SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, garçonete, RG n.º 428107655 - SSP/SP, CPF n.º 42414470828, com 21 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e quatro (23/02/1994), residente na Rua São Leopoldo, 80, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de WASHINGTON DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 37 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 09 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JOSÉ SERGIO BEZERRA e LUCÉLIA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, aposentado, RG n.º 22088969 - SSP/SP, CPF n.º 11086816897, com 52 anos de idade, natural 
de Recife - PE, nascido no dia seis de agosto de mil novecentos e sessenta e dois (06/08/1962), residente na 
Av.Ferroviária II, 34, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSÉ BEZERRA NETO, falecido há 15 anos e de 
JOSEFA BEZERRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 79 anos de idade, residente em Recife - PEDivorciado 
de Maria Lucia Vieira da Silva, conforme sentença de 13/12/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara de-
sta Comarca, nos autos de nº0002636-36.2012.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 374002885 - SSP/SP, CPF n.º 31874717818, com 34 anos de idade, natural 
de São Lourenço da Mata - PE (São Lourenço da Mata-PE  Livro nº 104, fls. nº 110, Termo nº 19595), nascida 
no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta (25/12/1980), residente na Av.Ferroviária II, 
34, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de JOSÉ BERNARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 70 anos de idade, residente em Recife - PE e de RUBENITA MARIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de março de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, torna público que re-
quereu da CETESB a Renovação da Licença de Operação Parcial 
N° 25000905 , válida até 11/06/2015, para Gases elementares 
(oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, etc.) fabricação, sito à ESTRADA 
SR. RENE FONSECA S/N - PIAÇAGUERA - CUBATÃO/SP.

“A USIMINAS MECÂNICA S/A, torna público que recebeu da 
CETESB, a Renovação da Licença de Operação N° 25001012, 
referente ao processo nº 25/00076/09 para a Fábrica de 
Blanks na sua unidade, sito à Rodovia Piaçaguera, s/n, KM 
06, Parque Industrial, Cubatão/SP”.

Escritora e poetisa 
Regina Motoqueira. 
Teve esse cognome 
atribuído por ter sido 
a primeira mulher, em 
Cubatão, no ano de 
1975 a pilotar uma 
motocicleta pelas ruas 
da cidade.
Compartilhando suas 
lutas e alegrias com 
sua companheira 
Flávia Cristina desde 
1986 , com a qual tem 
uma linda história 
muito conhecida e 
respeitada em todo 
o lugar em destaque 
nossa região Santista.
E assim, gostaria de 
participar ao mundo 

de toda essa felicidade 
pois, a mesma “LEI“ 
que um dia quis im-
pedir nossa estrada , 
hoje legaliza o nosso “ 
AMOR “ incentivando o 
nosso destino ...
E  mesmo o Jornal 
Acontece que sempre 
noticiou o lançamento 
dos quatro livros intitu-
lados “Cubatão Minha 
Raiz “, “Meu Retrato 
Tua História, “ O Meu 

Mundo Em Teu Univer-
so “ E “ O Meu Caminho 
Em Teu Destino “. 
Agora é um grande 
presente desse Jornal  
noticiar esse ato de 
relevada importância , 
não tão somente para 
nossa união, mas sim 
para todos que acredi-
tam que o AMOR é um 
sentimento ÚNICO.
 
Flávia e Regina
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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 

APARTAMENTO PRAIA GRANDE
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
egaragem. 
Ref.: 911 - no valor de R$ 350.000,00

SOBREPOSTAS VILA NOVA - CUBATÃO
3 dormitórios, 1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro e garagem. 
Ref: : 730 - No Valor R$ 320.000,00

3361-4894   3372-7409

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 Centro - Cubatão

www.almeidasimoveis.com.br

ALUGA

CASA NA VILA NOVA
3 dormitórios, sala, cozinha banheiro 
e garagem.
Ref.: 927- No Valor de R$ 1.300,00

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

APARTAMENTO NO CASQUEIRO
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
e garagem. 
Ref.: 924 - no valor de R$ 1.300,00 

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 - Sobrepos-
ta 2 dorms. 1 vaga, em construção á 
partir de R$ 250 mil
Contato: 7806-2562/7820-4982

SALAS COMERCIAIS 
PARA ALUGAR
A partir de R$ 450,00 

3361-1252

ESPAÇO PARA FESTA
Com churrasqueira e piscina na avenida Comendador Francisco 
Bernardo, Parque São Luiz  - tel 33611252 (Espaço Maria Luiza) 

Precisa-se de mulheres para 
trabalhar em limpeza de ve-
ículos com ou sem experi-
ência. Falar com Matola (13) 
98879-3301/98121-9182
Av. Joaquim Miguel Couto, 185  - 
Jd. São Francisco - Cubatão

VAGAS 
PARA MULHERES

KASA TOTALLE
Loja de móveis, admite 
vendedoras.  Interessa-
dos entregar currículo na 
av.  Martins Fontes 1140, 
Vila Nova, em Cubatão 

DISTRIBUIDOR E GERENTE 
PARA TODA A BAIXADA 

Homens e mulheres para 
vendas e gerenciamento. 
Inicie ganhando 30% ou 
até 50% e outras formas 
de ganho. Tel.: (13) 3361-
2843/ 98863-2688 / 98803-
9817 Falar com Maria José

Funerária

ANUNCIE AQUI
LIGUE  (13)3361-5212

Precisa-se de serralheiro de 
alumínio para trabalhar em 
Cubatão. Entrar em contato 
nos tels. 3363-3642/97405-
3991/id. 90*7087

SERRALHEIRO

PASSO O PONTO
Ponto Comercial de restaurante na Rua Guarujá, in-
formações nos tels:. (13) 98844-8919/7809-2199 id. 
117*66617 contato com Valéria

 MANICURE E ESTETICISTA
Salão Equipe II
Tel.: (13) 3361-2843/98863-2688 (Falar com Maria José)

Serviços

PAT Cubatão

Teleoperador – 100 vagas
Garçom – 05 vagas
Faxíneiro – 02 vagas
Soldador – 02 vagas
Recepcionista de hotel – 01 vaga
Atendente de berçário – 01 vaga

PAT Guarujá

Mecânico de Autos - 01 Vaga 
Vendedor de serviços - 20 Vagas 
Manobrista - 01 Vaga 
Serviços Gerais - 02 vagas 
Departamento Pessoal  - 01 Vaga
Departamento Fiscal - 01 Vaga

VENDE

APARTAMENTO NA VILA NOVA 2 DORM 
R$ 180.000,00

CASA NA VILA COUTO DE 2 DORM 
R$ 330.000,00

APARTAMENTO NA VILA NOVA 3 DORM COM SUITE, COZ 
PLANEJADA E GARAGEM FECHADA
R$ 320.000,00

APARTAMENTO 2 DORM VILA NOVA RUA FREI DAMIÃO 
R$ 200.000,00
ALUGA

CASA DE 2 DORMS NA VILA NOVA
R$ 1.203,00

APARTAMENTO DE 1 DORM NO JD CASQUEIRO
R$ 853,00

APARTAMENTO TÉRREO 3 DORM COM 1 SUITE NO JD 
CASQUEIRO
R$1.303,00

SALAS PARA CONSULTÓRIO/ESCRITÓRIOS NA RUA BAHIA 
DE 41M², COM OPÇÃO DE INTEGRAR 2 SALAS A PARTIR 
DE 
R$ 503,00  

SALA COMERCIAL NA AV. PEDRO JOSÉ CARDOSO 
R$ 3.003,00 (aceita proposta)

SALÃO COMERCIAL 130M²  
JD. SÃO FRANCISCO
R$ 3.003,00
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