
Novas unidades e reformas 
humanizam atendimento

Prefeitura pretende 
concluir mais duas no-
vas UBS, na Vila Natal 

e Costa e Silva ainda 
este ano. Unidade da 
Vila Nova já atende 

mais de 250 pacientes 
diariamente. 

Investimento de R$ 

1,1 milhão está reade-
quando as unidades 
da Cota 200, Pinhal do 

Miranda e Jardim Cas-
queiro . Entregas acon-
tecem este mês.      03

Marcel Nobrega

Com apoio da co-
munidade, Prefeitura 
transforma ambiente 
hostil em área de inclu-

24 horas

Lazer onde era lixo
são social. Espaço sob o 
viaduto Mário Covas, na 
Vila Margarida, em São 
Vicente, deixou de ser 
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João Ivaniel abre 
o jogo e fala sobre os 
burburinhos que to-
mam conta dos ‘sena-
dinhos’ da cidade. 05

Cubatão ampliou 
o reforço na seguran-
ça pública. Câmeras 
e s t ra te g i c a m e n te 
posicionadas já estão 
funcionando, integra-
das à central de mo-
nitoramento na Pre-

feitura Municipal. 
No mesmo dia da 

inauguração prefeita 
enviou projeto que 
cria a Guarda Muni-
cipal à Câmara. Ope-
ração Delegada tam-
bém avança .  05

ESPORTE

Talento  
cubatense 
pode ser novo 
grande nome 
do futebol

Finais da 
Taça Cubatão 
homenageiam 
aniversário 
da Cidade

04

POLÍTICA
Câmaras de 
Cubatão e 
São Vicente 
discutem 
reforma política

02

VIADUTO NA IMIGRANTES

Divulgação

Cido Barbosa

depósito de entulho e 
se transformou em aca-
demia ao ar livre e área 
de lazer. 10
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CMT estuda “Linha 
Verde” em Cubatão

Evitando semáforos e 
alguns radares 

Romaria de cobradores  

Empresa evapora, após 
calote

Novo Seguro 
Desemprego

FATOS E TENDÊNCIAS    

 A companhia de 
trânsito de Cubatão es-
tuda o melhor traçado 
para uma linha expres-
sa; uma opção para 
motoristas que saem da 
região central da cidade 
em direção às cidades 
de Santos, São Vicente e 
Praia Grande. 
	 A	ideia	é	tirar	ve-
ículos da Tancredo Ne-
ves,	9	de	Abril	e	Martins	
Fontes.  

 Além das ques-
tões	 de	 fluídez	 e	 de	
redução do tempo de 
viagem,	 motoristas	
já enxergam outros 
benefícios	 das	 rotas	
alternativas	 que	 evi-
tam	 avenidas	 princi-
pais	 e	 levam	 direto	 ao	
Anel Viário e Anchieta. 
 Ao menos três 
radares	 de	 velocidade	
e semáforos podem ser 
evitados.	Resta	saber	se	
a “Linha Verde” terá ou 
não os seus “pardais”.

	 Com	 detetive	
particular	 e	 tudo,	 um	
empresário do ramo 
da confecção de uni-
formes industriais, com 
sede em São Paulo, 
faz	 de	 tudo	 para	 di-
minuir	 seu	 prejuízo.	
 Segundo ele, que 
pediu para não ter seu 
nome	 divulgado,	 por	
enquanto, acusa uma 
empresa de Cubatão, 
que	 funcionava	 na	 re-
gião do Jardim Costa e 
Silva,	 de	 ter	 caloteado	
uma compra de mais 
de duas mil peças, en-
tre calças e camisas. 

	 A	 Medida	 Provi-
sória que mudou as re-
gras de concessão de Se-
guro Desemprego será 
alterada pelo Congresso 
Nacional após acordo 
entre deputados, sena-
dores e equipe econô-
mica	do	governo	Dilma.	
 Se de fato for 
aprovada,	 a	 medida	
diminui de 18 para 12 
meses de trabalho, o 
tempo mínimo para 
que o trabalho te-
nha direito ao seguro.

MUDANÇAS

Reforma Política “conta 
gotas” gera incertezas

 Ainda de acordo 
com o empresário calo-
teado, um comercian-
te	 vizinho	 da	 mesma	
rua	 Firmino	Otto	Stock,	
contou que “todos os 
dias	 vários	 cobradores	
batem no endereço À 
procura da empresa. 
Mas,	 no	final	 de	 sema-
na,	 eles	 vieram	 tiram	
tudo e ninguém nun-
ca mais apareceu” .

Senado  aprova voto distrital para a eleição de vereadores. Quatro
 cidades, com mais de 200 mil eleitores serão atingidas. 

Em Cubatão, Comissão Especial quer respostas

Sem acordo para vo-
tar uma grande reforma 
no sistema eleitoral, Se-
nado e Câmara Federal 
estão colocando em pau-
ta propostas com maior 
consenso entre partidos 
e parlamentares. 

Novas regras para fu-
são e criação de novas 
legendas já foram apro-
vadas, sancionadas e 
estão em vigor. Outras 
matérias estão adianta-
das, como, o fim das co-
ligações proporcionais, 
a criação de cláusula de 
barreiras, sobre o finan-
ciamento de campanha 
e também o fim da pro-
porcionalidade na elei-
ção para vereador e de-
putado estão em pauta. 

Pressionado pela opi-
nião pública Congres-

Cubatão tem Comissão 
para Reforma Eleitoral
Preocupado com as in-

certezas e com a inse-
gurança jurídica para a 
eleição de 2016, o presi-
dente Aguinaldo Araújo, 
aprovou a formação de 
uma CEV para tratar do 
assunto. 
A Comissão pretende 

reunir partidos e lider-
anças políticas e também 
buscar interlocutores em 
Brasília sobre o que pode 
ou não mudar na legisla-

ção eleitoral. 
“Da forma como as 

coisas estão, ficamos de 
mãos atadas, sem con-
seguir articular nossos 
partidos, formar chapas 
ou até mesmo esclarecer 
a base sobre as regras de 
2016. Por isso, todos os 
vereadores participam e 
estamos chamando par-
tidos e lideranças da ci-
dade para discutir o as-
sunto”, diz Araújo. 

São Vicente reúne
partidos e lideranças

Atento às mudanças 
que estão em curso, o 
presidente da Câmara 
de São Vicente, Al-
fredo Moura, reuniu 
vereadores, lideranças e 
representantes de mais 
de 20 partidos para dis-
cutir o que já mudou 
e o que está por vir. 
Durante o encontro 

um dos temas discu-
tidos foi justamente o 
voto distrital, aprovado 

agora no Senado. 
“Se por um lado o voto 

distrital pode dar mais 
equilíbrio na   resenta-
ção de bairros e regiões 
no Legislativo, tam-
bém é verdade que esse 
equilíbrio deve levar 
em conta o número de 
cadeiras. 
A Câmara de São Vi-

cente é hoje 30% menor 
do que a Constituição 
estipula”. 

so se movimenta para 
aprovar alterações ainda 
este ano. Novas regras 

precisam ser aprovadas 
antes de 5 de outubro 
para valer na eleição do 

Saúde da mulher é tema 
de palestra na Loja Acácia

Professor Doutor Vicente Renato Bagnolli, emérito da USP, que tem 
dezenas de trabalhos e livros publicados foi o palestrante

Prevenção foi a pala-
vra de ordem na Loja 
Maçônica cubatense 
em  evento neste mês de 
abril. 
Com mais de 40 anos 

na área de ginecologia 
e reconhecimento na-
cional e internacional, 
o médico também falou 
dos avanços tecnológi-
cos na saúde da mulher 
e deu dicas de como 
usufruir do aumento da 
expectativa de vida. 
“Saúde preventiva é 

na verdade um direito 
fundamental das pes-
soas. O nosso trabalho 
vai no sentido de cobrar 
a oferta desse direito e 
também de conscien-
tizar para que todos, 

sejam homens ou mu-
lheres, se beneficiem 
de tudo o que a preven-

Depois da palestra o convidado de honra foi homenageado 

próximo ano. Em recen-
te encontro os presiden-
tes abordaram o tema

Investigação pode 
revelar o fio da meada 

 O empresário 
desconfia	 que	 sua	 ex-
cliente,	que	funcionava	
no	Jardim	Costa	e	Silva,	
tenha	 algum	 tipo	 de	
ligação com uma outra 
empresa, que funciona, 
há mais de 30 anos, na 
Vila	 Nova	 atuando	 em	
ramo similar.
	 	 A	 desconfiança	
surgiu	 após	 um	 levan-
tamento do CNPJ da 
empresa	 fujona	na	Re-
ceita Federal. O tele-
fone que consta no ca-
dastro toca justamente 
na	Vila	Nova.

Jair do Bar quer mais 
diálogo com governo

 Durante entre-
vista	ao	programa	ma-
tinal	 de	debates	 Jornal	
da Cidade, da rádio 
Visão	 FM,	 o	 vereador	
petista	 afirmou	 que	
gostaria de ter mais 
diálogo	 com	 o	 gover-
no	 da	 prefeita	 Marcia	
Rosa.	
 C o nt u n d e nte , 
mas	 sem	 fazer	 críticas	
diretas à prefeita, o 
parlamentar disse que 
para combater na Câ-
mara e responder à po-
pulação necessita saber 
mais e antecipadamen-
te sobre as ações do 
Executivo.

Acordo também inclui 
Abono Salarial

 Outra mudança 
acordada	 atinge	 a	 con-
cessão do abono salarial 
anual pago ao trabalha-
dor que recebe até um 
salario mínimo por mês. 
 Antes da entra-
da	em	vigor	 da	Medida	
Provisória	 de	 ajuste	
econômico, o abono, no 
valor	 de	 um	 salario	 era	
pago ao trabalhador 
que	 tivesse	 trabalhado	
ao menos um mês, com 
carteira assinada, no 
ano anterior. 
	 Com	a	MP	o	pra-
zo	 necessário	 passou	 a	
ser de 12 meses. Com o 
acordo, serão necessári-
os seis meses trabalha-
dos para receber o abo-
no.

Sem cartão Prefeituras 
arrecada menos 

Divulgação

Divulgação

ção oferece”, esclarece 
o médico. Os trabalhos 
foram conduzidos pelo 

presidente da Loja Acá-
cia de Cubatão, Roberto 
Carlos. 

	 Servidores	 e	 co-
merciantes cubatenses 
não são os únicos preju-
dicados pela paralisação 
do processo de licitação 
para escolha da empre-
sa	 que	 vai	 dar	 conti-
nuidade ao programa.
	 A	prefeita	Marcia	
Rosa	informou,	durante	
a entrega da LDO (Lei 
de	 Diretrizes	 Orçamen-
tárias), ao presidente 
da Câmara Aguinaldo 
Araújo, que  no primei-
ro trimestre deste ano 
houve	 redução	 drástica	
no recolhimento de tri-
butos e impostos muni-
cipais, como ISS e ISSQN. 
	 Reflexos	 da	 pa-
ralisação do Cartão Ser-
vidor,	 afinal,	 são	 	 cer-
ca	 de	 R$	 2,5	 milhões	
a menos  circulando  
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Cubatão inaugura 
videomonitoramento

No mesmo ato prefeita assina e envia projeto da criação da Guarda Municipal para apreciação da Câmara. 
Reforço de policiais da Operação Delegada está próximo

Câmeras estrategica-
mente posicionadas já es-
tão captando e enviando 
imagens para o centro de 
monitoramento instalado 
na Prefeitura. 

Guarda Municipal e 
Operação Delegada
 A prefeita Mar-
cia Rosa assinou o 
projeto de lei que cria 
a Guarda Municipal. 
 O texto será 
encaminhado à Câ-
mara para ser votado. 
 De acordo 
com a prefeita o iní-
cio da  Delegada 
está próximo pois  o
 termo de convênio com 

As imagens, em alta 
definição, capazes de 
identificar a placa de um 

35
Câmeras foram 
instaladas nos 

principais pontos 
da cidade, vigiam 24 

horas por dia 

veículo a mil metros es-
tão sendo utilizadas para 
diversas finalidades como 
o combate ao crime, in-
frações de trânsito e des-
cumprimento do código 
de posturas. 

Nesta primeira etapa 
os equipamentos moni-
toram, principalmente, as 
entradas e saídas da cida-
de e pontos de maior vul-
nerabilidade, 24 horas por 
dia, integradas às polícias 
Civil e Militar. A ideia 
é que o sistema seja 
ampliado gradativa-
mente, inclusive com 
a integração de outras 
câmeras já existentes 
em escolas e UBS’s, 
por exemplo.

Divulgação

‘ Estamos dando um 
passo muito importante 
para conseguirmos uma Cu-
batão de paz e mais 
segura para a população

Marcia Rosa 
Prefeita ‘ ‘ Um sonho que se tornou re-

alidade.Vai facilitar muito 
o trabalho das Policias que 
chegarão aos locais das ocor-
rências com maior rapidez

Antônio Sérgio 
Messias Delegado 
Titular de Cubatão ‘

o Estado está sendo fi-
nalizado e permitirá a 
utilização de policiais 
militares, em dias de 
folga, no policiamento 
ostensivo e no apoio 
à Cidade nas ativi-
dades de fiscalização.
  A expectativa 
da Prefeitura é finali-
zar todo o processo 
ainda neste semestre. 

HUMANIZAÇÃO
Novas Unidades e 
reformas ampliam 
serviço básico 

Adequações e melhorias nas unidades do Jardim 
Casqueiro e Pinheiro do Miranda ficam prontas antes 

do fim de maio

 Plano de melho-
ria e ampliação da es-
trutura de atendimento 
básico e de emergência 
busca padronização e 
humanização do ser-
viço. 
 Este ano a Prefei-

tura pretende entregar 
duas novas unidades, 
totalizando três UBS’s 
novas. Entregue no mês 
de janeiro a unidade da 
Vila Nova já atende 250 
pacientes por dia. 
 Na Vila Natal 

a obra está na fase de 
construção dos alicer 
ces e fundação. 

Readequações 
 Com investi-

mento de R$ 1,1 mil-
hão, de acordo com a 
Prefeitura, até o final 
deste mês de abril, fi-

cam prontas as refor-
mas das unidades do 
Pinhal do Miranda e do 
Jardim Casqueiro.
 Cota A UBS da 

Cota 200 passou por re-
forma e foi entregue na 
última quinta. 

UPA bate recorde
 A Unidade de 

Pronto Atendimento, 
que funciona no Pq. 
São Luiz, bateu novo re-
corde. 
 Durante  este 

mês de abril já foram 
realizados mais de 5 mil 
atendimentos. 

Projetos da Faculdade de 
Medicina e Quarteirão da Saúde 
prosseguem na pauta do governo

 A crise financeira 
mundial e a necessidade 
de contingenciamento de 
verbas não afentam a con-
tinuidade dos projetos, 
segundo informações dos 

ministérios da Educação e 
da Saúde durante audiên-
cia com a prefeita Marcia 
Rosa.
 Com recursos 

privados o processo de 

escolha da faculdade 
prossegue. 
 Por parte da pas-

ta da Saúde, o projeto 
prossegue sem previsão de 
corte. 

7 milhões
Valor aproximado,  

de recursos próprios 
e verbas federais 
que estão sendo 

investidos nas 
reformas e em 
novas unidades

Divulgação
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Casa nova, 
tecnologia e lazer 
fecham festejos

Três atividades es-
tão programadas para 
fechar a programação 
oficial do aniversário da 
cidade. 
Neste sábado, a partir 

O Parque será total-
mente reaberto no do-
mingo, dia 29, a partir 
das 10 horas. Desde 
o final do ano equi-
pes da Prefeitura e da 
Cursan trabalham na 

readequação dos equi-
pamentos de lazer e re-
cuperação das instala-
ções do zoológico e do 
Núcleo de Educação 
Ambiental. 

De acordo com a Se-

Cidade Digital

Para fechar a pro-
gramação, dia 29, as 
15 horas, no Paço Mu-
nicipal será lançado o 
Programa que garante 
acesso gratuito à inter-
net nos principais bair-
ros da cidade. 

De acordo com a 
Prefeitura, nesta pri-
meira fase, mais de 
50 mil pessoas serão 
beneficiadas com si-
nal de internet de alta 
velocidade, totalmente 
gratuito. 

das 10 horas, no Cen-
tro Esportivo Romerão 
ocorre a entrega de 
chaves de 60 novas  
unidades habitacio-
nais do Conjunto Imi-

grantes II, no Bolsão 9. 
As famílias deixam a 
Vila Esperança para o 
novo endereço. A ação 
faz parte do projeto de 
urbanização do bairro. 

Cotia-Pará

Taça cidade
Hora das semi-finais 

A Taça Cidade de 
Cubatão entra na 
reta final.
Com os quatro jo-

gos do último final 
de semana foram co-
nhecidos os semifi-
nalistas, na categoria 
Amador.
Os sorteios dos 

confrontos já foram 
realizados. Confira 
os jogos. 

Jogos do domingo (26) 

Campo do Unidos 
A partir das 9h

XVI Bandeirante x Vila Parisi  (Veterano)
Red Bull x Vila Parisi (Amador) 

cretararia de Meio Am-
biente as adequações 
nos viveiros atendem 
todas as exigências do 
Ibama e a visitação 
também estará aberta 
ao público. 

Aderbau Gama

Campo do Cubatão  
A partir das 9h

Cubatão x Unidos  (Veterano)
Falange x Só Bolado (Amador) 

Atacante veloz e de muita frieza para 
finalizar, Andrey Quintino, filho do 
jornalista Ademir Quintino, está se 
destacando no sub 14 da Ponte Preta. 
O jovem na Macaca desde o ano 
passado e já marcou 18 vezes em 11 
jogos, média de mais de 1,5 gol por 
jogo. O garoto nasceu em Cubatão 
mas atualmente mora em Paulínia. 
Também em 2014 foi selecionado 
pelo Santos F.C, mas para manter-
-se próximo dos familiares maternos, 
preferiu o time do interior. 
Boa sorte garoto!
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Estilo Ivaniel apimenta 
prévias de 2016

Pelo andar da car-
ruagem Cubatão tem 
mais um pré-candida-
to a prefeito. 

Homem que não 
faz rodeio, João Iva-
niel diz que não está 
fazendo charme: 

 “Não estou articu-
lando minha candida-
tura”.  

Mas, em tese, diz 
que não descarta total-
mente uma pré-candi-
datura e que sempre 

Publicado desde 1.999 Acontece Comunicações   036993790001-68entrevista

Marcel Nobrega

teve o desejo de chegar 
à Prefeitura, para “fazer 
um bom governo e re-
tribuir todas as oportu-
nidades que a cidade me 
deu”.  

O ex-presidente da 
Câmara, por duas ges-
tões, e candidato de 
mais de 12 mil votos na 
eleição de 2004, quando 
foi o segundo mais vota-
do para prefeito, confir-
ma que tem sido sonda-
do por vários partidos. 

Novo perfil 
Sobre a própria per-

sonalidade, Ivaniel diz 
que sempre foi aguerri-
do, firme em suas  posi-
ções  e que não é de dei-
xar nada pra depois. 

“Claro que antes de 
fazer qualquer coisa e 
defender posições sou 

do diálogo e do conven-
cimento. Mas diálogo 
se estabelece com quem 
quer dialogar. Existem 
pessoas que só querem 
fazer barulho. É assim 
que construímos 30 anos 
de vida pública honrada. 
Não tenho medo, vergo-
nha ou motivo algum 
para não olhar qualquer 
cidadão olho no olho”. 

Pingos nos “is”
Atualmente no cargo 

de diretor de relações 
institucionais do Hos-
pital Municipal, Ivaniel 
diz que, após ser convi-
dado, levou cerca de um 
mês para aceitar. 

“Que fique bem claro, 
que o processo que me 
trouxe a essa função não 
tem qualquer relação 
com os fatores que nos 
trazem a esta entrevista. 
A verdade é que nenhum 
agente político, a prefei-

ta ou qualquer pessoa 
condicionou minha in-
dicação a qualquer tipo 
de apoio ou candidatu-
ra. Isso nunca foi cogita-
do ou discutido”. 

Questão ética 
Sobre os ataques tuca-

nos que recebeu, Ivaniel 
lamenta. O ex-vereador 
classifica como jogo sujo 
e baixaria. 

“Saí do PSDB por 
iniciativa própria. Fiz 
questão de pedir minha 
desfiliação antes de as-
sumir a função que te-
nho hoje. Pode escrever 
aí e se alguém tiver pro-
va em contrário que ve-

nha me desmentir (sic).

Doa a 
quem doer 
“Veja minha história. 

Não faço ataques pes-
soais. Nunca confundi 
vida pública com a par-
ticular. Jamais ataquei 
familiares para atingir 
adversários. Muito me-
nos falo de pessoas es-
condido atrás de telas de 
computador ou nos bo-
tequins. 

Todas as vezes que 
citei pessoas públicas o 
fiz de maneira pública, 
no plenário da Câmara 
ou nos meios de comu-
nicação. Isso é legítimo. 

Falar de atos públicos e 
responder pelo que se 
faz e se fala. 

Se alguém tivesse se 
sentido caluniado ou in-
juriado teria como levar 
o assunto aos tribunais. 
Ponto”. 

“
”

Mantenho firme 
a esperança 

de um dia poder 
retribuir à cidade 
tudo quanto ela 

me deu

A história do pai de 
família, do político e do 
advogado João Ivaniel 
se confunde com a de 
outros milhares de nor-
destinos que migraram 
para Cubatão, moraram 
na Vila Parisi e que aqui 
criaram filhos e netos.

Assim, no ano de 

1972, o  pernambucano 
de Bezerros desembar-
cou na Vila Parisi, onde 
trabalhou, fez parte dos 
estudos, formou time de 
futebol e ganhou muitos 
amigos.

Pouco tempo depois 
foi incentivado pelos 
amigos a entrar na vida 

pública, onde fez carrei-
ra por mais de 30 anos.  

Raízes nordestinas 
sempre marcantes, Iva-
niel, assim como 75% 
da população faz ques-
tão de mostrar suas ori-
gens. “Não nego minhas 
raízes. Tenho orgulho 
de ser nordestino”

Arretado e porreta

João Ivaniel de 
França Abreu
Casado há 36 anos 
com D. Neuza
Filhos: Bruno e Bruna 
(vô de Gabrielly)

Advogado há 17 anos

Trajetória 
Vereador 
1983/88
89/92 
93/96 
97/2000
2014 (3 meses)

Vereador mais votado 
da cidade em 92 e 96 

Presidente da Câmara 
em 93 e 97/98

Candidato a prefeito 
2000 pelo PSDB; 
vice Dr. Wagner Yatsuda 
Ficou em 3º na disputa 

2004 pelo PDT; 
vice Wagner Moura 
ficou na 2º coloção

Muito ligado à família João Ivaniel se orgulha do casamento de mais 36 
anos e da criação dos filhos. Hoje, o tempo de folga é dedicado em boa 
parte para a neta, Gabrielly. “Qualquer decisão sobre o futuro passa por 
uma boa e longa conversa com a minha família”, diz. 

É ou não é?   
 
J.A - João Ivaniel. O senhor é pré-can-

didato a prefeito em 2016? Está articu-
lando isso? 

J.I - “O que existe, de fato, é um sig-
nificativo grupo de cubatenses que me 
cobram diariamente uma candidatura 
a prefeito. Por outro lado confirmo que 
há assédio de partidos políticos que me 
garantem a legenda caso resolva me can-
didatar. Não descarto esta possibilidade, 
pois estou preparado. Me sinto amadu-
recido o suficiente para encarar este de-
safio”

Com mais de 30 anos de vida pública, qua-
tro mandatos, duas presidências e muita 
contundência política, João se diferencia 
dos demais pré-candidatos do momento
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Editais de casamento CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO - Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EVERTON TENORIO e ALICE SILVA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 35733632x - SSP/SP, CPF n.º 30583170854, 
com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de janeiro de mil novecen-
tos e oitenta e dois (29/1/1982), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 26, casa 2, Vila São José, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ CARLOS TENORIO, desaparecido há 20 anos e de NADIA REGINA DE OLIVEI-
RA XIMENES, falecida há 32 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 441169764 - SSP/SP, CPF n.º 35867789888, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (23/10/1987), residente 
na Rua Santo Antonio de Pádua, 26, casa 2, Vila São José, Cubatão - SP, filha de ANTONIO BATISTA 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, assistente esportivo, com 64 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, 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, 07 de abril 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: JHONATAS BRITO DOS SANTOS e PATRICIA SANTOS PAVONE. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, rigger, RG n.º 44396541 - SSP/SP, CPF n.º 35451685819, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 112, fls. nº 363, Termo nº 
27036), nascido no dia vinte de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (20/1/1986), residente 
na Av. Principal, 2445, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JAIR JOSÉ DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, caldeireiro, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOANA DARC DE 
BRITO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 448690767 - SSP/SP, CPF n.º 
37186062830, com 25 anos de idade, natural de São Vicente - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 24, fls. 
nº 173, Termo nº 19240), nascida no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(25/5/1989), residente na Av. Principal, 2445, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de RICARDO WAG-
NER MONTEIRO PAVONE, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente 
em Praia Grande - SP e de MARIA ROSIMEIRE SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 
anos de idade, residente em Praia Grande - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de abril 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: JOÃO DA SILVA RIBEIRO e JOELMA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, frentista, RG n.º 1965754 - SSP/PE, CPF n.º 23169788434, com 55 
anos de idade, natural de Limoeiro - PE (Limoeiro-PE  Livro nº 65, fls. nº 114, Termo nº 27217), nascido 
no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e sessenta (18/1/1960), residente na Rua 17, 108, Cota 
200, Cubatão - SP, filho de MANOEL MARCOLINO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 79 anos de idade, residente em Camaragibe - PE e de JOSEFA DA SILVA RIBEIRO, falecida há 33 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 590565035 - SSP/SP, 
CPF n.º 08411285456, com 33 anos de idade, natural de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº 8, fls. 
nº 13, Termo nº 10803), nascida no dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e dois (6/4/1982), 
residente na Rua 17, 108, Cota 200, Cubatão - SP, filha de INACIO CASSIMIRO DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 79 anos de idade, residente em Surubim - PE e de SEVERINA 
MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 16 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, 08 de abril 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: LUIS ALBERTO CARMO DA COSTA e NATALY BARBOSA DA PAIXÃO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletroinstrumentista, RG n.º 9110407 - SSP/BA, CPF 
n.º 34154686828, com 29 anos de idade, natural de Salvador - BA (Salvador-BA  Livro nº 409, fls. 
nº 79, Termo nº 104425), nascido no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(31/5/1985), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 661, Vila São José, Cubatão - SP, filho de AN-
TONIO FERREIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 58 anos de idade, residente 
em Salvador - BA e de MARIA CATARINA CARMO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
limpeza, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489413171 - SSP/SP, CPF n.º 43955686884, com 22 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 157, fls. nº 151, Termo nº 44733), nascida no dia vinte 
e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (24/2/1993), residente na Rua A, 430, Costa 
Muniz, Cubatão - SP, filha de EDILEUSA BARBOSA DA PAIXÃO, de nacionalidade brasileira, doméstica, 
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, 08 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SÉRGIO MAURO ALVES BASTOS e FABIANA DOS PRAZERES BARBOSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 407935149 - SSP/SP, CPF n.º 36067858878, com 28 
anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 104, fls. nº 5, Termo nº 63318), nas-
cido no dia dezessete de junho de mil novecentos e oitenta e seis (17/6/1986), residente na Rua Caminho 
Silvio Santos, 4447, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de MAURO OLIVEIRA BASTOS, de nacionalidade 
brasileira, porteiro, com 45 anos de idade, residente em Passos - MG e de SOLANGE DO PILAR ALVES 
BASTOS, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 47 anos de idade, residente em São Vicente - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 410826959 - SSP/SP, CPF n.º 
34242834870, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e três (27/12/1983), residente na Rua Caminho Silvio Santos, 4447, Vila Esperan-
ça, Cubatão - SP, filha de SEVERINO GOMES BARBOSA, falecido há 7 anos e de SEVERINA AMELIA DOS PRAZ-
ERES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, pensionista, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Divorciada de Rodney Freire de Sousa, conforme sentença de 14/04/2011, proferida pelo Juiz de Direito da 
4ª Vara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, Dr. Sérgio Ludovico Martins, nos autos de ordem nº1072/10, 
processo nº157.01.2010.007311-1/000000-000. 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, 10 de abril 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: EDUARDO BATISTA DE LIMA e LARISSA FRANÇA BIZINELLI. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, serralheiro, RG n.º 16500697x - SSP/SP, CPF n.º 43094755828, 
com 22 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 279, fls. nº 86, Termo 
nº 100841), nascido no dia nove de março de mil novecentos e noventa e três (9/3/1993), residente 
na Rua Francisco Barbosa, 473, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, filho de DANILO BATISTA DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, serralheiro, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDNA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, depiladora, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fisioterapeuta, RG n.º 
326146246 - SSP/SP, CPF n.º 23004296837, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 147, fls. nº 264, Termo nº 89530), nascida no dia vinte de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e um (20/2/1991), residente na Rua João Maria Catarino, 25, Jd. Caraguatá, Cubatão - SP, 
filha de GERALDO BIZINELLI, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de NILDA AUREA FRANÇA BIZINELLI, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: GUSTAVO GRACIANO DE OLIVEIRA e ROSICLEIDE DA CRUZ FERNANDES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 394199790 - SSP/SP, CPF n.º 
37091059867, com 24 anos de idade, natural de Bauru - SP (Bauru-SP  Livro nº 194, fls. nº 82, Termo 
nº 53935), nascido no dia onze de dezembro de mil novecentos e noventa (11/12/1990), residente na 
Rodovia Rio Santos, km.241, Caruara, Santos - SP, filho de ELIAS MARTINS DE OLIVEIRA, de nacionali-
dade brasileira, vigilante, com 58 anos de idade, residente em Santos - SP e de ELIANDRA DA SILVA GRA-
CIANO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em Santos - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, guia de turismo, RG n.º 304586626 - SSP/SP, CPF n.º 
33849601811, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 110, fls. nº 152, Termo 
nº 26029), nascida no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (5/9/1985), residente 
na Rua Gigino Aldo Trombino, 239, aptº12, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de RAIMUNDO FER-
NANDES AMARAL, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de GERALDA MARIA DA CRUZ FERNANDES, de nacionalidade brasileira, cuidadora de idosos, 
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, 10 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RAUL DA SILVA SANTOS e VANESSA PEREIRA DE SOUZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 46014385 - SSP/SP, CPF n.º 37822828843, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de julho de mil novecentos e oitenta e 
oito (13/7/1988), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 100, Ap 22, Jd. Nova Republica, Cubatão 
- SP, filho de DEUSMÁRIO GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, funileiro, com 54 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de SONIA MARIA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 439227203 - SSP/SP, CPF n.º 37541682829, com 27 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(22/7/1987), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 100, Ap 22, Jd. Nova Republica, Cubatão - SP, 
filha de ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA FARES, 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, 11 de abril 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: CAIO DUARTE VIANA DE JESUS e NAYARA MARTINEZ CAVALLARI. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tec. de manutenção, RG n.º 36350835 - SSP/SP, CPF n.º 
38274538870, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de agosto de mil 
novecentos e noventa e um (5/8/1991), residente na Rua Padre Bartolomeu de Gusmão, 275, Jd. Costa 
e Silva, Cubatão - SP, filho de SIDNEI VIANA DE JESUS, falecido há 18 anos e de LUCIANA FERREIRA DU-
ARTE, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 40 anos de idade, residente em Nova Jersey - US . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 48517105 - SSP/SP, CPF 
n.º 41996385801, com 22 anos de idade, natural de São Caetano do Sul - SP (São Caetano do Sul-SP  Liv-
ro nº 101, fls. nº 29, Termo nº 119385), nascida no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e 
dois (18/10/1992), residente na Rua Osmar Antonioli, 281, Vila Mirim, Praia Grande - SP, filha de FREDD 
CAVALLARI, de nacionalidade brasileira, empresário, com 42 anos de idade, residente em Praia Grande 
- SP e de ALESSANDRA CARVALHO MARTINEZ CAVALLARI, de nacionalidade brasileira, empresária, com 
40 anos de idade, residente em Praia Grande - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de abril 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: LEANDRO CALAZANS DE ALMEIDA e INGRID KAROLINE DANTAS DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em automação, RG n.º 44308025 - SSP/
SP, CPF n.º 37880800867, com 26 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos-1º  Livro nº 124, fls. 
nº 179, Termo nº 75.617), nascido no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(21/9/1988), residente na Rua Jornalista Donato Ribeiro, 66, Ponte Nova, Cubatão - SP, filho de NEYMAR 
MODESTO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, op.de container, com 55 anos de idade, residente 
na Rua Jornalista Donato Ribeiro, 66, em Cubatão - SP e de SANDRA REGINA CALAZANS DE ALMEIDA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente na Rua Jornalista Donato Ribeiro, 
66, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 
48576035 - SSP/SP, CPF n.º 23252241803, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e noventa (29/11/1990), residente na Av.Nadir Ter-
eza Esteves, 415, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de PAULO CELESTINO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, eletricista, com 47 anos de idade, residente na Av.Nadir Tereza Esteves, 415, em Cubatão - SP 
e de CLAUDINEIA DANTAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente 
na Av.Nadir Tereza Esteves, 415, 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, 11 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: DANIEL SANTOS FARIAS e DEBORA EVELIN CRUZ DE ABREU. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 429405315 - SSP/SP, CPF n.º 42021044807, com 21 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de dezembro de mil novecentos e noven-
ta e três (15/12/1993), residente na Av. Nossa Senhora da Lapa, 1270, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de 
ANTONIO AMILTON FERNANDES FARIAS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARILEIDE SANTOS DA SILVA FARIAS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 48562154x - SSP/SP, CPF n.º 40955114861, com 22 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e dois (22/4/1992), 
residente na Av. Nossa Senhora da Lapa, 1270, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de AGOSTINHO ANDRADE 
DE ABREU, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de EDNA MARIA DA CRUZ DE ABREU, de nacionalidade brasileira, berçarista, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDIMILSON DA SILVA CORTEZ e FLORISBELA DO ROCIO FERNANDES. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 378132076 - SSP/SP, CPF n.º 03725985871, 
com 55 anos de idade, natural de Rafael Godeiro - RN (Rafael Godeiro-RN  Livro nº 01, fls. nº 94, Termo 
nº 371), nascido no dia trinta de março de mil novecentos e sessenta (30/3/1960), residente na Rua 
Amaro Manoel dos Santos, 447, Jd.Nova República, Cubatão - SP, filho de NICOLAU DA SILVA CORTEZ, 
falecido há 02 anos e de RITA ANA DE OLIVEIRA, falecida há 30 anos . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, doméstica, RG n.º 180642595 - SSP/SP, CPF n.º 12145412832, com 50 anos 
de idade, natural de Curitiba - PR (São Casemiro do Taboão, Curitiba-PR  Livro nº 53, fls. nº 593, Termo 
nº 1279), nascida no dia primeiro de setembro de mil novecentos e sessenta e quatro (1/9/1964), 
residente na Rua Amaro Manoel dos Santos, 447, Jd.Nova República, Cubatão - SP, filha de ANTONIO 
FERNANDES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em Curitiba 
- PR e de TEREZA RIBEIRO, falecida há 41 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, 13 de abril 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: FABIO ALVES CARDOSO e IRANILDE DE LIMA SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, comerciante, CNH n.º 01781539037 - Detran/SP, CPF n.º 22663590886, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 65, fls. nº 190, Termo nº 8158), 
nascido no dia treze de maio de mil novecentos e setenta e nove (13/5/1979), residente na Rua Nossa 
Senhora Aparecida, 43, Vila São José, Cubatão - SP, filho de CRISTOVAL ALVES CARDOSO, de nacio-
nalidade brasileira, falecido há 16 anos e de SEVERINA CORREIA FERREIRA, falecida há 04 meses . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, CNH n.º 04219449227 - De-
tran/SP, CPF n.º 31836043880, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
95, fls. nº 199, Termo nº 20107), nascida no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e 
três (28/5/1983), residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 43, Vila São José, Cubatão - SP, filha 
de JUSTIVAL CALIXTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, 
residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 37, em Cubatão - SP e de IVANILDA SOARES DE LIMA 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente na Rua Nossa 
Senhora Aparecida, 37, 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, 13 de abril 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 FRANCISCO DOS SANTOS MONTEIRO e FRANCILENE BRANDÃO DE OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de manutenção, RG n.º 54741729 - SSP/SP, 
CPF n.º 75475782334, com 37 anos de idade, natural de Campo Maior - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 31, fls. 
nº 17, Termo nº 36993), nascido no dia doze de setembro de mil novecentos e setenta e sete (12/9/1977), 
residente na Rua João Damasio, 205, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO DOMINGOS 
MONTEIRO, falecido há 12 anos e de MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 61 anos de idade, residente em Campo Maior - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 2445697 - SSP/PI, CPF n.º 01358488304, com 31 anos de idade, natural 
de Boqueirão do Piauí - PI, nascida no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(25/1/1984), residente na Rua João Damasio, 205, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de ANTONIO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em 
Campo Maior - PI e de FRANCISCA BRANDÃO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
55 anos de idade, residente em Campo Maior - PI. Divorciada de Josiberto da Silva Chaves, conforme sen-
tença datada de 16/06/2014, proferida pela Juíza de Direito do Tribunal de Justiça regional de Jacareaguá/
RJ, nos autos proc.Nº0013085-70.2013.8.19023. 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, 13 de abril 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: DIEGO TEIXEIRA DA SILVA e CRISLAINE SELMA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 35269564 - SSP/SP, CPF n.º 37142302895, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de março de mil novecentos e oi-
tenta e oito (18/3/1988), residente na Rua Dr.Carlos Roberto Morilhas, 102, Ilha Caraguatá, Cubatão 
- SP, filho de CARLOS ROBERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caldereiro, com 46 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de EDIRENE TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, aux.de lim-
peza, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, aux.de limpeza, RG n.º 460156202 - SSP/SP, CPF n.º 40151019878, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(19/5/1989), residente na Rua Dr.Carlos Roberto Morilhas, 102, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha 
de DAMIÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de GLEIDE SELMA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aux.de limpeza, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: JOSÉ VALMIR VIANA DE OLIVEIRA e APARECIDA DE AMORIM SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, faxineiro, RG n.º 353958712 - SSP/SP, CPF n.º 77757033420, 
com 44 anos de idade, natural de Major Izidoro - AL (Major Izidoro-AL  Livro nº 25, fls. nº 141v, Termo 
nº 10531), nascido no dia dezessete de setembro de mil novecentos e setenta (17/9/1970), residente 
na Rua Estados Unidos, 120, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de VALDEMAR VIANA DE OLIVEIRA, 
falecido há 8 anos e de INEZ MORAIS DE OLIVEIRA, falecida há 23 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 37709738x - SSP/SP, CPF n.º 36085202873, com 
33 anos de idade, natural de Traipu - AL, nascida no dia trinta de maio de mil novecentos e oitenta 
e um (30/5/1981), residente na Rua Estados Unidos, 120, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de JOÃO 
OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Bat-
alha - AL e de GERUZA DE AMORIM SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 anos de 
idade, residente em Batalha – AL. Divorciada de Antonio Carlos Lemos Macêdo, conforme sentença 
de 22/09/2010, proferida pelo Dr. André Luis Maciel Carneiro da Comarca de Batalha/AL, nos autos 
do proc. nº477.01.2006.009699/000000-000. 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, 13 de abril 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: JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA SILVA e MÁRCIA NUNES DINIZ. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de lubrificação, RG n.º 25416129 - SSP/SP, CPF n.º 
25182286830, com 40 anos de idade, natural de Barra dos Coqueiros - SE, nascido no dia oito de fever-
eiro de mil novecentos e setenta e cinco (08/02/1975), residente na Rua Marechal Costa e Silva, 476, 
Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de AMINTAS FREITAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LUCIENE DE MENDONÇA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Eliane 
Fernandes de Morais, conforme sentença de 13/05/2011, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara desta 
Comarca, nos autos de nº426/2011. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, 
RG n.º 21435930 - SSP/SP, CPF n.º 13375383886, com 44 anos de idade, natural de Guarujá - SP (Vicente 
de Carvalho (Distrito do Município de Guarujá)  Livro nº 26, fls. nº 14, Termo nº  ), nascida no dia vinte e 
sete de janeiro de mil novecentos e setenta e um (27/01/1971), residente na Rua Marechal Costa e Silva, 
476, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de AGOSTINHO MOREIRA DINIZ, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 68 anos de idade, residente em Guarujá - SP e de LINDALVA NUNES DINIZ, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Rio de Janeiro - RJ. Divorciada de Francisco 
Iziquio Escobar Neto, conforme sentença de 11/01/2012, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara da Famí-
lia e Sucessões de Santos-SP, nos autos de nº1967/11. 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, 14 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: PAULO EDUARDO OLIVEIRA SILVA e LETICIA DOS SANTOS BISPO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 43889624 - SSP/SP, CPF n.º 
37212816833, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e sete (23/01/1987), residente na Rua Maria Cristina, 248, ap 11, Jd. 
Casqueiro, Cubatão - SP, filho de OZIAS PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilante, 
com 54 anos de idade, residente em São Paulo - SP e de DEISE DE OLIVEIRA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 409809044 - SSP/SP, CPF n.º 44999672871, com 20 
anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 185, fls. nº 072, Termo nº 
111625), nascida no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (10/10/1994), resi-
dente na Rua Carlos Gomes, 373, casa 2, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de MARCOS ANTONIO 
SANTOS BISPO, de nacionalidade brasileira, aux. administrativo, com 40 anos de idade, residente em 
Alfenas - MG e de DANIELE DOS SANTOS SOUZA BISPO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 37 
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, 14 de abril 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: ANDERSON DA SILVA LEMOS e GEIZIANE DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, mecanico, RG n.º 34746345 - SSP/SP, CPF n.º 28109241808, 
com 35 anos de idade, natural de Aracajú - SE, nascido no dia onze de maio de mil novecentos e 
setenta e nove (11/05/1979), residente na Rua Vereador Paulo Enos Pontes, 70, Vale Verde, Cubatão 
- SP, filho de PAULO LEMOS, falecido há 10 anos e de MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LEMOS, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Aracajú - SEDivorciado de Lucélia 
Ferreira, conforme sentença datada de 15/10/2014, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara 
do Foro desta Comarca, nos autos de N° 0002464-26.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 42779848 - SSP/SP, CPF n.º 43924480885, com 21 
anos de idade, natural de Surubim - PE (Tamboatá/Bom Jardim-PE  Livro nº 7, fls. nº 187, Termo nº 
9381), nascida no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e três (26/10/1993), resi-
dente na Rua Vereador Paulo Enos Pontes, 70, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de ADENILSON ALVES DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, operador de maquinas, com 40 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de SIMONE GOMES DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, 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, 15 de abril 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 LOURENÇO DA SILVA MONTEIRO e NÁGILA BARBOZA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em química, RG n.º 304586055 - SSP/
SP, CPF n.º 37342245860, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (10/02/1989), residente na Rua Fued Farah, 85, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JOSÉ LOURENÇO MONTEIRO, falecido há 01 ano e de MARIA OLIN-
DINA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente na 
Rua Dued Farah, 85, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
analista financeiro, RG n.º 44660969 - SSP/SP, CPF n.º 35297372836, com 26 anos de idade, natural 
de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 120, fls. nº 181, Termo nº 73233), nascida no dia 
vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e oito (23/04/1988), residente na Rua São João, 
352, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de MÁRIO DO CARMO SILVA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 62 anos de idade, residente na Rua São João, 352, em Cubatão - SP e de VACILDES 
BARBOZA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, assistente social, com 60 anos de idade, residente 
na Rua São João, 352, 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, 15 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANDRÉ FABIANO PASTRO e ELIANA APARECIDA SALEME DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeiro, RG n.º 21745177 - SSP/SP, CPF n.º 
28944053839, com 42 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 98, 
fls. nº 137, Termo nº 100416), nascido no dia dois de setembro de mil novecentos e setenta e dois 
(02/09/1972), residente na Rua Maria Graziela, 545, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de ANGELA 
ANDRÉ PASTRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em Suzano - 
SP e de ELENIR TEIXEIRA PASTRO, de nacionalidade brasileira, Oficial de Justiça, com 66 anos de idade, 
residente em Santos - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, RG 
n.º 231173568 - SSP/SP, CPF n.º 15920246880, com 42 anos de idade, natural de Santos - SP (Cubatão 
- SP  Livro nº 41, fls. nº 117, Termo nº 31721), nascida no dia três de setembro de mil novecentos e 
setenta e dois (03/09/1972), residente na Rua Maria Graziela, 545, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
filha de JOSÉ SALEME DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de GERALDA FRANCISCA SALEME, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: IVO OLIVEIRA ALMEIDA e CRISTIANE RAMOS SOARES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de manutenção eletrica, RG n.º 44167439 - SSP/SP, CPF 
n.º 34989945816, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e cinco (12/11/1985), residente na Rua 13 de Maio, 619, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de IDELTINO SEBASTIÃO DE ALMEIDA, falecido há 4 anos e de CLARICE DE OLIVEI-
RA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 44167390 - SSP/SP, 
CPF n.º 35142380819, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 101, fls. nº 299, Termo nº 62112), nascida no dia dezenove de abril de mil novecentos e oitenta 
e seis (19/04/1986), residente na Rua 15 de Novembro, 354, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
ROBERTO AZZOLINE SOARES, de nacionalidade brasileira, contador, com 62 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de IRACEMA RAMOS SOARES, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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, 16 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: EDER NASCIMENTO DA SILVA e LILIAN SANTOS DA CUNHA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, segurança privada, RG n.º 451396522 - SSP/SP, CPF n.º 22712557832, 
com 29 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 98, fls. nº 137, Termo nº 
59996), nascido no dia dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (02/12/1985), residente 
na Rua Adelino Francisco, 80, BL.08 apto.11, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filho de EURICO PEREIRA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, policial militar, com 49 anos de idade, residente em Praia Grande - SP 
e de ELISABETE APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, analista bko, com 50 
anos de idade, residente em São Paulo - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administrativa, RG n.º 433908853 - SSP/SP, CPF n.º 22161010875, com 30 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (18/08/1984), 
residente na Avenida das Américas, 156, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de CLODOALDO MACH-
ADO DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, técnico de segurança do trabalho, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de HILDA SANTOS DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 17 de abril 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 ANTONIO SOUZA AMORIM e ROSANGELA DE JESUS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 566877843 - SSP/SP, CPF 
n.º 26087534857, com 41 anos de idade, natural de Ipecaetá - BA (Ipecaetá-BA  Livro nº 7, fls. nº 
582, Termo nº 2938), nascido no dia primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e três 
(01/11/1973), residente na Rua Coronel Vilar, 3076, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de MA-
NOEL MARCOLINO AMORIM, falecido há 19 anos e de MARIA NERI DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 83 anos de idade, residente em Ipecaetá - BA . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, diarista, RG n.º 580705419 - SSP/SP, CPF n.º 32341093892, 
com 34 anos de idade, natural de Ipecaetá - BA (Ipecaetá-BA  Livro nº 8, fls. nº 95, Termo nº 3352), 
nascida no dia quinze de agosto de mil novecentos e oitenta (15/08/1980), residente na Rua Cor-
onel Vilar, 3076, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de HENRIQUE IZIDRO DE JESUS, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Ipecaetá - BA e de MARIA 
DE JESUS FILHA, falecida há 28 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, 17 de abril 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: BRUNO WILLIAN GONÇALVES e STHEFANI ULI DE SOUSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante, RG n.º 333703200 - SSP/SP, CPF n.º 33530127884, 
com 29 anos de idade, natural de São Vicente - SP, nascido no dia vinte e quatro de outubro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (24/10/1985), residente na Rua Antonio Cunha, 104, Jardim Costa e Silva, 
Cubatão - SP, filho de GILSON GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, chefe de seção, com 60 anos 
de idade, residente em São Vicente - SP e de SIMONE GARCIA GONÇALVES, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 45 anos de idade, residente em São Vicente - SPDivorciado de Fovi dos Santos Torres, 
conforme sentença datada de 12/01/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família 
e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de N° 2569/10. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489724607 - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 158, fls. nº 255, Termo nº 45235), nascida no dia trinta de abril de 
mil novecentos e noventa e três (30/04/1993), residente na Rua Antonio Cunha, 104, Jardim Costa e 
Silva, Cubatão - SP, filha de ADELINA DE SOUSA SILVA, de nacionalidade brasileira, pencionista, com 
58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: PAULO DE ARAUJO PINTO e JESSICA ALVES CARDOSO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, caldeireiro, RG n.º 19483783x - SSP/SP, CPF n.º 08798762800, 
com 48 anos de idade, natural de São Paulo - SP, nascido no dia primeiro de fevereiro de mil novecen-
tos e sessenta e sete (01/02/1967), residente na Rua Elias Zarzur, 585, Agua Fria, Cubatão - SP, filho de 
BENEDITO FERREIRA PINTO, falecido há 46 anos e de BENEDITA DE ARAUJO PINTO, falecida há 8 me-
sesDivorciado de GEISA LINO DE OLIVEIRA, conforme sentença de 08/10/1997, proferida pelo MM.Juiz 
de Direito da 2ªVara da Comarca de Cubatão/SP, nos autos do proc.nº481/97. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 486115550 - SSP/SP, CPF n.º 42599316871, com 
23 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 160, fls. nº 109, Termo nº 
96986), nascida no dia quinze de março de mil novecentos e noventa e dois (15/03/1992), residente 
na Rua Elias Zarzur, 585, Agua Fria, Cubatão - SP, filha de JOSE DA SILVA CARDOSO, falecido há 21 anos 
e de MARCIA ALVES BENTO, falecida há 14 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, 17 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JUVANILSO SILVA DE SOUZA e ELIANE DOS SANTOS GOIS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de ponte rolante, RG n.º 486586820 - SSP/SP, com 34 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 77, fls. nº 23, Termo nº 12767), nascido 
no dia quinze de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (15/01/1981), residente na Rua Caminho 
Espírito Santo, 2126, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de SEVERINO JOSÉ DE SOUZA, desaparecido 
há 20 anos e de MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cuidadora, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 537713980 - SSP/SP, com 23 anos de idade, natural de Campo do Brito - SE (Campo do 
Brito-SE  Livro nº 14, fls. nº 111, Termo nº 11692), nascida no dia dezesseis de maio de mil novecen-
tos e noventa e um (16/05/1991), residente na Rua Caminho Espírito Santo, 2126, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de JOSÉ DE SOUZA GOIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, 
residente em Lagarto - SE e de MARIA JOSEFA DOS SANTOS, 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, 17 de abril 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 ROBERTO BELO DA SILVA e TIFANY GILDA SOARES FARIAS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 490137222 - SSP/SP, CPF n.º 10592839486, com 22 
anos de idade, natural de Catende - PE (Catende-PE  Livro nº 02-J, fls. nº 54, Termo nº 20541), nascido 
no dia três de junho de mil novecentos e noventa e dois (03/06/1992), residente na Rodovia Cônego Do-
menico Rangoni, 5, Mantiqueira, Cubatão - SP, filho de ANTÔNIO BÊLO DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, pedreiro, com 52 anos de idade, residente em Catende - PE e de MARLUCE MARIA DA SILVA LEITE, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Catende - PE . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 377086241 - SSP/SP, CPF n.º 41138989878, 
com 16 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de outubro de mil novecentos e 
noventa e oito (19/10/1998), residente na Rua Manoel Couto Sobrinho, 109, Jd. São Francisco, Cubatão 
- SP, filha de DANIEL DOS REIS FARIAS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 48 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ALESSANDRA BITARÃES SOARES, de nacionalidade brasileira, aux. de cozinha, 
com 37 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 abril 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: CELIO PEREZ ESTEVES e MARIA CLAUDIA ARAUJO SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, professor, RG n.º 14129374 - SSP/SP, CPF n.º 03753776890, com 52 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de maio de mil novecentos e sessenta e 
dois (20/05/1962), residente na Rua Jefferson Damião do Amaral, 188, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de 
SILVESTRE PEREZ ESTEVES, falecido há 30 anos e de VALDELICE CESAR BRITO, falecida há 6 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, RG n.º 283007345 - SSP/SP, CPF n.º 
26636896884, com 38 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 5, fls. nº 133, 
Termo nº 4395), nascida no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e setenta e seis (21/08/1976), 
residente na Rua Pedro José Cardoso, 640, Casa 3, Vila Paulista, Cubatão - SP, filha de JOSIAS PAULO DA 
SILVA, falecido há 20 anos e de MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CLEBERSON NUNES MARQUES e MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 1551237695 - SSP/BA, CPF n.º 05532585598, 
com 25 anos de idade, natural de Cícero Dantas - BA (Cicero Dantas-BA  Livro nº 20, fls. nº 217, Termo nº 
18985), nascido no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (13/09/1989), residente 
na Rua Lourenço Batista de Araújo, 99, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de EMILSON MARQUES 
SILVA, de nacionalidade brasileira, fiscal, com 46 anos de idade, residente em Canavieiras - BA e de MA-
RIA RENILDA NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em 
Canavieiras - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 1608895882 
- SSP/BA, CPF n.º 05958493507, com 27 anos de idade, natural de Mascote - BA (Canavieiras-BA  Livro nº 
92, fls. nº 29, Termo nº 26363), nascida no dia trinta e um de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(31/03/1988), residente na Rua Lourenço Batista de Araújo, 99, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha 
de EDSON DE SOUZA, falecido há 13 anos e de FRANCISCA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 56 anos de idade, residente em Canavieiras - BA. 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 abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA e ANDREA KELLIANE DA SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 1059917 - SSP/SE, CPF n.º 55802443553, 
com 45 anos de idade, natural de Capela - SE (Capela-SE  Livro nº 32, fls. nº 18vº, Termo nº 20449), 
nascido no dia vinte e três de maio de mil novecentos e sessenta e nove (23/05/1969), residente na 
Rua D.Pedro I, 777, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de ERALDO LIMA, falecido há 10 anos e de ROSILVA 
DE OLIVEIRA, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, profes-
sora, RG n.º 30664045 - SSP/SP, CPF n.º 28640954836, com 36 anos de idade, natural de Jaboatão - PE 
(Jaboatão 3ºDistrito de Cavaleiro-PE  Livro nº 11, fls. nº 39vº, Termo nº 12131), nascida no dia treze de 
setembro de mil novecentos e setenta e oito (13/09/1978), residente na Rua D.Pedro I, 777, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filha de GILVAN JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de 
idade, residente em Recife - PE e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
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 abril 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: CAMILO CRISPIM DOS REIS e CRISTINA BARBOSA DE LIMA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 532699269 - SSP/SP, CPF n.º 01561801623, 
com 27 anos de idade, natural de Belo Horizonte - MG (Belo Horizonte-MG 2ºSubdistrito  Livro nº 536, 
fls. nº 528, Termo nº 213007), nascido no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(28/05/1987), residente na Rua Amaral Neto, 76, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de ANTONIO 
TRINDADE CRISPIM, falecido há 21 anos e de MARIA JOSÉ DOS REIS, falecida há 21 anos . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 460162755 - SSP/SP, com 26 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (05/02/1989), residente na Rua Amaral Neto, 76, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de 
ANTONIO BATISTA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 61 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES BARBOSA DE LIMA, 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, 20 de abril 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: EDSON MENEZES MOTA e GISLENE DE ARAÚJO FERREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, frentista, RG n.º 460141466 - SSP/SP, CPF n.º 23205070860, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (30/12/1988), residente na Rua Santa Julia, 161, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, filho de FRANCISCO MOTA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANAILTA SOUZA DE MENEZES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 355764751 - SSP/SP, CPF n.º 35481948850, com 21 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e três (05/05/1993), 
residente na Rua Santa Julia, 161, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de FERNANDO NEMESIO 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 58 anos de idade, residente em João Al-
fredo - PE e de GUIOMAR DE ARAÚJO GONZAGA, 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, 20 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

ANUNCIE AQUI LIGUE
(13) 3361-5212

ANUNCIE AQUI

LIGUE: (13) 3361-5212
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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.

CASA COM 6 DORMITÓRIOS
5 suites, 2 salas, cozinha, 2 vagas de 
garagem.
Ref.: 954 - Valor R$ 680.000,00 

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

ALUGA

GALPÕES NO PQ SÃO LUIS 620M²  
CADA

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  

SOBRADO (FUNDOS) DE 2 DORM 
NO JD. 31 DE MARÇO R$853,00

ANUNCIE AQUI
LIGUE  (13)3361-5212

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

SERVIÇOS

FUNERÁRIA
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São Vicente

“Era hostil, agora inclusivo”
Palco de violência, temida área sob viaduto Mário Covas, na Imigrantes, recebe área de lazer e inclusão social 

30 toneladas de lixo e 
entulho foram retirados. 
A escuridão e imundície 
deram lugar a academia 
ao ar livre e área de lazer 
e esporte. O ‘novo local’ 
também está recebendo 
iluminação e pintura 
nova, sinalização viária, 
recuperação do piso e 
dos acessos. 

Há mais de 10 anos o 
ambiente hostil domi-
nava a cena na temida 
área sob o viaduto Má-
rio Covas da Imigrantes, 
Vila Margarida- São Vi-
cente. 

Para a próxima etapa 

a Prefeitura  planeja a 
construção de uma qua-
dra de futsal , mesas de 
jogo de dominó, baralho 
e ping-pong. Ganham a 
comunidade local, turis-
tas e toda a Baixada.

Representando a Prefeitura, o presidente da Codesavi Flávio Santos e o secretário de Esportes 
Profº Rubinho acertaram os detalhes com os moradores que ajudarão a preservar o local

Cido Barbosa

Há dez anos reivindica-
mos essas mudanças. 
Fomos de porta em 

porta conscientizar os 
moradores sobre o des-

carte de lixo 

Paulo	Roberto	da	Costa
Morador	local,	há	30	anos

10 www.acontecedigital.com.brSEXTA-FEIRA   24  de abril de 2015


