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CPFL provoca revolta 
de comerciantes 

Guarujá lança  
cozinha sobre 
rodas e leva 
curso grátis

Campeões da Taça 
Cidade de Cubatão

Palavras cruzadas 
do Brasileirão 

Depois de enfrenta-
rem três feriados  agora é 
a fornecedora de energia 

que está sendo apontada 
como a vilã da história. 

Por conta de um ser-

viço “programado”, lojis-
tas da avenida Joaquim 
Miguel Couto, em Cuba-

tão, ficaram cerca de 10 
horas sem energia. Em 
outros pontos a empre-

sa quebrou calçadas e, 
passados mais de 30 dias 
não voltou para arrumar. 
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Fábio Inácio:
política,      
governo e
futuro

Entrevista

Pedro Rezende

O Programa “Sabor e Renda” vai 
aos bairros Morrinhos, Maré Mansa e 
Santa Cruz dos Navegantes. 

A iniciativa da Prefeitura em parce-
ria com o Sesi pretende levar conheci-
mento para melhorar a qualidade de 
vida de milhares de pessoas.

A iniciativa reforça a política de se-
gurança alimentar que inclui outras 
iniciativas como Caminhão do Peixe, 
Feira da Cidadania e três Restaurantes 
Bom Prato

divulgação

Esportes

Guarujaense master é 
medalha de ouro no 
Brasileiro de natação

XVl Bandeirantes e 
Red Bull conquistam as 
principais taças no vete-

rano e amador. Liga ini-
cia preparativos para o 
sexagenário

04

Vamos dar uma força 
para exercitar a memória 
dos amantes do futebol. 

Parceria com Rumilson 
Castro (foto)  tras a novi-
dade até dezembro. 

Fatos e Tendencias

Nova Greve 
no Polo está 
marcada 

Cerca de 15 mil tra-
nalhadores ligados ao 
Sintracomos não acei-
tam proposta de rea-
juste das empreiteiras e 
decidem manter estado 
de greve. 

Se não houver mu-
danças eles devem cru-
zar os braços a partir da 
próxima quarta. 

OS desdobramentos 
do caso você acompa-
nha através do site do 
Jornal Acontece; aocn-
tecedigital.com.br 
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Chico causa 
dor de co-
tovelo  ao 
oferecer seus 
‘conselhos’ 

Reforma é o 
assunto do 
momento nos 
senad inhos 
da Região 

Controle em 
Guarujá  é 
visto como 
referência 
Nacional 

Casamento Comunitário:
81 dizem sim, veja relação
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Reforma Eleitoral

Aqui também se 
discute!

Servidores capacitados

Chico conselheiro

Apoio do raposa

FATOS E TENDÊNCIAS    

 É o assunto do 
momento entre verea-
dores, pré-candidatos 
e senadinhos políticos. 
Palestras, encontros e 
viagens a Brasília; tudo 
para melar a proposta 
do senador José Serra 
(PSDB) de dividir cida-
des com mais de 200 mil 
eleitores em distritos.

 Aguinaldo Araú-
jo (PDT), pretende criar 
um fórum de debate 
a respeito das eventu-
ais mudanças no siste-
ma eleitoral brasileiro. 
Entre os pontos a se-
rem discutidos, estão o 
voto distrital, o fim da 
reeleição e criação da 
chamada “cláusula de 
barreira”, que altera as 
coligações partidárias.

 O prestígio de 
Chico da Adega jun-
to à prefeita Marcia 
Rosa e principais se-
cretários do governo 
está gerando um cer-
to burburinho. Gente 
entendida do assunto 
diz que tudo não pas-
sa de dor de cotovelo.

 Depois de sofrer 
apertos do jornalista 
Luiz Roberto, para que 
revelasse se sua chega-
da ao ninho tucano esta-
va ou não estava sacra-
mentada, o presidente 
do Sintracomos, Marcos 
Macaé Braz de Olivei-
ra, inverteu os papéis. 
Ligeiro que só, Ma-
caé  que é pré candi-
dato a vereador deu 
o pulo do gato; mais 
rápido que a raposa. 
Por pouco não conse-
guiu tirar do jornalis-
ta, uma declaração de 
apoio ao vivo. Foi por 
pouco companheiro... 

MUDANÇAS

CPFL é alvo de reclamações 
de comerciantes

 Funcionários da 
Prefeitura de Cubatão 
participam de pales-
tras, no Bloco Cultural 
promovido pela Regio-
nal Santista do Tribunal 
de Contas do Estado 
de São Paulo (TCESP).O 
objetivo é contribuir 
para a efetividade da 
gestão de recursos pú-
blicos estaduais e muni-
cipais através da capa-
citação dos servidores 
e gestores públicos.
As palestras serão mi-
nistradas pelo diretor 
regional de Santos, 
Marco Francisco da 
Silva Paes e pelo audi-
tor do Tribunal de Con-
tas, Paulo Massaro. 

Após trocar postes e transformadores, empresa deixa estabelecimentos 
sem sinal de internet e telefone. Calçadas continuam quebradas

Operários rejeitam 
contraproposta das 
empreiteiras

PMDB de Cubatão reforça

Feira de Orgânicos

 Depois de uma 
bem sucedida estreia 
junto ao público, du-
rante a reabertura em 
26 de abril do Parque 
Cotia-Pará, a Feira de 
Orgânicos do Produtor 
será realizada no Novo 
Anilinas a partir deste 
sábado (9), das 9 às 13 
horas. 
Serão cinco bancadas 
duplas, com produtos 
comercializados por 
mais de 40 produtores, 
e já a partir da segunda 
edição, no dia 23, es-
tão previstas atrações 
culturais relacionadas 
à produção sustentável 
de alimentos. O evento 
tem o apoio da Prefei-
tura de Cubatão.

Terceira via do PT

 Enquanto se-
guem as especulações 
sobre quem será o 
nome do PT para a su-
cessão da prefeita Mar-
cia Rosa, surge uma 
nova opção no cenário. 
Durante entrevista ao 
programa Jornal da Ci-
dade, do jornalista Luiz 
Roberto na rádio Visão 
FM, o superintenden-
te da CMT, José Carlos 
Ribeiro, disse, sobre a 
possibilidade de ser ele 
o candidato, “se o cava-
lo passar selado”.

Manutenção no sangue

 José Carlos Ri-
beiro pode não sentir 
saudades de seu antigo 
posto de Secretário de 
Manutenção. 
Mas o seu forte parece 
que é mesmo “arrumar 
as coisas”. 
Não por coincidência o 
agora Superintenden-
te da CMT escolheu a 
área para sua primeira 
grande ação à frente da 
companhia de trânsito. 
A ordem é reformar 22 
pontos de ônibus e os 
serviços já começaram. 
Zé Carlos só pede paciên-
cia à população que por 
“um ou dois dias” vão 
ficar sem abrigo.  Servi-
dores capacitados 

Reconhecimento 
Nacional

 
        Controladoria de 
Guarujá é referência 
nacional de boas práti-
cas na gestão pública.
 A indicação aparece 
na pesquisa feita pela 
Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção 
e Lavagem de Dinhei-
ro (ENCCLA), sobre as 
boas práticas em con-
tratações públicas e foi 
apresentada durante o I 
Seminário de Boas Prá-
ticas em Contratações 
Públicas, realizado pela 
Câmara dos Deputados 
Federais, em Brasília no 
final do ano passado.

Comerciantes de uma 
da Avenida Joaquim 
Miguel Couto, uma das 
principais vias comer-
ciais de Cubatão, conta-
bilizam prejuízos e estão 
na bronca com a forne-
cedora de energia. 

Depois de enfrenta-
rem três feriados pro-
longados consecutivos, 
com queda acentuada 
no faturamento, mais 
de 30 estabelecimentos 
ficaram no escuro, com 

funcionários de braços 
cruzados, impedidos de 
realizar tarefas simples 
como passar um cartão. 

De acordo com o 
comerciante Vanílson 
Mattos, vice presidente 
da Associação Comer-
cial (Acic), os lojistas 
tiveram prejuízos. Mo-
radores e comerciantes 
da Vila Nova também 
apontam problemas. 
Quase trinta dias após 
os serviços, todas as cal-

çadas onde foram reali-
zados os serviços conti-
nuam quebradas. 

“Alguns comerciantes 
procuraram a ACIC para 
relatar os prejuízos, tan-
to matérias como o do 
dia perdido de trabalho. 
Vamos encaminhar ofi-
cio para a CPFL para so-
licitar esclarecimentos”, 
afirma Vanílson Mattos.

Pedra lascada
Além dos prejuízos do 

dia alguns comerciantes 
dizem que ficaram até 
15 dias sem telefone e 
internet. 

“Eles fizeram o servi-
ço e deixaram fios ema-
ranhados, além da troca 
de um poste que deve-
ria ter ido para o local 
correto e não foi. Ele 
foge do padrão dos de-
mais da rua e atrapalha 
o trânsito de pessoas e 
deficientes, tanto físicos 
como visuais”. 

GREVE

Em estado de greve, 
trabalhadores terceiriza-
dos pretendem paralis-
ar atividades a partir da 
próxima quarta. Se as ne-
gociações não avançarem 

OLHO EM 2016

15 mil trabalhadores vão 
cruzar os braços no próx-
imo  dia 13. 

O presidente do Sin-
tracomos, Macaé Marcos 
Braz de Oliveira, expli-

cou que os trabalhadores 
tem que obedecer a lei de 
greve (7783-1989), para 
evitar problemas no Tri-
bunal Regional do Tra-
balho (TRT-SP).

A Assembleia rejeitou 
contraproposta de rea-
juste salarial de 7%, apre-
sentada pelas empreitei-
ras na parte da manhã, 
em negociação na sede 

do Sindicato, em Santos.
Com o auditório da 

subsede do Sintraco-
mos, em Cubatão, lota-
da, os trabalhadores 
recusaram também a 
possibilidade das em-
presas aplicarem o 
índice inflacionário dos 
últimos 12 meses, ainda 
não divulgado.

O presidente do Con-
selho Municipal de Saú-
de de Cubatão, Alessan-
dro Oliveira, é o mais 
novo filiado do PMDB. 
O acordo foi fechado 
nesta quinta, dia 07. 

O presidente do par-
tido na cidade, Fabio 
Roxinho, apresentou o 
novo filiado aos mem-
bros da executiva e lide-
ranças. 

Alessandro Oliveira 
afirmou que seu ingres-
so no partido é “para 
contribuir com novas 
ideias, que visam uma 
gestão política dedicada 
e consciente nas áreas 
de educação, saúde, es-

porte, cultura e lazer”.
O ato teve a presen-

ça do vereador Ricardo 
Queixão, do secretário 
de Esporte Luiz Fernan-

do Suquinho, do diretor 
do PS Central - Marcos 
Tinho; dos empresários 
Sérgio Peralta, Augus-
to Rei do X-Salada e 

Ramon da McLaren. 
Pré-candidatos e os 
principais quadros da 
legenda também com-
pareceram. 
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Caminhão-cozinha 
inicia atividadesSaudável 

e saborosa

Pe
dr

o 
R
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No lugar de ir para a 
lata de lixo, talos de ver-
duras, cascas de frutas 
e raízes agora serão in-
gredientes de saborosos 
pratos. Esse é o objetivo 
do caminhão- cozinha 
de Guarujá. 

A iniciativa foi lança-
da na última quarta, dia 
06, e passa a integrar o 
projeto “Sabor e Renda”. 

A estrutura sobre ro-
das vai percorrer vários 
bairros. 

Na primeira aula do 
projeto 30 alunas re-
ceberam instruções do 
programa “Alimente-
-se bem”, realizado pelo 
(Sesi). 

Para a chefe de Gabi-
nete da Prefeitura, Ana 
Paula Metropolo, diz eu 
“segurança alimentar e 
geração de renda, são 

prioridade do governo.
Corremos atrás dos 

recursos e conseguimos  
verba federal. Depois fir-
mamos a parceria com o 
Sesi e vamos beneficiar 
milhares de pessoas de 
toda a cidade. 

O projeto, lançado pela 
Prefeitura, vai aos bairros 
de Morrinhos, Maré Mansa 
e Santa Cruz dos Navegantes 03 Restaurantes Bom Prato 

2.700 almoços servidos por dia
R$ 1 é o valor da refeição 
70 mil refeições diárias nas escolas 

FEIRA DE CIDADANIA 
14 toneladas de horti-fruti em 1,5 ano

CAMINHÃO DO PEIXE  
3,5 toneladas de peixe nos bairros a cada visita 
R$ 2,5 a R$ 8,00 são os valores

Segurança alimentar

O Magnólia Gourmet 
já oferece ao público al-
moço, bolangerie, padaria 
aretesanal e empório de 
produtos variados. O es-
paço comandado por Lia 
Cassetari e Rafa Carneiro 
surgiu do famoso Magnó-
lia, restaurante que serve 
comidinhas caseiras e na-
turais, há quatro anos na 
cidade. 

A bolangerie possui o 
café da manhã e da tarde 
mais requintado do pe-
daço, com direito a bo-
los, tortas, café com leite 
expresso, pães com fer-
mentação natural e ingre-
dientes integrais, além de 
geleias, sucos, cappuccino 
e manteiga caseira.

De acordo com Lia, o 
diferencial nos pães é o 
processo de fermentação, 
natural e lenta, que leva 

Magnólia Gourmet abre 
espaço diferenciado no 
Guarujá para todos os gostos

até 24 horas e confere um 
caráter único aos pães. 
“Eu mesma fiz o fermento, 
a partir do abacaxi, e com 
farinha integral orgânica. 
É um organismo vivo, que 
eu alimento para continu-
ar assim”. 

O Magnólia fica na Rua 
Jordano Paiva, 68, Pitan-
gueiras, Guarujá.

Horários
Almoço: de segunda a 

sábado, das 12h ÀS 15h. 
De manhã das 7 às 19h.

Gastronomia
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Taça:
Bandeirantes e Red 
Bull são campeões

Com a vitória sobre 
o Esporte Clube Clube 
por dois a zero o time 
da Cota 95 sagrou-se 
campeão, na categoria 
veteranos. É o primei-
ro título da tradicional 
Taça Cidade de Cuba-
tão. A disputa pelo 
título movimentou o 
campo do Unidos. Os 

Publicado desde 1.999 Acontece Comunicações   036993790001-68esporte
Marcel Nóbrega

dois gols da equipe fo-
ram marcados por Kle-
binho e William. 

Amador 

Na decisão pelo títu-
lo da categoria amador, 
saiu faísca da grama e 
das travas das chuteiras. 
Em campo, Red Bull e 

Falange travaram uma 
verdadeira batalha. O 
placar magro de 1x0 re-
sume a disputa. O gol 
do título do Red Bull foi 
marcado pelo atacante 
Gugu. A comunidade da 
Ilha Caraguatá acompa-
nhou em peso o time e 
a festa rolou até tarde da 
noite. 

Aniversário: 

O presidente da Liga, 
João Ilário Filho, se disse 
satisfeito com o desenro-

lar da competição, que 
teve apenas como fator 
de dificuldades o perío-
do de chuvas, em março, 
que obrigou a entidade a 
adiar duas rodadas.

 “A Liga completa nes-
te ano 60 anos de exis-
tência, e vamos realizar 
um Quadrangular de Fu-
tebol Sub 50. Estamos no 
aguardo, apenas de duas 
equipes confirmarem 
sua participação, para 
que o anúncio seja feito 
oficialmente”, afirmou o 
dirigente.

A nadadora, que 
integra a equipe da 
Secretaria de Esporte 
e Lazer da Prefeitura, 
também conquistou 
medalha de bronze, 
em piscina olímpica, 
prova de 50 metros. 

“Esse campeonato é 
um dos melhores que 
participo. Foram cerca 
de 600 atletas, todos 
bem treinados, mas 
quando subo no bloco 
e ouço o sinal da larga-
da, minha meta é che-
gar em primeiro”, disse 
Elvira. 

Técnico: Cláudio
Henrique
Cristiano
Vinicius
Marcos Vinicius
Haroldo
Gadyego
Gugu
Talos
Kaio

Há 15 anos organi-
zando campeonatos, 
o futebolista Arlindo 
Mange, decidiu que atle-
ta indisciplinado não 
será simplesmente ve-
tado do próximo jogo. 
Agora, se levar dois 
cartões amarelos, terá 
que apresentar com-
provante de doação de 
sangue. 

“Recentemente vi-
vemos o drama de um 
amigo que precisou 
receber transfusão e o 
estoque baixo do Banco 
de Sangue do Hospital 
Municipal, corria o ris-
co de não dar conta do 
atendimento. Decidimos 
que era hora de cons-
cientizar os jogadores e 

Sem descanso Liga já inicia 
preparativos para os festejos 
de 60 anos da entidade

No lugar da punição: 
Doação de sangue

Cartão amarelo nos campeo-
natos de futebol mini-campo 
do CSU serão compensados no 
Hospital Municipal

reverter a situação”, afir-
ma Arlindo. 

A iniciativa foi bem 
recebida e, de acordo 

com João Ivaniel, diretor 
de relações institucionais 
da Pró-Saúde, gestora do 
hospital, o objetivo é que 
seja aplicado em outros 
campeonatos de futebol 
e de outras modalidades 
esportivas. 

200 
doações por ano, é 
a expectativa de re-
forço nas doações 
do Banco de Sangue

Rumilson Castro

HORIZONTAIS
3- Presente na seleção do 
Tetra, natural de Ijuí.
5- Experiente reforço do 
Palmeiras para 2015.
6- Cidade natal de Sorma-
ni, atacante da Azzurra em 
1962.
9- Capitão do Brasil na Copa 
de 1950.
11- País, sede da 5ª edição 
a Copa do Mundo.
12- Vulgo “Búfalo”, atacante 
do Brasil na Copa de 1978.
15- Vulgo “Monstro do Ma-
racanã”, na disputa da 
Copa/50. 
16- Corte do cabelo de Ro-
naldo, durante a Copa de 
2002.
17- Artilheiro da Copa de 
1974.
19- Apelido do São Cristo-
vão, clube formador de Ro-
naldo Fenômeno. 
21- Seleção do (?), contra a 
qual “Valdomiro” fez 1 gol na 
Copa/74.
25- Apelido de Aymoré Mo-
reira, técnico do Brasil na 
conquista do “Bi”.
27- Campeão da Copa Li-
bertadores em 2002.
28- Autor do 1º gol do Brasil 
na Copa de 1958.
VERTICAIS
1- Estádio, palco de Brasil 
x Suíça (2x2) na Copa de 
1950.
2- Substituído por Paulo Cé-
sar Caju, no jogo Brasil x In-
glaterra (1x0) 
na Copa/70.
3- Único titular do ataque do 

Atleta de 68 anos 
é medalha de ouro

 Após o campeona-
to brasileiro, a atleta já 
mira outra competição, 
o Campeonato Sul e Pa-
namericano, que será 
realizado em Medelín, 
na Colômbia, entre os 
dias 17 e 25 de Junho. 

“Estou treinando 
quase duas horas por 
dia, todos os dias, em 
treinos que variam de 
1500 a 1800 metros, e 
quero conseguir tra-
zer um bom resultado, 
representando da me-
lhor maneira possível o 
nome de Guarujá”. 

CAMPEÃO AMADOR RED BULL

CAMPEÃO VETERANO XVI BANDEIRANTES

Técnico: Japão
Márcio    
Carão
Givanildo
Nilton
Giba
Fabinho
Serginho
Nego William
Vila
Sandrinho
Klebinho

Santos, ausente do seleciona-
do do Brasil 
na Copa de 1962.
4- Goleiro do São Paulo na dé-
cada 30, irmão de Teleco, arti-
lheiro do Corinthians na mes-
ma época.
7- Sir Alfred (?), técnico da In-
glaterra na Copa de 1966.
8- Técnico do Santos, na con-
quista da Copa Libertado-
res/11. 

10- Vulgo ‘Batuta”, presente na 
seleção “Canarinho” na Copa 
de 1966.
13- Autor do último gol na Copa 
de 1962.
14- Vulgo Dinossauro, goleiro 
da Azzurra na Copa/82. 
15- “Batalha de (?)”, jogo Hun-
gria x Brasil (4x2) em 1954.
18- Autor do gol que decidiu o 
Brasileirão em 1991.
20- Goleiro da Alemanha na 

conquista do “Bi”.
22- Cidade natal de Gilmar, 
goleiro reserva do Brasil na 
Copa/94.
23- Técnico do Coritiba, ven-
cedor do Torneio do Povo em 
1973. 
24- Apelido de Alfredo Ramos, 
campeão do Paulistão em 
1953.
26- Natural de Campinas, pre-
sente na Copa de 1986.

Horizontais: 3- Dunga; 5- Zé Roberto; 6- Jaú; 9- Augusto; 11-Suíça; 12- Gil; 15- Bauer; 16- Cascão; 17- Lato; 19- Cri-cri; 21- Zaire; 25- Biscoito; 27- Olímpia; 28- Mazzola. 
Verticais:  1- Pacaembu; 2- Gérson; 3- Dorval; 4- King; 7- Ramsey; 8- Muricy; 10- Silva; 13- Vavá; 14- Zoff; 15- Berna; 18- Tilico; 20- Maier; 22-Erechim; 23- Tim; 24- Polvo; 26- Silas.

Guarujá
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Jornal Acontece
Os moradores dos 

conjuntos habitacionais 
do CDHU, no Bolsão 7, 
estão revoltados com os 
problemas estruturais 
dos prédios e do bairro, 
principalmente esgoto 
e buracos. Como a Pre-
feitura pode ajudar?

Fábio Inácio
Em conformidade 

com a prefeita Mar-
cia Rosa já agendamos 
reunião para a próxi-
ma semana com a Sa-
besp, CDHU, EMTU 
e Polícia Militar. Não 
podemos aceitar trans-
ferências de responsa-
bilidade. Minha tarefa 
é resolver o problema 
e acabar com o sofri-
mento das pessoas. 

Vamos continuar 
cobrando da CDHU 
que finalize o trabalho 
no conjunto. A infraes-
trutura está inacabada. 
Como foi entregue aos 
picados o tráfego de ca-
minhões pesado em lo-
cais onde já havia mo-
radores danificou todo 
o asfalto. 

Também acionamos 
a Polícia Militar para 
resolver o furto de ca-
bos de energia do siste-
ma de esgoto da Sabesp. 
Segundo a empresa isso 
tem interrompido o 
funcionamento da es-
tação elevatória. Com 
a EMTU queremos re-
solver o problema dos 
ônibus intermunici-
pais, que não adentram 
o bairro.

Tudo que é de com-
petência da Prefeitura 
está sendo feito: roça-
da, limpeza, cata-treco, 
transporte municipal, 
coleta de lixo diária, 
entre outros.  

Acontece
A Prefeitura preten-

O chefe de gabinete da Prefeitura de 
Cubatão Professor Fábio Inácio rece-
beu nossa reportagem para uma en-
trevista. Em pauta, carreira política, 
militância partidária, candidaturas, 
coordenação do governo e, inevita-
velmente, as  reclamações e protestos 
dos moradores do Bolsão 7. 
Mais conhecido na cidade como pro-
fessor Fábio Inácio, o secretário de 
Governo é tido como um dos prin-
cipais quadros do primeiro escalão. 
Nome de confiança da prefeita, é um 
dos poucos que está no secretariado 
desde o primeiro dia do governo. 
Militante político desde a juventude, 
foi duas vezes candidato a vereador 
e candidato a prefeito em 2004. Em 
2014, ao assumir vaga de suplente de 
vereador, Fábio travou duros debates 
com a oposição na Câmara. Atualmen-
te é considerado um dos principais 
petistas da Região, sendo frequente-
mente lembrado para a sucessão da 
prefeita na eleição de 2016.

de cobrar ações do Go-
verno do Estado?

Fábio
Já fizemos vários con-

tatos e agora vamos ofi-
cializar esses problemas 
ao governador, cobrando 
providências urgentes. 
Sabemos que o Estado 
retraiu investimentos por 
causa da crise d´água, 
mas questões prioritárias 
e que interferem direta-
mente na vida dos cuba-
tenses não podem parar. 
É o caso da recomposição 
do pavimento no Bolsão 7 
e as construção de redes 
coletoras do Programa 
Onda Limpa da Sabesp, 
em toda a cidade. Outro 
grave problema que va-
mos oficializar é a parali-
sação total do Viaduto do 
Casqueiro (Rubens Pai-
va), que virou um cantei-
ro fantasma; os cubaten-
ses não aceitam isso.

Acontece
A prefeita tem insistido 

na atração de investimen-
tos privados para a cida-
de. Está satisfeito com os 
avanços?

Fábio
Cubatão está em uma 

nova fase. O empresaria-
do começou a se conven-
cer do potencial da nossa 
cidade, exemplo disso é 
o cinema que trouxemos 
para Cubatão. 

O Mc Donald´s inau-
gura em julho e já está 
contratando 100% de 
mão de obra cubatense, 
atendendo pedido da pre-
feita. Duas grandes redes; 
uma de departamentos e 
outra de eletroeletrônicos 
virão ainda este ano. 

Este mês vamos abrir 
licitação para o teleférico 
e praça de alimentação do 
Parque Anilinas e no pró-
ximo semestre entregar o 
teatro. Estamos divulgan-
do o potencial turístico 
da cidade; eventos como 
Food Truck e Festur reve-
lam nossas riquezas histó-
ricas e naturais, parques e 
trilhas.

Acontece
Todos ficaram felizes 

com o Cotia Pará. Mas e 
o vandalismo; tirou o bri-
lho?

Fábio
Não tirou não! Em me-

nos de 15 dias mais de 
dez mil pessoas passaram 
pelo Parque. Houve um 
ato isolado de vandalismo 
nos pedalinhos que foram 
imediatamente conser-
tados. Ao mesmo tempo 

aumentamos o número 
de vigilantes e monito-
res, iniciando trabalho de 
conscientização.

Agora vamos começar 
um roteiro de visitas das 
escolas ao Parque, com 
trabalho de educação am-
biental.

  
Acontece
Houve um aumento 

no investimento em Saú-
de. Essa é a prioridade do 
Governo?

Fábio
A Marcia persegue a 

qualidade total na saúde 
desde o primeiro dia de 
mandato. Agora a priori-
dade máxima é para ins-
talar o Quarteirão da Saú-
de, ainda neste mandato. 
Inclusive estive com ela 
no Ministério da Saúde e 

trouxemos boas notícias. 
A Policlínica, que ocupa-
rá o primeiro andar, está 
prestes a se tornar reali-
dade. 

Temos a UPA que é re-
ferência e está recebendo 
elogios da  comunidade. 
Faremos o mesmo com 
o P.S Central.  Reformu-
lamos as UBSs da Cota 
200, Pinheiro do Miranda 
e Casqueiro e a nova UBS 
da Vila Natal inaugura 
este ano, quando começa 
a construção da UBS Cos-
ta e Silva.

Temos os menores ín-
dices de dengue da região. 
E homologamos o con-
curso de agentes de saú-
de que começarão a ser 
contratados nos próximos 
dias. Já temos muito a co-
memorar com os avanços 

na área de Saúde; ainda 
assim, muito será feito.

Acontece
E o Cartão Servidor. 

Além dos servidores, o 
comércio local está sen-
tindo muita falta, com a 
queda nas vendas?

Fábio
Com a recente libera-

ção do Tribunal de Con-
tas, já estamos finalizando 
um novo edital para dar 
continuidade ao Progra-
ma. Enquanto isso con-
tinuaremos pagando o 
abono: já cai na conta do 
servidor semana que vem. 
A administração espera-
va apenas a aprovação da 
Câmara, o que aconteceu 
esta semana. Agora é só 
o tempo do trâmite ad-
ministrativo. Mobilizei 
todos os departamentos 
envolvidos para agilizar.

Acontece
Agora vamos falar de 

política. Objetivamente: 
O senhor é pré-candida-
to à sucessão de Marcia 
Rosa?

Fábio
Sou um soldado pron-

to para defender a cida-
de. Na campanha do ano 
que vem posso ser o que o 
Partido precisar; ao Legis-
lativo, Executivo, ou nem 
ser candidato. Mas para o 
que for solicitado me sin-
to preparado. Sou Chefe 
de Gabinete e já fui vere-
ador, candidato a prefeito, 
secretário e tenho históri-
ca honrada na minha vida 
pública. 

Minha principal expe-
riência administrativa foi 
como secretário da Edu-
cação 09/13. E cheguei à 
vice-presidência estadual 
da União dos Dirigentes 
Municipais de Educação 
do Estado - Undime. Na 
Educação, aumentamos o 
número de creches, refor-
mamos escolas, criamos o 
Centro Multidisciplinar, 
e concurso público para 
professores. 

Com perfil sóbrio e equilibrado, Fábio tem papel estratégico no Governo Municipal

Nascido em Cuba-
tão, na antiga 

Santa Casa, há 42 
anos, Fábio Iná-

cio é casado e pai 
de duas filhas. O 
professor que se 
destacou na po-
lítica é uma das 
principais refe-
rências desde o 

inicio do primeiro 
mandato da pre-
feita Marcia Rosa

“
”

Sou um soldado. 
Em 2016 estarei 

pronto para o que 
o Partido me 

designar 
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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

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

PASSO O PONTO
Loja no centro de Cubatão, facilito

Tel: (13) 98124-5801

CRECI: J 20394

(13) 3382-2232
Av. D. Pedro I, 917 - Enseada - Guarujá/SP

www.linaimoveisguaruja.com.br
Sobrado 2 dorms com 2 suítes, vaga de 
garagem, 500m da praia Enseada, valor 
R$290.000,00
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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 Códi-
go Civil Brasileiro: EVERTON CESAR DA SILVA e DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 46819832 - SSP/SP, CPF n.º 30365293814, 
com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 94, fls. nº 280, Termo nº 19790), 
nascido no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e oitenta e um (25/04/1981), residente na 
Rua Santa Terezinha, 547, Vila São José, Cubatão - SP, filho de JOSÉ HONORATO DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARINEIDE 
TERESINHA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 441170134 
- SSP/SP, CPF n.º 37123059824, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
125, fls. nº 309, Termo nº 32156), nascida no dia doze de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(12/01/1988), residente na Rua Vereador José Ramos Braga, 35, Vila São José, Cubatão - SP, filha de 
ULISSES FERREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de NAILZA ROSA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
66 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 22 de 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 LEANDRO DE FREITAS e NATHÁLIA NUNES MARQUES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, agricultor, RG n.º 15497375 - SSP/MG, CPF n.º 08420721603, 
com 32 anos de idade, natural de Bueno Brandão - MG (Senador Amaral - MG  Livro nº 01, fls. nº 
156, Termo nº 156), nascido no dia quatro de julho de mil novecentos e oitenta e dois (04/07/1982), 
residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 311, Bolsão 7, Cubatão - SP, filho de ROQUE BERNAR-
DO DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 56 anos de idade, residente em Ponte 
Segura - MG e de BENEDITA FAUSTINA DE ANDRADE FREITAS, de nacionalidade brasileira, agricul-
tora, com 51 anos de idade, residente em Ponte Segura - MG . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 367361310 - SSP/SP, CPF n.º 41180116895, com 19 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(30/05/1995), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 311, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha de 
EDSON DOS SANTOS MARQUES, de nacionalidade brasileira, funileiro, com 42 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ELOIZA CIPRIANA NUNES MARQUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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: ELINALDO EVARISTO DOS SANTOS e SILVANA NUNES DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 33173411 - SSP/SP, CPF n.º 384907238, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e 
oitenta e oito (28/04/1988), residente na Rua André Gaspar, 37, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho 
de EDINALDO EVARISTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, encarregado de obras, com 53 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ILZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 35269435 - SSP/SP, CPF n.º 35611210805, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(31/05/1989), residente na Rua André Gaspar, 37, Parque São Luis, Cubatão - SP, filha de CARLITO JOSÉ 
DA SILVA, falecido há 05 meses e de MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 22 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civ-
il Brasileiro: EDSON RODRIGUES ALVES e CAMILA FREITAS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, impressor flexografico, RG n.º 29731961 - SSP/SP, CPF n.º 26090932841, com 38 
anos de idade, natural de Manhuaçu - MG, nascido no dia trinta de julho de mil novecentos e setenta e seis 
(30/07/1976), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 561, bl.2, aptº52, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filho de 
ELPIDIO INÁCIO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de idade, residente em 
Manhuaçu - MG e de ODETE MENDES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de 
idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Maricélia de Araujo Souza, por sentença datada de 21/05/2012, 
proferida pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de N°242/2012, processo 
N°157.01.2012.001701-0/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 465268468 - SSP/SP, CPF n.º 39553818897, com 25 anos de idade, natural de Campo Formoso - BA, nascida 
no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (23/11/1989), residente na Rua Rivaldo 
Alves Feitosa, 561, bl.2, aptº52, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filha de VANUEL LUIZ DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, lavrador, com 49 anos de idade, residente em Campo Formoso - BA e de ISABEL FREITAS 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Campo Formoso - BA. 
Divorciada de Paulo Bernardo da Silva Filho, por sentença datada de 02/04/2012, proferida pelo MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca, nos autos de N° 239/2012. 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, 22 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: RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA e RENATA FERNANDES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 445324284 - SSP/SP, CPF n.º 36522143828, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de junho de mil novecentos e oitenta 
e seis (06/06/1986), residente na Rua Trinta e Quatro, 85, Parque Continental, São Vicente - SP, filho 
de ROQUE TOMÉ DE OLIVEIRA NETO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, 
residente em Praia Grande - SP e de RAQUEL CECÍLIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade bra-
sileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciada, atendente de loja, RG n.º 424399210 - SSP/SP, CPF n.º 36358588893, 
com 31 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia oito de julho de mil novecentos e oitenta 
e três (08/07/1983), residente na Rua Salgado Filho, 36, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de 
REINALDO FERNANDES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de RAILDA GONZAGA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP.Divorciada de André Santos de Souza, conforme sentença datada de 
09/09/2014, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro de São Vicen-
te-SP, proc. nº0007331-24.2014.8.26.0590-MDOL.. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de 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: MAICON CRUZ ROCHA e BIANCA LIMA MEDEIROS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, técnico de suprimentos, RG n.º 58363062 - SSP/SP, CPF n.º 04764532913, 
com 29 anos de idade, natural de Macaé - RJ (Macaé-RJ  Livro nº 14, fls. nº 100, Termo nº 12584), 
nascido no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e seis (25/03/1986), residente 
na Rua Estados Unidos, 442, apto.21, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOAMIR BRAGA RO-
CHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Santos - SP e 
de LYSES CRUZ ROCHA, de nacionalidade brasileira, técnica administrativa, com 58 anos de idade, 
residente em Santos - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
administrativa, RG n.º 33372436 - SSP/SP, CPF n.º 29442596870, com 35 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia dois de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (02/12/1979), 
residente na Rua Estados Unidos, 442, apto.21, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de ADALBER-
TO RAIMUNDO MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 58 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de IARA LIMA MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: FERNANDO VAZQUEZ COLMENERO e RITA DE CÁSSIA VILELA SILVA PETERS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, médico, RG n.º 6350682 - SSP/SP, CPF 
n.º 02551158818, com 59 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia trinta de outubro 
de mil novecentos e cinquenta e cinco (30/10/1955), residente na Rua 13 de Maio, 73, aptº14, Vila 
Nova, Cubatão - SP, filho de ARMINDO TERRA COLMENERO, falecido há 11 anos e de ESPERANÇA 
VAZQUEZ COLMENERO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 82 anos de idade, residente 
em Santos - SP. Divorciado de Adriana Novelli, conforme sentença datada de 02/05/2012, proferida 
pela MM.Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões de Santos-SP, proc.nº32/10.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, fonoaudióloga, RG n.º 4039583 - SSP/MG, CPF n.º 
66242495600, com 47 anos de idade, natural de São Gonçalo Sapucaí - MG, nascida no dia quatorze 
de fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito (14/02/1968), residente na Rua 13 de Maio, 73, 
aptº14, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de FRUTUOSO MARIANO SILVA, falecido há 20 anos e de MARIA 
TERESA VILELA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 86 anos de idade, residente em 
São Gonçalo do Sapucaí - MG. Viúva de Luiz Enrique Peters, falecido aos 13/03/2012, no livro C-130, 
fls.228, N°90066, no Cartório de Juíz de Fora-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, 23 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: ALEX BENÍCIO DA SILVA e THARCYLA DOS SANTOS ALVARENGA DA COSTA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado, RG n.º 34448441 - SSP/SP, CPF 
n.º 38865510838, com 25 anos de idade, natural de Caçapava - SP, nascido no dia trinta de junho 
de mil novecentos e oitenta e nove (30/06/1989), residente na Rua Marechal Deodoro, 381, Vila 
Elizabeth, Cubatão - SP, filho de AIRTON BENÍCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ALBERTINA MARIA TABOSA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de PALOMA DIAS RO-
DRIGUES, conforme escritura pública lavrada em 03/02/2015, pelo 1ºTabelião de Notas e de Protesto 
de Letras e Títulos de Cubatão/SP, no livro 206, pgs.121/122. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, aprendiz de soldador, RG n.º 488812860 - SSP/SP, CPF n.º 36434645848, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de março de mil novecentos e noventa 
e três (15/03/1993), residente na Rua Marechal Deodoro, 396, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, filha de 
BOLIVAR ALVARENGA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, segurança, com 45 anos de idade, resi-
dente em São Paulo - SP e de MARIA DAS DORES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
39 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, 24 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: FÁBIO REIS COELHO e MAITANE LEMOS SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, engenheiro, RG n.º 203240121 - SSP/SP, com 40 anos de idade, natural de 
Santos - SP (Itapira - SP  Livro nº 81, fls. nº 252, Termo nº 10018), nascido no dia trinta e um de março 
de mil novecentos e setenta e cinco (31/03/1975), residente na Rua Ministro João Mendes, 221, apt 
11, Embaré, Santos - SP, filho de ADELSON FRANCISCO COELHO, de nacionalidade brasileira, com 64 
anos de idade, residente em São Vicente - SP e de MIRIAN REIS COELHO, de nacionalidade brasileira, 
com 63 anos de idade, residente em São Vicente - SPDivorciado de Gislaine de Lourdes Terrazan, 
por sentença datada de 26/03/2008. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estu-
dante, RG n.º 575161486 - SSP/SP, com 25 anos de idade, natural de Irecê - BA (Dutra-BA  Livro nº 4, 
fls. nº 48, Termo nº 3252), nascida no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e nove 
(25/10/1989), residente na Rua Adelino Duarte, 179, Afonso Schmidt, Cubatão - SP, filha de ERASMO 
SOUSA BARRETO, falecido há 10 anos e de JACIONETE LEMOS SOUSA, de nacionalidade brasileira, 
com 43 anos de idade, residente em Irecê - 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, 24 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: ALEXANDRE MENDONÇA e LILIANA ROCHA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico em comunicação visual, RG n.º 281442411 - SSP/SP, CPF n.º 
18432256897, com 40 anos de idade, natural de Bragança Paulista - SP (Bragança Paulista  Livro nº 
203, fls. nº 127, Termo nº 47771), nascido no dia vinte de agosto de mil novecentos e setenta e quatro 
(20/08/1974), residente na Av. Henry Borden, 500, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filho de JOÃO MEN-
DONÇA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, residente em Pedreira - SP 
e de MARIA ZANESCO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 82 anos de idade, residente em 
Pedreira - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 0885457170 
- SSP/BA, com 31 anos de idade, natural de Salvador - BA, nascida no dia dois de novembro de mil 
novecentos e oitenta e três (02/11/1983), residente na Av. Henry Borden, 500, Vila Santa Rosa, Cubatão 
- SP, filha de MARIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos 
de idade, residente em Elisio Madrado - BA e de AVELINA RODRIGUES DA ROCHA, de nacionalidade 
brasileira, domestica, com 52 anos de idade, residente em Salvador - BA. Divorciada de Alex Rocha dos 
Santos, por sentença datada de 20/11/2014, proferida pelo  Juiz de Direito da 1ª Vara desta Comarca, 
nos autos de N°0004820-91.2014.8.26.0157. 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, 25 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: GILSON GOMES DE OLIVEIRA e FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, RG n.º 34155344X - SSP/SP, CPF n.º 
31546014810, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de abril de mil 
novecentos e oitenta e cinco (07/04/1985), residente na Rua Heitor de Oliveira Santos, 95, Conjunto 
Afonso Schmidth, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIENE GOMES DA SILVA OLIVEI-
RA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 351477238 
- SSP/SP, CPF n.º 32320665854, com 29 anos de idade, natural de São Paulo - SP (Taboão da Serra  
Livro nº 102, fls. nº 47, Termo nº 37483), nascida no dia vinte e oito de junho de mil novecentos 
e oitenta e cinco (28/06/1985), residente na Rua Trasybulo Pinheiro de Albuquerque, 36, Con-
junto Humaitá, São Vicente - SP, filha de JOSÉ DJALMA EUSEBIO DA SILVA, falecido há 25 anos e 
de SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 54 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, 25 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: VAGNER DA SILVA e ELIANE BARRETO DA PURIFICAÇÃO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 441171308 - SSP/SP, CPF n.º 34191769880, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 124, fls. nº 193, Termo nº 3642), 
nascido no dia quatorze de maio de mil novecentos e oitenta e seis (14/05/1986), residente na Rua 
Vereador José Ramos Braga, 51, Vila São José, Cubatão - SP, filho de MARIA TERTULINA DA SILVA 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pensionista, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 45181607 - SSP/
SP, CPF n.º 31771732814, com 32 anos de idade, natural de Firmino Alves - BA, nascida no dia 
vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e três (23/04/1983), residente na Rodovia Cône-
go Domênico Rangoni, km.265, Mantiqueira, Cubatão - SP, filha de JACINTO JOSÉ DA PURIFICAÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ELZA DOS SANTOS BARRETO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP. Divorciada de Genildo Santos de Santana, conforme sentença datada de 
26/02/2009, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca, nos autos de N°714/2008, 
processo n°157.01.2008.004465-2. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 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: EDUARDO ALENCAR JARDIM e DAGMAR FERREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, RG n.º 507519851 - SSP/SP, CPF n.º 63255472415, 
com 41 anos de idade, natural de Maceió - AL (Coqueiro Seco-AL  Livro nº 8, fls. nº 11, Termo nº 3708), 
nascido no dia vinte de dezembro de mil novecentos e setenta e três (20/12/1973), residente na Rua 
Santa Barbara, 83, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de AGNALDO ALENCAR JARDIM, falecido há 15 
anos e de VITORINA MARIA ALENCAR JARDIM, de nacionalidade brasileira, do lar, com 84 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cozinheira, 
RG n.º 36096705X - SSP/SP, CPF n.º 29370736549, com 52 anos de idade, natural de Camaçari - BA, na-
scida no dia dezoito de julho de mil novecentos e sessenta e dois (18/07/1962), residente na Rua San-
ta Barbara, 83, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de AUGUSTO TAVARES DOS SANTOS, falecido há 20 
anos e de GILDETE FERREIRA DOS SANTOS, falecida. Divorciada de Lucilio Pinho de Araujo, conforme 
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ªVara da Comarca de Cubatão-SP, datada de 23/08/2010, 
autos de nº157.01.2008.001685-2/00000-000. 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, 27 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: FELIPE VENTURA e FLÁVIA DA SILVA SOARES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 347427571 - SSP/SP, CPF n.º 32361943832, com 31 
anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 205, fls. nº 251, Termo nº 
56961), nascido no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (04/01/1984), resi-
dente na Rua São Francisco de Assis, 31, fundos, Vila São José, Cubatão - SP, filho de ARLETE VEN-
TURA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em Santos - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, encarregada de varejo, RG n.º 424398709 - SSP/
SP, CPF n.º 34673698800, com 32 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro 
nº 192, fls. nº 79, Termo nº 48872), nascida no dia oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (08/12/1982), residente na Rua São Francisco de Assis, 31, fundos, Vila São José, Cubatão - SP, 
filha de ALBERTO SOARES, de nacionalidade brasileira, pintor, com 59 anos de idade, residente em 
São Vicente - SP e de SONIA ROSANA CARVALHO DA SILVA, 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, 28 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: RAFAEL PEREIRA DA SILVA e TALITA ALVES FERNANDES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 498906048 - SSP/SP, CPF n.º 37439354818, com 
25 anos de idade, natural de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº 11, fls. nº 80, Termo nº 13465), na-
scido no dia dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (17/08/1989), residente na Rua 
Caminho Principal, 41, fundos, Vila Noel, Cubatão - SP, filho de SEVERINO PEREIRA DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, pedreiro, com 48 anos de idade, residente em Surubim - PE e de MARIA JOAQUINA 
PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em Surubim 
- PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 353956478 - SSP/SP, 
CPF n.º 38468149896, com 23 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro 
nº 269, fls. nº 051, Termo nº 94798), nascida no dia sete de julho de mil novecentos e noventa e um 
(07/07/1991), residente na Rua Caminho Principal, 41, fundos, Vila Noel, Cubatão - SP, filha de ABILIO 
FERNANDES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ERLENE ALVES DOS SANTOS FERNANDES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: JOHN LENON CLEMENTE DA SILVA e RAQUEL RUFINO VASCONCELOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 485669729 - SSP/SP, 
CPF n.º 41712989898, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e um (09/12/1991), residente na Rua Cubatão, 111, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, filho de WALTER CLEMENTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 61 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de SOLISETE APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, auxiliar de farmácia, RG n.º 417729856 - SSP/SP, CPF n.º 39266353809, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de março de mil novecentos e noventa e quatro 
(15/03/1994), residente na Rua Engenheiro Alberto Pinto de Aguiar, 97, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, 
filha de ISAEL ALEXANDRINO VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de OLESIA BRAULINO RUFINO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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 COELHO DA SILVA JÚNIOR e SHIRLEY NUNES DE CARVALHO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, policial militar, RG n.º 35269193 - SSP/SP, CPF n.º 
27624306824, com 35 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 146, fls. nº 
180, Termo nº 21689), nascido no dia quinze de maio de mil novecentos e setenta e nove (15/05/1979), 
residente na Rua Luiz Gustavo de Lima, 10, ap 42I, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ COELHO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de LIDINAUE DORES DA SILVA, falecida há 1 ano . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente administrativa, RG n.º 478623082 - SSP/SP, CPF n.º 32742446869, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (16/09/1985), residente na Rua Luiz Gustavo de Lima, 10, ap 42I, Vila Natal, Cubatão - SP, fil-
ha de JOSÉ ANTUNES DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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: THIAGO SANTOS OLIVEIRA e JAQUELINE DE SOUSA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, gerente, RG n.º 450752197 - SSP/SP, CPF n.º 36217667827, com 27 anos de 
idade, natural de São Vicente - SP, nascido no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (21/09/1987), residente na Rua José Rodrigues dos Santos, 148, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, 
filho de DORGIVAL DA PURIFICAÇÃO OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, operador de empilhadeira, 
com 58 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de EVA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em São Vicente - SPDivorciado de Leila 
Santos Oliveira, conforme sentença datada aos 16/01/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara de 
Família e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de nº3656/2011. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, faturista, RG n.º 325634877 - SSP/SP, CPF n.º 36202498811, com 27 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta 
e oito (28/04/1988), residente na Rua José Rodrigues dos Santos, 148, Jardim Nova Republica, Cubatão 
- SP, filha de ANTONIO VITURIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ANA LUCIA PEREIRA SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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 ANTONIO DE LIMA e BRUNA DUARTE MENEZES SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 43005352 - SSP/SP, CPF n.º 
29642174839, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de junho de mil 
novecentos e oitenta e um (17/06/1981), residente na Rua Damião Ferreira de Aquino, 40, Caminho 2, 
Vila Natal, Cubatão - SP, filho de MANUEL ANTONIO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES DE LIMA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 472563713 - SSP/SP, CPF n.º 41012241882, com 24 
anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 29º Subdistrito - Santo Amaro  Livro nº 401, fls. 
nº 152, Termo nº 296977), nascida no dia dez de agosto de mil novecentos e noventa (10/08/1990), 
residente na Rua Damião Ferreira de Aquino, 40, Caminho 2, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de MANOEL 
MENEZES SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 54 anos de idade, residente em Nossa 
Senhora da Glória - SE e de MARIA IZABEL LOPES DUARTE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 
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, 30 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: AILTON DIAS DOS SANTOS e ELIANE TAVARES DA SILVA SOARES. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar tecnico, RG n.º 288654900 - SSP/SP, CPF n.º 
31419319841, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 87, fls. nº 186, Ter-
mo nº 16910), nascido no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta e dois (01/05/1982), resi-
dente na Rua Elias Zazur, 628, Água Fria, Cubatão - SP, filho de JOÃO ERONIDES DOS SANTOS, falecido 
há 20 anos e de MARIELZE DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica 
em contabilidade, RG n.º 44102386 - SSP/SP, CPF n.º 30194624870, com 31 anos de idade, natural de 
Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 199, fls. nº 60, Termo nº 53007), nascida no dia vinte de 
junho de mil novecentos e oitenta e três (20/06/1983), residente na Rua Elias Zazur, 628, Água Fria, Cu-
batão - SP, filha de JOSÉ SOARES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, res-
idente em São Vicente - SP e de MARLENE TAVARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
56 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, 02 de maio 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 DE SANTANA e GIVANILDA MARIA DE JESUS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de importação, RG n.º 327684112 - SSP/SP, 
CPF n.º 30565249894, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e oitenta e dois (23/11/1982), residente na Rua Santos, 85, apto.23, 
Jardim São Francisco, Cubatão - SP, filho de MARIA DE LOURDES DE SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, doméstica, RG n.º 385018307 - SSP/SP, CPF n.º 21378642821, 
com 36 anos de idade, natural de Fátima - BA, nascida no dia dezoito de abril de mil novecentos e 
setenta e nove (18/04/1979), residente na Rua Santos, 85, apto.23, Jardim São Francisco, Cubatão 
- SP, filha de JOÃO AQUINO SOBRINHO, falecido há 7 meses e de LUZIA MARIA DE JESUS, falecida 
há 13 anos. Divorciada de JOSÉ FERNANDO DE SOUSA GAMA, conforme sentença  de 27/05/2014, 
proferida pela MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santos-SP, 
nos autos de nº10105788020148260562.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, 02 de maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ALESSANDRO DE ALMEIDA SILVA e NEULMA SANTOS CARVALHO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 1132428084 - SSP/BA, CPF n.º 
01948402556, com 30 anos de idade, natural de Piatã - BA (Piatã-BA  Livro nº 22, fls. nº 55, Termo nº 
12825), nascido no dia doze de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (12/01/1985), residente na 
Rua Julio Amaro Ribeiro, 141, aptº33 B, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Piatã - BA e de EDVALDA DE 
ALMEIDA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Piatã - 
BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, soldadora, RG n.º 295370749 - SSP/SP, 
CPF n.º 26191993870, com 40 anos de idade, natural de Baixa Grande - BA (Baixa Grande-BA  Livro nº 
33, fls. nº 150, Termo nº 18969), nascida no dia quinze de maio de mil novecentos e setenta e quatro 
(15/05/1974), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 141, aptº33 B, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de 
NICANOR GOMES DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, res-
idente em Baixa Grande - BA e de ZELÍ DOS SANTOS GOMES, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 61 anos de idade, residente em Macajuba - 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, 02 de maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MURILO ALVES DE SOUZA e MAYARA DOS SANTOS GONÇALVES BARROS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, estoquista, RG n.º 404916399 - SSP/SP, CPF n.º 
42359721895, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e quatro (08/02/1994), residente na Rua Vereador Sonio Celio, 193, bl.03 
apto.45, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de EDSON BRITO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
cozinheiro, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANGELINA ALVES SOARES, de nacio-
nalidade brasileira, doméstica, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, monitora, RG n.º 427312784 - SSP/SP, CPF n.º 42918232823, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de maio de mil novecentos e noven-
ta e quatro (07/05/1994), residente na Rua Amaral Neto, 320, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha 
de MARCOS GONÇALVES BARROS, de nacionalidade brasileira, operador de maquinas, com 41 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de EDNA SANTANA DOS SANTOS, 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, 02 de maio 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: CLEBER MAIA DA CONCEIÇÃO e VIVIANE DO CARMO SANTOS. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador rodoviário, RG n.º 32137826 - SSP/SP, CPF n.º 
30699898889, com 32 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - São Miguel Paulista-SP  
Livro nº 134, fls. nº 165, Termo nº 84631), nascido no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (27/11/1982), residente na Rua Dom Pedro I, 827, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de PAU-
LO SOUZA CONCEIÇÃO, falecido há 30 anos e de MARIA DE LOURDES MAIA DA CONCEIÇÃO, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em São Paulo - SP . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 44167604 - SSP/SP, CPF n.º 33952479888, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de abril de mil novecentos e oitenta 
e cinco (10/04/1985), residente na Rua Dom Pedro I, 827, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ AN-
TONIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 60 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de ROSILDA MARIA MARCO DO CARMO SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOAQUIM FELIPE CHAVES DA SILVA e TUANI DE GODOY FERREIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de operação, RG n.º 48568601 - SSP/
SP, CPF n.º 39780107800, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
144, fls. nº 117, Termo nº 39525), nascido no dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa 
(07/12/1990), residente na Rua Lourenço Batista de Araujo, 260, Jardim Nova República, Cubatão 
- SP, filho de HERIBERTO MIRANDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cabeleireiro, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ CHAVES, de nacionalidade brasileira, 
domestica, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, tecnica ambiental, RG n.º 479953326 - SSP/SP, CPF n.º 40055273882, com 
23 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 153, fls. nº 190, Termo nº 
92965), nascida no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa e um (06/08/1991), residente 
na Rua Maria Graziela, 525, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de SERGIO DA COSTA FERREIRA, 
de nacionalidade brasileira, SUPERVISOR DE ELETRICA, com 48 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de ADRIANA DE GODOY FERREIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cid, com 42 
anos de idade, residente em Limeira - 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 maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TRANSPORTADORES RO-
DOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DE CUBATÃO -COOPERTRANSAC convoca, nos ter-
mos do Estatuto Social, os associados da COOPERTRANSAC para a Assem-
bléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20 de Maio de 2015, à RUA HUM 
Nº 73, no Jardim São Marcos, nesta cidade, com a seguinte ORDEM DO DIA:

1- Informes;
2- Prestação de Contas do ano de 2014;
3- Plano de ações para o ano de 2015;
4- Apreciação de proposta de locação de nova sede administrativa para a COOPER-
TRANSAC;
5- Deliberações quanto inadimplência de cooperandos;
6- Admissão de novos associados;
7- Outros assuntos de interesse.

A assembléia será instalada às 13h30min, em primeira convocação, com a pre-
sença de no mínimo 2/3(dois terços) dos associados, ou às 14h, com 50% + 1 (cin-
quenta por cento mais um) dos  associados em segunda convocação, ou ainda, às 
14h30 com 20% (vinte porcento) dos associados, em conformidade com o Art. 19, 
paragrafo 3º, em seus incisos a), b) e c), tudo do Estatuto.

Cubatão, 08 de Maio de 2015. 
Raimundo Felismino de Moura

Presidente da COOPERTRANSAC

GERAL ARMAZENS GERAIS LTDA torna público que requereu na CETESB a 
renovação da Licença de Operação N° 25000788, válida até 12/08/2015, 
para Recipientes de qualquer capacidade para transporte e armazena-
gem de gases à Av. Doutor Fernando Costa, 409 -Vila Couto - Cubatão.

E D I T A L  D E C O N V O C A Ç Ã O

Pelo presente, ficam convocados(as) todos(as) os(as) artesãos(ãs) associados(as) 
na AAFA – Associação de Artesãos Fuxico da Arte a participarem da Assembléia 
Geral Extraordinária, que se realizará no dia 09 de maio de 2015 na Rua Francis-
co Barbosa nº 346, Vila Ponte Nova, CEP: 11530-100, Cubatão, São Paulo em 1ª 
(primeira) chamada, às 14 horas, em 2ª (segunda) chamada, às 15 horas, para 
deliberar quanto à ELEIÇÃO e POSSE da DIRETORIA EXECUTIVA e CONSELHO FIS-
CAL do execício 2015/2017.

Cubatão, 01 de Maio de 2015.
Raquel Reis Gonçalves Peralta

PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convocados(as) todos(as) os(as) artesãos(ãs) associados(as) na 
AAFA – Associação de Artesãos Fuxico da Arte a participarem da Assembléia Geral Ex-
traordinária, que se realizará no dia 09 de maio de 2015 na Rua Francisco Barbosa nº 
346, Vila Ponte Nova, CEP: 11530-100, Cubatão, São Paulo em 1ª (primeira) chamada, 
às 14 horas, em 2ª (segunda) chamada, às 15 horas, para deliberar quanto à ELEIÇÃO 
e POSSE da DIRETORIA EXECUTIVA e CONSELHO FISCAL do execício 2015/2017.

Cubatão, 01 de Maio de 2015.
Raquel Reis Gonçalves Peralta

PRESIDENTE

ERRATA: 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO e ANDRESSA DE LIMA. Sendo o pretendente, filho 
de JOÃO MACÊDO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CLAUDINEIDE MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Sociedade de Melhoramentos Jardim 31 de março convoca, por meio de seu 
presidente, José Gonçalves Souza, seus associados para eleição da mesa direto-
ra, conselho fiscal e conselho deliberativo para o quadriênio 2015-2018.  O plei-
to será realizado no dia 11 de maio, na sede da entidade, situada na Rua Antonio 
Simões de Almeida, 165. A primeira convocação está marcada para as 19 horas e 
a segunda convocação será na seqüência, com qualquer número, de acordo com 
o estatuto da entidade. Ainda de acordo com o estatuto, só terão direito a voto 
os associados que estiverem em dia com as suas obrigações com a entidade.

Cubatão, 08 de maio de 2015.
José Gonçalves Souza

Presidente da Sociedade de Melhoramentos
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por  Cristina Oliveira
jornalacontece@acontecedigital.com.br

 (13) 97404-6423 - ID: 35*18*103161 

“Se na verdade queremos amar, temos que aprender a perdoar”.  Madre Teresa de Calcuta

Feijoada saborosa no Matola’s Bar que fica na Rua Assembléia de Deus, 232.  
A Casa oferece  música ao vivo toda sexta, fim de tarde   

Rochinha realizou encontro entre amigos 
com a presença de vereadores e diversas 
autoridades. Na foto com Padre Carlos 
e Pedrão, presidente da Sociendade de 
Melhoramentos do Pinheiro do Miranda. 

Herbert Passos Filho (esq) foi reeleito para o comando 
do Sindicato dos Químicos B/S. A cerimônia, dia 06/05 
foi bastante prestigiada. Na foto com o diretor Maraca 
(dir) e o pres. do Sintracomos Macaé (centro).

Vale a pena ouvir - Programa Macho Veio e Veio 
Macho. Rádio RBA Litoral, 93.3 FM todos os 
sábados e domingos das 6h às 9h da manhã.

O deputado estadual Paulo Corrêa Junior cumpre 
a promessa de atender a população em seu es-
critório regional, em Cubatão. 
Além de populares, o parlamentar atende um 
número cada vez maior de lideranças políticas. 
A recepção do deputado vai além do tradicional 
cafezinho. A foto com o visitante é uma marca da 
recepção. 

Vespasiano Rocha
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Casamento Comunitário
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: TELMO DOS SANTOS e MARIA MAIANE LOPES NOBRE. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 39898568 - SSP/SP, CPF n.º 03347996437, com 38 anos de 
idade, natural de Feira Grande - AL (Feira Grande-AL  Livro nº 15, fls. nº 179, Termo nº 290), nascido no dia 
quatro de maio de mil novecentos e setenta e seis (04/05/1976), residente na Rua Elias Zarzur, 30/B, Água 
Fria, Cubatão - SP, filho de OLIVAL FRANCULINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
73 anos de idade, residente em Feira Grande - AL e de IDELZUITA DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Feira Grande - AL . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 573392687 - SSP/SP, CPF n.º 03452191397, com 25 anos de 
idade, natural de Morada Nova - CE (Morada Nova-CE  Livro nº 365, fls. nº 92, Termo nº  ), nascida no dia 
vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa (23/01/1990), residente na Rua Elias Zarzur, 30/B, Água 
Fria, Cubatão - SP, filha de MACARIO FERREIRA NOBRE, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 55 anos 
de idade, residente em Ibicuitinga - CE e de MARIA FRANCISCA LOPES NOBRE, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 42 anos de idade, residente em Ibicuitinga - CE. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 Código Civil 
Brasileiro: NIVALDO DOS SANTOS e GERCINA MARIA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciado, encanador, RG n.º 165869872 - SSP/SP, CPF n.º 04400113884, com 51 anos de idade, natural 
de Santos - SP, nascido no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e sessenta e três (01/12/1963), resi-
dente na Rua São Pedro, 108, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de MARIA NOEMIA DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em Vicente de Carvalho-Guarujá - SPDivorcia-
do de MARIA VANEIDE DOS SANTOS, conforme sentença datada 10/09/2008, proferida pelo Juiz de Direito 
da 3ªVara Cível do Foro Distrital de Vicente de Carvalho, Municipio e Comarca de Guarujá/SP, nos autos de 
Nº2008.003606-2. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 579994843 
- SSP/SP, CPF n.º 27187885857, com 40 anos de idade, natural de São Lourenço da Mata - PE (São Lourenço 
da Mata - PE  Livro nº 90, fls. nº 191, Termo nº 3158), nascida no dia vinte e seis de março de mil novecentos 
e setenta e cinco (26/03/1975), residente na Rua São Pedro, 108, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de VALDE-
MAR ALVES DE LIMA, falecido há 10 anos e de MARIA LUIZA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 76 anos de idade, residente em São Lourenço da Mata - 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, 20 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: THIAGO DA SILVA CAETANO e NATÉCIA MAIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, supervisor de vendas, RG n.º 44399507 - SSP/SP, CPF n.º 34382554802, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(09/04/1986), residente na Rua Santa Isabel, 41, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JAIR DA SIL-
VA CAETANO, de nacionalidade brasileira, açogueiro, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA HELENA DA SILVA CAETANO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 47 anos de idade, resi-
dente em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 
485378103 - SSP/SP, CPF n.º 43737634882, com 20 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Sub-
distrito)  Livro nº 292, fls. nº 81v, Termo nº 108559), nascida no dia dois de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (02/11/1994), residente na Rua Santa Isabel, 41, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha 
de VALMIR CAETANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasielira, vigilante, com 44 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de JAEL FEITOSA MAIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços 
gerais, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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 Códi-
go Civil Brasileiro: ALAIR LUIZ LEITE SILVA e ARLENE LOPES LUCAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, agente operacional, RG n.º 28014792 - SSP/SP, CPF n.º 26627847841, com 37 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e setenta e 
sete (28/09/1977), residente na Rua Miguel Batista da Guarda, 65, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho 
de ALAIR LEITE SILVA, falecido há 23 anos e de MARIA MARTA RAMOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, RG n.º 26642093 - SSP/AM, CPF n.º 01730785247, com 22 anos de idade, natural de 
Amaturá - AM (São Paulo de Olivença-AM  Livro nº 50, fls. nº 218, Termo nº 22026), nascida no dia treze 
de julho de mil novecentos e noventa e dois (13/07/1992), residente na Rua Miguel Batista da Guarda, 65, 
Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de LUCIMAR RABELO LUCAS, de nacionalidade brasileira, comercian-
te, com 60 anos de idade, residente em Amaturá - AM e de ESMERALDA LOPES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 56 anos de idade, residente em Amaturá - AM. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 Código Civil 
Brasileiro: ROSIVALDO NASCIMENTO DA SILVA e TATIANE FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 25701454 - SSP/SP, CPF n.º 19749433807, com 41 anos de 
idade, natural de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº 46, fls. nº 117, Termo nº 32404), nascido no dia doze 
de abril de mil novecentos e setenta e quatro (12/04/1974), residente na Rua Brasílio Martins Fontes, 105, 
Bolsão 8, Cubatão - SP, filho de JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 
anos de idade, residente em João Alfredo - PE e de ELIZABETHE MARIA NASCIMENTO DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, domestica, com 66 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 439223210 - SSP/SP, com 31 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 98, fls. nº 15, Termo nº 21117), nascida no dia treze de outubro de 
mil novecentos e oitenta e três (13/10/1983), residente na Rua Brasílio Martins Fontes, 105, Bolsão 8, Cuba-
tão - SP, filha de SEVERINO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 60 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de MARLUCE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: DIEGO DE MIRANDA SILVA e DANIELE PEREIRA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, serralheiro, RG n.º 295369152 - SSP/SP, CPF n.º 33152665814, com 30 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (24/07/1984), residente na Rua Maria Esther Garcez Viletti, 155, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
filho de JOSÉ REGINALDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, serralheiro, com 50 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de EDEUZA MARIA DE MIRANDA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ge-
rente de loja, RG n.º 43923314 - SSP/SP, CPF n.º 32341133860, com 30 anos de idade, natural de Surubim 
- PE (Cubatão-SP  Livro nº 106, fls. nº 18, Termo nº 24304), nascida no dia sete de maio de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (07/05/1984), residente na Rua Maria Esther Garcez Viletti, 155, Jardim Nova Repú-
blica, Cubatão - SP, filha de JOSÉ NIVALDO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, encarregado civil, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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: EDUARDO MACHADO BONFIM e LUCILEIDE MARIA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, ajudante, RG n.º 29408406 - SSP/SP, CPF n.º 26247112874, com 37 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (22/02/1978), 
residente na Rua Jose Torres Filho, 196, Jd. Real, Cubatão - SP, filho de VILMAR BONFIM, desaparecido há 30 
anos e de SONIA MACHADO BONFIM, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de LUCILEIDE MARIA DE LIMA, conforme sentença datada de 28/06/2011, proferida 
pela Juíza de Direito da 3ªVara Cível da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº559/11. Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 251856859 - SSP/SP, CPF n.º 28474351820, com 37 
anos de idade, natural de Bezerros - PE, nascida no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e setenta 
e sete (23/09/1977), residente na Rua Jose Torres Filho, 196, Jd. Real, Cubatão - SP, filha de LUCIENE MARIA 
DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de 
EDUARDO MACHADO BONFIM, conforme sentença datada de 28/06/2011, proferida pela Juíza de Direito da 
3ªVara Cível da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº559/11. 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, 22 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: JOSÉ DA ROCHA GONÇALVES e MARIA MARTINS PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 4232060 - SSP/PR, CPF n.º 52809528934, com 49 anos de idade, 
natural de São Vicente - SP (São Vicente  Livro nº 60, fls. nº 244, Termo nº 43114), nascido no dia vinte e 
seis de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco (26/10/1965), residente na Rua José Gonçalves Tor-
res, 119, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de JAIR GONÇALVES, falecido há 34 anos e de VENINA 
MARIA ROCHA GONÇALVES, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
ajudante geral, RG n.º 568994012 - SSP/SP, CPF n.º 16243192890, com 42 anos de idade, natural de Portei-
ras - CE (Porteiras-CE  Livro nº 06, fls. nº 239, Termo nº 6134), nascida no dia seis de outubro de mil nove-
centos e setenta e dois (06/10/1972), residente na Rua José Gonçalves Torres, 119, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, filha de FRANCISCO FABLICIO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos 
de idade, residente em Porteiras - CE e de RUFINA JOSEFA MARTINS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 59 anos de idade, residente em Porteiras - 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, 22 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA e CICERA DA SILVA CANDEIA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, montador de andaima, RG n.º 37277636 - SSP/SP, CPF n.º 59446307449, com 
47 anos de idade, natural de União dos Palmares - AL (União dos Palmares-AL  Livro nº 60, fls. nº 189vº, 
Termo nº 46733), nascido no dia vinte de abril de mil novecentos e sessenta e oito (20/04/1968), residente 
na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, bloco 03, aptº44, Pq.São Luis, Cubatão - SP, filho de ARLINDO JERONIMO 
DE OLIVEIRA, falecido há 20 anos e de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
78 anos de idade, residente em Juazeiro do Norte - CE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 543207584 - SSP/SP, CPF n.º 95689117404, com 41 anos de idade, natural de São José 
da Laje - AL (São José da Laje-AL  Livro nº 33, fls. nº 31vº, Termo nº 24702), nascida no dia quatorze de ou-
tubro de mil novecentos e setenta e três (14/10/1973), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, bloco 03, 
aptº44, Pq.São Luis, Cubatão - SP, filha de SEVERINO CANDEIA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
72 anos de idade, residente em Moreno - PE e de MARIA JOSÉ DA SILVA CANDEIA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 63 anos de idade, residente em Moreno - PE. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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: DANIEL PEREIRA ELIAS e ALTAMIRA CARVALHO DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 406337779 - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de 
Campinas - SP (Campinas - 1º Subdistrito  Livro nº 268, fls. nº 265, Termo nº 109037), nascido no dia dez 
de outubro de mil novecentos e noventa e três (10/10/1993), residente na Av. Principal, 1512, Vila Esperan-
ça, Cubatão - SP, filho de DANIEL ELIAS, desaparecido há 20 anos e de MARCIA PEREIRA DE LIMA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 37 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 394198165 - SSP/SP, CPF n.º 33426728893, com 41 anos de 
idade, natural de Miguel Calmon - BA (Miguel Calmon-BA  Livro nº 61, fls. nº 241, Termo nº 6283), nascida 
no dia quatorze de novembro de mil novecentos e setenta e três (14/11/1973), residente na Av. Principal, 
1512, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de DOMINGOS MOREIRA DO NASCIMENTO, falecido há 20 anos e 
de MARIA CARVALHO DO NASCIMENTO, falecida há 3 anos. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: JOSÉ DE JESUS GONZAGA e LUCIENE MARIA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, ajudante de almoxarife, RG n.º 115990604 - SSP/SP, com 60 anos de idade, natural de 
Itabuna - BA (Itauninhas-BA  Livro nº 3, fls. nº 265, Termo nº 3458), nascido no dia doze de outubro de mil 
novecentos e cinquenta e quatro (12/10/1954), residente na Rua 16, 220, bl.A, aptº2, Bolsão 9, Cubatão - 
SP, filho de ANTONIO GONZAGA NETO, falecido há 30 anos e de DELMIRA MARIA DE JESUS, falecida há 30 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 104163872 - SSP/SP, CPF n.º 
02539822860, com 60 anos de idade, natural de Bezerros - PE (Sapucarana-PE  Livro nº 12, fls. nº 11, Termo 
nº 9074), nascida no dia dois de janeiro de mil novecentos e cinquenta e cinco (02/01/1955), residente na 
Rua 16, 220, bl.A, aptº2, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de MANUEL PEREIRA DE LIMA, falecido há 35 anos e 
de HELENA LAURENTINA DOS SANTOS, falecida há 35 anos. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: LUIS FERNANDO GOMES DA SILVA e MAYARA BATISTA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 46016999 - SSP/SP, CPF n.º 39599985893, com 26 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de março de mil novecentos e oitenta e nove (02/03/1989), resi-
dente na Rua Marechal Carmona, 177, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de JOSÉ CLAUDIO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, encarregado, com 48 anos de idade, residente em Brasília - DF e de MARIA CLEMILDA 
GOMES, de nacionalidade brasileira, aux. serviços gerais, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, caixa, RG n.º 360085106 - SSP/SP, com 25 anos de 
idade, natural de Campos - RJ (Campos-RJ  Livro nº 22/70, fls. nº 47, Termo nº 16032), nascida no dia vinte e um 
de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (21/08/1989), residente na Rua Marechal Carmona, 177, Pq. Fer-
nando Jorge, Cubatão - SP, filha de JOÃO BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSA MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES, de nacionalidade brasi-
leira, enfermeira, 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, 23 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: FÁBIO PEREIRA DE LIMA e MIRIAN DA SILVA GAMBA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 37813348 - SSP/SP, CPF n.º 79338755487, com 40 anos de ida-
de, natural de Recife - PE (São Lourenço da Mata - PE  Livro nº 91, fls. nº 79, Termo nº 3906), nascido no 
dia vinte e dois de julho de mil novecentos e setenta e quatro (22/07/1974), residente na Rua Francisco 
Cunha, 577, Jd.  31 de Março, Cubatão - SP, filho de NOEMIA PEREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, com 68 anos de idade, residente em Recife - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 402994036 - SSP/SP, CPF n.º 33396081803, com 32 anos de idade, natural 
de São Paulo - SP (São José dos Campos - Monteiro Lobato  Livro nº 28, fls. nº 10, Termo nº 508), nasci-
da no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (20/12/1982), residente na Rua Francisco 
Cunha, 577, Jd.  31 de Março, Cubatão - SP, filha de TEREZINHA DE MORAES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: FELIPE ARAUJO SILVA e TATIANE RESENDE SÁ DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar endustrial, RG n.º 48186219 - SSP/SP, CPF n.º 40891336885, com 23 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 148, fls. nº 8, Termo nº 41008), nascido no dia 
dezessete de julho de mil novecentos e noventa e um (17/07/1991), residente na Rua do Alojamento, 2, 
Fabril, Cubatão - SP, filho de VITOR ARAUJO SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 44 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ROSILENE APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxi-
liar de cozinha, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 309759286 - SSP/SP, CPF n.º 29954078886, com 33 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 79, fls. nº 115, Termo nº 13655), nascida no dia vin-
te e oito de abril de mil novecentos e oitenta e um (28/04/1981), residente na Rua do Alojamento, 2, Fa-
bril, Cubatão - SP, filha de JOSE ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de VALNEIDE RESENDE SÁ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: ALLERSON THIAGO DE OLIVEIRA SILVA e GILCELENE APARECIDA BRATTORP. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 486075941 - SSP/SP, CPF n.º 37592233894, com 25 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 139, fls. nº 134, Termo nº 37552), nascido no dia 
primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa (01/02/1990), residente na Av. Ferroviária, 2325, fundos, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSÉ RONALDO GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
ajudante, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA NILDA DE OLIVEIRA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, domestica, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de eletricista, RG n.º 493302700 - SSP/SP, com 23 anos de idade, 
natural de Lorena - SP (Lorena  Livro nº 99, fls. nº 76, Termo nº 29343), nascida no dia dez de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e dois (10/02/1992), residente na Av. Ferroviária, 2325, fundos, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, filha de SVEN GUSTAV BRATTORP NETO, de nacionalidade brasileira, jardineiro, com 59 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de GILDA APARECIDA RUFINO SOARES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 51 anos de idade, residente na -, 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, 23 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: AMILTON RIBEIRO DA SILVA e JANAÍNA LANES MOREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 54210366 - SSP/SP, CPF n.º 06672541454, com 27 anos de idade, natural de 
Flores - PE (Flores-PE  Livro nº 65, fls. nº 251, Termo nº 13801), nascido no dia vinte e cinco de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e sete (25/08/1987), residente na Rua Caminho São Jorge, 37, Vila dos Pescadores, Cubatão - 
SP, filho de ALCIDES RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residen-
te em Flores - PE e de ANTONIA FRANCISCA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 56 anos de 
idade, residente em Flores - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de escritó-
rio, RG n.º 495887808 - SSP/SP, CPF n.º 42391922850, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e três (21/03/1993), residente na Rua Caminho São Jorge, 
37, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de RAIMUNDO ALVES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, pedrei-
ro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SOLANGE MEDEIROS LANES, de nacionalidade brasi-
leira, cobradora, com 43 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 Código Civil 
Brasileiro: MARCOS ROGERIO DOS SANTOS OSORIO e AÍDA SILVA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 23594161 - SSP/SP, CPF n.º 15920673877, com 42 anos de 
idade, natural de franco da Rocha - SP (Franco da Rocha-SP  Livro nº 19, fls. nº 81, Termo nº 21191), nascido 
no dia vinte e sete de março de mil novecentos e setenta e três (27/03/1973), residente na Rua Maria Cristina, 
497, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOÃO OSORIO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos 
de idade, residente em Curitiba - PR e de MARIA NOEMIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, manicure, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 303747195 - SSP/SP, CPF n.º 28554945832, com 38 anos de idade, natural de Santos - SP (San-
tos - 1º Subdistrito  Livro nº 3, fls. nº 165, Termo nº 2391), nascida no dia nove de maio de mil novecentos e 
setenta e seis (09/05/1976), residente na Rua Maria Cristina, 497, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de AIRTON 
MIGUEL DE OLIVEIRA, falecido há 23 anos e de LUCINETE SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 70 anos de idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 Códi-
go Civil Brasileiro: ANDRE BATISTA DOS SANTOS e TATIANE BASTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 28014734x - SSP/SP, CPF n.º 28052217881, com 36 anos de ida-
de, natural de Campo Formoso - BA (Campo Formoso-BA  Livro nº 57, fls. nº 285, Termo nº 5939), nascido 
no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (04/02/1979), residente na Rua Acacia dos 
Santos Pereira, 640, Bloco F, Ap 309, Imigrantes II, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de CLÓVIS JOSÉ DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 anos de idade, residente em Campo Formoso - BA e de 
OLINDA MARIA BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 41082771x - SSP/
SP, CPF n.º 33779283832, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de 
junho de mil novecentos e oitenta e dois (24/06/1982), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 640, 
Bloco F, Ap 309, Imigrantes II, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de MARIA BASTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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 Código Civil 
Brasileiro: RODRIGO BRIANO DA SILVA e PAULA CRISTINA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, mecanico, RG n.º 33173316X - SSP/SP, CPF n.º 32126430804, com 31 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 96, fls. nº 137, Termo nº 20443), nascido no dia quatro de julho de mil 
novecentos e oitenta e três (04/07/1983), residente na Rua do Curtume, 14 A, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de 
JOSE ADEMIR DA SILVA, falecido há 25 anos e de CREUSA BRIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozi-
nheira, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de caixa, RG n.º 451816596 - SSP/SP, CPF n.º 35885542899, com 28 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 120, fls. nº 183, Termo nº 30040), nascida no dia vinte e nove de março 
de mil novecentos e oitenta e sete (29/03/1987), residente na Rua do Curtume, 14 A, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filha de PAULO DE ARAUJO SILVA, falecido há 15 anos e de MARIA APARECIDA BONFIM SILVA, 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, 07 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: MARCIO SOARES DOS SANTOS e LUCIANA RODRIGUES COSTA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, operador de maquinas, RG n.º 337237128 - SSP/SP, CPF n.º 28808938875, com 36 
anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 13º Subdistrito - Butantã  Livro nº 109, fls. nº 68, Termo 
nº 6477), nascido no dia dezenove de agosto de mil novecentos e setenta e oito (19/08/1978), residente na 
Rua Caminho São Judas, 241, Ilha Bela, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de RENATO FRANCISCO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em Rio Pequeno - SP e de MARIA 
DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SOARES, falecida há 14 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 42715134X - SSP/SP, CPF n.º 30896239861, com 33 anos de idade, natural de Osasco 
- SP (Jardim Belval (Distrito do Município de Barueri)  Livro nº 09, fls. nº 74, Termo nº 3185), nascida no dia 
nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (09/02/1982), residente na Rua Caminho São Judas, 241, 
Ilha Bela, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JUTINABAR COSTA, de nacionalidade brasileira, sucateiro, com 
63 anos de idade, residente em Osasco - SP e de FRANCISCA ALVES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, 
doméstica, com 65 anos de idade, residente em Osasco - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 Código Civil 
Brasileiro: ELIAS PIRES DA SILVA e MARIANA UNGER NOVO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 29054340X - SSP/SP, CPF n.º 25952721877, com 38 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 52, fls. nº 55, Termo nº 1813), nascido no dia trinta de novembro de mil novecentos e 
setenta e seis (30/11/1976), residente na Rua José Quirino Dantas, 427, quadra D, Bolsão 8, Cubatão - SP, filho 
de ANTONIO PIRES DA SILVA, falecido há 11 anos e de MARIA GUILHERMINA DE SOUSA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 34249496X - SSP/SP, CPF n.º 32830401840, com 31 anos de 
idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 79, fls. nº 222, Termo nº 48813), nascida no dia 
sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (07/01/1984), residente na Rua José Quirino Dantas, 427, 
quadra D, Bolsão 8, Cubatão - SP, filha de HILTON DOMINGOS NOVO, de nacionalidade brasileira, motorista, 
com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARTA UNGER NOVO, de nacionalidade brasileira, meio 
oficial de cozinha, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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 Código Civil 
Brasileiro: ARICLENES DOS SANTOS e LAÍS CRISTINA SANTOS DA CRUZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, segurança, RG n.º 437589407 - SSP/SP, CPF n.º 35733512806, com 29 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de março de mil novecentos e oitenta e seis (21/03/1986), residente 
na Rua Eng.Alberto Pinto de Aguiar, 58, Vila São Benedito, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ROBERTO 
DOS SANTOS, falecido há 05 anos e de ANGELA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 60 anos de idade, residente na Rua Eng.Alberto Pinto de Aguiar, 58, em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 441169016 - SSP/SP, CPF n.º 36761145821, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (21/01/1987), residente na Rua Eng.Alberto Pinto de Aguiar, 58, Vila São Benedito, Ilha Ca-
raguatá, Cubatão - SP, filha de JOSÉ LOURINALDO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, aux.administrativo, 
com 49 anos de idade, residente em Jatobá - PE e de MARCIA MARIA SANTOS DA CRUZ, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 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: JONATHAS BARBOSA DA PAIXÃO DA SILVA e CRISTIANI SANTOS DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, RG n.º 45054981 - SSP/SP, CPF n.º 37185670837, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta 
e nove (28/04/1989), residente na Rua Maria José de Mendonça, 430, Costa Muniz, Cubatão - SP, filho de ED-
NALDO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de EDILEUZA BARBOSA DA PAIXÃO, de nacionalidade brasileira, assistente de cozinha, com 44 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de serviços gerais, 
RG n.º 34961801x - SSP/SP, CPF n.º 34545136850, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (16/12/1986), residente na Av. Principal, 85, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSE PEDRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ODETE JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, 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, 07 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: FRANCISCO DE PAULA e ROSALINA CONCEIÇÃO DE CAMPOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 11271772 - SSP/SP, CPF n.º 01601669852, com 56 anos 
de idade, natural de São Miguel do Anta - MG, nascido no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos 
e cinquenta e oito (26/12/1958), residente na Rua 5, 32, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de MARIA MADALE-
NA, falecida há 40 anosDivorciado de SILVIA REGINA GOMES DOS SANTOS, conforme sentença datada 
de 13/11/2014, proferida pelo Juiz de Direito do Centro Jud. de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro 
Central Cível de São Paulo, Capital, nos autos de nº0041633-94.2014.8.26.0100. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 273469034 - SSP/SP, CPF n.º 33776810866, com 39 anos de 
idade, natural de São Bernardo do Campo - SP (São Bernardo do Campo-SP - Riacho Grande  Livro nº 1, fls. 
nº 26f, Termo nº 4499), nascida no dia dez de junho de mil novecentos e setenta e cinco (10/06/1975), re-
sidente na Rua 5, 32, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de PEDRO CAMPOS TEIXEIRA, falecido há 39 anos e de 
MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 39 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 Códi-
go Civil Brasileiro: NILSON RODRIGUES SILVA e DANIELE GOMES DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 0361645620080 - SSP/MA, CPF n.º 37435954861, com 
25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (03/11/1989), residente na Caminho São Paulo, 2851, B, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de CLAU-
DINEI RODRIGUES SILVA, de nacionalidade brasileira, encanador, com 45 anos de idade, residente em Re-
cife - PE e de MARIA LUCIENE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 45 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 
0504734420131 - SSP/SP, CPF n.º 38117809800, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no 
dia dez de abril de mil novecentos e oitenta e seis (10/04/1986), residente na Caminho São Paulo, 2851, B, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de LEONOR GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de lim-
peza, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP.  Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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: OLAIR REZENDE DE PAULA e EVANILDE SANTOS FONSÊCA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 232184203 - SSP/SP, CPF n.º 12600399860, com 44 anos de idade, 
natural de Muniz Freire - ES (Cubatão  Livro nº 48, fls. nº 69v, Termo nº 37117), nascido no dia seis de abril 
de mil novecentos e setenta e um (06/04/1971), residente na Rua Lourenço Batista de Araujo, 287, Jardim 
Nova República, Cubatão - SP, filho de DIOMEDES FERNANDES DE PAULA, de nacionalidade brasileira, ignora-
do e de MARIA REZENDE DE PAULA, de nacionalidade brasileira, falecida há 21 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 251948821 - SSP/SP, CPF n.º 09798958803, com 45 anos 
de idade, natural de Irajuba - BA (Irajuba-BA  Livro nº 9, fls. nº 76, Termo nº 5316), nascida no dia vinte e 
quatro de dezembro de mil novecentos e sessenta e nove (24/12/1969), residente na Rua Lourenço Batista 
de Araujo, 287, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de MANOEL FONSÊCA DE JESUS, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 37 anos e de NOEME SANTOS FONSÊCA, de nacionalidade brasileira, com 79 anos de 
idade, residente na Rua Augustinho Lourenço, 35, 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: ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO e ELIZANGELA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar de topografia, RG n.º 468223782 - SSP/SP, com 27 anos de idade, natural 
de Mogi das Cruzes - SP (Salesópolis  Livro nº 47, fls. nº 317, Termo nº 3854), nascido no dia dezesseis de 
agosto de mil novecentos e oitenta e sete (16/08/1987), residente na Rua Marechal Carmona, 79, casa 2, 
Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de DONIZETTI APARECIDO PINHEIRO, de nacionalidade brasilei-
ra, lavrador, com 49 anos de idade, residente em Salesópolis - SP e de RITA MARIA DOS SANTOS, falecida 
há 3 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, monitora, RG n.º 525800943 - SSP/
SP, CPF n.º 00775588555, com 32 anos de idade, natural de Carira - SE (Carira-SE  Livro nº 11, fls. nº 262, 
Termo nº 10639), nascida no dia quinze de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (15/11/1982), re-
sidente na Rua Marechal Carmona, 79, casa 2, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de ARNALDO 
DOS SANTOS, falecido há 22 anos e de TEREZINHA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 72 anos de idade, residente em Aracajú - SE. 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: JESSÉ SALES e MARLENE DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, RG n.º 74258126 - SSP/SP, CPF n.º 88393283868, com 59 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascido no dia quatorze de maio de mil novecentos e cinquenta e cinco (14/05/1955), residente na Rua 
das Rosas, 425, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ BENEDITO SALES, falecido há 30 anos e de JULIANA 
MARIA SALES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 86 anos de idade, residente em Santos - SPDivorcia-
do de Marlene da Silva, através de escritura pública lavrada em 12 de setembro de 2012 pelo 1ºTabelião 
de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Cubatão/SP, no livro 184, fls.243/244. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, aux. de serviços gerais, RG n.º 501064175 - SSP/SP, com 45 anos de 
idade, natural de Goiana - PE, nascida no dia dezenove de novembro de mil novecentos e sessenta e nove 
(19/11/1969), residente na Rua das Rosas, 425, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de GERSON PEDRO DA SIL-
VA, falecido há 14 anos e de MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA, falecida há 39 anos. Divorciada de Jessé Sales, 
através de escritura pública lavrada em 12 de setembro de 2012 pelo 1ºTabelião de Notas e de Protesto de 
Letras e Títulos de Cubatão/SP, no livro 184, fls.243/244. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
                

    Cubatão, 22 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: JOSEVALDO BARBOSA DE MORAIS e VERA LUCIA VIRGINIA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de enfermagem, RG n.º 159533090 - SSP/SP, CPF n.º 16619137504, 
com 55 anos de idade, natural de Candeias - BA (Salvador-BA  Livro nº 76, fls. nº 39, Termo nº 36727), nas-
cido no dia treze de maio de mil novecentos e cinquenta e nove (13/05/1959), residente na Rua Sete, 34, 
Fabril, Cubatão - SP, filho de VALDELICE BARBOSA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 anos 
de idade, residente em Candeias - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica 
de enfermagem, COREN n.º 227769399 - SSP/SP, CPF n.º 12143953844, com 45 anos de idade, natural de 
São Lourenço da Mata - PE (São Lourenço da Mata - PE  Livro nº 76, fls. nº 204, Termo nº 49529), nascida 
no dia sete de agosto de mil novecentos e sessenta e nove (07/08/1969), residente na Rua Sete, 34, Fabril, 
Cubatão - SP, filha de JOÃO VIRGINIO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ALBERTINA MARIA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 70 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, 23 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: MARCELO FRANCISCO CARVALHO SANTOS e BRUNA UCHOA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, CNH n.º 01000845951 - Detran/SP, CPF n.º 65348214515, 
com 41 anos de idade, natural de Lagarto - SE, nascido no dia seis de novembro de mil novecentos e seten-
ta e três (06/11/1973), residente na Rua José Antonio Ribeiro, 75, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filho 
de NELSON FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, resi-
dente em Lagarto - SE e de MARIA SOLIDADE CARVALHO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 62 anos de idade, residente em Lagarto - SE. Divorciado de Maria Alves de Souza, conforme sen-
tença datada de 08/09/2011, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fam. e Suc. da Comarca de Praia 
Grande-SP, proc.nº477.01.2011.003416-5/000000-000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 421392290 - SSP/SP, CPF n.º 43843877840, com 20 anos de idade, natural de Ri-
beirão Pires - SP (Ribeirão Pires  Livro nº 99, fls. nº 109, Termo nº 31216), nascida no dia onze de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e cinco (11/02/1995), residente na Rua José Antonio Ribeiro, 75, Jardim 31 de 
Março, Cubatão - SP, filha de DILTON FREITAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 61 
anos de idade, residente em Praia Grande - SP e de KELLY CRISTINA DE UCHOA, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 37 anos de idade, residente em Santos - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 Código Civil 
Brasileiro: LUÍS PAULO COSTA SANTOS e MARIANA SANTANA RUBO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 485815825 - SSP/SP, CPF n.º 39837581859, com 25 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (16/10/1989), 
residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 50, bloco F-apt.24, Bolsão 07, Cubatão - SP, filho de LEONICE 
ASSIS COSTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485680403 - SSP/SP, CPF n.º 
40121578844, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de maio de mil no-
vecentos e noventa e dois (19/05/1992), residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 50, bloco F-apt.24, 
Bolsão 07, Cubatão - SP, filha de RICARDO DOMINGOS RUBO, de nacionalidade brasileira, professor, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA VERONICA SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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: ROGERIO ELIAS DOS SANTOS e SILVIA ELIAS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, oficial de mecânica, RG n.º 342491660 - SSP/SP, CPF n.º 30093263864, com 36 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de março de mil novecentos e setenta e nove (01/03/1979), 
residente na Rua José Carlos Menezes da Conceição, 250, Casa B12, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO 
AMERICO DOS SANTOS, falecido há 5 anos e de MARIA ELIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.º 588828129 - SSP/SP, CPF n.º 30854420819, com 36 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia seis de setembro de mil novecentos e setenta e oito (06/09/1978), residente na Rua José 
Carlos Menezes da Conceição, 250, Casa B12, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de ALUIZIO AMERICO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 65 anos de idade, residente em Maceió - AL e de MARIA ELIAS DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Maceió - AL. Divorciada de JOÃO 
BATISTA ALVES DA SILVA, conforme sentença datada 26/11/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 25ºVara Cível 
de Maceió/AL, nos autos proc. de nº00000613-80.2009.8.02.0001. 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 Códi-
go Civil Brasileiro: CÉLIO RIBEIRO DA SILVA e VIVIANE LANES MOREIRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 6210411 - SSP/PE, CPF n.º 04396525451, com 32 anos de idade, 
natural de Flores - PE (Flores-PE  Livro nº 04, fls. nº 210vº, Termo nº 804), nascido no dia trinta e um de 
agosto de mil novecentos e oitenta e dois (31/08/1982), residente na Rua Caminho São Jorge, 37, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, filho de ALCIDES RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
66 anos de idade, residente em Flores - PE e de ANTONIA FRANCISCA DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 57 anos de idade, residente em Flores - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, bilheteira, RG n.º 46017950 - SSP/SP, CPF n.º 38907439869, com 25 anos de idade, natural 
de Divino - MG (Divino-MG  Livro nº 03, fls. nº 51, Termo nº 1394), nascida no dia vinte e três de junho 
de mil novecentos e oitenta e nove (23/06/1989), residente na Rua Caminho São Jorge, 37, Vila dos Pes-
cadores, Cubatão - SP, filha de RAIMUNDO ALVES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SOLANGE MEDEIROS LANES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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: ARMANDO LUIZ DA SILVA e ELVIRA MARIA DA ROCHA NETA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 581765011 - SSP/SP, CPF n.º 77890850425, com 50 anos de idade, 
natural de Macaiba - RN (Parnamirim-RN  Livro nº 27, fls. nº 282, Termo nº 6903), nascido no dia trinta de 
maio de mil novecentos e sessenta e quatro (30/05/1964), residente na Rua Miguel Couto, 1248, Vila Cou-
to, Cubatão - SP, filho de JOSÉ LUÍZ DA SILVA, falecido há 3 anos e de ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, 
falecida há 2 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 581764614 
- SSP/SP, CPF n.º 33742090410, com 50 anos de idade, natural de Natal - RN (Natal - RN  Livro nº 1, fls. nº 
4, Termo nº 7), nascida no dia seis de maio de mil novecentos e sessenta e quatro (06/05/1964), residente 
na Rua Miguel Couto, 1248, Vila Couto, Cubatão - SP, filha de ANTONIO DA ROCHA FILHO, falecido há 10 
anos e de ESTELITA BARBOSA DA ROCHA, falecida há 6 anos. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 Ci-
vil Brasileiro: ANDERSON ANGELO DE LIMA e SUELEN MONIQUE MENEZES LUIZ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado mecanico, RG n.º 45863486 - SSP/SP, CPF n.º 31419339877, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 89, fls. nº 303, Termo nº 17823), nasci-
do no dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta e dois (23/07/1982), residente na Rua dos Cra-
vos, 371, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de ALDIR ADELINO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, mecanico 
ajustador, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LENI DA COSTA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 46018362X - SSP/SP, CPF n.º 37189485830, com 26 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 129, fls. nº 187, Termo nº 33625), nascida no dia vinte e um de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e oito (21/07/1988), residente na Rua dos Cravos, 371, casa 1, Vila Natal, 
Cubatão - SP, filha de ELIAS DE MORAIS LUIZ, de nacionalidade brasileira, segurança, com 52 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA MENEZES LUIZ, de nacionalidade brasileira, comer-
ciante, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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: JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO e ANDRESSA DE LIMA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 460165677 - SSP/SP, CPF n.º 39412655800, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de julho de mil novecentos e oitenta 
e oito (02/07/1988), residente na Rua dos Cravos, 371, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOÃO MACÊ-
DO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de CLAUDINEIDE MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 489963298 - SSP/SP, CPF n.º 43743562820, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nasci-
da no dia doze de março de mil novecentos e noventa e três (12/03/1993), residente na Rua dos Cravos, 
371, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de ALDIR ADELINO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, mecânico ajus-
tador, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LENI DA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.
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Casamento Comunitário
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: TELMO DOS SANTOS e MARIA MAIANE LOPES NOBRE. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 39898568 - SSP/SP, CPF n.º 03347996437, com 38 anos de 
idade, natural de Feira Grande - AL (Feira Grande-AL  Livro nº 15, fls. nº 179, Termo nº 290), nascido no dia 
quatro de maio de mil novecentos e setenta e seis (04/05/1976), residente na Rua Elias Zarzur, 30/B, Água 
Fria, Cubatão - SP, filho de OLIVAL FRANCULINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
73 anos de idade, residente em Feira Grande - AL e de IDELZUITA DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Feira Grande - AL . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 573392687 - SSP/SP, CPF n.º 03452191397, com 25 anos de 
idade, natural de Morada Nova - CE (Morada Nova-CE  Livro nº 365, fls. nº 92, Termo nº  ), nascida no dia 
vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa (23/01/1990), residente na Rua Elias Zarzur, 30/B, Água 
Fria, Cubatão - SP, filha de MACARIO FERREIRA NOBRE, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 55 anos 
de idade, residente em Ibicuitinga - CE e de MARIA FRANCISCA LOPES NOBRE, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 42 anos de idade, residente em Ibicuitinga - CE. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 Código Civil 
Brasileiro: NIVALDO DOS SANTOS e GERCINA MARIA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciado, encanador, RG n.º 165869872 - SSP/SP, CPF n.º 04400113884, com 51 anos de idade, natural 
de Santos - SP, nascido no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e sessenta e três (01/12/1963), resi-
dente na Rua São Pedro, 108, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de MARIA NOEMIA DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em Vicente de Carvalho-Guarujá - SPDivorcia-
do de MARIA VANEIDE DOS SANTOS, conforme sentença datada 10/09/2008, proferida pelo Juiz de Direito 
da 3ªVara Cível do Foro Distrital de Vicente de Carvalho, Municipio e Comarca de Guarujá/SP, nos autos de 
Nº2008.003606-2. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 579994843 
- SSP/SP, CPF n.º 27187885857, com 40 anos de idade, natural de São Lourenço da Mata - PE (São Lourenço 
da Mata - PE  Livro nº 90, fls. nº 191, Termo nº 3158), nascida no dia vinte e seis de março de mil novecentos 
e setenta e cinco (26/03/1975), residente na Rua São Pedro, 108, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de VALDE-
MAR ALVES DE LIMA, falecido há 10 anos e de MARIA LUIZA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 76 anos de idade, residente em São Lourenço da Mata - 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, 20 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: THIAGO DA SILVA CAETANO e NATÉCIA MAIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, supervisor de vendas, RG n.º 44399507 - SSP/SP, CPF n.º 34382554802, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(09/04/1986), residente na Rua Santa Isabel, 41, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JAIR DA SIL-
VA CAETANO, de nacionalidade brasileira, açogueiro, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA HELENA DA SILVA CAETANO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 47 anos de idade, resi-
dente em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 
485378103 - SSP/SP, CPF n.º 43737634882, com 20 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Sub-
distrito)  Livro nº 292, fls. nº 81v, Termo nº 108559), nascida no dia dois de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (02/11/1994), residente na Rua Santa Isabel, 41, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha 
de VALMIR CAETANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasielira, vigilante, com 44 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de JAEL FEITOSA MAIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços 
gerais, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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 Códi-
go Civil Brasileiro: ALAIR LUIZ LEITE SILVA e ARLENE LOPES LUCAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, agente operacional, RG n.º 28014792 - SSP/SP, CPF n.º 26627847841, com 37 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e setenta e 
sete (28/09/1977), residente na Rua Miguel Batista da Guarda, 65, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho 
de ALAIR LEITE SILVA, falecido há 23 anos e de MARIA MARTA RAMOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, RG n.º 26642093 - SSP/AM, CPF n.º 01730785247, com 22 anos de idade, natural de 
Amaturá - AM (São Paulo de Olivença-AM  Livro nº 50, fls. nº 218, Termo nº 22026), nascida no dia treze 
de julho de mil novecentos e noventa e dois (13/07/1992), residente na Rua Miguel Batista da Guarda, 65, 
Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de LUCIMAR RABELO LUCAS, de nacionalidade brasileira, comercian-
te, com 60 anos de idade, residente em Amaturá - AM e de ESMERALDA LOPES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 56 anos de idade, residente em Amaturá - AM. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 Código Civil 
Brasileiro: ROSIVALDO NASCIMENTO DA SILVA e TATIANE FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 25701454 - SSP/SP, CPF n.º 19749433807, com 41 anos de 
idade, natural de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº 46, fls. nº 117, Termo nº 32404), nascido no dia doze 
de abril de mil novecentos e setenta e quatro (12/04/1974), residente na Rua Brasílio Martins Fontes, 105, 
Bolsão 8, Cubatão - SP, filho de JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 
anos de idade, residente em João Alfredo - PE e de ELIZABETHE MARIA NASCIMENTO DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, domestica, com 66 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 439223210 - SSP/SP, com 31 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 98, fls. nº 15, Termo nº 21117), nascida no dia treze de outubro de 
mil novecentos e oitenta e três (13/10/1983), residente na Rua Brasílio Martins Fontes, 105, Bolsão 8, Cuba-
tão - SP, filha de SEVERINO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 60 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de MARLUCE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: DIEGO DE MIRANDA SILVA e DANIELE PEREIRA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, serralheiro, RG n.º 295369152 - SSP/SP, CPF n.º 33152665814, com 30 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (24/07/1984), residente na Rua Maria Esther Garcez Viletti, 155, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
filho de JOSÉ REGINALDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, serralheiro, com 50 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de EDEUZA MARIA DE MIRANDA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ge-
rente de loja, RG n.º 43923314 - SSP/SP, CPF n.º 32341133860, com 30 anos de idade, natural de Surubim 
- PE (Cubatão-SP  Livro nº 106, fls. nº 18, Termo nº 24304), nascida no dia sete de maio de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (07/05/1984), residente na Rua Maria Esther Garcez Viletti, 155, Jardim Nova Repú-
blica, Cubatão - SP, filha de JOSÉ NIVALDO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, encarregado civil, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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: EDUARDO MACHADO BONFIM e LUCILEIDE MARIA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, ajudante, RG n.º 29408406 - SSP/SP, CPF n.º 26247112874, com 37 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (22/02/1978), 
residente na Rua Jose Torres Filho, 196, Jd. Real, Cubatão - SP, filho de VILMAR BONFIM, desaparecido há 30 
anos e de SONIA MACHADO BONFIM, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de LUCILEIDE MARIA DE LIMA, conforme sentença datada de 28/06/2011, proferida 
pela Juíza de Direito da 3ªVara Cível da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº559/11. Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 251856859 - SSP/SP, CPF n.º 28474351820, com 37 
anos de idade, natural de Bezerros - PE, nascida no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e setenta 
e sete (23/09/1977), residente na Rua Jose Torres Filho, 196, Jd. Real, Cubatão - SP, filha de LUCIENE MARIA 
DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de 
EDUARDO MACHADO BONFIM, conforme sentença datada de 28/06/2011, proferida pela Juíza de Direito da 
3ªVara Cível da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº559/11. 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, 22 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: JOSÉ DA ROCHA GONÇALVES e MARIA MARTINS PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 4232060 - SSP/PR, CPF n.º 52809528934, com 49 anos de idade, 
natural de São Vicente - SP (São Vicente  Livro nº 60, fls. nº 244, Termo nº 43114), nascido no dia vinte e 
seis de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco (26/10/1965), residente na Rua José Gonçalves Tor-
res, 119, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de JAIR GONÇALVES, falecido há 34 anos e de VENINA 
MARIA ROCHA GONÇALVES, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
ajudante geral, RG n.º 568994012 - SSP/SP, CPF n.º 16243192890, com 42 anos de idade, natural de Portei-
ras - CE (Porteiras-CE  Livro nº 06, fls. nº 239, Termo nº 6134), nascida no dia seis de outubro de mil nove-
centos e setenta e dois (06/10/1972), residente na Rua José Gonçalves Torres, 119, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, filha de FRANCISCO FABLICIO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos 
de idade, residente em Porteiras - CE e de RUFINA JOSEFA MARTINS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 59 anos de idade, residente em Porteiras - 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, 22 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA e CICERA DA SILVA CANDEIA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, montador de andaima, RG n.º 37277636 - SSP/SP, CPF n.º 59446307449, com 
47 anos de idade, natural de União dos Palmares - AL (União dos Palmares-AL  Livro nº 60, fls. nº 189vº, 
Termo nº 46733), nascido no dia vinte de abril de mil novecentos e sessenta e oito (20/04/1968), residente 
na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, bloco 03, aptº44, Pq.São Luis, Cubatão - SP, filho de ARLINDO JERONIMO 
DE OLIVEIRA, falecido há 20 anos e de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
78 anos de idade, residente em Juazeiro do Norte - CE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 543207584 - SSP/SP, CPF n.º 95689117404, com 41 anos de idade, natural de São José 
da Laje - AL (São José da Laje-AL  Livro nº 33, fls. nº 31vº, Termo nº 24702), nascida no dia quatorze de ou-
tubro de mil novecentos e setenta e três (14/10/1973), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, bloco 03, 
aptº44, Pq.São Luis, Cubatão - SP, filha de SEVERINO CANDEIA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
72 anos de idade, residente em Moreno - PE e de MARIA JOSÉ DA SILVA CANDEIA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 63 anos de idade, residente em Moreno - PE. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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: DANIEL PEREIRA ELIAS e ALTAMIRA CARVALHO DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 406337779 - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de 
Campinas - SP (Campinas - 1º Subdistrito  Livro nº 268, fls. nº 265, Termo nº 109037), nascido no dia dez 
de outubro de mil novecentos e noventa e três (10/10/1993), residente na Av. Principal, 1512, Vila Esperan-
ça, Cubatão - SP, filho de DANIEL ELIAS, desaparecido há 20 anos e de MARCIA PEREIRA DE LIMA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 37 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 394198165 - SSP/SP, CPF n.º 33426728893, com 41 anos de 
idade, natural de Miguel Calmon - BA (Miguel Calmon-BA  Livro nº 61, fls. nº 241, Termo nº 6283), nascida 
no dia quatorze de novembro de mil novecentos e setenta e três (14/11/1973), residente na Av. Principal, 
1512, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de DOMINGOS MOREIRA DO NASCIMENTO, falecido há 20 anos e 
de MARIA CARVALHO DO NASCIMENTO, falecida há 3 anos. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: JOSÉ DE JESUS GONZAGA e LUCIENE MARIA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, ajudante de almoxarife, RG n.º 115990604 - SSP/SP, com 60 anos de idade, natural de 
Itabuna - BA (Itauninhas-BA  Livro nº 3, fls. nº 265, Termo nº 3458), nascido no dia doze de outubro de mil 
novecentos e cinquenta e quatro (12/10/1954), residente na Rua 16, 220, bl.A, aptº2, Bolsão 9, Cubatão - 
SP, filho de ANTONIO GONZAGA NETO, falecido há 30 anos e de DELMIRA MARIA DE JESUS, falecida há 30 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 104163872 - SSP/SP, CPF n.º 
02539822860, com 60 anos de idade, natural de Bezerros - PE (Sapucarana-PE  Livro nº 12, fls. nº 11, Termo 
nº 9074), nascida no dia dois de janeiro de mil novecentos e cinquenta e cinco (02/01/1955), residente na 
Rua 16, 220, bl.A, aptº2, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de MANUEL PEREIRA DE LIMA, falecido há 35 anos e 
de HELENA LAURENTINA DOS SANTOS, falecida há 35 anos. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: LUIS FERNANDO GOMES DA SILVA e MAYARA BATISTA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 46016999 - SSP/SP, CPF n.º 39599985893, com 26 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de março de mil novecentos e oitenta e nove (02/03/1989), resi-
dente na Rua Marechal Carmona, 177, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de JOSÉ CLAUDIO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, encarregado, com 48 anos de idade, residente em Brasília - DF e de MARIA CLEMILDA 
GOMES, de nacionalidade brasileira, aux. serviços gerais, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, caixa, RG n.º 360085106 - SSP/SP, com 25 anos de 
idade, natural de Campos - RJ (Campos-RJ  Livro nº 22/70, fls. nº 47, Termo nº 16032), nascida no dia vinte e um 
de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (21/08/1989), residente na Rua Marechal Carmona, 177, Pq. Fer-
nando Jorge, Cubatão - SP, filha de JOÃO BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSA MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES, de nacionalidade brasi-
leira, enfermeira, 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, 23 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: FÁBIO PEREIRA DE LIMA e MIRIAN DA SILVA GAMBA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 37813348 - SSP/SP, CPF n.º 79338755487, com 40 anos de ida-
de, natural de Recife - PE (São Lourenço da Mata - PE  Livro nº 91, fls. nº 79, Termo nº 3906), nascido no 
dia vinte e dois de julho de mil novecentos e setenta e quatro (22/07/1974), residente na Rua Francisco 
Cunha, 577, Jd.  31 de Março, Cubatão - SP, filho de NOEMIA PEREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, com 68 anos de idade, residente em Recife - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 402994036 - SSP/SP, CPF n.º 33396081803, com 32 anos de idade, natural 
de São Paulo - SP (São José dos Campos - Monteiro Lobato  Livro nº 28, fls. nº 10, Termo nº 508), nasci-
da no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (20/12/1982), residente na Rua Francisco 
Cunha, 577, Jd.  31 de Março, Cubatão - SP, filha de TEREZINHA DE MORAES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: FELIPE ARAUJO SILVA e TATIANE RESENDE SÁ DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar endustrial, RG n.º 48186219 - SSP/SP, CPF n.º 40891336885, com 23 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 148, fls. nº 8, Termo nº 41008), nascido no dia 
dezessete de julho de mil novecentos e noventa e um (17/07/1991), residente na Rua do Alojamento, 2, 
Fabril, Cubatão - SP, filho de VITOR ARAUJO SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 44 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ROSILENE APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxi-
liar de cozinha, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 309759286 - SSP/SP, CPF n.º 29954078886, com 33 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 79, fls. nº 115, Termo nº 13655), nascida no dia vin-
te e oito de abril de mil novecentos e oitenta e um (28/04/1981), residente na Rua do Alojamento, 2, Fa-
bril, Cubatão - SP, filha de JOSE ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de VALNEIDE RESENDE SÁ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: ALLERSON THIAGO DE OLIVEIRA SILVA e GILCELENE APARECIDA BRATTORP. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 486075941 - SSP/SP, CPF n.º 37592233894, com 25 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 139, fls. nº 134, Termo nº 37552), nascido no dia 
primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa (01/02/1990), residente na Av. Ferroviária, 2325, fundos, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSÉ RONALDO GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
ajudante, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA NILDA DE OLIVEIRA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, domestica, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de eletricista, RG n.º 493302700 - SSP/SP, com 23 anos de idade, 
natural de Lorena - SP (Lorena  Livro nº 99, fls. nº 76, Termo nº 29343), nascida no dia dez de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e dois (10/02/1992), residente na Av. Ferroviária, 2325, fundos, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, filha de SVEN GUSTAV BRATTORP NETO, de nacionalidade brasileira, jardineiro, com 59 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de GILDA APARECIDA RUFINO SOARES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 51 anos de idade, residente na -, 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, 23 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: AMILTON RIBEIRO DA SILVA e JANAÍNA LANES MOREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 54210366 - SSP/SP, CPF n.º 06672541454, com 27 anos de idade, natural de 
Flores - PE (Flores-PE  Livro nº 65, fls. nº 251, Termo nº 13801), nascido no dia vinte e cinco de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e sete (25/08/1987), residente na Rua Caminho São Jorge, 37, Vila dos Pescadores, Cubatão - 
SP, filho de ALCIDES RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residen-
te em Flores - PE e de ANTONIA FRANCISCA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 56 anos de 
idade, residente em Flores - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de escritó-
rio, RG n.º 495887808 - SSP/SP, CPF n.º 42391922850, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e três (21/03/1993), residente na Rua Caminho São Jorge, 
37, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de RAIMUNDO ALVES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, pedrei-
ro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SOLANGE MEDEIROS LANES, de nacionalidade brasi-
leira, cobradora, com 43 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 Código Civil 
Brasileiro: MARCOS ROGERIO DOS SANTOS OSORIO e AÍDA SILVA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 23594161 - SSP/SP, CPF n.º 15920673877, com 42 anos de 
idade, natural de franco da Rocha - SP (Franco da Rocha-SP  Livro nº 19, fls. nº 81, Termo nº 21191), nascido 
no dia vinte e sete de março de mil novecentos e setenta e três (27/03/1973), residente na Rua Maria Cristina, 
497, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOÃO OSORIO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos 
de idade, residente em Curitiba - PR e de MARIA NOEMIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, manicure, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 303747195 - SSP/SP, CPF n.º 28554945832, com 38 anos de idade, natural de Santos - SP (San-
tos - 1º Subdistrito  Livro nº 3, fls. nº 165, Termo nº 2391), nascida no dia nove de maio de mil novecentos e 
setenta e seis (09/05/1976), residente na Rua Maria Cristina, 497, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de AIRTON 
MIGUEL DE OLIVEIRA, falecido há 23 anos e de LUCINETE SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 70 anos de idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 Códi-
go Civil Brasileiro: ANDRE BATISTA DOS SANTOS e TATIANE BASTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 28014734x - SSP/SP, CPF n.º 28052217881, com 36 anos de ida-
de, natural de Campo Formoso - BA (Campo Formoso-BA  Livro nº 57, fls. nº 285, Termo nº 5939), nascido 
no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (04/02/1979), residente na Rua Acacia dos 
Santos Pereira, 640, Bloco F, Ap 309, Imigrantes II, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de CLÓVIS JOSÉ DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 anos de idade, residente em Campo Formoso - BA e de 
OLINDA MARIA BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 41082771x - SSP/
SP, CPF n.º 33779283832, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de 
junho de mil novecentos e oitenta e dois (24/06/1982), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 640, 
Bloco F, Ap 309, Imigrantes II, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de MARIA BASTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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 Código Civil 
Brasileiro: RODRIGO BRIANO DA SILVA e PAULA CRISTINA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, mecanico, RG n.º 33173316X - SSP/SP, CPF n.º 32126430804, com 31 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 96, fls. nº 137, Termo nº 20443), nascido no dia quatro de julho de mil 
novecentos e oitenta e três (04/07/1983), residente na Rua do Curtume, 14 A, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de 
JOSE ADEMIR DA SILVA, falecido há 25 anos e de CREUSA BRIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozi-
nheira, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de caixa, RG n.º 451816596 - SSP/SP, CPF n.º 35885542899, com 28 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 120, fls. nº 183, Termo nº 30040), nascida no dia vinte e nove de março 
de mil novecentos e oitenta e sete (29/03/1987), residente na Rua do Curtume, 14 A, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filha de PAULO DE ARAUJO SILVA, falecido há 15 anos e de MARIA APARECIDA BONFIM SILVA, 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, 07 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: MARCIO SOARES DOS SANTOS e LUCIANA RODRIGUES COSTA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, operador de maquinas, RG n.º 337237128 - SSP/SP, CPF n.º 28808938875, com 36 
anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 13º Subdistrito - Butantã  Livro nº 109, fls. nº 68, Termo 
nº 6477), nascido no dia dezenove de agosto de mil novecentos e setenta e oito (19/08/1978), residente na 
Rua Caminho São Judas, 241, Ilha Bela, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de RENATO FRANCISCO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em Rio Pequeno - SP e de MARIA 
DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SOARES, falecida há 14 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 42715134X - SSP/SP, CPF n.º 30896239861, com 33 anos de idade, natural de Osasco 
- SP (Jardim Belval (Distrito do Município de Barueri)  Livro nº 09, fls. nº 74, Termo nº 3185), nascida no dia 
nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (09/02/1982), residente na Rua Caminho São Judas, 241, 
Ilha Bela, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JUTINABAR COSTA, de nacionalidade brasileira, sucateiro, com 
63 anos de idade, residente em Osasco - SP e de FRANCISCA ALVES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, 
doméstica, com 65 anos de idade, residente em Osasco - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 Código Civil 
Brasileiro: ELIAS PIRES DA SILVA e MARIANA UNGER NOVO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 29054340X - SSP/SP, CPF n.º 25952721877, com 38 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 52, fls. nº 55, Termo nº 1813), nascido no dia trinta de novembro de mil novecentos e 
setenta e seis (30/11/1976), residente na Rua José Quirino Dantas, 427, quadra D, Bolsão 8, Cubatão - SP, filho 
de ANTONIO PIRES DA SILVA, falecido há 11 anos e de MARIA GUILHERMINA DE SOUSA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 34249496X - SSP/SP, CPF n.º 32830401840, com 31 anos de 
idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 79, fls. nº 222, Termo nº 48813), nascida no dia 
sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (07/01/1984), residente na Rua José Quirino Dantas, 427, 
quadra D, Bolsão 8, Cubatão - SP, filha de HILTON DOMINGOS NOVO, de nacionalidade brasileira, motorista, 
com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARTA UNGER NOVO, de nacionalidade brasileira, meio 
oficial de cozinha, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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 Código Civil 
Brasileiro: ARICLENES DOS SANTOS e LAÍS CRISTINA SANTOS DA CRUZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, segurança, RG n.º 437589407 - SSP/SP, CPF n.º 35733512806, com 29 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de março de mil novecentos e oitenta e seis (21/03/1986), residente 
na Rua Eng.Alberto Pinto de Aguiar, 58, Vila São Benedito, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ROBERTO 
DOS SANTOS, falecido há 05 anos e de ANGELA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 60 anos de idade, residente na Rua Eng.Alberto Pinto de Aguiar, 58, em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 441169016 - SSP/SP, CPF n.º 36761145821, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (21/01/1987), residente na Rua Eng.Alberto Pinto de Aguiar, 58, Vila São Benedito, Ilha Ca-
raguatá, Cubatão - SP, filha de JOSÉ LOURINALDO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, aux.administrativo, 
com 49 anos de idade, residente em Jatobá - PE e de MARCIA MARIA SANTOS DA CRUZ, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 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: JONATHAS BARBOSA DA PAIXÃO DA SILVA e CRISTIANI SANTOS DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, RG n.º 45054981 - SSP/SP, CPF n.º 37185670837, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta 
e nove (28/04/1989), residente na Rua Maria José de Mendonça, 430, Costa Muniz, Cubatão - SP, filho de ED-
NALDO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de EDILEUZA BARBOSA DA PAIXÃO, de nacionalidade brasileira, assistente de cozinha, com 44 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de serviços gerais, 
RG n.º 34961801x - SSP/SP, CPF n.º 34545136850, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (16/12/1986), residente na Av. Principal, 85, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSE PEDRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ODETE JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, 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, 07 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: FRANCISCO DE PAULA e ROSALINA CONCEIÇÃO DE CAMPOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 11271772 - SSP/SP, CPF n.º 01601669852, com 56 anos 
de idade, natural de São Miguel do Anta - MG, nascido no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos 
e cinquenta e oito (26/12/1958), residente na Rua 5, 32, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de MARIA MADALE-
NA, falecida há 40 anosDivorciado de SILVIA REGINA GOMES DOS SANTOS, conforme sentença datada 
de 13/11/2014, proferida pelo Juiz de Direito do Centro Jud. de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro 
Central Cível de São Paulo, Capital, nos autos de nº0041633-94.2014.8.26.0100. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 273469034 - SSP/SP, CPF n.º 33776810866, com 39 anos de 
idade, natural de São Bernardo do Campo - SP (São Bernardo do Campo-SP - Riacho Grande  Livro nº 1, fls. 
nº 26f, Termo nº 4499), nascida no dia dez de junho de mil novecentos e setenta e cinco (10/06/1975), re-
sidente na Rua 5, 32, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de PEDRO CAMPOS TEIXEIRA, falecido há 39 anos e de 
MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 39 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 Códi-
go Civil Brasileiro: NILSON RODRIGUES SILVA e DANIELE GOMES DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 0361645620080 - SSP/MA, CPF n.º 37435954861, com 
25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (03/11/1989), residente na Caminho São Paulo, 2851, B, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de CLAU-
DINEI RODRIGUES SILVA, de nacionalidade brasileira, encanador, com 45 anos de idade, residente em Re-
cife - PE e de MARIA LUCIENE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 45 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 
0504734420131 - SSP/SP, CPF n.º 38117809800, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no 
dia dez de abril de mil novecentos e oitenta e seis (10/04/1986), residente na Caminho São Paulo, 2851, B, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de LEONOR GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de lim-
peza, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP.  Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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: OLAIR REZENDE DE PAULA e EVANILDE SANTOS FONSÊCA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 232184203 - SSP/SP, CPF n.º 12600399860, com 44 anos de idade, 
natural de Muniz Freire - ES (Cubatão  Livro nº 48, fls. nº 69v, Termo nº 37117), nascido no dia seis de abril 
de mil novecentos e setenta e um (06/04/1971), residente na Rua Lourenço Batista de Araujo, 287, Jardim 
Nova República, Cubatão - SP, filho de DIOMEDES FERNANDES DE PAULA, de nacionalidade brasileira, ignora-
do e de MARIA REZENDE DE PAULA, de nacionalidade brasileira, falecida há 21 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 251948821 - SSP/SP, CPF n.º 09798958803, com 45 anos 
de idade, natural de Irajuba - BA (Irajuba-BA  Livro nº 9, fls. nº 76, Termo nº 5316), nascida no dia vinte e 
quatro de dezembro de mil novecentos e sessenta e nove (24/12/1969), residente na Rua Lourenço Batista 
de Araujo, 287, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de MANOEL FONSÊCA DE JESUS, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 37 anos e de NOEME SANTOS FONSÊCA, de nacionalidade brasileira, com 79 anos de 
idade, residente na Rua Augustinho Lourenço, 35, 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: ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO e ELIZANGELA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar de topografia, RG n.º 468223782 - SSP/SP, com 27 anos de idade, natural 
de Mogi das Cruzes - SP (Salesópolis  Livro nº 47, fls. nº 317, Termo nº 3854), nascido no dia dezesseis de 
agosto de mil novecentos e oitenta e sete (16/08/1987), residente na Rua Marechal Carmona, 79, casa 2, 
Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de DONIZETTI APARECIDO PINHEIRO, de nacionalidade brasilei-
ra, lavrador, com 49 anos de idade, residente em Salesópolis - SP e de RITA MARIA DOS SANTOS, falecida 
há 3 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, monitora, RG n.º 525800943 - SSP/
SP, CPF n.º 00775588555, com 32 anos de idade, natural de Carira - SE (Carira-SE  Livro nº 11, fls. nº 262, 
Termo nº 10639), nascida no dia quinze de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (15/11/1982), re-
sidente na Rua Marechal Carmona, 79, casa 2, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de ARNALDO 
DOS SANTOS, falecido há 22 anos e de TEREZINHA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 72 anos de idade, residente em Aracajú - SE. 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: JESSÉ SALES e MARLENE DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, RG n.º 74258126 - SSP/SP, CPF n.º 88393283868, com 59 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascido no dia quatorze de maio de mil novecentos e cinquenta e cinco (14/05/1955), residente na Rua 
das Rosas, 425, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ BENEDITO SALES, falecido há 30 anos e de JULIANA 
MARIA SALES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 86 anos de idade, residente em Santos - SPDivorcia-
do de Marlene da Silva, através de escritura pública lavrada em 12 de setembro de 2012 pelo 1ºTabelião 
de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Cubatão/SP, no livro 184, fls.243/244. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, aux. de serviços gerais, RG n.º 501064175 - SSP/SP, com 45 anos de 
idade, natural de Goiana - PE, nascida no dia dezenove de novembro de mil novecentos e sessenta e nove 
(19/11/1969), residente na Rua das Rosas, 425, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de GERSON PEDRO DA SIL-
VA, falecido há 14 anos e de MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA, falecida há 39 anos. Divorciada de Jessé Sales, 
através de escritura pública lavrada em 12 de setembro de 2012 pelo 1ºTabelião de Notas e de Protesto de 
Letras e Títulos de Cubatão/SP, no livro 184, fls.243/244. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
                

    Cubatão, 22 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: JOSEVALDO BARBOSA DE MORAIS e VERA LUCIA VIRGINIA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de enfermagem, RG n.º 159533090 - SSP/SP, CPF n.º 16619137504, 
com 55 anos de idade, natural de Candeias - BA (Salvador-BA  Livro nº 76, fls. nº 39, Termo nº 36727), nas-
cido no dia treze de maio de mil novecentos e cinquenta e nove (13/05/1959), residente na Rua Sete, 34, 
Fabril, Cubatão - SP, filho de VALDELICE BARBOSA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 anos 
de idade, residente em Candeias - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica 
de enfermagem, COREN n.º 227769399 - SSP/SP, CPF n.º 12143953844, com 45 anos de idade, natural de 
São Lourenço da Mata - PE (São Lourenço da Mata - PE  Livro nº 76, fls. nº 204, Termo nº 49529), nascida 
no dia sete de agosto de mil novecentos e sessenta e nove (07/08/1969), residente na Rua Sete, 34, Fabril, 
Cubatão - SP, filha de JOÃO VIRGINIO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ALBERTINA MARIA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 70 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, 23 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: MARCELO FRANCISCO CARVALHO SANTOS e BRUNA UCHOA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, CNH n.º 01000845951 - Detran/SP, CPF n.º 65348214515, 
com 41 anos de idade, natural de Lagarto - SE, nascido no dia seis de novembro de mil novecentos e seten-
ta e três (06/11/1973), residente na Rua José Antonio Ribeiro, 75, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filho 
de NELSON FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, resi-
dente em Lagarto - SE e de MARIA SOLIDADE CARVALHO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 62 anos de idade, residente em Lagarto - SE. Divorciado de Maria Alves de Souza, conforme sen-
tença datada de 08/09/2011, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fam. e Suc. da Comarca de Praia 
Grande-SP, proc.nº477.01.2011.003416-5/000000-000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 421392290 - SSP/SP, CPF n.º 43843877840, com 20 anos de idade, natural de Ri-
beirão Pires - SP (Ribeirão Pires  Livro nº 99, fls. nº 109, Termo nº 31216), nascida no dia onze de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e cinco (11/02/1995), residente na Rua José Antonio Ribeiro, 75, Jardim 31 de 
Março, Cubatão - SP, filha de DILTON FREITAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 61 
anos de idade, residente em Praia Grande - SP e de KELLY CRISTINA DE UCHOA, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 37 anos de idade, residente em Santos - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 Código Civil 
Brasileiro: LUÍS PAULO COSTA SANTOS e MARIANA SANTANA RUBO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 485815825 - SSP/SP, CPF n.º 39837581859, com 25 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (16/10/1989), 
residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 50, bloco F-apt.24, Bolsão 07, Cubatão - SP, filho de LEONICE 
ASSIS COSTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485680403 - SSP/SP, CPF n.º 
40121578844, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de maio de mil no-
vecentos e noventa e dois (19/05/1992), residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 50, bloco F-apt.24, 
Bolsão 07, Cubatão - SP, filha de RICARDO DOMINGOS RUBO, de nacionalidade brasileira, professor, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA VERONICA SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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: ROGERIO ELIAS DOS SANTOS e SILVIA ELIAS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, oficial de mecânica, RG n.º 342491660 - SSP/SP, CPF n.º 30093263864, com 36 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de março de mil novecentos e setenta e nove (01/03/1979), 
residente na Rua José Carlos Menezes da Conceição, 250, Casa B12, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO 
AMERICO DOS SANTOS, falecido há 5 anos e de MARIA ELIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.º 588828129 - SSP/SP, CPF n.º 30854420819, com 36 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia seis de setembro de mil novecentos e setenta e oito (06/09/1978), residente na Rua José 
Carlos Menezes da Conceição, 250, Casa B12, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de ALUIZIO AMERICO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 65 anos de idade, residente em Maceió - AL e de MARIA ELIAS DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Maceió - AL. Divorciada de JOÃO 
BATISTA ALVES DA SILVA, conforme sentença datada 26/11/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 25ºVara Cível 
de Maceió/AL, nos autos proc. de nº00000613-80.2009.8.02.0001. 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 Códi-
go Civil Brasileiro: CÉLIO RIBEIRO DA SILVA e VIVIANE LANES MOREIRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 6210411 - SSP/PE, CPF n.º 04396525451, com 32 anos de idade, 
natural de Flores - PE (Flores-PE  Livro nº 04, fls. nº 210vº, Termo nº 804), nascido no dia trinta e um de 
agosto de mil novecentos e oitenta e dois (31/08/1982), residente na Rua Caminho São Jorge, 37, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, filho de ALCIDES RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
66 anos de idade, residente em Flores - PE e de ANTONIA FRANCISCA DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 57 anos de idade, residente em Flores - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, bilheteira, RG n.º 46017950 - SSP/SP, CPF n.º 38907439869, com 25 anos de idade, natural 
de Divino - MG (Divino-MG  Livro nº 03, fls. nº 51, Termo nº 1394), nascida no dia vinte e três de junho 
de mil novecentos e oitenta e nove (23/06/1989), residente na Rua Caminho São Jorge, 37, Vila dos Pes-
cadores, Cubatão - SP, filha de RAIMUNDO ALVES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SOLANGE MEDEIROS LANES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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: ARMANDO LUIZ DA SILVA e ELVIRA MARIA DA ROCHA NETA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 581765011 - SSP/SP, CPF n.º 77890850425, com 50 anos de idade, 
natural de Macaiba - RN (Parnamirim-RN  Livro nº 27, fls. nº 282, Termo nº 6903), nascido no dia trinta de 
maio de mil novecentos e sessenta e quatro (30/05/1964), residente na Rua Miguel Couto, 1248, Vila Cou-
to, Cubatão - SP, filho de JOSÉ LUÍZ DA SILVA, falecido há 3 anos e de ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, 
falecida há 2 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 581764614 
- SSP/SP, CPF n.º 33742090410, com 50 anos de idade, natural de Natal - RN (Natal - RN  Livro nº 1, fls. nº 
4, Termo nº 7), nascida no dia seis de maio de mil novecentos e sessenta e quatro (06/05/1964), residente 
na Rua Miguel Couto, 1248, Vila Couto, Cubatão - SP, filha de ANTONIO DA ROCHA FILHO, falecido há 10 
anos e de ESTELITA BARBOSA DA ROCHA, falecida há 6 anos. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 Ci-
vil Brasileiro: ANDERSON ANGELO DE LIMA e SUELEN MONIQUE MENEZES LUIZ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado mecanico, RG n.º 45863486 - SSP/SP, CPF n.º 31419339877, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 89, fls. nº 303, Termo nº 17823), nasci-
do no dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta e dois (23/07/1982), residente na Rua dos Cra-
vos, 371, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de ALDIR ADELINO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, mecanico 
ajustador, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LENI DA COSTA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 46018362X - SSP/SP, CPF n.º 37189485830, com 26 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 129, fls. nº 187, Termo nº 33625), nascida no dia vinte e um de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e oito (21/07/1988), residente na Rua dos Cravos, 371, casa 1, Vila Natal, 
Cubatão - SP, filha de ELIAS DE MORAIS LUIZ, de nacionalidade brasileira, segurança, com 52 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA MENEZES LUIZ, de nacionalidade brasileira, comer-
ciante, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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: JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO e ANDRESSA DE LIMA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 460165677 - SSP/SP, CPF n.º 39412655800, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de julho de mil novecentos e oitenta 
e oito (02/07/1988), residente na Rua dos Cravos, 371, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOÃO MACÊ-
DO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de CLAUDINETE MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 489963298 - SSP/SP, CPF n.º 43743562820, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nasci-
da no dia doze de março de mil novecentos e noventa e três (12/03/1993), residente na Rua dos Cravos, 
371, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de ALDIR ADELINO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, mecânico ajus-
tador, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LENI DA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 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 Ci-
vil Brasileiro: LAILSON FERREIRA MENDES e RENATA RODRIGUES DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 58122551X - SSP/SP, CPF n.º 60144434369, com 25 anos 
de idade, natural de Miranda do Norte - MA (Miranda do Norte-MA  Livro nº 04, fls. nº 188, Termo nº 2748), 
nascido no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa (14/04/1990), residente na Rua das Palmas, 
152, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de RAIMUNDO NONATO MENDES, de nacionalidade brasileira, lavrador, 
com 47 anos de idade, residente em Miranda do Norte - MA e de MARIA DAS DORES FERREIRA MENDES, 
falecida há 17 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 40497921X 
- SSP/SP, CPF n.º 42351518861, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de janei-
ro de mil novecentos e noventa e quatro (12/01/1994), residente na Rua das Palmas, 152, Vila Natal, Cuba-
tão - SP, filha de CARLOS PEROAES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de DEISE RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
limpeza, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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: MARCOS DAVI MONSON COSTA e FABIANA PACHECO TEIXEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 45054179 - SSP/SP, CPF n.º 37519524892, com 26 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e oito (18/06/1988), 
residente na Rua Uruguai, 189, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de ADALBERTO COSTA, de nacionalida-
de brasileira, eletricista, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CELIA SEREBANDO MON-
SON, de nacionalidade brasileira, diarista, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de serviços gerais, RG n.º 342487875 - SSP/SP, CPF n.º 
36496546878, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de agosto de mil 
novecentos e oitenta e um (31/08/1981), residente na Rua das Rosas, 211, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de 
MANOEL TEIXEIRA NETO, de nacionalidade brasileira, soldador, com 62 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de EDITE PACHECO TEIXEIRA, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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: MARCIO DONIZETI DE OLIVEIRA e MARIA CICERA PAULINO DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 18064381 - SSP/SP, CPF n.º 06923945836, com 49 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 30, fls. nº 5, Termo nº 22090), nascido no dia seis de junho de 
mil novecentos e sessenta e cinco (06/06/1965), residente na Rua Vicente Latrova, 90, bl. C, aptº21, Bolsão 7, 
Cubatão - SP, filho de GERALDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de TERESINHA CELESTE DE OLIVEIRA, falecida há 14 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 283631429 - SSP/SP, CPF n.º 27505581821, com 40 anos 
de idade, natural de Marechal Deodoro - AL (Barra de São Miguel-AL  Livro nº A, fls. nº 168, Termo nº 462), 
nascida no dia doze de julho de mil novecentos e setenta e quatro (12/07/1974), residente na Rua Vicente 
Latrova, 90, bl. C, aptº21, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha de MARGARIDA PAULINO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Maceió - AL. 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: ADEILDO MANOEL ROSA e MARIA MADALENA IVO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, moleiro, RG n.º 422457309 - SSP/SP, CPF n.º 32916097864, com 32 anos de idade, natural 
de Pariquera-Açu - SP (Juquiá  Livro nº 25, fls. nº 236, Termo nº 22740), nascido no dia dezoito de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e três (18/01/1983), residente na Rua 13, 13, Bolsão Oito, Cubatão - SP, filho de HILDO DA 
CRUZ ROSA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 53 anos de idade, residente em Juquiá - SP e de LIDIA 
FELICIANO MANOEL ROSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Juquiá - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 439228311 - SSP/SP, com 27 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de maio de mil novecentos e oitenta e sete (02/05/1987), 
residente na Rua 13, 13, Bolsão Oito, Cubatão - SP, filha de ROBERTO IVO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
soldador, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IVONETE IVO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 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 Bra-
sileiro: CLÁUDIO MONTEIRO ESPERDIÃO e DENIZIA DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 581255719 - SSP/SP, CPF n.º 03370120402, com 36 anos de idade, natural 
de Barreiros - PE (Barreiros-PE  Livro nº 7, fls. nº 297, Termo nº 7727), nascido no dia trinta de outubro de mil 
novecentos e setenta e oito (30/10/1978), residente na Rua Santiago Garcia Diegues, 136, Vila Natal, Cubatão - 
SP, filho de JOSÉ  ESPERDIÃO, falecido há 36 anos e de MARIA MONTEIRO ESPERDIÃO, falecida há 12 anos . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 339299617 - SSP/SP, CPF n.º 31419353861, 
com 36 anos de idade, natural de Gararu - SE (Gararu-SE  Livro nº 2, fls. nº 201, Termo nº 455), nascida no dia 
vinte e três de julho de mil novecentos e setenta e oito (23/07/1978), residente na Rua Santiago Garcia Die-
gues, 136, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de DIMAS SILVA, de nacionalidade brasileira, borracheiro, com 56 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA MARIA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, auxi-
liar 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, 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: LUCIANO DIAS DOS SANTOS e MAGNA DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, caminhoneiro, RG n.º 1272937364 - SSP/BA, CPF n.º 32514632846, com 29 anos de idade, 
natural de Aracatu - BA (Aracatu-BA  Livro nº 34, fls. nº 203, Termo nº 10416), nascido no dia vinte e um de abril 
de mil novecentos e oitenta e cinco (21/04/1985), residente na Rua Renato Rangel Vilela, 66, Padre Manoel da 
Nóbrega, Cubatão - SP, filho de IDELFONSO JOAQUIM DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
com 61 anos de idade, residente em Aracatu - BA e de ANESIA DA SILVA DIAS, de nacionalidade brasileira, co-
merciante, com 62 anos de idade, residente em Aracatu - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, tecnica de laboratório, RG n.º 1323910310 - SSP/BA, CPF n.º 01742557562, com 30 anos de idade, 
natural de Aracatu - BA (Aracatu-BA  Livro nº 31, fls. nº 18, Termo nº 6074), nascida no dia nove de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (09/01/1985), residente na Rua Renato Rangel Vilela, 66, Padre Manoel da 
Nóbrega, Cubatão - SP, filha de VALTAREIDE JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 62 anos 
de idade, residente em Aracatu - BA e de NEUZA ROSA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, agente 
comunitaria, com 60 anos de idade, residente em Aracatu - 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, 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 Ci-
vil Brasileiro: ENÉAS LOPES DA SILVA e MICHELI JULIANA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, técnólogo em redes, RG n.º 271613889 - SSP/SP, CPF n.º 27409714867, com 37 
anos de idade, natural de Londrina - PR, nascido no dia nove de janeiro de mil novecentos e setenta e oito 
(09/01/1978), residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 45, Vila São José, Cubatão - SP, filho de ANTONIO 
LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de LUZIA TARBONI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SPDivorciado de Bianca Cristina de Oliveira, conforme sentença de 19/08/2008, proferida pela Juiza de 
Direito da 3ªVara de Família de Serra-ES, nos autos de nº048.07.006876-1. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 588846260 - SSP/SP, CPF n.º 06127316936, com 30 anos de idade, 
natural de Sertanópolis - PR (Sertanopolis-PR  Livro nº 68, fls. nº 188, Termo nº 2217), nascida no dia vinte 
e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (22/08/1984), residente na Rua Nossa Senhora Apa-
recida, 45, Vila São José, Cubatão - SP, filha de MARIA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 56 anos de idade, residente em Sertanópolis - PR. 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 Có-
digo Civil Brasileiro: JOSÉ ALVES CORDEIRO FILHO e SEVERINA ANA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 551883443 - SSP/SP, CPF n.º 52071260406, com 
59 anos de idade, natural de João Alfredo - PE (João Alfredo-PE  Livro nº 45, fls. nº 74, Termo nº 24601), 
nascido no dia onze de abril de mil novecentos e cinquenta e seis (11/04/1956), residente na Rua Marina 
Lourenço de Oliveira, 239, bl. 9, aptº 3, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ALVES CORDEI-
RO, falecido há 5 anos e de MARIA PEREIRA CAMPOS, falecida há 5 anos . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 395593839 - SSP/SP, CPF n.º 43385899893, com 58 anos de 
idade, natural de João Alfredo - PE (João Alfredo-PE  Livro nº 13, fls. nº 266, Termo nº 12568), nascida no 
dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e cinquenta e seis (26/12/1956), residente na Rua Marina 
Lourenço de Oliveira, 239, bl. 9, aptº 3, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de SEBASTIÃO MOURA 
DA SILVA, falecido há 20 anos e de SEVERINA ANA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 84 anos de idade, residente em João Alfredo - PE. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 Código Civil 
Brasileiro: DOUGLAS MACIEL DE LIMA e VIVIANA DE SOUSA MELO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 344484373 - SSP/SP, CPF n.º 31589182855, com 33 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia sete de setembro de mil novecentos e oitenta e um (07/09/1981), residente 
na Rua Roberto Mario Santini, 266, Bl.H3 Apto..410, Jardim Real, Cubatão - SP, filho de ERONDES NUNES DE 
LIMA, de nacionalidade brasileira, operador de guindaste, com 63 anos de idade, residente em Palhano - CE 
e de ELIZABETH PEREIRA MACIEL, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em 
Guarujá - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 421764120 
- SSP/SP, CPF n.º 33444464878, com 29 anos de idade, natural de Imperatriz - MA (Imperatriz - MA  Livro 
nº 60, fls. nº 236, Termo nº 58943), nascida no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(14/07/1985), residente na Rua Roberto Mario Santini, 266, Bl.H3 Apto.410, Jardim Real, Cubatão - SP, filha de 
BENEDITO GOMES DE MELO, falecido há 20 anos e de BERENICE DE SOUSA MELO, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 70 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.

CENTRO DE APOIO, DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADOEM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ATIVO                                                                                               PASSIVO   
CIRCULANTE                                                                                   FORNECEDORES
DISPONIVEL                                                                                     
CAIXA/BANCO           R$ 37.008,14                                              PATRIMONIO SOCIAL
ATIVO IMOBILIZADO                                                                      SUPERAVIT                         R$  39.623,14
CONVENIO SEMAS    R$    2.615,00 
TOTAL  ATIVO             R$  39.623,14                                            TOTAL PASSIVO               R$ 39.623,14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2014.
RECEITAS OPERACIONAIS                      R$  335.709,14          DESPESAS OPERACIONAIS                        R$ 298.843,90
SUB PREF MUNIC  CUBATÃO CMDCA  R$  155.400,00          SUB PREF MUNIC CUBATÃO CMDCA      R$ 119.573,15  
DOAÇÕES PESSOA FISICA                      R$    17.164,02          DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   R$    16.171,77
SUBVENÇÃO F.M.A.S.                            R$ 103.145,12           SUBVENÇÃO F.M.A.S.                                 R$ 103.121,98
SUBVENÇÃO FEDERAL                           R$   60.000,00           SUBVENÇÃO FEDERAL                                R$   59.977,00

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2014: As demonstrações contá-
beis foram elaboradas em conformidade com a Legislação das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76) e 
sua Legislação aplicável, a este tipo de entidade, especialmente a Resolução nº877 de 18/04/2000 e 
alterações pelas Resoluções  926/2001 e 966/2003 do CFC, aplicada a entidade beneficentes de as-
sistência social (Lei Orgânica de Seguridade Social - LOAS) e ao Decreto Federal 2536 de 06/04/1998, 
resumo das principais práticas contábeis: a) Regime: a prática contábil adotada é pelo Regime de 
Caixa; b) Direitos e Obrigações: Os direitos da Entidade estão de conformidade com seus efetivos 
valores, conhecidos e calculáveis em reais: c) Recebimentos: Os recebimentos da entidade são apu-
rados através de comprovantes de recebimento, entre eles, aviso bancário e recibos; d) Doações 
recebidas por Pessoa Física, no ano de 2014, no total de R$ 17.164,02 (dezessete mil, cento e ses-
senta quatro reais a e dois reais); provenientes de subvenções Municipais C.M.D.C.A. R$ 155.400,00 
(Cento e cinquenta cinco e quatrocentos reais); provenientes de subvenções F.M.A.S. R$ 103.145,12 
(cento e três mil cento quarenta e cinco reais e doze centavos); provenientes de subvenção Federal 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

SEVERINO ELENO M. CORREIA                         ANDREA VITOR BEZERRA                           MARISA MUNIZ ALVAREZ
RG 15.209.407-4                                                 RG 27.661.217-6                                          CPF 070.217.578-16
PRESIDENTE                                          TESOUREIRO                                                 CRC/SP 1SP164238/O-5

CONSELHEIROS FISCAIS:
DAVI ALISSON DE OLIVEIRA                              ALEXSANDRO JOSÉ DA SILVA                     MARIA DE LOURDES A. SANTOS
RG 33.085.746-0                     RG 33.173500-3              RG 15.291.875

Av. Pedro José Cardoso – 267 – 1º andar –  Centro – Cubatão – CEP: 11.510-100
Tel.: (013) 3362-5330/3362-5331 – Email: cadeq@ibest.com.br

        CNPJ: 05.154.768/0001-33   
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