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TENSÃO

Vila Esperança declara 
guerra a ALL/Rumo

Acidentes e transtor-
nos geram protesto de 
moradores.

Fora de controle mo-
vimento gera confronto 
entre moradores e PM. 

Pressionada, ALL diz 
que morosidade é culpa 
da Sabesp, responsável 

pelo remanejamento de 
adutoras que margeiam 
a ferrovia. No começo 

do ano, capa de Aconte-
ce alertava  sobre a re-
volta dos moradores 03

Divulgação

Herbert Passos Neto

FASpremia 
destaques 
e mantém 
pegada social

Público formado 
por autoridades, em-
presários e represen-
tantes da sociedade 
civil organizada, reno-
va apoio e prestigia a 
sexta edição do evento 
realizado pelo Jornal 
Acontece.

 Qualidade e espa-
ço gratuito para par-
ticipação de entida-
des continuam como 
marcas do FAS, com o 
objetivo de promover 
e incentivar iniciativas 
sustentáveis da comu-
nidade. 05

Operações da em-
presa para troca de 
postes e transforma-
dores prosseguem sem 
planejamento adequa-
do, na opinião de mo-
radores e comerciantes 
que ficam até 12 horas 
sem energia e até uma 
semana sem serviços 
de tv e telefone.  03

Sintracomos pressiona 
Usiminas por manutenção 
de postos de trabalho

Soroptimist 
mantém 
incentivo à 
educação e  
crescimento 
profissional

CPFL segue campeã de reclamações

DEBATE APOIO SUSTENTABILIDADE

Juíza defende ampliação 
e descentralização de 
varas especializadas 
em questões ambientais

Parceira do FAS Cepema/
Usp abre evento com ba-
lanço de projeto e pedido 
de apoio

Fundo Social e 
entidades expõem 
e comercializam 
trabalhos

Vespasiano Rocha

Jaque BarbosaEMPREGO PRÊMIO

Marcel Nobrega
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Nada de 
feriado
O Corpus Christi 

foi de trabalho para 
um punhado de 
gente do governo 
municipal. Secre-
tários e auxiliares 
chegaram no início 
da manhã e saíram 
quase ao por do sol 
da Prefeitura. 

Brahmeiros 
em crise 
O facão está correndo 

solto no núcleo de co-
mando dos Brahmeiros. 
Revoltado com a linha 
dura do fundador do 
grupo, Chico da Adega, 
o agora ex-presidente 
Chiquinho se rebelou e 
iniciou um racha no clu-
be de amigos que todos 
os anos realiza confra-
ternizações e saborosos 
almoços. 

Turma do 
deixa disso 
O racha liderado 

pelo popular Chiqui-
nho começou por uma 
discordância quanto ao 
local de realização do 
próximo encontro do 
grupo. Com a entrada da 
turma do deixa disso em 
campo a celeuma deve 
acabar não em pizza, 
mas em feijoada que vai 
ocorrer no Doge. 

Renato 
Araújo 
no ar
A voz da família 

Araújo está de volta ao 
ar. Estreia neste sábado 

JORNALISTA CIDO BARBOSA
Diretor Presidente 
DEISE MERILIN
Administrativo
Editoração gráfica

BAIXADA SANTISTA
Circulação
15 MIL EXEMPLARES
Tiragem

Redação - Administração - Publicidade
Rua Guarujá, nº 13 - Jd. Sta Tereza - Cubatão -SP
Tronco chave: (13) 3361-5212
jornalacontece@acontecedigital.com.br

Os artigos assinados são 
de responsabilidade de 
seus autores e não refle-
tem, necessariamente, a 
opinião do jornal.Publicado desde 1.999

Acontece Comunicações   036993790001-68

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

Começa o mês e a 
cena se repete na frente 
das casas lotéricas da ci-
dade, Filas e mais filas 
imensas se formam. São 
consumidores  procu-
rando pagar contas.  A 
maioria com contas de 
energia nas mãos, que 
deixaram de ser aceitas 
na boca do caixa do sis-
tema bancário. 

Passava pouco das 
nove horas da manhã da 
última segunda, dia 08, 
quando uma fila enor-
me já estava formada   
na lotérica da avenida 
Joaquim Miguel Couto.  
A poucos metros dali, 
na rua São Paulo a fila 
também já era grande.  

“Minha maior recla-
mação é com o valor 
que subiu absurdamen-
te. Minha conta saiu de 
70 reais mensais para 
mais de 160 em menos 
de 6 meses. Alguns dias 
atrás também vi um 
serviço deles aqui no 
centro, ali perto da pre-
feitura. Fui tirar uma 
cópia de uma chave e 
não consegui porque 
o comercio estava sem 
luz.” 

Joaquim Silva, de 57 
anos, morador do Jar-
dim 31 de Março.

TRANSTORNO

Cubatense não aguenta 
mais desleixo da CPFL
Após deixar comerciantes do centro sem energia, no mês passado, em-
presa repete transtornos. Nas ruas, povo reclama do emaranhado de 

fios, calcadas quebradas e humilhação na hora de pagar a conta

Para a consumido-
ra Claúdia Moreira, 38 
anos, moradora do Cen-
tro, a empresa não res-
peita ninguém. 

“Eu tive que ligar 
três vezes na CPFL para 
arrumarem o código de 
barras. Quando fui pa-
gar a primeira vez, o va-
lor dava quase 100 reais 
a mais do que o valor 
descrito na conta. Foi 
uma briga para conse-
guir pagar. E o aumen-
to da tarifa de luz é ab-
surdo. Vai ser cada vez 
mais dificil para essa 
conta se continuar su-
bindo desse jeito”

Não resolve 
Emaranhados de fios, 

calçadas quebradas e fi-
las continuam fazendo 

parte da relação da cida-
de e dos consumidores 
com a concessionária de 
distribuição de energia. 

O proprietário do 
restaurante Street Point 
e diretor da Acic, Va-
nilson Matos, diz que, 
após ficar cerca de 12 
horas sem energia em 
pleno dia útil e acumu-
lar prejuízos só obteve 

resultado após publica-
ção de matéria sobre o 
assunto. 

“Mandamos ofício 

por duas vezes pedindo 
uma reunião, mas não 
obtivemos resposta.  

No dia seguinte a pu-
blicação da matéria, em 
Acontece, chegou uma 
carta, aqui no restauran-
te, da CPFL programan-
do um novo corte.

Marcel Nobrega
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O presidente do Sin-
tracomos (Sindicato dos 
trabalhadores na cons-
trução civil, montagem e 
manutenção industrial da 
baixada santista) Macaé 
Marcos Braz de Oliveira 
esteve acompanhado por 

Ameaça de até três mil demissões 
é debatida em Fórum

Sindicato está mobilizando categoria e a própria 
direção da Usiminas para discutir assunto

membros de sua direto-
ria na segunda reunião 
preparatória do “Fórum 
Cresce Baixada”.   

O encontro prepara-
tório aconteceu na tar-
de desta quinta, dia 11, 
na sede do sindicato dos 

engenheiros e teve como 
objetivo principal, discu-
tir  as demissões previs-
tas desde que a Usiminas 
anunciou o “abafamento” 
de um dos seus Altos For-
nos.   

Diversas categorias 

profissionais serão afeta-
das com a medida entre 
elas, a dos   metalúrgicos; 
os trabalhadores  rodovi-
ários; os da limpeza;  os 
da construção civil e os 
engenheiros. 

Segundo  Macaé, as 
demissões poderão afe-
tar a segurança da Usina 
uma vez que serão menos 
profissionais  para acom-
panhar as operações.  O 
presidente do lembrou 
ainda  que os reflexos 
perversos dessas demis-
sões serão sentidos rapi-
damente no comércio da 
baixada santista. 

Uma nova reunião está 
prevista para acontecer 
ainda este mês. A direção 
da Usiminas Cubatão não 
informou quando ocor-
rerão as dispensas e  tão 
pouco quantos trabalha-
dores perderão seus pos-
tos.

12 horas 
sem energia 
e até uma 
semana sem 
tv e internet

dia, 06 o programa Rena-
to Araújo. O jovem locu-
tor promete trazer o me-
lhor da música gospel, 
com informações, pres-
tação de serviço e sorteio 
de muitos prêmios. 

O programa estará no 
ar das 9 às 11 horas na 
Rádio Visão Fm 92,5. 

Crise alivia-
da 
Até dezembro, a Pe-

trobrás deverá abrir 
3.500 vagas de trabalho, 
para serviços de manu-
tenção (parada) na Re-
finaria Presidente Ber-
nardes, em Cubatão, um 
verdadeiro alívio para os 
trabalhadores da cidade 
que enfrentam baixa nas 
contratações do Polo In-
dustrial. 

Crise alivia-
da 
O anúncio foi feito na 

manhã desta segunda-
-feira (8) por Ricardo 
Rodrigues de Oliveira, 
gerente de Planejamento 
e Controladoria da Refi-
naria, durante a reunião 
que vem sendo realizada 
mensalmente entre tra-
balhadores e represen-
tantes da Prefeitura e do 
Ciesp. 

Lei Queixão 
O vereador peemede-

bista abriu largo sorriso ao 
saber do anúncio. Autor da 
lei que obriga empresas da 
cidade a contratar mão de 
obra da cidade o parlamen-
tar afirma que, indepen-
dente da lei de sua autoria, 
a defesa do emprego deve 
estar na pauta sempre. 

Troca-troca 
Está chegando 

a hora da onça be-
ber água. Final de 
setembro, início de 
outubro termina o 
prazo para que os 
pré-candidatos e 
vereadores que de-
sejam tentar a re-
eleição definirem 
seus partidos.  Nos 
bastidores o PT é 
apontado como can-
didato a chapão. O 
PDT pode perder 
até dois vereadores 
e o PMDB pode fi-
car sem um dos dois 
parlamentares que 
tem atualmente. Fa-
çam suas apostas. 

Passando o 
chapéu 
Cunhado para in-

dicar ação de recolher ou 
correr atrás de ajuda fi-
nanceira o termo ganhou 
um novo significado. Ao 
menos é assim que pode 
ser encarado na relação 
do ex-vereador Bigode 
com seu filho e pré-candi-
dato a vereador Welling-
ton. 

Novo estilo
Bigode garante que o fi-

lho tem a mesma pegada 
quando o assunto é traba-
lho, mas que tem estilo di-
ferente e que vai acrescentar 
um novo e jovem público ao 
seu eleitorado, que vai ten-
tar transferir ao filho. 

Macaé lidera movimento que tenta evitar demissões
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Queixas se transfor-
maram em acidentes e 
protestos violentos. Na 
Vila Esperança a segun-
da-feira, dia 08, foi de 
revolta, barricadas, fogo 
em pneus, bombas, troca 
de tiros e muitos feridos. 
Além das obras da ALL/
Rumo, população recla-
ma dos buracos na ave-
nida Principal, única via 
de acesso do bairro. 

Já para os moradores 
do Jardim Pe. Manoel da 
Nóbrega, Vila Santa Rosa 
e boa parte da Vila Nova 

TENSÃO

Há uma semana, população da 
Vila Esperança vive clima tenso, 
com protestos e confrontos 
entre moradores e policiais

o que lhes tira o sono 
são as ensurdecedoras 
buzinas acionadas du-
rante todo o dia, noite e 
madrugada. O barulho é 
tamanho que faz tremer 
estantes e armários den-
tro das casas. 

Morador da rua Mon-
teiro Lobato, seu Rubi-
nho reclama do barulho. 
“Desde 2012 que existe a 
lei do silêncio na cidade, 
mas aqui ela não é res-
peitada. Os trens passam 
apitando sem parar por 
longos trechos. Já teve 

vezes que começaram a 
apitar antes da Avenida 
Henry Borden e só pa-
raram depois da rua Pa-
raíba. Já aconteceu isso 
no meio da madrugada 
inclusive”, reclama o mo-
rador.

Seu Rubinho também 
reclama dos trens para-
dos. Alguns com mais 
de 80 vagões. Segundo o 
morador, fica difícil para 
eles saírem do bairro, já 
que os trens parados tra-
vam praticamente todas 
as saídas. Ele também 
comenta que já solici-

45 mil pessoas,  aproximadamente, 
convivem com problemas causados 
pelas operações da linha férrea que 
sai da região do Perequê ao ponto 
final da Vila Esperança

tou solução para o poder 
Executivo e Legislativo, 
mas nada é feito. As em-
presas, principalmente a 
ALL/Rumo, evita receber 
os moradores na maioria 
das vezes, comenta o mo-
rador.

Prefeitura 
cobra ALL 

A Prefeitura de Cuba-
tão esclarece que realiza 
reuniões semanais, as 
quintas, com todos os en-
tes envolvidos nas obras, 
solicitando melhor sina-
lização e mais rapidez na 

Fábio Henrique de 
Oliveira dos Santos, 
morador da Vila Es-
perança, sofreu um 
acidente no último dia 
02, em um dos buracos 
das obras. 

Enquanto se recu-
pera, Fáio aguarda a 
conclusão de laudo da 

Obras e buzinas da 
ALL/Rumo geram 
revolta geral

Motociclista parou dentro de 
buraco em grave acidente

Moradores reclamam de transtronos há mais de 
seis meses e garantem que situação piorou 

Marcel Nobrega

Moradores vizinhos da linha férrea dizem que não conseguem meia hora de paz. Abuso no aciona-
mento das buzinas é insuportável e alguns temem medidas drásticas e até violência 

conclusão dos serviços.
Ainda de acordo 

com nota da Prefeitu-
ra, a comunidade da 
Vila Esperança possui 
representantes nessas 
tratativas, em reuniões 
específicas, onde opi-
na sobre os trabalhos e 
aponta problemas e so-
luções.

Empresa de 
trens culpa 
demora da 
Sabesp 

A ALL tem informado 
à Administração Munici-
pal, via ofício, que a mo-
rosidade na conclusão 
dos serviços se deve a 
serviços executados pela 
Sabesp. 

Toda a sinalização e 
amenização dos transtor-
nos das obras cabem aos 
executores, neste caso a 
ALL e Sabesp. Contudo, 

na falta destes, a Prefei-
tura tem promovido a 
umectação pontual do 
trecho mais sujeito a po-
eira.

Recuperação 
do estradão 
depende da 
conclusão 
da obra 

Sobre a reclamação 
de buracos na avenida 
Principal a prefeitura es-
clarece que tudo deverá 
ser recuperado pelas em-
presas responsáveis pelas 
obras. 

De acordo com a Se-
cretaria Municipal de 
Manutenção o trecho en-
tre a Vila Natal e entrada 
do Sítio Novo e Ilha Bela 
foi completamente recu-
perado no início do ano. 

O secretário Pedro 
Hildebrando diz que os 
serviços são comple-
xos porque não há pos-
sibilidade de desviar o 
trânsito para outra via. 
Contudo, diz que toda a 
avenida deverá ser com-
pletamente recapeada 
após a conclusão das 
obras da ALL. A maior 
parte da recuperação é de 
responsabilidade da con-
cessionária da ferrovia e 
o restante será executado 
por empresa contratada 
pela Prefeitura, esclarece. 

Rubinho afirma ainda 
que os problemas pio-
raram muito nos últi-
mos meses por conta 
da VLI Logística 

perícia para to-
mar medidas 
judiciais contra 
a empresa. Ele e 
outros morado-
res reclamam de 
falta completa 
ou sinalização 
ineficiente na 
obra. 
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AGRADECIMENTO 
AO IMPACTO FISIO

Em primeiro lugar ve-
nho agradecer a Deus por 
tudo. Agora agradeço às 
donas da Clínica Impacto 
Fisio, Instituto de Reabili-
tação e Tratamento Fisio-
terapêutico. Fiquei de boca 
aberta quando vi a nova 
clínica. Está muito linda, 
uma transformação total; 
as donas estão de parabéns.

Elas já tinham avisado 
que iam fazer uma peque-
na reforma, só não imagi-
nei que ficaria tão linda. Eu 
faço fisioterapia com estas 
doutoras tão legais, as pes-
soas as vezes que são mal 
educadas, não tem paciên-
cia com nada nem com elas 
mesmas.

Obrigada Suzana, sua 
mãe e sua irmã, as Dras. 
Deyse, Carol e as outras 
doutoras e a atendente 
Fio que, um amor de pes-
soa. Todas são uns amo-
res pra mim, me tratam 
muito bem. Temos que 
ter Amor, se não houver 
Amor entre as pessoas, o 
mundo não vai melhorar 
nunca. Obrigada por tudo 
meninas e fiquem todas 
com “Nosso Senhor Jesus 
Cristo”.         

Rosinete Aureliano 
dos Santos

Talvez você seja uma das 
muitas pessoas que já se fi-
zeram essa pergunta. Talvez 
você já tenha tentado algu-
mas vezes e não conseguiu e 
se frustrou a ponto de acre-
ditar nessa possibilidade. 
Então, vem comigo na análi-
se da pergunta acima.

• Quase tudo que sabe-
mos hoje em dia foi median-
te aprendizado, ou seja: ao 
nascermos sabíamos apenas: 
mamar, dormir, chorar, uri-
nar e evacuar  basicamente;

• Aprendemos coisas 
muito difíceis do tipo: andar, 
falar, escrever, etc.;

• Para andarmos fizemos 
várias tentativas. Caímos vá-
rias vezes, nos levantamos 
outras tantas e se tivéssemos 
pensado “Será que não nasci 
para andar?” provavelmen-
te não estaríamos andando 
hoje.

Isso acontece com prati-
camente tudo na vida: pre-
cisamos aprender a fazer 
coisas. E o aprendizado in-
clui: inicialmente o medo do 

novo, depois angústia por 
ansiedade, a seguir: perse-
verança, paciência e por fim 
prática.

• Muitos estigmas são 
culturais. Ainda vivemos 
numa sociedade machista 
e preconceituosa. Exem-
plos disso são as ofensas do 
tipo: “Só podia ser mulher” 
quando uma mulher come-
te um erro no trânsito, se 
for um homem: ele se con-
fundiu;

• Os homens pilotam 
carros; as mulheres fogão. 

Vamos pesquisar a origem 
desse conceito? Acompanhe-
-nos na próxima edição.

Tenha um ótimo dia!

Olívia Antonio 
Personal driver

Facebook: Centro de 
Treinamento Veicular
3061-1064/988036962

Será que eu não 
nasci para dirigir?

O juiz de paz Egilson Pinheiro realizou o casamento civil de 
Cristina Monteiro e Willians. Feliz, o casal comemorou ao lado 
de padrinhos e amigos.

Jaque Barbosa

Soroptimist entrega prêmio ‘Viva seu so-nho’

Celebrando três anos 
de atuação em Cubatão 
e já reconhecida nacio-
nal e internacionalmente 
pelos trabalhos desen-
volvidos, a Soroptimist 
Internacional Cubatão 

entregou o prêmio VIVA 
SEU SONHO para Regina 
Cláudia, que com o auxílio 
poderá retomar os estudos.

O programa visa qualifi-
car mulheres para o mercado 
de trabalho, proporcionando 

a possibilidade de formação 
técnica ou graduação.

A Soroptimist Interna-
tional é uma organização de 
serviço voluntário para mu-
lheres executivas, profissio-
nais e de negócios. 
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credito

Autoridades, setor 
privado, entidades, estu-
dantes e ambientalistas, 
pelo sexto ano conse-
cutivo, movimentaram 
o FAS (Fórum Aconte-
ce de Sustentabilidade), 
este ano realizado no 
Bloco Cultural. 

TROFÉU

Prêmio incentiva 
ações e projetos
sustentáveis 

A prefeita Marcia Rosa, o diretor do Ciesp Valdir Caobianco e o gerente geral da Refinaria Presidente 
Bernardes, Rogério Daisson abriram o cerimonial de entrega do primeiro Troféu Acontece de Susten-
tabilidade, que reconhece e incentiva ações dos setores público e privado

Público indicou destaques para a primeira edição do Troféu 
Acontece de Sustentabilidade

Herbert Passos

Junto ao tradicional 
debate a Feira de Sus-
tentabilidade e a entrega 
do Troféu possibilitou 
novo sucesso do evento 
que se consolidada com 
o maior do gênero em 
toda a Região Metropo-
litana da Baixada San-

tista. 
Anfitriões do evento, 

a prefeita Marcia Rosa 
e o diretor presidente 
do Jornal Acontece, jor-
nalista Cido Barbosa, 
receberam o diretor do 
Ciesp, Valdir Caobianco, 
o gerente-geral da RPBC 

Rogério Daisson, a juí-
za e professora de direi-
to ambiental Fernanda 
Menna  e dirigentes de 
grandes empresas brasi-
leiras e lideranças locais, 
para debater sustentabi-
lidade e receberem ho-
menagens. 

Ameaçado de ver um 
dos seus principais pro-
jetos interrompido por 
falta de verba, o Centro 
de Pesquisa em Meio 
Ambiente da Usp (Cepe-
ma) teve papel de desta-
que no evento. 

Parceiro do FAS  des-
de a primeira edição, o 
Cepema apresentou um 
resumo dos resultados 
alcançados e do trabalho 
do programa PJ Mais, 

Como forma de in-
centivo, o espaço gratuito 
para exposição e comer-
cialização de trabalhos 
de associações e enti-
dades foi mantida nesta 
sexta edição do FAS. 

Ao lado do Fundo 
Social de Solidariedade 
o Ateliê Arte nas Cota, 
Limpet e o Cepema fo-
ram as representantes 
do terceiro setor. No es-
paço de pequenos em-
preendedores, também 
sem custos, a AmaTer-
ra Baixada Santista (co-
mércio de brindes eco-
lógicos) e a Rocha Lins 
(Consultoria Logística) 

Contemplada com o 
Troféu Acontece, a juíza 
Fernanda Menna, mestre 
em direito ambiental de-
fendeu a descentraliza-
ção de varas ambientais 
para todas as regiões do 
Estado. O painel foi me-
diado pelo embaixador 

Juiza defende 
descentralização de 
varas ambientais

Fundo Social e 
entidades expõem 
e comercializam 
seus trabalhos

tiveram a oportunidade. 
Para a presidente 

do Fundo Social, dona 
Darcy Chumbo, o tercei-
ro setor e o trabalho de 
quem presta solidarieda-

de ao próximo, necessita  
muito da ampliação de 
apoio e de espaço para  
divulgação do que fazem. 

Cepema faz balanço 
e pede apoio

que oferece qualificação 
profissional para jovens 
da cidade. 

Atualmente o progra-
ma é custeado com re-
cursos de um Termo de 
Ajustamento de Condu-
ta (TAC) firmado entre 
a promotoria e a Anglo 
American. De acordo 
com os coordenadores 
do projeto Alex Cruz e 
Elaine Nascimento, abrir 
o Fórum com a apre-

jovem da ONU, Gabriel 
Estevam, diretor da Ged, 
também premiado.  

O  representante da 
Bayer, Erik Bottcher, fa-
lou de projetos ambien-
tais da multinacional ho-
menagada.  O secretário 
Welington Borges fez um 

balanço da  participação 
do Brasil na WWViews - 
Visões Mundiais em Cli-
ma e Energia. 

Por projetos sociais e 
ambientais realizados em 
2014 foram reconheci-
das: Elog, Anglo Ameri-
can e Vale Fertilizantes.

Evento promove e incentiva iniciativas sociais
e ambientais da comunidade local

sentação foi uma boa 
oportunidade de conta-
to com o público, com a 
administração municipal 
e com os dirigentes das 
empresas. “Estamos con-
fiantes de que o apoio ao 
programa será renovado 
e que vamos poder con-
tinuar oferecendo opor-
tunidades e qualificação 
para meninos e meninas 
das comunidades”, afir-
ma Elaine. 

“O Espaço para 
quem trabalha pen-
sando no próximo 
deve ser ampliado”

Darcy Chumbo

                                 



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: MAURO DA SILVA OLIVEIRA e EDILENE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 33173179 - SSP/SP, CPF n.º 30385070837, com 31 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (17/01/1984), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, bl.30, aptº14 F, Vila Natal, Cubatão - SP, filho 
de JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 56 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ORLANETE PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Edilene Maria da Silva, conforme sentença data-
da de 14/12/2011, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de 
N° 1227/2011, processo n°157.01.2011.008338-8/000000-000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 538775452 - SSP/SP, CPF n.º 33063266825, com 38 anos de idade, 
natural de Vitoria do Santo Antão - PE, nascida no dia quinze de março de mil novecentos e setenta e sete 
(15/03/1977), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, bl.30, aptº14 F, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de AN-
TONIO BERNARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em 
Recife - PE e de MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 68 anos de idade, 
residente em Recife - PE. Divorciada de Mauro da Silva Oliveira, conforme sentença datada de 14/12/2011, 
proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de N°1227/2011, pro-
cesso n°157.01.2011.008338-8/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: ANDERSON CARLOS DE MESQUITA e MARTA ACIOLI DE VASCONCELOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de processos quimicos, RG n.º 2740215 - SSP/RN, CPF n.º 
40655358838, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (27/09/1992), residente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 320, apto.22, 
Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filho de SEBASTIANA EDILENE DE MESQUITA, de nacionalidade brasi-
leira, soldadora, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 360078953 - SSP/SP, CPF n.º 42669821863, com 22 anos de idade, natural 
de Barreiros - PE (Maragogi-AL  Livro nº 009, fls. nº 185, Termo nº 9535), nascida no dia dez de maio de mil 
novecentos e noventa e três (10/05/1993), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1274, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de MANOEL ACIOLI DE VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RUTE MARIA DA SILVA, 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, 26 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: JORGE LUIZ GERMANO DA SILVA e KARINE DOS REIS PINTO. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 402996963 - SSP/SP, CPF n.º 35556764824, com 30 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 106, fls. nº 183, Termo nº 24468), nascido no dia oito de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e cinco (08/02/1985), residente na Rua 3, 131, Fabril, Cubatão - SP, filho de 
ADEMIR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de SUELI GERMANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 54 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 433627748 - SSP/SP, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 166, fls. nº 369, Termo nº 48533), nas-
cida no dia oito de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (08/09/1994), residente na Rua 3, 131, 
Fabril, Cubatão - SP, filha de ADEMIR DE SOUZA PINTO FILHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SANDRA MARA DOS REIS, 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, 26 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: HUGO VENTURA DE ANDRADE e KATIA PINHEIRO DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 245730436 - SSP/SP, CPF n.º 26595021889, 
com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de setembro de mil novecentos 
e setenta e sete (15/09/1977), residente na Rua Luiz Gustavo de Lima, bl.11, apto.31E, Vila Natal, 
Cubatão - SP, filho de GEOZ VENTURA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
82 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO VENTURA, de nacionalidade 
brasileira, comerciante, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, caixa, RG n.º 437930233 - SSP/SP, com 32 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e dois 
(25/10/1982), residente na Rua Luiz Gustavo de Lima, bl.11, apto.31E, Vila Natal, Cubatão - SP, filha 
de REGINALDO GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ PINHEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 27 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: RENAN TAVARES DE SOUZA e NATHALY DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, instrutor de trânsito, RG n.º 44400047 - SSP/SP, CPF n.º 36766907886, com 
28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 108, fls. nº 160, Termo nº 
66020), nascido no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (18/12/1986), residente 
na Rua João Martins Sobrinho, 92, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de ADILSON DE SOUZA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VERA TAVARES 
LOPES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 42732600X - SSP/SP, CPF 
n.º 42351095880, com 20 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia quatro de junho de mil 
novecentos e noventa e quatro (04/06/1994), residente na Rua João Martins Sobrinho, 92, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, filha de MARIA AUXILIADORA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, doméstica, 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, 27 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: MÁRCIO DOS SANTOS LIMA e HELOHÁ PAULA MOREIRA DE SOUZA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 8326868 - SSP/PE, com 26 anos 
de idade, natural de Itaíba - PE (Itaíba-PE  Livro nº 44, fls. nº 221, Termo nº 22987), nascido no dia 
vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (28/11/1988), residente na Av. Nossa 
Senhora da Lapa, 508, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de CÍCERO FERREIRA DE LIMA, de nacionalida-
de brasileira, agricultor, com 52 anos de idade, residente em Paulo Afonso - BA e de MARIA APARE-
CIDA DOS SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 50 anos de idade, residente 
em Paulo Afonso - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tele operadora, 
RG n.º 49604350X - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente  Livro 
nº 165, fls. nº 88, Termo nº 47854), nascida no dia treze de março de mil novecentos e noventa e 
quatro (13/03/1994), residente na Av. Nossa Senhora da Lapa, 508, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de 
PAULO JOSÉ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 40 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARLENE VALENTIM MOREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos 
de idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 27 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: ANDRE ALVES CARNEIRO GOMES e MARIA ALEXANDRA DE AZEVEDO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente operacional, RG n.º 44107527 - SSP/SP, CPF n.º 
30949591807, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de abril de mil 
novecentos e oitenta e quatro (21/04/1984), residente na Rua São Francisco de Assis, 45, Vila São José, 
Cubatão - SP, filho de WALTER JORGE GOMES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 59 anos de ida-
de, residente em São Vicente - SP e de MIGUELINA ALVES CARNEIRO GOMES, de nacionalidade brasileira, 
cabeleireira, com 60 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, recepcionista, RG n.º 338770963 - SSP/SP, CPF n.º 32440776840, com 33 anos de 
idade, natural de Guarujá - SP, nascida no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oitenta e um 
(14/09/1981), residente na Rua Marcílio Dias Horneaux, 244, Pq. das Bandeiras, São Vicente - SP, filha de 
VALFREDO LOPES DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente 
em Guarujá - SP e de MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de 
idade, residente em Guaruja - SP. Divorciada de Nilton José dos Santos, conforme sentença datada de 
27/11/2006, proferida pela Juíza de Direito 1ªVara Distrital do Foro de Vicente de Carvalho, Comarca 
de Guarujá/SP, nos autos do proc. de nº1369/06. 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 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: EDESIO DUQUE RIBEIRO e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA PEDROSO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 157414735 - SSP/SP, CPF n.º 78406552891, com 
60 anos de idade, natural de Campo do Brito - SE, nascido no dia vinte e oito de setembro de mil no-
vecentos e cinquenta e quatro (28/09/1954), residente na Rua João da Silva Doutor, 11, Vila São José, 
Cubatão - SP, filho de ALVINO DUQUE RIBEIRO, falecido 35 anos e de MARIA LEONOR DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 83 anos de idade, residente em Areia Branca - SEViúvo de 
SEBASTIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, conforme termo lavrado ás fls. 81, do livro C-61, sob nº19458, fale-
cido aos 28/12/2014, no cartório de Cubatão/SP. Assina à rogo do contraente que declarou não saber 
assinar, cuja impressão digital do seu polegar direito vai á margem: Eliel da Silva Lopes, RG:36.678.295-
2-SP, CPF:133.414.724.87, brasileiro, aposentado, viúvo, residente na Rua 04, nº20, Vila São José, Cuba-
tão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 201327569 - SSP/
SP, CPF n.º 09367570864, com 55 anos de idade, natural de Padre Paraiso - MG, nascida no dia cinco 
de julho de mil novecentos e cinquenta e nove (05/07/1959), residente na Rua João da Silva Doutor, 
11, Vila São José, Cubatão - SP, filha de JOSÉ PEDROSO SOBRINHO, falecido há 10 anos e de DELECINA 
FERREIRA PEDROSO, falecida há 8 meses. Divorciada de SALVADOR ORNELES LIMA, conforme sentença 
datada de 02/10/1996, proferida pelo M.M Juiz de Direito Drº Mario Roberto Negreiros Velloso, da 2ª Vara 
da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº555/96. 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 maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CARLOS FERNANDO DOS SANTOS e ALICE LOPES FERREIRA COSTA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 486109690 - SSP/SP, CPF n.º 34633184822, 
com 25 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 136, fls. nº 90, Termo nº 
82610), nascido no dia sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (07/12/1989), residente 
na Rua José de Pinho, 312, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, vigilante, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIANA CARDOSO 
FERREIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, telefonista, com 40 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 521988858 - SSP/
SP, CPF n.º 42374877841, com 18 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 
303, fls. nº 162, Termo nº 115277), nascida no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e seis 
(30/06/1996), residente na Rua João Veiga, 361, apto.42 bl.05, Parque São Luis, Cubatão - SP, filha de 
GICELMO COSTA, falecido há 6 anos e de SARIA LOPES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, diarista, 
com 41 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 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: RICARDO MESQUITA CUNHA e JUCINARA BARROSO VIANA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 2352529 - SSP/PI, CPF n.º 01396828303, 
com 30 anos de idade, natural de Teresina - PI, nascido no dia seis de setembro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (06/09/1984), residente na Rua Elias Zarzur, 44a, Água Fria, Cubatão - SP, filho 
de HOZANO JANUÁRIO CUNHA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 57 anos de idade, resi-
dente em Teresina - PI e de MARIA DE JESUS MESQUITA CUNHA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 56 anos de idade, residente em Teresina - PIDivorciado de Ana Kaira Rodrigues Melo, confor-
me sentença datada aos 18/03/2015, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão/
SP, nos autos de nº0000040-74.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, vigilante, RG n.º 44304062x - SSP/SP, com 27 anos de idade, natural de Campo Maior - PI 
(Campo Maior-PI  Livro nº 17, fls. nº 103, Termo nº 5284), nascida no dia cinco de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (05/12/1987), residente na Rua Elias Zarzur, 44a, Água Fria, Cubatão - 
SP, filha de MANOEL MARTINS VIANA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOSELIA BARROSO VIANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 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: GINAELSON FERREIRA SANTOS e CAMILA CRISTINI SILVA DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, RG n.º 428981641 - SSP/SP, CPF n.º 44411023806, 
com 20 anos de idade, natural de Ipirá - BA (Ipira - BA  Livro nº 53, fls. nº 17, Termo nº 61131), 
nascido no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (26/12/1994), resi-
dente na Rua Santo Antonio de Pádua, 59, Vila São José, Cubatão - SP, filho de JENOEL ALVES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA DA PAIXÃO SANTOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 39 
anos de idade, residente em Santos - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, aux. administrativa, RG n.º 427356933 - SSP/SP, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa e seis (27/06/1996), residente 
na Rua Santo Antonio de Pádua, 59, Vila São José, Cubatão - SP, filha de ANGELINO GREGORIO DOS 
SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 42 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ROSEMEIRE MARIA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 
39 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 29 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: CICERO BERNARDO DA SILVA e ELISANGELA GOMES FRANÇA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 35992653 - SSP/SP, CPF n.º 46629467353, 
com 42 anos de idade, natural de Juazeiro do Norte - CE, nascido no dia sete de outubro de mil no-
vecentos e setenta e dois (07/10/1972), residente na Rua Santa Filomena, Beco do Coqueiro, 08, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de SEBASTIÃO BERNARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 85 anos de idade, residente em Paulinia - SP e de RAIMUNDA RODRIGUES DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 82 anos de idade, residente em Fortaleza - CEDivorcia-
do de MARILEIDE FERREIRA DA SILVA, tudo conforme processo de nº0009772-31.2005.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 276606954 - SSP/SP, CPF n.º 
27217462860, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de março 
de mil novecentos e setenta e sete (24/03/1977), residente na Rua Santa Filomena, Beco do Coquei-
ro, 08, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de EDVALDO PAIXÃO FRANÇA, falecido há 2 anos e de VERA 
LUCIA GOMES DE PAULA, falecida há 32 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 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: JOÃO EVANGELISTA DE ANDRADE e SAMANTHA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 34744612 - SSP/SP, CPF n.º 27200814857, com 39 
anos de idade, natural de Frei Inocencio - MG (Frei Inocencio-MG  Livro nº 23, fls. nº 10, Termo nº 16460), 
nascido no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (28/11/1975), residente na 
Rua Assembléia de Deus, 39, apto.108, Centro, Cubatão - SP, filho de ADELAIDE EVANGELISTA PEREIRA, de 
nacionalidade brasileira, diarista, com 56 anos de idade, residente em Praia Grande - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, esteticista, RG n.º 39504895 - SSP/SP, CPF n.º 06164982685, 
com 32 anos de idade, natural de Formiga - MG, nascida no dia dezessete de abril de mil novecentos e 
oitenta e três (17/04/1983), residente na Rua Assembléia de Deus, 39, apto.103, Centro, Cubatão - SP, 
filha de ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pastor evangélico, com 63 anos de 
idade, residente em Campo Belo - MG e de MARIA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
enfermeira, com 59 anos de idade, residente em Campo Belo - MG. Divorciada de ADRIANO ANDRADE DE 
BARROS, conforme sentença datada aos 15/07/2013, proferida  pelo M.M Juiz de Direito Dr. Sérgio Ludo-
vico Martins da 4ª Vara da Comarca de 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 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: JÔNATAS ANTONIO GNECCO e MARIA FRANCILENE LEITE. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 46018572X - SSP/SP, CPF n.º 36580885831, 
com 26 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 255, fls. nº 150, Termo nº 
86623), nascido no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta e nove (15/05/1989), residente na 
Rua Ferroviária, 118, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de MIGUEL ANTONIO GNECCO JUNIOR, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANTONIA ELIÊ 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 2002005167636 
- SSP/CE, com 27 anos de idade, natural de Brejo Santo - CE (Porteiras-CE  Livro nº 11, fls. nº 136, Termo 
nº 11722), nascida no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (23/10/1987), resi-
dente na Rua Ferroviária, 118, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de JOÃO LEITE VALDO, falecido há 
19 anos e de MARIA AUGUSTA, falecida há 12 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 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: ANDERSON DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO e JUCELIA LOPES DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 28364186 - SSP/SP, CPF n.º 25897130884, 
com 38 anos de idade, natural de São Paulo - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 131, fls. nº 125, 
Termo nº 12644), nascido no dia dez de fevereiro de mil novecentos e setenta e sete (10/02/1977), 
residente na Av. Principal, 485, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de WILSON RIBEIRO, falecido há 8 
anos e de ERNESTINA DOS SANTOS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG 
n.º 304582773 - SSP/SP, CPF n.º 28971790822, com 36 anos de idade, natural de Camaragibe - PE (São 
Lourenço da Mata - PE  Livro nº 96, fls. nº 14V, Termo nº 9639), nascida no dia onze de outubro de mil 
novecentos e setenta e oito (11/10/1978), residente na Av. Principal, 485, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de JOÃO LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de GENIRA FRANCISCA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 29 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: LUCAS DA SILVA SANTOS e BIANCA ROLIM MONTEIRO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 351474596 - SSP/SP, CPF n.º 40397450869, com 
25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 33, fls. nº 33, Termo nº 37849), nascido 
no dia nove de março de mil novecentos e noventa (09/03/1990), residente na Rua Santa Terezinha, 
24, Vila São José, Cubatão - SP, filho de NICOLAU ALVES DOS SANTOS, falecido há 2 anos e de CICERA 
MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 427387280 - SSP/
SP, CPF n.º 40571826830, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 174, 
fls. nº 317, Termo nº 51665), nascida no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis 
(11/02/1996), residente na Rua Santa Terezinha, 24, Vila São José, Cubatão - SP, filha de JOSÉ LUIZ 
MONTEIRO, falecido há 7 anos e de MARIA DE FATIMA ROLIM, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de maio 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: PAULO RICARDO COSTA LUIZ e FRANCINE DE ARRUDA VERÍSSIMO DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, RG n.º 439961336 - SSP/SP, CPF n.º 36557107801, 
com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 236, fls. nº 51, Termo nº 
75061), nascido no dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta e sete (19/03/1987), residente 
na Rua Manoel Lourenço dos Santos, 331, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, filho de SILVIO BOTAN LUIZ, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em Santos - SP e de MARIA 
ADELINA DOS SANTOS COSTA LUIZ, de nacionalidade portuguesa, do lar, com 63 anos de idade, residente 
em Santos - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista de importação, RG n.º 
48631781X - SSP/SP, CPF n.º 34515620819, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 118, fls. nº 48, Termo nº 29109), nascida no dia sete de novembro de mil novecentos e oitenta 
e seis (07/11/1986), residente na Rua Manoel Lourenço dos Santos, 331, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, 
filha de EDILSON VERÍSSIMO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, policial militar, com 49 anos de 
idade, residente em Santos - SP e de MARIA CIENE DE ARRUDA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 55 anos de idade, residente em Limoeiro - 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, 30 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: HEWERTON DE SOUZA SANTOS e JESSICA MIRELE LOPES DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 1/2 oficial mecânico, RG n.º 42176064 - SSP/SP, CPF n.º 
36340287859, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 111, fls. 
nº 143, Termo nº 67781), nascido no dia onze de abril de mil novecentos e oitenta e sete (11/04/1987), 
residente na Rua Jefferson Damião do Amaral, 326, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JOSÉ VALMIR 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em Sumaré - SP 
e de CLARICE DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 53 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 
54319873X - SSP/SP, com 18 anos de idade, natural de Olinda - PE (Olinda-PE  Livro nº 98, fls. nº 155, 
Termo nº 100736), nascida no dia quatro de setembro de mil novecentos e noventa e seis (04/09/1996), 
residente na Rua Maria do Carmo, 444, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de JEFERSON JOSÉ DA 
SILVA, falecido há 13 anos e de MILENE LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 
34 anos de idade, residente em Recife - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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: DENILSON DE FRANÇA FERREIRA e DÉBORAH MOREIRA FERRO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aprendiz, RG n.º 547126621 - SSP/SP, CPF n.º 
45369312877, com 18 anos de idade, natural de Paulo Afonso - BA (Paulo Afonso - BA  Livro nº 118, 
fls. nº 206v, Termo nº 66824), nascido no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e 
sete (22/05/1997), residente na Rua Santa Cecília, 79, Sítio Novo, Cubatão - SP, filho de JOSÉ CARLOS 
DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, armador, com 51 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de JUCILEIDE PEREIRA DE FRANÇA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, RG n.º 499597254 - SSP/SP, CPF n.º 33200894806, com 17 anos de idade, natural 
de Santos - SP (Mongaguá - SP  Livro nº 25, fls. nº 90, Termo nº 9069), nascida no dia vinte e cinco 
de maio de mil novecentos e noventa e oito (25/05/1998), residente na Rua Ana Maria, 143, Jd. 
Casqueiro, Cubatão - SP, filha de ISAIAS FERRO, falecido há 14 anos e de NATALIA MOREIRA FERRO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta 
Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES e MARIA RITA GRIGORIO DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de expedição, RG n.º 344483666 - SSP/SP, 
CPF n.º 34720711847, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 111, fls. nº 187, Termo nº 67869), nascido no dia dezesseis de abril de mil novecentos e oiten-
ta e sete (16/04/1987), residente na Rua Julieta de Azevedo Bonavides, 60, Vale Verde, Cubatão - 
SP, filho de ALOISIO MUNIZ RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de EDIVANIA DA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES, de nacionalidade 
brasileira, ajudante, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, acessora, RG n.º 485688694 - SSP/SP, CPF n.º 41903726840, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 146, fls. nº 333, Termo nº 40537), 
nascida no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa e um (01/05/1991), residente na Rua 
Primeiro de Maio, 207, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de PAULO GRIGORIO DOS SANTOS, falecido há 
1 ano e de MARIA APARECIDA GRIGORIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 
anos de idade, residente em Praia Grande - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de junho 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: RODRIGO EUSTÁQUIO SOARES COSTA e CAMILA GOUVEIA BATISTA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de telemarketing, RG n.º 595849441 - SSP/SP, CPF 
n.º 07298263684, com 32 anos de idade, natural de Montes Claros - MG (Montes Claros -MG  Livro nº 
167, fls. nº 19, Termo nº 52425), nascido no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e três 
(17/03/1983), residente na Rua XV de Novembro, 1048, casa 4, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de ANTO-
NIO EUSTÁQUIO COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em 
Uberlândia - MG e de LAUDI SOARES COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, 
residente em Uberlândia - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, micro em-
presaria, RG n.º 422833447 - SSP/SP, CPF n.º 36235042892, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP (Cubatão-SP  Livro nº 127, fls. nº 132, Termo nº 32775), nascida no dia oito de abril de mil novecentos 
e oitenta e oito (08/04/1988), residente na Rua XV de Novembro, 1048, casa 4, Vila Nova, Cubatão - SP, 
filha de JOÃO ALMEIDA BATISTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, resi-
dente em Santos - SP e de FRANCISCA CELIA GOUVEIA BATISTA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 62 anos de idade, residente em Santos - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de junho 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: GLAUBER BATISTA DOS SANTOS e PAULA CAROLINE PAZ FERREIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, mecanico montador, RG n.º 34449828 - SSP/SP, CPF 
n.º 33093080819, com 31 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia nove de maio de mil 
novecentos e oitenta e quatro (09/05/1984), residente na Rua José da Costa Monteiro, 746, Vila Sonia, 
Praia Grande - SP, filho de WILSON BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
60 anos de idade, residente em Aracaju - SE e de IVANI CAROLINA BATISTA DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, cabeleireira, com 59 anos de idade, residente em Praia Grande - SPDivorciado de Katia 
Regina Neves Prazeres, conforme sentença datada de 24/02/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 
1ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de N° 788/2010, processo n°157.01.2010.005055-2/000000-
000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 30006821 
- SSP/SP, CPF n.º 33606235844, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 121, 
fls. nº 229, Termo nº 30484), nascida no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(25/05/1987), residente na Rua Ari Vieira Barbosa, 60, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de CELIO 
XAVIER FERREIRA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 64 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de GILZATE DE MIRANDA PAZ FERREIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GONÇALO LINHARES DOS SANTOS NETO e SUSANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 36584903 - SSP/SP, CPF n.º 
28166229838, com 41 anos de idade, natural de São José de Espinharas - PB (Paulista-PB  Livro nº 22, fls. nº 
01vº, Termo nº 13530), nascido no dia onze de maio de mil novecentos e setenta e quatro (11/05/1974), 
residente na Rua João Damaso, 336, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de VALDECI MONTEIRO 
LINHARES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em Vista Serrana - 
PB e de CREUZA LINHARES DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, 
residente em Vista Serrana - PB . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, motorista, 
RG n.º 42176374 - SSP/SP, CPF n.º 33936860890, com 30 anos de idade, natural de Santos - SP (Cubatão  
Livro nº 104, fls. nº 262, Termo nº 23752), nascida no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (22/09/1984), residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 341, Vila São José, Cubatão - 
SP, filha de LUIZ CARLOS MOREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, coletor, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROSA MARIA DE OLIVEIRA GADELHA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: JOSÉ FRANCISCO FERNANDES e IVONETE ALVES DA MATA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, comerciante, RG n.º 2821505 - SSP/PE, CPF n.º 41583531491, com 
50 anos de idade, natural de São Lourenço da Mata - PE, nascido no dia sete de agosto de mil novecen-
tos e sessenta e quatro (07/08/1964), residente na Rua Lourenço Batista de Araujo, 30, Jd. Nova Repú-
blica, Cubatão - SP, filho de PEDRO FRANCISCO FERNANDES, falecido há 18 anos e de LINDINALVA MA-
RIA DA SILVA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em São 
Lourenço da Mata - PEDivorciado de Aparecida de Lourdes Pereira, conforme sentença de 16/01/2009, 
proferida pelo Juiz da 1ªVara Judicial da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de 1369/2008. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 254444064 - SSP/SP, CPF n.º 13364925895, 
com 61 anos de idade, natural de Bom Jardim - PE, nascida no dia dezenove de maio de mil novecen-
tos e cinquenta e quatro (19/05/1954), residente na Rua Lourenço Batista de Araujo, 30, Jd. Nova Re-
pública, Cubatão - SP, filha de JULIO BRUNO DA SILVA, falecido há 32 anos e de JOSEFA MARIA DA SIL-
VA, falecida há 31 anos. Viúva de Sebastião Lourenço da Mata, falecido aos 23/12/2009, no livro C-108, 
fls.101, sob nº47885, no 2ºSubdistrito de Santos/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de junho 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 CEDRO MACHADO e NATHALIA DE ANDRADE BATISTA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, industriário, RG n.º 43792728 - SSP/SP, CPF n.º 
35145342845, com 27 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 117, 
fls. nº 210v, Termo nº 71500), nascido no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e oiten-
ta e sete (31/12/1987), residente na Rua Maria do Carmo, 910, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de 
CLAUDECIR APARECIDO MACHADO, de nacionalidade brasileira, frentista, com 52 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de GILDA DE SOUZA CEDRO MACHADO, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, téc. em química, RG n.º 33434166 - SSP/SP, CPF n.º 35723507869, com 27 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(01/06/1988), residente na Rua Dom Pedro I, 554, casa 1, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de EDINALDO 
FEITOSA BATISTA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 56 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de DILMA LUCIA DE ANDRADE BATISTA, de nacionalidade brasileira, aux. administrativa, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 e declaram 
conviver de forma pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, 
nos termos do artigo 1723  do Código Civil Brasileiro: WILIANS DA SILVA SANTOS e SHEILA VIEIRA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 443998760 - SSP/SP, CPF n.º 
37679410828, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 122, fls. nº 377, Termo nº 
31030), nascido no dia três de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (03/08/1987), residente na Rua 
Vereador Luiz Campos Reis, 31, Vila São José, Cubatão - SP, filho de EDEZIO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, soldador, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 441170328 - SSP/SP, CPF n.º 35936539822, com 28 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 120, fls. nº 292, Termo nº 30149), nascida no dia dois de 
abril de mil novecentos e oitenta e sete (02/04/1987), residente na Rua Vereador Luiz Campos Reis, 31, Vila 
São José, Cubatão - SP, filha de ADELAIDO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLUCE CARDOSO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RUBENS DIMAS SANTANA JUNIOR e LETÍCIA GUSMÃO DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de escritório, RG n.º 485673344 - SSP/SP, CPF n.º 
42068462869, com 23 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 161, 
fls. nº 27, Termo nº 97421), nascido no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa e dois 
(26/03/1992), residente na Rua Martim Afonso, 337, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de RUBENS 
DIMAS SANTANA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 49 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de NOEMIA SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, op. de produção, RG 
n.º 476969888 - SSP/SP, CPF n.º 41223523802, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e um (27/12/1991), residente 
na Rua João Veiga, 481, Bloco 2, ap 45, Parque São Luís, Cubatão - SP, filha de CLODOALDO VICTOR 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, tec. de segurança, com 44 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA SILVA ALVES GUSMÃO, de nacionalidade brasileira, tec. de enfermagem, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: ROGERIO ROLIM DE ALBUQUERQUE e ELIZIANE FERNANDES DA SIL-
VA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mestre de movimento de cargas, 
RG n.º 3042041 - SSP/PB, CPF n.º 05631119412, com 29 anos de idade, natural de Cajazeiras - PB 
(Cajazeiras-PB  Livro nº 41, fls. nº 326, Termo nº 24365), nascido no dia trinta e um de agosto de 
mil novecentos e oitenta e cinco (31/08/1985), residente na Praça da Independência, 492, Ap 33, Jd. 
Casqueiro, Cubatão - SP, filho de LUZINEIDE ROLIM DE ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, 
hoteleira, com 46 anos de idade, residente em João Pessoa - PB . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, controller, RG n.º 578090879 - SSP/SP, CPF n.º 02504696426, com 37 
anos de idade, natural de Sousa - PB (Itumbiara-GO  Livro nº 6, fls. nº 219vº, Termo nº 11006), nas-
cida no dia quatorze de março de mil novecentos e setenta e oito (14/03/1978), residente na Pra-
ça da Independência, 492, Ap 33, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de CÍCERO MANOEL DA SILVA, 
falecido há 13 anos e de GERALDA FERNANDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DIEGO DOS SANTOS CARNEIRO e TATIANA SANTOS DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de segurança, RG n.º 30006813 - SSP/SP, CPF n.º 
31855329883, com 32 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 197, 
fls. nº 292, Termo nº 52276), nascido no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e três 
(31/05/1983), residente na Rua General Osório, 151, Jd.31 de Março, Cubatão - SP, filho de IVAN CI-
PRIANO CARNEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ROSA MARIA DOS SANTOS CARNEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, vendedora, RG n.º 29536705 - SSP/SP, CPF n.º 28549255807, com 35 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia nove de julho de mil novecentos e setenta e nove (09/07/1979), 
residente na Rua Dr.Salin Farah, 227, Jd.31 de Março, Cubatão - SP, filha de JOÃO ALVES DA SILVA, 
falecido há 09 anos e de MARINA SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 76 
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 junho 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: RICARDO MARANGON CAVALCANTE e SIDNEIA BRAZ DO NASCIMENTO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, téc. em eletrica, RG n.º 236695812 - SSP/SP, 
CPF n.º 25979227822, com 40 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia quinze de agos-
to de mil novecentos e setenta e quatro (15/08/1974), residente na Rua João Veiga, 361, Bloco 2, 
ap 45, Pq. São Luís, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FERREIRA CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, 
armador, com 62 anos de idade, residente em Santos - SP e de DARCI MARANGON CAVALCANTE, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em Santos - SPDivorciado de 
Ana Paula Braga da Silva, conforme Escritura Pública lavrada nas notas do 8ºTabelionato de Santos/
SP, aos 11/04/2014, no livro 423, fls.185. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, vigilante, RG n.º 333724379 - SSP/SP, CPF n.º 27891047863, com 36 anos de idade, natural de 
Santos - SP, nascida no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (14/12/1978), 
residente na Rua João Veiga, 361, Bloco 2, ap 45, Pq. São Luís, Cubatão - SP, filha de JOÃO MACE-
DO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARGARIDA LINA BRAZ SANT’ANA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
75 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 junho 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

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO Nº 0001496-64.2012.8.26.0157

Edital de Citação Prazo 15 dias, Processo nº 0001496-64.2012.8.26.0157. O 
Dr. Rodrigo de Moura Jacob, Juiz de Direito 1º Vara Cível da Comarca 
de Cubatão/SP, na forma da lei FAZ SABER á Distribeg Distribuidora de 
Produtos de Limpeza e Gêneros Alimentícios Ltda, inscrita no CNPJ nº 
08.914.410/0001-50, que lhe foi proposta uma ação de Consignação em 
pagamento por parte de José Maurício de Lima, inscrito no CPF/MF nº 
223.555.884/49, pela qual ocorreu o deposito judicial em favor da Re-
querida, no valor de R$ 181,35, referente ao protesto efetivado junto ao 
1º Tabelionato de Notas e de Protestos de Letras e Títulos de Cubatão/SP, 
no valor R$ 115,84. Encontrando-se a empresa Requerida em lugar incer-
to e não sabido, foi determinada a sua citação por edital, para, querendo, 
responder aos termos da ação proposta no prazo de 15 dias, que fluirá a 
partir do 21º dia util da data da publicação do presente edital. Não sendo 
contestada ação, presumirão aceitos pela Requerida, como verdadeiros os 
fatos articulados pelo requerente. E, para que a Requerida não alegue ig-
norância no futuro, expediu-se edital, que será publicado na forma da lei.

Cubatão, 12 de junho de 2015.

GERAL ARMAZENS GERAIS LTDA torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 25001028, vá-
lida até 08/06/2019, para Armazéns gerais (emissão de warrant) 
à RUA DOUTOR FERNANDO COSTA, 409, VILA COUTO, CUBATÃO

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, torna público que requereu 
da CETESB a Licença Prévia e Instalação - SD N° 91122812, para Gases 
elementares (oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, etc.) fabricação, sito à 
ESTRADA SR. RENE FONSECA S/N - PIAÇAGUERA - CUBATÃO/SP.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: CAIO CÉZAR DE OLIVEIRA SILVA e PÂMELA CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 429283131 - SSP/SP, CPF n.º 
46408221890, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de janeiro de mil 
novecentos e noventa e cinco (30/01/1995), residente na Rua Manoel Grilo, 89, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filho de JOSÉ RONALDO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, encanador industrial, com 47 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA NILDA DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, RG n.º 55611467X - SSP/SP, com 16 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e nove (20/03/1999), residente na Rua Manoel 
Grilo, 89, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de ALESSANDRO OLIVEIRA RODRIGUES, desaparecido há 04 anos 
e de ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, promotora de vendas, com 
35 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 junho 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: EVERTON MAGNO DE OLIVEIRA e CECILIA MARIA GARCIA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, RG n.º 33372296 - SSP/SP, CPF n.º 21529336805, 
com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de maio de mil novecentos e 
oitenta e dois (04/05/1982), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 93, aptº 24 A, Bolsão 7, 
Cubatão - SP, filho de GERALDO MAGNO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SIMONE SILVESTRE DE OLIVEIRA, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Nayara da Silva 
Sampaio, conforme sentença datada de 20/01/2014, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do 
Foro de Cubatão-SP, nos autos de N°0003035-31.2013.8.26.00157.. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 34249028 - SSP/SP, CPF n.º 35443165879, com 26 anos 
de idade, natural de Prazeres - PE, nascida no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(12/06/1988), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 93, aptº 24 A, Bolsão 7, Cubatão - SP, 
filha de ANIBAL CEZARIO GARCIA FILHO, falecido há 18 anos e de ELIANE OLIVEIRA DA SILVA, vigilante, 
com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Divorciada de Ismael Coitinho da Silva, conforme 
sentença datada de 23/05/2013, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro de Cubatão-
-SP, nos autos de N°0001951-92.2013.8.26.0157. 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, 08 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

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
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