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Prefeitura quer modelo UPA 
Casqueiro no PS Central 

Homenagem a PMs 

Reformulada, 
Igreja do Casqueiro
encanta fiéis 

02

03

O aumento da pro-
cura e a aprovação 
popular fizeram o go-
verno municipal acele-
rar as tratativas com o 
Governo Federal para 
transformar o P.S Cen-
tral em uma nova UPA. 
Desde que foi inau-
gurada, em janeiro, a 
unidade triplicou o nú-
mero de atendimentos, 

Foram entregues 
‘Láureas’ a profissionais 
de destaque. Cerimô-
nia também lembrou 

PM morto em serviço e 
professoras do Nóbre-
ga, vítimas de acidente 
fatal na Imigrantes.

atingindo atuais 6.600 
pacientes/mês. De 
acordo com Adilson 
Rocha, um dos mo-
tivos do aumento é a 
constante melhora na 
estrutura, humaniza-
ção do atendimento e 
incorporação de novos 
serviços, como labora-
tório próprio e emer-
gência odontológica.

Mc Donald´s em ritmo acelerado

Em visita técnica às 
obras, acompanhado de 
autoridades municipais, 
empresário reafirma a 
previsão de entrega para 
julho. Mais de 300 se ca-
dastraram no PAT; mão 
de obra será toda cuba-
tense

Totalmente reforma-
da, a paróquia São Judas 
Tadeu oferece “mais con-

forto e paz interior para 
os momentos de encon-
tro com o Senhor”

Entrevista

Deputado Paulo Corrêa Jr 
fala dos primeiros avanços

Fatos e Tendências
Criança bonita; não falta pai

Se for aprovado projeto pode 
injetar R$ 600 mil em Cubatão

Articulações seguem a todo 
vapor no governo

Costa Muniz quer Sociedade de 
Melhoramentos de volta

Queixão ensina como é que se 
faz parceria

02

Mesa Redonda na 
Associação dos 
Engenheiros
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Chegou para finalizar

Correção histórica

Eu também ajudei

Fio da meada

Hora de recadastrar

FATOS E TENDÊNCIAS    

 Pelas mãos do 
deputado Paulo Corrêa 
Júnior (PEN), Cubatão 
deixou de ser o patinho 
feio da história e agora 
encabeça a lista das ci-
dades que correm atrás 
da verba Dade. 
Há quase duas décadas 
a cidade pleiteia entrar 
no grupo das estâncias. 
Depois de idas e vindas, 
e de muita pressão vela-
da, por parte dos muni-
cípios que já recebem a 
não querem vê-la mais 
dividida,o governador 
sancionou a lei que abre 
caminho para novas en-
tradas. 

 Se for aprovado 
e sancionado, o projeto 
do deputado vai injetar 
até R$ 600 mil ao ano no 
orçamento de Cubatão. 
A verba pode ser usada 
na melhoria de infraes-
trutura turística e até na 
recuperação e conser-
vação de patrimônios 
históricos e naturais. 
Entre as 140 cidades 
que se enquadram na 
nova definição de Mu-
nicípio de Interesse 
Turístico (MIT), Cuba-
tão foi a primeira, alvo 
de projeto de lei para 
se adequar às regras.

 Não é de hoje 
que a inclusão da cida-
de na partilha da verba 
Dade está em pauta. 
Em 1997 esse foi um dos 
primeiros projetos apre-
sentados na Alesp pelo 
então deputado Luciano 
Batista. A matéria che-
gou a ser aprovada em 
comissões e no plenário.

 Servidores tem 
até o dia 30 de junho 
para realizar o reca-
dastramento para efei-
tos previdenciários. De 
acordo com a Caixa 
de Previdência o le-
vantamento é funda-
mento para a previsão 
de despesas futuras.
O processo só pode ser 
feito através do site. 
A aba para o recadas-
tramento está na pá-
gina principal do site 
(cubatao.sp.gov.br) 

 Com o mes-
mo objetivo os depu-
tados peemedebistas 
Baleia Rossi e Jorge 
Caruso aprovaram de-
creto legislativo dan-
do a Cubatão status 
de estância turística. 
O projeto foi apre-
sentado na Alesp a 
pedido do vereador 
Roxinho, também do 
PMDB, presidente, em 
2013, de Comissão Es-
pecial de Vereadores 
para tratar do assunto. 
No início da atual le-
gislatura o partido es-
teve no comando da 
Secretaria de Turis-
mo. Assim, há muitos 
pais para essa criança! 

Eu também quero

 A iniciativa es-
barrou no interesse dos 
outros deputados para 
dar o mesmo benefícios 
às suas bases. 
O problema era esta-
belecer um critério. A 
discussão se arrastou 
por anos, até chegar a 
um bom termo no ano 
passado. 

Receita do Queixão

 Questionado so-
bre o porquê da boa 
interlocução com o go-
verno, do prestígio e 
das portas abertas em 
todas as secretarias, o 
vereador não esconde: 
“Minha relação com o 
governo é recíproca. 
Sou firme na base, na 
defesa dos bons proje-
tos e das ações do Exe-
cutivo. Tenho minha in-
dependência. Contudo, 
existe a hora de discutir 
e debater. Isso é feito 
internamente. No ple-
nário e na rua meu pa-
pel é ser parceiro. Pon-
to final. Sem titubear”, 
ensina

Leite derramado

 Depois de ig-
norar as reclamações dos 
comerciantes da avenida 
Joaquim Miguel Couto, a 
CPFL resolveu se manife-
star e propôs um dedo de 
prosa. 
Não por acaso a inciativa 
ocorreu após manchete 
no Acontece. Porém, 
nada se falou sobre as 
calçadas da Vila Nova 
que continuam quebra-
das. Assim, semana que 
vem tem mais CPFL na 
capa. 

Costa Muniz

Paulo Corrêa mantém 
ritmo de campanha

entrevista

O ritmo de trabalho, 
de articulações políticas 
e a continuidade de ro-
tinas típicas de campa-
nha eleitoral explicam, 
em parte, o “lançamen-
to” da pré-candidatura a 

prefeito de Cubatão em 
2016 por parte dos corre-
ligionários do deputado 
estadual. 

Sobre a escolha de 
Cubatão para instalar 
seu escritório político na 

Colégio de líderes
Onde políticos expe-

rientes enxergaram im-
probabilidade, o depu-
tado Paulo Corrêa viu 
oportunidades. 

Foi pensando assim 
que o parlamentar  de-
cidiu disputar a eleição 
no pequeno, e até en-
tão desconhecido, PEN 
(Partido Ecológico Na-
cional).

Não satisfeito, che-
gou decidido e colocou 
seu nome à disposição 
da legenda para ocupar 

a vaga de líder na As-
sembleia. Foi eleito e é 
o atual líder do PEN.

 “O caráter de ine-
ditismo da minha indi-
cação para representar 
meu partido no colégio 
de líderes não é nada 
comparado à responsa-
bilidade do cargo. Ao 
mesmo tempo ganha-
mos mais condições de 
defender os interesses 
de toda a Região na hora 
de decidirmos o que en-
tra na pauta de votação”. 

Candidatura de prefeito 
Diante das fortes es-

peculações de que está 
se articulando para dis-
putar a prefeitura de 
Cubatão em 2016, o de-
putado garante que tudo 
não passa de sondagens 
e entusiasmo de correli-
gionários políticos. Pau-
lo Corrêa atribui o fato 
ao seu rítmo de trabalho 
na cidade.  

“Ganhamos a elei-
ção e uma semana de-
pois estávamos na feira 
de sábado e no comér-

cio do centro de Cuba-
tão, agradecendo pelo 
apoio. Desde então, 
mantivemos uma agen-
da intensa na cidade, 
abrimos o escritório e 
estamos aqui pela ter-
ceira semana consecuti-
va atendendo às pesso-
as. Falamos que ia ser 
assim e estamos hon-
rando o compromisso”.

O deputado atende 
na Rua Embaixador P. 
de Toledo às segundas, 
no período da tarde.

Região, Corrêa diz que: 
“essa é uma forma de 
reconhecer nosso cres-
cimento e votação na ci-
dade. Proporcionalmen-
te obtivemos aqui nossa 
votação mais expressi-

va, abrimos o escritório 
político e vamos ter o 
mesmo carinho na hora 
de destinar emendas, 
trazer projetos e articu-
lar ações com o governo 
do Estado”. 

Vencida eleição de outubro deputado afirma que continuou com caminhadas, visitas 

e reuniões. Agora, com pouco mais de 40 dias de mandato assume cadeira no colégio 

de líderes da Alesp e apresentou projeto de lei que pode injetar até R$ 600 mil ao 

orçamento de Cubatão com o reconhecimento como município de interesse turístico 

               Não penso em 
eleição agora. Trabalhamos 
para ganhar cada vez mais 
respeito e o reconhecimento 
das pessoas. Contudo, isso 
vai acontecer em função 
do nosso trabalho. Não é       
possível obter crescimento 
político baseado apenas em

 articulações ”
“Marcel Nobrega

Sem comando des-
de 2010, a Associação 
do Bairro quer voltar 
às atividades. Líderes e 
populares já estão arti-
culados e convocando 
moradores interessados 
em assumir a tarefa a 
montarem chapas. 

Qualquer morador 
do bairro pode partici-
par. Basta comparecer à 
sede da Sociedade fazer 
a  inscrição. O prazo vai 
até 29 de maio. Cada 
chapa precisa ter um 
presidente e um vice. 
As eleições ocorrem no 
dia 13 de junho. Deníl-
son Araújo (presidente) 
e Edilson Ferreira (vice-
-presidente) já se inscre-
veram e estão pedido 
votos. 

JORNALISTA JULIO CESAR CHAVES
Editor - MTB: 065882/SP
CRISTINA OLIVEIRA
Comercial
MARCEL NÓBREGA
Colaborador Redação
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Láureas

Cerimônia reverencia
trabalhos de PMs
Houve a entrega de medalhas a policiais de destaque

Em cerimônia à frente 
da Prefeitura de Cubatão. 
foram entregues meda-
lhas de honra ao mérito 
pessoal da PM.

Receberam láureas 
de mérito pessoal: em 5º 
grau, cabo Antonio Fer-
reira da Silva e soldado 
Rodrigo Soares Milani; 
em 4º grau, segundo-sar-
gento Eduardo Cedro 
Ferreira, terceiro-sargen-
to José Marcos dos Santos, 
cabo Waldemar Joaquim 
Pereira Júnior e soldados 
Reinaldo Paião dos San-
tos, Wellington Costa dos 
Santos, Rafael Lino de 
Campos e Jeandro Rodri-

gues de Oliveira; 3º grau, 
primeiros-tenentes Da-
niel de Oliveira Maiche e 
Celso Aparecido Bezerra; 

primeiro-sargento Edson 
dos Santos, cabos Cris-
tiane Ribeiro Cardoso e 
Sandro Ferreira da Silva, e 
soldados Anderson da Sil-
va Cerqueira e Valdemir 

dos Santos Dias; 1º grau, 
major (reserva) Paulo Fé-
lix da Silva.  

Ricardo - O soldado 

da PM Ricardo Carvalhar 
da Silva, morto em janeiro 
foi homenageado com a 
afixação de uma placa, na 
sede do 21º BPMI, na Av. 
Miguel Couto. “Cada vez 

que um policial é obriga-
do a usar sua arma para 
combater o crime, é sinal 
de que houve falha da so-
ciedade na prevenção da 
violência, de deficiências 
nas políticas voltadas para 
a educação, segurança 
pública, emprego e habi-
tação. É preciso combater 
a criminalidade inves-
tindo nas pessoas”, disse 
a prefeita, lembrando os 
momentos de tristeza que 
passou, ao lado dos fami-
liares do PM, no Hospital 
Municipal, onde o policial 
deu entrada logo após ser 
baleado ao tentar deter as-
saltantes em fuga.

O PM Ricardo, que morreu honrando a farda, também foi homenageado 

Professoras foram 
lembradas

 Houve ainda um mi-
nuto de silêncio em ho-
menagem às professoras 
da UME Padre Manoel 
da Nobrega, Zenilde de 
Jesus Ferreira e Maria 
Suely Garcia, que mor-
reram em um acidente 
de carro no Km 65 da 
Rodovia dos Imigrantes, 

em São Vicente..
 “Sempre que me per-

guntam qual o melhor 
caminho para diminuir 
a violência, digo que é 
a Educação”, justificou 
o comandante do CPI-
6, comando da PM do 
Litoral, coronel Ricardo 
Ferreira de Jesus.

Acidente - As profes-
soras Zenilde de Jesus 
Ferreira e Maria Suely 
Garcia voltavam para 
Praia Grande, quando 
um veículo no sentido 
contrario, perdeu o con-
trole e bateu de frente 
com o carro. Ambas fale-
ceram no local. 

O condutor e os pas-
sageiros do veículo sofre-
ram ferimentos leves

Luto - Na segunda-
feira, dia 11, não houve 
aula na escola municipal 
Padre Manoel da Nóbre-
ga, no Casqueiro, onde 
as professoras atuavam. 
A prefeita Marcia Rosa 
(também professora) - 
que decretou luto de três 
dias na Cidade -  fez dis-
curso emocionado, agra-
decendo a homenagem 
da PM às educadoras.

UPA Casqueiro chega a 
6.600 atendimentos mês
Avaliada com ótimo e bom por 95% dos usuários, unidade agora 
também resolve emergências odontológicas

Reflexo da grande apro-
vação popular, a UPA Cas-
queiro realizou 6.636 aten-
dimentos em abril; um 
aumento de 61,5% na pro-
cura pelos serviços médi-
cos em relação a fevereiro, 
quando atendeu 4.110 pes-
soas. A maior procura foi 
por consultas com clínicos 
gerais, 4.914; seguido por 
pediatras, 1.084; e ortope-
distas, 605. 

Pesquisa de satisfação 
revelou que 94,3% dos usu-
ários consideram ótimo e 
bom o atendimento médico. 

E 96,2%  foi o índice de óti-
mo e bom para as equipes 
de enfermagem. O admi-
nistrador, Adilson Affonso 
Rocha, apresentou o rela-
tório de gestão da Organi-
zação Social Revolução, que 
assumiu o gerenciamento da 
UPA em 26 de janeiro deste 
ano. 

Dentista - Também fo-
ram realizados 33 atendi-
mentos emergenciais no 
consultório odontológico, 
que começou a funcionar 
dia 13 de abril. “ No caso de 
dor repentina ou acidente, o 

atendimento odontológico 
está à disposição de segun-
da a sexta-feira, das 7 às 19 
horas. Todos os procedi-
mentos que antes eram re-
alizados emergencialmente 
apenas no PS Central, ago-
ra são encontrados na UPA 
Casqueiro, com exceção dos 
traumas de face”. 

Agilidade – A informati-

zação do sistema de atendi-
mento eliminou as antigas 
chapas de raios X. Agora, as 
imagens seguem diretamen-
te para o terminal de vídeo 
dos médicos que solicita-
ram o exame. Essa é umas 
das novidades apresentadas 
pela UPA Casqueiro para 
reduzir o tempo de espera 
pelo diagnóstico e início do 
tratamento. Atualmente um 

paciente gasta cerca de 5 mi-
nutos nesse processo inicial. 
“Queremos reduzir para 1 
minuto e 25 segundos. O 
grupo gestor investirá em 
capacitação e tecnologia, 
como a adoção do termô-
metro de ouvido, que afere 
a temperatura corporal em 
dois segundos”.

Com a evolução no aten-
dimento, a UPA não só ga-
rante melhor assistência aos 
moradores do Casqueiro 
e núcleos vizinhos, como 
também desafoga o PS Cen-
tral. Enquanto em fevereiro 
passaram pela unidade 150 
pessoas por dia, em março 
foram mais de 180 e, em 
abril, mais de 220. “Temos 
estrutura suficiente para re-
alizar 7 mil atendimentos 
mensais”, finaliza Adilson.

Estrutura - De complexi-
dade intermediária entre as 
Unidades Básicas de Saúde e 
as portas de urgência hospi-
talares, a UPA cubatense foi 
inaugurada em dezembro 
de 2013.

Divulgação

McDonald’s Cubatão 
inaugura em julho
Serão contratados apenas moradores 
da cidade; 300 já se cadastraram

Conforme Aconte-
ce noticiou no inicio do 
ano, o  McDonald’s será 
inaugurado em julho, 
em frente a entrada do 
Parque Anilinas, na 9 de 
Abril. O prazo, foi con-
firmado pelo franqueado 
Mário Eduardo Martins 
Junior, durante visita téc-
nica às obras. O vice-pre-
feito Donizete Tavares e 
o chefe de gabinete Fábio 
Inácio, acompanhados 
dos secretários de Obras, 
Carneiro; de Habitação, 
Silvano Lacerda; Empre-
go, Benincasa; e Manu-

tenção, Pedro Hildebran-
do. As fundações e pisos, 
do prédio principal e da 
pista de entrada do ser-
viço ‘drive-thru’ já foram 
concluídas. As paredes já 
devem estar erguidas na 
próxima semana. O Mc 
vai contratar e treinar 68 
funcionários. 300 mora-
dores de Cubatão deixa-
ram seus currículos para  
seleção, no PAT.

Ecoturismo - O em-
presário quer, por meio 
da franquia, divulgar o 
ecoturismo de Cubatão 
para todo o País

Aderbau Gama

Novos aparelhos da UTI auxiliam o trabalho. 
Equipamentos com alta tecnologia trazem mais 
conforto e segurança para os pacientes

Quando um policial é obrigado a 
usar arma para o combate, é sinal que 
a sociedade falhou na prevenção; no 

investimento nas pessoas
Marcia Rosa

Raio X
As chapas foram 

aposentadas. Ima-
gens vão direto para 

o computador do 
médico

Divulgação
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“Para Deus o nosso melhor” 

A reconstrução da Paróquia São Judas Tadeu, no Cas-
queiro, em Cubatão, encanta pelo capricho que a po-
siciona entre os templos mais sofisticados da região

A Paróquia São Judas 
Tadeu, no Jardim Cas-
queiro, é uma Casa nova. 
Em obras desde janeiro 
de 2012, a Paróquia foi 
reinaugurada em missa 
com as presenças do bis-

po Tarcisio Scaramussa e 
do emérito D. Jacyr Brai-
do. O anfitrião Padre Eni-
roque Ballerine co-cele-

brou e recebeu, além das 
autoridades eclesiásticas, 
autoridades municipais e 
cerca de 1.500 fiéis. 

Sofisticada -  Ao 
ser indagado se a sofisti-
cação e alta qualidade da 
obra era uma exigência 
específica, o padre sin-
tetizou: “Deus nos dá o 
melhor. E nós damos o 
nosso melhor para ele. 
È fruto da oração, fé, 
trabalho e suor da co-
munidade”. O prédio foi 
totalmente remodelado. 
Climatizado, obedece às 
adaptações exigidas pela 
liturgia. Novos vitrais, 

remodelação do presbi-
tério, capela do santís-
simo, amplo mezanino 
com adaptações para os 
músicos, tudo com alto 
padrão de acabamento, 
além do novo piso em 
granito. O forro, além de 
bonito é acústico antitér-
mico e anti-chamas.   
Novo desafio – Com 
o crescimento popula-
cional da região abrangi-
da pela Paróquia, o novo 
desafio assumido pelo 
padre Eniroque é conse-
guir áreas para a constru-
ção de capelas visando 
atender as comunidades. 

45 
É o número de gru-

pos de trabalho que 
atuam na Paróquia 

“
”

fruto da oração, fé, 
trabalho e suor da 
comunidade

Padre Eniroque

Capelas atendidas
Jesus Ressuscitado-Ponte Nova; S. Pedro e Paulo-
-V. pescadores; N. S. Aparecida- J. Caraguatá; Mãe 
Igreja – J N República; Frei Galvão – Hospital Mu-
nicipal. Comunidades:  Sagrada Família – P. São 
Luiz; João Paulo ll – Bolsão 7; São Marcos – Conj. 
Imigrantes/Jardim Real

Missas
Todos os dias às 18h

Domingos 8, 10 e 18h

Divulgação
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                     LIGUE: 3361-5212

Engenheiros em Mesa Redonda
Crea/SP

A Associação dos 
Engenheiros e Arquite-
tos de Cubatão promo-
veu Mesa Redonda com 
palestras. O engº Tony 
Menezes, conselheiro e 
membro da Comissão 
de Relações Públicas do 
CREA-SP falou sobre o 
“Sistema Confea/CREA 
- finalidade”; o eng° Ar-
thur Ferreira, vice-presi-
dente da Associação de 
Engenheiros e Arquitetos 
de Guarujá e membro da 
Comissão mista do CRE-
A-SP& Corpo de Bom-
beiros abordou “Medidas 
de proteção contra in-
cêndio”; e o Eng° Mário 
Bodon, coordenador do 
grupo de trabalho sobre 
acervo técnico e ART do 
CREA-SP, explanou so-

bre “ART-preenchimen-
to”.  Acompanharam os 
palestrantes, na compo-
sição da mesa, os enge-
nheiros Nízio Cabral vi-
ce-presidente CREA-SP 
e coordenador da UAL-
P-União das Associações 
de Engenheiros e Arqui-
tetos do Litoral; Marcos 
Teixeira, gerente regional 
do CREA-SP na Baixada; 
e o engº Célio Lacerda, 
presidente da Associa-
ção em Cubatão. “Foi 
um evento importante 
para a classe e que alcan-
çou o objetivo proposto. 
A participação de todos 
foi fundamental para o 
debate e o saneamento 
de dúvidas sobre temas 
de grande importância 
para a categoria. Fiquei 

bastante satisfeito tam-
bém com o desempenho 
dos integrantes da mesa, 
pois demonstraram ex-
periência, bagagem e co-
nhecimento sobre os res-

pectivos temas. Todos os 
questionamentos tiveram 
respostas esclarecedoras, 
elegantes e embasadas na 
legislação”, comemorou 
Célio Lacerda.

Presidente da AEAC, Célio Lacerda recpecionou autoridades classistas e convidados 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARLON GOMES OLIVEIRA e SELMA LIMA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 344487374 - SSP/SP, CPF n.º 61790249520, com 44 anos 
de idade, natural de Ipirá - BA (Ipirá-BA  Livro nº 58, fls. nº 255, Termo nº 73630), nascido no dia vinte de 
janeiro de mil novecentos e setenta e um (20/01/1971), residente na Rua Santa Julia, 431, Vila dos Pes-
cadores, Cubatão - SP, filho de ODILON MENDES OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
75 anos de idade, residente em Itaberaba - BA e de MARIA FERREIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 69 anos de idade, residente em Itaberaba - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, agente de saúde, RG n.º 186497064 - SSP/SP, CPF n.º 13054639860, com 50 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de julho de mil novecentos e sessenta e quatro 
(15/07/1964), residente na Rua Santa Julia, 431, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de JOSÉ LIMA 
DOS SANTOS, falecido há 40 anos e de MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de José Roberto da Silva, 
conforme sentença de 25/11/2013, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara do Foro de Cubatão-
-SP, nos autos de nº 0003163-51.2013.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: WILLIANS SOUZA MOTA e CRISTIANE MONTEIRO PINTO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 406277485 - SSP/SP, CPF n.º 32342273819, com 31 
anos de idade, natural de Praia Grande - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 12, fls. nº 265, Termo nº 12265), 
nascido no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (01/01/1984), residente na 
Rua Ver.Benedito Lima dos Santos, 50, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, filho de ADEMAR CAMPOS 
MOTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de idade, residente em Praia Grande - SP 
e de EDITE SOUZA MOTA, falecida há 04 meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, cabeleireira, RG n.º 54041596 - SSP/MA, CPF n.º 81121750397, com 36 anos de idade, natural 
de Cururupu - MA (Cururupu-MA  Livro nº 126, fls. nº 130, Termo nº 38278), nascida no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (12/02/1979), residente na Rua Ver.Benedito Lima dos 
Santos, 50, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, filha de EDMILSON CORDEIRO PINTO, de nacionalidade 
brasileira, ferreiro, com 57 anos de idade, residente em São Luiz - MA e de MARIA DE LOURDES MON-
TEIRO PINTO, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 54 anos de idade, residente na Rua Ver.
Benedito Lima dos Santos, 50, em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de 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: EGUINALDO GABRIEL DA SILVA SOLEDADE e HELEN VIVIANE BEZERRA LEITE. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, refratarista, RG n.º 48936389 - SSP/SP, CPF n.º 
41223520889, com 22 anos de idade, natural de Santana de Ipanema - AL, nascido no dia vinte e 
cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e três (25/01/1993), residente na Travessa São Jorge, 
3028, Sitio Novo, Cubatão - SP, filho de EDINALDO GABRIEL DA SOLEDADE, de nacionalidade brasi-
leira, pedreiro, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HILDA SOARES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 42936277 - SSP/SP, CPF n.º 43303606838, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de outubro de mil novecen-
tos e noventa e quatro (18/10/1994), residente na Rua Santa Filomena, 76, Sitio Novo, Cubatão - SP, 
filha de SEBASTIÃO CABRAL LEITE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANTONIA BEZERRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 05 de maio 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: MILTON NOGUEIRA DA SILVA NETO e VICTÓRIA CAJÉ DE FREITAS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, RG n.º 48595431X - SSP/SP, CPF n.º 
34556202809, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de julho de mil 
novecentos e noventa e um (29/07/1991), residente na Rua Belarmino do Amaral, 634, Jardim São Fran-
cisco, Cubatão - SP, filho de MILTON NOGUEIRA DA SILVA FILHO, falecido há 10 anos e de JUCELIA CARU-
LINDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 40 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 49655945X - SSP/SP, 
CPF n.º 44646303833, com 20 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 293, 
fls. nº 200vº, Termo nº 108795), nascida no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(18/10/1994), residente na Rua Belarmino do Amaral, 634, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, filha de 
ROBERTO ARRAES DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 44 anos de idade, residente 
em São Vicente - SP e de LUCINEIDE CAJÉ DOS SANTOS FREITAS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 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: JOSÉ RONALDO PALMEIRA DA SILVA e TAMIRYS ALYNE DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 565217707 - SSP/SP, com 30 
anos de idade, natural de Boca da Mata - AL (Boca da Mata-AL  Livro nº 15, fls. nº 425, Termo nº 
17499), nascido no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e cinco (17/03/1985), resi-
dente na Rua Caminho Principal, 46, Vila Noel, Cubatão - SP, filho de JOÃO ALVES DA SILVA, faleci-
do há 3 anos e de DOLORES PALMEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 
anos de idade, residente em Pilar - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 420722427 - SSP/SP, CPF n.º 43457785813, com 21 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 163, fls. nº 388, Termo nº 47358), nascida no dia oito de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e quatro (08/02/1994), residente na Rua Caminho Principal, 46, Vila 
Noel, Cubatão - SP, filha de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 38 
anos de idade, residente em Cubatão - SP.  Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de maio 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: RAFAEL DAMA DOS SANTOS e CARLA TEIXEIRA BERNARDES DE OLIVEIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 47310470 - SSP/SP, CPF n.º 
37880073892, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 141, fls. nº 
3, Termo nº 86022), nascido no dia cinco de julho de mil novecentos e noventa (05/07/1990), residente 
na Rua 7, 75 A, Fabril, Cubatão - SP, filho de GERDO PINHEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
eletricista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IVONICE DAMA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 42777989 - SSP/SP, CPF n.º 
41489579800, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 165, fls. nº 25, Termo 
nº 47791), nascida no dia vinte e três de maio de mil novecentos e noventa e quatro (23/05/1994), 
residente na Av. Nações Unidas, 940, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de CARLOS ALBERTO BERNARDES 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de IVANETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, 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, 06 de maio 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: THIAGO LIMA DE MELO e LYGIA CORDEL REIS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, analista ambiental, RG n.º 34961869 - SSP/SP, CPF n.º 30184335809, com 
33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos 
e oitenta e um (26/11/1981), residente na Rua Dom Pedro I, 40, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de 
OSCAR DE MELO FILHO, falecido há 11 anos e de NADIA MARIA LIMA DE MELO, falecida há 15 anos 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista de RH, RG n.º 421760503 - SSP/
SP, CPF n.º 22864455838, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 111, fls. nº 59, Termo nº 67613), nascida no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e sete 
(30/03/1987), residente na Rua Dom Pedro II, 454, ap 1, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOÃO BATISTA 
REIS FILHO, falecido há 11 anos e de LUCIANE CORDEL REIS, de nacionalidade brasileira, professora, 
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, 06 de maio 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: THIAGO SANTANA DA SILVA e TAÍS SILVA RABELO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 330854677 - SSP/SP, CPF n.º 37154584882, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de março de mil novecentos e 
noventa e um (26/03/1991), residente na Av. Manoel dos Santos Mesquita, 454, Vale Verde, Cubatão 
- SP, filho de GILDO COSME DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA NEUZA SANTANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, aux. administrativa, RG n.º 486033570 - SSP/SP, CPF n.º 40705905870, com 22 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(12/06/1992), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 100, Ap 11A, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de 
JAHILTON RABELO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 49 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de JOSEMIR SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 
45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 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: WILME BELO DA SILVA e SUELEN MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 490118926 - SSP/SP, CPF n.º 08496116441, com 
23 anos de idade, natural de Catende - PE (Catende - PE  Livro nº 2-J, fls. nº 54, Termo nº 20540), 
nascido no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e um (07/08/1991), residente na Ro-
dovia Conego Domenico Rangoni, KM 65, nº97, Mantiqueira, Cubatão - SP, filho de ANTÔNIO BÉLO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 60 anos de idade, residente em Catende - PE 
e de MARLUCE MARIA DA SILVA LEITE, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 47 anos de ida-
de, residente em Catende - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, adminis-
tradora, RG n.º 421907861 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de Osasco - SP, nascida no dia 
vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (22/09/1994), residente na Rodo-
via Conego Domenico Rangoni, KM 65, nº97, Mantiqueira, Cubatão - SP, filha de JOSÉ ARMANDO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ELIZANDRA MARIA FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 40 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de 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: FELIX DORIA DE MATOS NETO e THAIS DOS ANJOS BARROSO DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 348971151 - SSP/SP, com 34 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 78, fls. nº 178, Termo nº 13320), nascido no dia 
oito de março de mil novecentos e oitenta e um (08/03/1981), residente na Rua Dom Pedro II, 660, 
Vila Nova, Cubatão - SP, filho de MARCOS SILVESTRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carteiro, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADELAIDE DORIA DE MATOS, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar administrativa, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 44167334X - SSP/SP, CPF n.º 36480662857, 
com 29 anos de idade, natural de Guarujá - SP (Guarujá-SP  Livro nº 27, fls. nº 158, Termo nº 22228), 
nascida no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (25/12/1985), resi-
dente na Rua Dom Pedro II, 660, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de MARIO BARROSO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, chefe administrativo, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de IRACEMA DOS ANJOS BARROSO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, telefonista, com 55 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de maio 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: GENIVAL EVANGELISTA e JOSIANE PEREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 283008635 - SSP/SP, CPF n.º 25112450860, com 38 
anos de idade, natural de São Cristovão - SE (São Cristovão-SE  Livro nº 09, fls. nº 30, Termo nº 9643), 
nascido no dia dezesseis de junho de mil novecentos e setenta e seis (16/06/1976), residente na Av. 
Ferroviária I, 2818, Caminho São Jorge, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de MARIA LUZINETE 
EVANGELISTA, falecida há 13 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de 
serviços gerais, RG n.º 287955023 - SSP/SP, CPF n.º 27803796850, com 38 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia quatro de agosto de mil novecentos e setenta e seis (04/08/1976), resi-
dente na Av. Ferroviária I, 2818, Caminho São Jorge, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 59 anos de idade, residente em 
São Vicente - SP e de MARIA DA SOLEDADE CABRAL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, gari, 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, 08 de maio 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: FLORISVALDO SOUZA REIS e TÂNIA DA SILVA BARBOSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 279767237 - SSP/SP, CPF n.º 44166290525, com 57 
anos de idade, natural de Jacobina - BA (Jacobina-BA  Livro nº 44, fls. nº 205, Termo nº 33405), nascido 
no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e oito (01/02/1958), residente na Rua José 
de Pinho, 283, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JUSCELINO SOUZA RODRIGUES, falecido há 20 anos 
e de LAUDELINA DOMINGOS REIS, falecida há 20 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, doméstica, RG n.º 419206954 - SSP/SP, CPF n.º 38195329861, com 33 anos de idade, na-
tural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 172, fls. nº 230, Termo nº 37251), nascida no dia 
dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e um (16/06/1981), residente na Rua José de Pinho, 
283, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de HORMEZINDO MARTINS BARBOSA, falecido há 03 anos e de 
BENEDITA RIBEIRO DA SILVA, falecida há 03 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 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: ILTON LIMA DE ARRUDA e THAIS HELENA DA SILVA BARBOSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 37172112 - SSP/SP, CPF n.º 33400794805, com 
30 anos de idade, natural de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº 14, fls. nº 287, Termo nº 17251), 
nascido no dia dez de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (10/11/1984), residente na 
Rua José de Castro, 634, fundos, Jd.Caraguatá, Cubatão - SP, filho de SEBASTIÃO FRANCISCO  DE AR-
RUDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Surubim - PE e 
de SEBASTIANA JOSEFA LIMA DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 61 anos de 
idade, residente em Surubim - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 41920512 - SSP/SP, CPF n.º 35237098819, com 30 anos de idade, natural de Santos - SP (San-
tos - 2º Subdistrito  Livro nº 214, fls. nº 10, Termo nº 61839), nascida no dia vinte e nove de setembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (29/09/1984), residente na Rua José de Castro, 634, fundos, 
Jd.Caraguatá, Cubatão - SP, filha de HORMEZINDO MARTINS BARBOSA, falecido há 02 anos e de BE-
NEDITA RIBEIRO DA SILVA, falecida há 03 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 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: WADSON DA SILVA GOMES e ELAINE MENDONÇA DE OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em manutenção e automação, RG n.º 
33434344 - SSP/SP, CPF n.º 33519003848, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia oito de junho de mil novecentos e oitenta e oito (08/06/1988), residente na Rua 17 de Ou-
tubro, 32, Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de VALDEMAR DA ANUNCIAÇÃO GOMES, falecido 
há 15 anos e de ZULEIDE ANA DA SILVA GOMES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
agente administrativa, RG n.º 44396259 - SSP/SP, CPF n.º 37023660836, com 27 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(24/01/1988), residente na Rua das Azaléias, 263, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de ALMIR FERREIRA 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 64 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA DE LOURDES MENDONÇA DE OLIVEIRA, 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, 09 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: ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA e RIELEN NEVES OLIVEIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de segurança, RG n.º 43743710 - SSP/SP, CPF 
n.º 42861905875, com 20 anos de idade, natural de Serra Talhada - PE (Flores-PE  Livro nº 68, fls. 
nº 294, Termo nº 17576), nascido no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (27/09/1994), residente na Av.Cruzeiro do Sul, 176, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de ANTO-
NIO JURANDI GONÇALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de CLAUDENEIDE FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 391428196 - SSP/SP, com 17 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e sete 
(14/11/1997), residente na Rua Caminho dos Proença, 970, Pilões, Cubatão - SP, filha de JOSÉ BASI-
LIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, técnico de segurança, com 52 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de MARIA EDILEUZA NEVES OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de 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: ÉMERSON JORGE DA SILVA e SABRINA CARVALHO DA COSTA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 42439579 - SSP/SP, CPF n.º 34494052841, com 
29 anos de idade, natural de São Caetano do Sul - SP (São Caetano do Sul-SP  Livro nº 63, fls. nº 89, Ter-
mo nº 74222), nascido no dia quinze de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (15/11/1985), 
residente na Rua Nelson Nunes de Azevedo, 105, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, filho de LAUDEMIRO 
JORGE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, impermeabilizador, com 64 anos de idade, residente em 
Praia Grande - SP e de ELIZABETE ROSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de 
idade, residente em Sertânia - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operado-
ra de pá carregadeira, RG n.º 437589055 - SSP/SP, CPF n.º 37000992824, com 27 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e oito (29/03/1988), 
residente na Rua Nelson Nunes de Azevedo, 105, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, filha de ANTONIO VIEI-
RA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, chefe de manutenção, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO, 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, 11 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: DANIEL SOUZA LIMA e DANIELA APARECIDA LOPES LAGE. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de manutenção mecânica, RG n.º 35147548 
- SSP/SP, CPF n.º 29932772860, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 81, fls. nº 101, Termo nº 14437), nascido no dia dezessete de julho de mil novecentos e oiten-
ta e um (17/07/1981), residente na Praça Miquelina Domingues, 94, Vila Nova, Cubatão - SP, filho 
de JOSÉ ANTONIO DE LIMA, falecido há 8 anos e de SILENE SOUZA LIMA, de nacionalidade brasilei-
ra, professora, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 329167248 - SSP/SP, CPF n.º 30416052878, com 34 anos 
de idade, natural de Guarujá - SP (Guarujá  Livro nº 9, fls. nº 22, Termo nº 10035), nascida no dia 
vinte e nove de novembro de mil novecentos e oitenta (29/11/1980), residente na Praça Mique-
lina Domingues, 94, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO CONSTANTINO LAGE FERRO, fa-
lecido há 5 anos e de DORA LOPES DOS SANTOS LAGE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 
anos de idade, residente em Guarujá - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de maio 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 Civil 
Brasileiro: HELIO BENEDITO DOS SANTOS e GERALDA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúvo, almoxarife, RG n.º 11735773X - SSP/SP, CPF n.º 73162230810, com 61 anos de idade, natural 
de Mairiporã - SP, nascido no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e cinquenta e três (23/12/1953), 
residente na Rua Padre Primo Maria Vieira, 219, fundos, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, filho de LIDIO SI-
QUEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 38 anos e de ANTONIA RIZ PONCIANO, de nacio-
nalidade brasileira, falecida há 11 anosViúvo de Marli Pereira dos Santos, falecida aos 08/05/2012, conforme 
certidão de óbito lavrada no cartório do 2º subd. de Liberdade, São Paulo-SP, sob o nº194211, fls.250, do Livro 
C-324.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 99161084 - SSP/SP, CPF 
n.º 00514681829, com 58 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de fevereiro de mil 
novecentos e cinquenta e sete (01/02/1957), residente na Rua Padre Primo Maria Vieira, 219, fundos, Jardim 
São Francisco, Cubatão - SP, filha de MARIA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 30 anos
Divorciada de Airton de Melo dos Santos, conforme sentença datada de 14/12/1994, proferida pelo Juí-
zo de Direito da 1ª Vara desta Comarca, proc.nº448/94. 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: ADRIANO FERNANDES DE BRITO e VERA LUCIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 543189351 - SSP/SP, CPF n.º 01084442442, com 38 anos de idade, natural 
de Areia Branca - RN (Areia Branca-RN  Livro nº 45, fls. nº 06, Termo nº 2248), nascido no dia trinta de outubro 
de mil novecentos e setenta e seis (30/10/1976), residente na Rua Portugal, 1215, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, filho de PEDRO FERNANDES DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, 
residente em Alto do Rodrigues - RN e de MARIA OLIVIA BRITO DE MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 57 anos de idade, residente em Areia Branca - RN . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 363495794 - SSP/SP, CPF n.º 33221519800, com 35 anos de idade, natural de Escada 
- PE (Escada -PE  Livro nº 18, fls. nº 107, Termo nº 20019), nascida no dia dezoito de abril de mil novecentos 
e oitenta (18/04/1980), residente na Rua Portugal, 1215, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de GERCINO 
PAULO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em Escada - PE 
e de MARIA SEVERINA DAS GRAÇAS, 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, 24 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 Brasi-
leiro: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS e ADRIANA OLIVEIRA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, manobreiro, RG n.º 477668495 - SSP/SP, CPF n.º 37544990842, com 26 anos de idade, 
natural de Campinas - SP, nascido no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e oito (27/06/1988), 
residente na Rua Firmino Otto Stok, 208, Jardim das Industrias, Cubatão - SP, filho de CLAUDIO FELIX DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SELMA RODRIGUES 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Priscila da Silva Araujo, conforme sentença datada de 14/05/2014, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª 
Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de N° 0000015-95.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, RG n.º 1215146337 - SSP/BA, CPF n.º 03557230503, com 29 anos de idade, natural 
de Itambé - BA (Católezinho-BA  Livro nº 8, fls. nº 397, Termo nº 2626), nascida no dia dezenove de agosto de 
mil novecentos e oitenta e cinco (19/08/1985), residente na Rua Firmino Otto Stok, 208, Jardim das Industrias, 
Cubatão - SP, filha de ARLITO DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentados, com 62 anos de idade, 
residente em Vitória da Conquista - BA e de NARAILDE OLIVEIRA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 60 anos de idade, residente em Vitória da Conquista - 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, 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: VALMIR BELO DA SILVA e VALDICÉA DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 264290665 - SSP/SP, CPF n.º 26215368830, com 39 anos 
de idade, natural de Caruaru - PE (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 474, fls. nº 181, Termo nº 223052), nas-
cido no dia nove de maio de mil novecentos e setenta e cinco (09/05/1975), residente na Rua Rio de Janei-
ro, 985, fundos, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de VALDOMIRO BELO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 65 anos de idade, residente em Caruaru - PE e de MARIA ALTINA LOPES, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 76 anos de idade, residente em Caruaru - PE . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, agente de organização escolar, RG n.º 238791099 - SSP/SP, CPF n.º 13242623894, 
com 41 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo-SP  Livro nº 33, fls. nº 296, Termo nº 37705), 
nascida no dia doze de maio de mil novecentos e setenta e três (12/05/1973), residente na Rua Rio de Ja-
neiro, 985, fundos, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ VICENTE DA SILVA, falecido há 4  anos e de MA-
RIANA AMARO DOS SANTOS SILVA, falecida há 32 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, 28 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: RISOMARIO ALVES MONTEIRO e MÁRCIA HELENA DE SOUZA DOMINGOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, sub-gerente, RG n.º 4837298 - SSP/PE, CPF n.º 94804052453, com 40 anos de 
idade, natural de Gravatá - PE (Gravatá - PE  Livro nº 63, fls. nº 171, Termo nº 57993), nascido no dia dezenove 
de maio de mil novecentos e setenta e quatro (19/05/1974), residente na Rua Professora Terezinha Silva, 82, 
Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JOÃO ALVES MONTEIRO, falecido há 13 anos e de MARIA CICERA MONTEI-
RO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em Gravatá - PE . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, diarista, RG n.º 261684541 - SSP/SP, com 42 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia dois de setembro de mil novecentos e setenta e dois (02/09/1972), residente na 
Rua Professora Terezinha Silva, 82, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de GONÇALVES JOÃO DOMINGOS, falecido 
há 34 anos e de GRAÇA DE SOUZA DOMINGOS, falecida há 8 anos. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: VANDERLEI SIQUEIRA DOS SANTOS e JAMILLE DE ASSUNÇÃO SANT’ANNA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 304582621 - SSP/SP, CPF n.º 25492364839, 
com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de abril de mil novecentos e setenta e 
seis (03/04/1976), residente na Rua José Carlos Menezes da Conceição, 250, casa 11b, Bolsão 9, Cuba-
tão - SP, filho de VANDIR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de FRANCISCA SIQUEIRA DOS SANTOS, falecida há 3 anos . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 433903041 - SSP/SP, CPF n.º 22993674897, com 28 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e sete 
(05/03/1987), residente na Rua José Carlos Menezes da Conceição, 250, casa 11b, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
filha de ELOISIO DE OLIVEIRA SANT’ANNA, de nacionalidade brasileira, fiscal, com 50 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de CARMEN LUCIA MARTINS DE ASSUNÇÃO, de nacionalidade brasileira, varredo-
ra, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 14 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ALEX SANDRO DA CONCEIÇÃO e ROSEMERY SILVA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 276611998 - SSP/SP, CPF n.º 27315013830, com 
36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de agosto de mil novecentos e setenta e oito 
(02/08/1978), residente na Avenida Bandeirantes, 235, Vila São José, Cubatão - SP, filho de YONE DA CONCEI-
ÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 100622165 - SSP/PR, com 27 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (19/01/1988), residente na 
Avenida Bandeirantes, 235, Vila São José, Cubatão - SP, filha de VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO, de nacio-
nalidade brasileira, comerciante, com 53 anos de idade e de VALDENICE ROTILHO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, diarista, com 49 anos de idade, residente em Ampére - 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, 14 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: CARLOS ANDRÉ BRASILEIRO CASTRO e SIMONE DA SILVA PONTES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 568526454 - SSP/SP, CPF n.º 91845890353, com 33 anos de idade, 
natural de Guadalupe - PI (Guadalupe-PI  Livro nº 04, fls. nº 42, Termo nº 2738), nascido no dia vinte e nove de 
abril de mil novecentos e oitenta e um (29/04/1981), residente na Rua Caminho São Marcos, 125, Morro do Índio, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de DEMERVAL DE CASTRO BRASILEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 80 anos de idade, residente em Guadalupe - PI e de MARIA DOS ANJOS BRASILEIRO CASTRO, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Guadalupe - PI . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, aux. de serviços gerais, RG n.º 457027289 - SSP/SP, CPF n.º 30989861821, com 30 anos 
de idade, natural de Eldorado - SP (Itapeuna-SP  Livro nº 23, fls. nº 82, Termo nº 788), nascida no dia dezesseis 
de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (16/07/1984), residente na Rua Caminho São Marcos, 125, Morro 
do Índio, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSE NELSON DE PONTES, de nacionalidade brasileira, agricultor, 
com 50 anos de idade, residente em Eldorado - SP e de MARGARIDA MARIA DA SILVA PONTES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Eldorado - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 15 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: UILIAN DAS MERCÊS RIBEIRO e SUELEN DOS SANTOS OSÓRIO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 52911750 - SSP/SP, CPF n.º 36776552851, com 26 anos de idade, natural de 
Santa Bárbara - BA (Santa Bárbara-BA  Livro nº 11, fls. nº 71, Termo nº 12499), nascido no dia seis de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e nove (06/02/1989), residente na Rua Maria Cristina, 497, Jardim Casqueiro, Cubatão - 
SP, filho de ALMIRO DAS MERCÊS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, músico, com 65 anos de idade, residente 
em São Paulo - SP e de CLEUDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, desaparecida há 26 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de enfermagem, RG n.º 443994547 - SSP/SP, CPF n.º 35339140890, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (21/02/1985), residente na Rua Maria Cristina, 497, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de JOÃO OSÓRIO, 
de nacionalidade brasileira, eletricista, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA NOEMI SAN-
TOS OSÓRIO, de nacionalidade brasileira, manicure, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Marcos Antonio de Aguiar, conforme escritura pública lavrada aos 09/12/2012, pelo 2º Tabelião de Notas e de 
Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro n°139, pags.243/346.. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: PAULO SANTANA DOS SANTOS e LEANDRA FERREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 0766436705 - SSP/BA, com 40 anos de ida-
de, natural de Ipirá - BA (Ipira - BA  Livro nº 16, fls. nº 119, Termo nº 17101), nascido no dia sete de abril 
de mil novecentos e setenta e cinco (07/04/1975), residente na Rua das Azaléias, 432, casa 1, Vila Na-
tal, Cubatão - SP, filho de FIRMINIO SANTANA DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de MARIA MADALENA 
DOS SANTOS, falecida há 25 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 271610037 - SSP/SP, CPF n.º 26373676870, com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão  Livro nº 40, fls. nº 95, Termo nº 30837), nascida no dia oito de março de mil novecentos e setenta e 
dois (08/03/1972), residente na Rua das Azaléias, 432, casa 1, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de RAIMUNDO 
ABEDIAS DOS SANTOS, falecido há 30 anos e de ESTER FERREIRA DOS SANTOS, 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, 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: RUFINO HIGINO BARBOSA e MARIA DE LOURDES SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 45729578 - SSP/SP, CPF n.º 34999779820, com 72 anos de idade, 
natural de Ipecaetá - BA, nascido no dia trinta de julho de mil novecentos e quarenta e dois (30/07/1942), 
residente na Rua 25 de Dezembro, 800, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de LINO HIGINO BARBOSA, falecido 
há 30 anos e de CELERINA CANDIDA BARBOSA, falecida há 30 anosDivorciado de Isaltina Neri de Cerqueira, 
conforme sentença de 28/03/1994, proferida pelo Juíz de Direito da 1ªVara Cível desta Comarca, nos autos 
de n°217/93. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 20463085X - SSP/SP, 
com 49 anos de idade, natural de Correntinho de Guanhães - MG (Correntinho-MG  Livro nº 4, fls. nº 104, 
Termo nº 3213), nascida no dia três de maio de mil novecentos e sessenta e cinco (03/05/1965), residente 
na Rua 25 de Dezembro, 800, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, falecido há 42 
anos e de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, falecida há 42 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, 14 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: JOSÉ RICARDO DA SILVA e CARLA JAQUELINE BIANCHI. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 360081149 - SSP/SP, CPF n.º 04605686479, com 33 anos de idade, natural 
de Lagoa dos Gatos - PE (Lagoa dos Gatos-PE  Livro nº 4, fls. nº 49, Termo nº 3472), nascido no dia doze 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (12/02/1982), residente na Travessa Canadá, 14, casa 2, Vila 
Paulista, Cubatão - SP, filho de JOÃO JOSÉ DA SILVA, falecido há 5 anos e de JOSEFA MARIA CAMPOS, falecida 
há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 45665642X - SSP/
SP, CPF n.º 35488342800, com 29 anos de idade, natural de Itu - SP (Itu  Livro nº 77, fls. nº 194, Termo nº 
24089), nascida no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e seis (23/03/1986), residente na 
Travessa Canadá, 14, casa 2, Vila Paulista, Cubatão - SP, filha de DIRCE BIANCHI, de nacionalidade brasileira, 
comerciante, com 50 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, 24 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: CLARINDO JOSÉ DE JESUS e HELENA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, ajudante, RG n.º 133608463 - SSP/SP, CPF n.º 06048653840, com 60 anos de idade, natural 
de Alfredo Marcondes - SP (Alfredo Marcondes  Livro nº 10, fls. nº 292, Termo nº 10979), nascido no dia 
seis de maio de mil novecentos e cinquenta e quatro (06/05/1954), residente na Rua Barão do Rio Branco, 
39, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DE JESUS, falecido há 4 anos e de AMÉLIA CAROLINA 
DE JESUS, falecida há 4 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aposentada, RG n.º 
3303413 - SSP/PE, com 61 anos de idade, natural de Passira - PE (Salgadinho-PE  Livro nº 8, fls. nº 124, Termo 
nº 2615), nascida no dia oito de julho de mil novecentos e cinquenta e três (08/07/1953), residente na Rua 
Barão do Rio Branco, 39, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, filha de TERTULIANO MANOEL DA SILVA, falecido há 13 
anos e de MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 18 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, 24 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: MATEUS SANTOS ALVES e MARCELA CUNHA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 16373649 - SSP/BA, CPF n.º 05776555582, com 
24 anos de idade, natural de Itarantim - BA (Itarantim-BA  Livro nº 30, fls. nº 120, Termo nº 525), nascido 
no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa e um (16/01/1991), residente na Rua Antonio Fre-
derico Ozanan, 88, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de ATEVALDO LUIS ALVES, de nacionalidade brasilei-
ra, pedreiro, com 55 anos de idade, residente em Itarantim - BA e de NEUSA GONÇALVES SANTOS ALVES, 
falecida há 01 mês . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG 
n.º 476668037 - SSP/SP, CPF n.º 36984510856, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 144, fls. nº 147vº, Termo nº 87505), nascida no dia doze de outubro de mil novecen-
tos e noventa (12/10/1990), residente na Rua Antonio Frederico Ozanan, 88, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, 
filha de MARCELO DA CUNHA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 47 anos de ida-
de, residente em São Vicente - SP e de MARINALDA GALVÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 42 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, 24 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: LEANDRO MUNIZ MONTEIRO e LIDIANE SANTOS FARIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de operações, RG n.º 287952800 - SSP/SP, CPF n.º 37615576806, com 27 anos de 
idade, natural de Guarulhos - SP (Guarulhos-SP  Livro nº 414, fls. nº 133, Termo nº 222022), nascido no dia 
vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (28/02/1988), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 
80, aptº43 F, Conjunto Mário Covas, Cubatão - SP, filho de JOSE MONTEIRO SOBRINHO, falecido há 2 anos 
e de MARIA MARILENE MUNIZ MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 53 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
call center, RG n.º 483350849 - SSP/SP, CPF n.º 42549690826, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 151, fls. nº 34, Termo nº 42228), nascida no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos 
e noventa e dois (26/01/1992), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 80, aptº43 F, Conjunto Mário Covas, 
Cubatão - SP, filha de ANTONIO AMILTON FERNANDES FARIAS, de nacionalidade brasileira, eletricista montador, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARILEIDE SANTOS DA SILVA FARIAS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 49 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 Código Civil 
Brasileiro: JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE REZENDE e REJANE FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 356349688 - SSP/SP, CPF n.º 27803485855, com 36 anos de ida-
de, natural de Flores - PE (Flores-PE  Livro nº 3, fls. nº 97, Termo nº 1789), nascido no dia doze de junho de mil no-
vecentos e setenta e oito (12/06/1978), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1327, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filho de MANOEL ANTÔNIO DE REZENDE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de QUITÉRIA BEZERRA CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
69 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, RG n.º 9144083 - SSP/PE, com 24 anos de idade, natural de Custódia - PE, nascida no dia dezessete de janeiro 
de mil novecentos e noventa e um (17/01/1991), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1327, Vila Esperan-
ça, Cubatão - SP, filha de BENEDITO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 62 anos de 
idade, residente em Custódia - PE e de MARIA DAS DORES MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, agricultora, 
com 45 anos de idade, residente em Custódia - PE. Divorciada de Rafael Alves Bezerra, por sentença datada de 
02/05/2012, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Flores-PE.Se alguem souber de algum impedimen-
to, 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 Código Ci-
vil Brasileiro: KLEBER NASCIMENTO SANTOS e PATRÍCIA MOREIRA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 45055141 - SSP/SP, CPF n.º 38502422855, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 135, fls. nº 9, Termo nº 35835), nascido 
no dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta e nove (20/05/1989), residente na Rua São Francisco de 
Assis, 5, Vila São José, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 412515593 - SSP/SP, com 19 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 170, fls. nº 358, Termo nº 50114), nascida no dia sete de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco (07/05/1995), residente na Rua São Francisco de Assis, 5, Vila São 
José, Cubatão - SP, filha de ILDEU MOREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 46 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ERENICE DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 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: ERIC ANDERSON NASCIMENTO SILVA e JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, técnico de instrumentação, RG n.º 488062287 - SSP/SP, CPF n.º 41688640819, com 22 
anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 164, fls. nº 290, Termo nº 99739), nascido no 
dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e dois (25/09/1992), residente na Rua Vereador Fran-
cisco Eleutério Pinheiro, 66, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filho de CLEINOR SILVA, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 50 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de IVANEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 485647497 - SSP/SP, CPF n.º 35598037807, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de outubro de mil novecentos e noventa e um 
(03/10/1991), residente na Rua Engenheiro Ernesto Otto Stock, 90, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, filha de IVANIL-
DO GOMES DE ALMEIDA, falecido há 08 anos e de LUCINÉIA BESERRA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de limpeza, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 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 Ci-
vil Brasileiro: REGINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA e FABIANA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, RG n.º 914226398 - SSP/BA, CPF n.º 82864080559, com 
32 anos de idade, natural de Vitória da Conquista - BA (Vitória da Conquista-BA  Livro nº 182, fls. nº 219, 
Termo nº 46128), nascido no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e dois (26/06/1982), re-
sidente na Rua Firmino Otto Stock, 208, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de GILBERTO BOMFIM SOUTO 
DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em Vitória da Con-
quista - BA e de MARIA VITÓRIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos de 
idade, residente em Vitória da Conquista - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, RG n.º 1428136991 - SSP/SP, CPF n.º 04248656531, com 27 anos de idade, natural de Itapetin-
ga - BA (Itarantim-BA  Livro nº 29, fls. nº 275, Termo nº 11350), nascida no dia quatro de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (04/02/1988), residente na Rua Firmino Otto Stock, 208, Jd.Costa e Silva, Cuba-
tão - SP, filha de ARLITO DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, 
residente em Vitória da Conquista - BA e de NARAILDE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 56 anos de idade, residente em Vitória da Conquista - 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, 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: WANTUIL HENRIQUE DOS SANTOS e JEANE PEREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 19296632 - SSP/SP, CPF n.º 10825872812, com 46 anos de 
idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 438, fls. nº 231vº, Termo nº 180152), nas-
cido no dia primeiro de abril de mil novecentos e sessenta e nove (01/04/1969), residente na Rua Dar-
cy Moreira César, 304, aptº12, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de WANTUIL DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, encarregada de almoxarife, RG n.º 246819005 - 
SSP/SP, CPF n.º 43373178134, com 48 anos de idade, natural de Flores do Piauí - PI (Araguaína-GO  Livro 
nº 09, fls. nº 85vº, Termo nº 11122), nascida no dia sete de novembro de mil novecentos e sessenta e 
seis (07/11/1966), residente na Rua Darcy Moreira César, 304, aptº12, Parque São Luis, Cubatão - SP, filha 
de PERPETUA PEREIRA DA SILVA, falecida há 01 mês. 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: ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS e DÉBORA SOUSA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, operador de siderúrgica, RG n.º 365010194 - SSP/SP, CPF n.º 43208196830, com 21 anos de ida-
de, natural de São Vicente - SP (São Vicente  Livro nº 215, fls. nº 202, Termo nº 154060), nascido no dia oito de 
outubro de mil novecentos e noventa e três (08/10/1993), residente na Rua Arthur Bernardes, 542, Parque Fer-
nando Jorge, Cubatão - SP, filho de CLAUDIO FELIX DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 55 
anos de idade, residente na Rua Arthur Bernardes, 542, em Cubatão - SP e de SELMA RODRIGUES DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente na Rua Arthur Bernardes, 542, em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 551856026 - SSP/SP, com 20 anos 
de idade, natural de Barra do Choça - BA (Barra do Choça - BA  Livro nº 47, fls. nº 174, Termo nº 18832), nascida 
no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (25/01/1995), residente na Rua Arthur 
Bernardes, 542, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de GILDAZIO RODRIGUES SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 48 anos de idade, residente em Mauá - SP e de SIDENI DE JESUS SOUSA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em Mauá - 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, 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: MATEUS BEN-HUR PEREIRA e JÉSSICA OLIVEIRA SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 404510899 - SSP/SP, CPF n.º 42390340865, com 
21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 163, fls. nº 25, Termo nº 46995), nascido 
no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (25/01/1994), residente na Rua Ma-
noel Grillo, 32, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de VALDENILSON PEREIRA, de nacionalidade brasileira, ele-
tricista, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOANA FERREIRA, falecida há 1 ano . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 42760638X - SSP/SP, com 21 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 160, fls. nº 123, Termo nº 45899), nascida no dia 
nove de agosto de mil novecentos e noventa e três (09/08/1993), residente na Rua Manoel Grillo, 32, 
Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JOSEFA RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 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 MACENIO DOS SANTOS SENA e SUEDINALVA VIANA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, frentista, RG n.º 36028054 - SSP/SP, CPF n.º 85817996715, com 49 anos 
de idade, natural de Varzea do Poço - BA (Várzea do Poço - Bahia  Livro nº 07, fls. nº 272, Termo nº 6855), 
nascido no dia nove de maio de mil novecentos e sessenta e cinco (09/05/1965), residente na Rua Jaime 
Duarte, 106, Bolsão 8, Cubatão - SP, filho de RAIMUNDO GONÇALVES SENA, falecido há 13 anos e de RAU-
LINDA SOARES SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em São 
Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, balconista, RG n.º 162521510 - SSP/
SP, CPF n.º 27195559831, com 56 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de maio de mil 
novecentos e cinquenta e oito (03/05/1958), residente na Rua Jaime Duarte, 106, Bolsão 8, Cubatão - SP, filha 
de SANTOS ALVES DE OLIVEIRA, desaparecido há 56 anos e de MARIA VIANA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 86 anos de idade, residente em São José do Rio Preto - SP. Divorciada de PAULO 
ANTONIO DE OLIVEIRA, conforme sentença datada aos 21/11/2001, proferida pelo  Juiz de Direito da 7ªVara 
Civel da Comarca de Santos/SP, nos autos de nº2273/2000. 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, 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: JAMILSON GONÇALVES DE SOUSA e MARIA APARECIDA SERAFIM. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 1665153 - SSP/PI, CPF n.º 77544498387, com 37 
anos de idade, natural de Jerumenha - PI (Jerumenha-PI  Livro nº 40, fls. nº 166, Termo nº 2170), nascido 
no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (18/02/1978), residente na Rua João Dama-
sio, 177, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em Guadalupe - PI e de MARIA LUISA DE SOUSA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos de idade, residente em Guadalupe - PI . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, diarista, RG n.º 576552768 - SSP/SP, CPF n.º 32860565884, 
com 39 anos de idade, natural de São Geraldo do Baixio - MG (São Geraldo do Baixio-MG  Livro nº 11, 
fls. nº 104, Termo nº 1109), nascida no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e setenta e cin-
co (16/11/1975), residente na Rua João Damasio, 177, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de JOSE 
SERAFIM PESSOA, falecido há 20 anos e de LUZIA SERAFIM DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 76 anos de idade, residente em Ipatinga - MG. 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, 28 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: CARLOS MATA DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 525303078 - SSP/SP, CPF n.º 48458350459, com 48 anos de idade, na-
tural de Recife - PE (Madalena-Recife-PE  Livro nº 49, fls. nº 81, Termo nº 52329), nascido no dia vinte e seis de 
agosto de mil novecentos e sessenta e seis (26/08/1966), residente na Rua Vereador Josafa Balbino dos Santos, 
303, bl.3, aptº412, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de SEVERINO MATA DA SILVA, falecido há 16 anos e de MARIA 
VITORIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em Surubim - PE . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domestica, RG n.º 3993123 - SSP/PE, com 44 anos de 
idade, natural de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº 9, fls. nº 149, Termo nº 10701), nascida no dia sete de abril 
de mil novecentos e setenta e um (07/04/1971), residente na Rua Vereador Josafa Balbino dos Santos, 303, 
bl.3, aptº412, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de JOÃO GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 64 anos de idade, residente em Surubim - PE e de EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, com 63 anos de idade, residente em Surubim - 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, 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: EDSON LUIZ DE MELO e ROSANGELA DE PAULA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 186503246 - SSP/SP, CPF n.º 05310257802, com 49 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(13/09/1965), residente na Rua Castro Alves, 74, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de ALAIR DE MELO, 
falecido há 10 anos e de EVA DA SILVEIRA MELO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 77 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aposentada, 
RG n.º 227770171 - SSP/SP, CPF n.º 10824353846, com 44 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 449, fls. nº 254, Termo nº 193412), nascida no dia dezenove de abril de mil novecentos 
e setenta e um (19/04/1971), residente na Rua Brasil Para Cristo, 48, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha 
de SEBASTIÃO PONCIANO DOS SANTOS, falecido há 6 anos e de GENI DIAS DE PAULA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 63 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 Código Civil 
Brasileiro: DENIVALDO JOSÉ DOS ANJOS e SALVIANA ELIAS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 591953754 - SSP/SP, CPF n.º 26913340826, com 38 anos de idade, 
natural de Piatã - BA (Piatã-BA  Livro nº 20, fls. nº 134, Termo nº 10747), nascido no dia dezessete de junho de 
mil novecentos e setenta e seis (17/06/1976), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, bl.270, casa C 1, Bolsão 
9, Cubatão - SP, filho de EDUARDO JOSÉ DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de 
idade, residente em Piatã - BA e de ZAURITA ROSA DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
65 anos de idade, residente em Piatã - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 295367787 - SSP/SP, CPF n.º 26768254880, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 54, fls. nº 85, Termo nº 3530), nascida no dia quatro de agosto de mil novecentos e setenta e sete 
(04/08/1977), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, bl.270, casa C 1, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de FRAN-
CISCO AMERICO DOS SANTOS, falecido há 15 anos e de MARIA ELIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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 ANTÔNIO SILVA e SORAYA FERNANDA DOS SANTOS SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de painel, RG n.º 227766805 - SSP/SP, com 44 anos de idade, natu-
ral de Volta Redonda - RJ (São Geraldo-MG  Livro nº 45, fls. nº 93, Termo nº 405), nascido no dia vinte e nove 
de janeiro de mil novecentos e setenta e um (29/01/1971), residente na Rua Sergipe, 125, aptº 2, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de 
idade, residente em Praia Grande - SP e de MARIA DO CARMO SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 69 anos de idade, residente em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, cabeleireira, RG n.º 489595352 - SSP/SP, com 22 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vi-
cente-SP  Livro nº 202, fls. nº 267, Termo nº 146493), nascida no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos 
e noventa e dois (25/07/1992), residente na Rua Sergipe, 125, aptº 2, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de IBERÊ 
RAMOS SANTANA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 47 anos de idade, residente em São Paulo - SP 
e de IVANI CRISTINA DOS SANTOS SANTANA, falecida há 4 anos. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 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: RAIMUNDO LISBOA DA SILVA e RITA DE SOUZA DIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, aposentado, RG n.º 257376033 - SSP/SP, CPF n.º 39397955934, com 59 anos de idade, natural 
de Icó - CE (Icó-CE  Livro nº 10, fls. nº 160, Termo nº 3741), nascido no dia dezesseis de agosto de mil nove-
centos e cinquenta e cinco (16/08/1955), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 120, Bolsão Sete, 
Cubatão - SP, filho de LUÍS GONSAGA DA SILVA, falecido há 02 anos e de MARIA DAS DORES DO CARMO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 82 anos de idade, residente em Icó - CE . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciada, aposentada, RG n.º 99198009 - SSP/SP, CPF n.º 01782555803, com 58 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e cinquenta e seis 
(29/05/1956), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 120, Bolsão Sete, Cubatão - SP, filha de CLARA 
DIAS, falecida há 20 anos. Divorciada de Berchmans Vasconcelos Cavalcanti, conforme sentença de 11/03/1985, 
proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Cível desta Comarca. 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, 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 Ci-
vil Brasileiro: LUIZ CARLOS GOMES BARBOSA e MARGARETH CLEIDE FERRAZ DE OLIVEIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 36008324 - SSP/SP, CPF n.º 
33985454833, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e um (04/01/1991), residente na Rua Luiz Gonzaga do Nascimento, 9, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, filho de JORGE GOMES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 56 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LUCILEIDE MARIA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, opera-
dora de caixa, RG n.º 334335267 - SSP/SP, CPF n.º 33820300805, com 30 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (24/10/1984), residente 
na Rua Luiz Gonzaga do Nascimento, 9, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de DORLI FERRAZ DE OLIVEIRA, 
falecida há 2 anos.Divorciada de OSMAR SILVA, conforme sentença datada aos 23/03/2011, proferida pelo 
Juiz de Direito da 2ªVara Judicial da Comarca de 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, 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 Ci-
vil Brasileiro: THIAGO RIBEIRO DA COSTA e SILVANA SANTANA SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, cabeleireiro, RG n.º 441670386 - SSP/SP, CPF n.º 33507817802, com 28 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(27/01/1987), residente na Rua Floresta, 12, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de MARIA JOSÉ RIBEIRO DA 
COSTA, falecida há 12 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 
456914249 - SSP/SP, CPF n.º 36506496835, com 29 anos de idade, natural de Feira de Santana - BA (Ipira - 
BA  Livro nº 35, fls. nº 264, Termo nº 40478), nascida no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e seis (25/02/1986), residente na Rua Floresta, 12, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de SINESIO JESUS 
DOS SANTOS, falecido há 5 anos e de IZABEL DA SILVA SANTANA SANTOS, de nacionalidade brasileira, cozi-
nheira, 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, 14 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: VALDECI CELESTINO NETO e VALERIA DE JESUS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, operador I, RG n.º 21783143 - SSP/SP, CPF n.º 10825417880, com 45 anos de idade, natural de 
Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 439, fls. nº 087, Termo nº 180772), nascido no dia dois de maio 
de mil novecentos e sessenta e nove (02/05/1969), residente na Via Anchieta, 26, KM 54, Fabril, Cubatão - SP, 
filho de VALDOMIRO GONÇALVES NETO, falecido há 8 meses e de LAURITA CELESTINA NETO, falecida há 20 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, diarista, RG n.º 370652058 - SSP/SP, CPF n.º 
37690195806, com 40 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 467, fls. nº 152, 
Termo nº 214553), nascida no dia dezoito de maio de mil novecentos e setenta e quatro (18/05/1974), resi-
dente na Via Anchieta, 26, KM 54, Fabril, Cubatão - SP, filha de WALTER BATISTA DA SILVA, desaparecido há 15 
anos e de MARIA DO ROSARIO DE JESUS SILVA, falecida há 28 anos. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 14 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: DANIEL DE OLIVEIRA SILVA e ANNY WESLLENE PEREIRA ALMEIDA DE SOUSA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 46910987 - SSP/SP, CPF n.º 31561863840, com 
32 anos de idade, natural de Imperatriz - MA (Sítio Novo do Tocantins-TO  Livro nº 17, fls. nº 199, Termo nº 
15555), nascido no dia dezenove de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (19/10/1982), residente na 
Rua Arthur Bernardes, 308, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de ANTÔNIO SANTANA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em São Paulo - SP e de MARIA JOSÉ DE 
OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em São Paulo - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 552890182 - SSP/SP, CPF n.º 43929829800, 
com 20 anos de idade, natural de Sítio Novo do Tocantins - TO (SÍTIO NOVO DO TOCANTINS-TO  Livro nº 
21, fls. nº 203, Termo nº 20399), nascida no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(28/03/1995), residente na Rua Arthur Bernardes, 308, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de EDIVAL-
DO ALVES DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, feirante, com 42 anos de idade, residente em Sítio Novo do 
Tocantins - TO e de VALDEMIR PEREIRA ALMEIDA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, professora, com 41 
anos de idade, residente em Sítio Novo do Tocantins - TO. 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, 14 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR e TATIANE ARAUJO DE CARVALHO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheiro, RG n.º 421763152 - SSP/SP, CPF n.º 35478369802, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 110, fls. nº 233, Termo nº 26110), nascido no 
dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (08/09/1985), residente na Rua 17, 12 J, Bolsão 
9, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 
anos de idade, residente em Santos - SP e de ELZA GALDINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, do lar, RG n.º 411478138 - SSP/SP, CPF n.º 40399865802, com 27 anos de idade, natural de 
São Vicente - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 21, fls. nº 99, Termo nº 17311), nascida no dia dezessete de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e sete (17/11/1987), residente na Rua 17, 12 J, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
filha de JOSÉ FRANCISCO MIGUEL DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 54 anos de ida-
de, residente em Praia Grande - SP e de MARIA CRISTINA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, domesti-
ca, com 44 anos de idade, residente em Praia Grande - 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, 14 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ALLAN EVANGELISTA DOS SANTOS e KARINA GOMES DE PAULA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 449123108 - SSP/SP, CPF n.º 44537975830, com 18 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e seis (10/09/1996), 
residente na Rua Santa Júlia, Caminho Santa Clara, 51, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JONES CE-
LESTINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, segurança, com 44 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA ROSEMEIRE EVANGELISTA, de nacionalidade brasileira, diárista, com 41 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 430295753 
- SSP/SP, CPF n.º 37871920855, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de mar-
ço de mil novecentos e noventa e cinco (03/03/1995), residente na Rua Josefa Araujo de Oliveira, 55, cond. 
bl.04, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de ELISABETE GOMES DE PAULA, de nacionalidade brasileira, 
diárista, com 41 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: GILBERTO DE PAULA MOREIRA ARAUJO e ROSANGELA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, prestador de serviços, RG n.º 25841118 - SSP/SP, CPF n.º 26012552858, com 37 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 54, fls. nº 179, Termo nº 3905), nascido no dia quatro 
de outubro de mil novecentos e setenta e sete (04/10/1977), residente na Rua São Luiz, 214, aptº13, Vila 
Nova, Cubatão - SP, filho de GILDETE MOREIRA ARAUJO, falecido há 2 meses e de JOANA DE PAULA ARAUJO, 
falecida há 4 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 346469600 - SSP/
SP, CPF n.º 28145954827, com 37 anos de idade, natural de Guarujá - SP (Guarujá  Livro nº 4, fls. nº 24, Termo 
nº 4053), nascida no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (29/01/1978), residente 
na Rua São Luiz, 214, aptº13, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOÃO CARLOS DA SILVA, falecido há 3 anos e 
de MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA, falecida há 9 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, 15 de abril de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.
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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 de roupas 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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