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CEV vai investigar mau 
atendimento dos bancos

É hora de investir 
em Cubatão

Divulgação

Aderbau Gama

Agora é oficial. 
Depois da série de 
reportagens publi-
cadas por Aconte-
ce, mês passado, as 
denúncias de mau 
atendimento, can-
seira nas filas e ou-
tros desrespeitos 
à legislação, por 
parte das agências 
bancárias de Cuba-
tão, viraram alvo 
de Comissão de 
Inquérito, na Câ-
mara. 

Presidente da 
CEV, o vereador 
Queixão monta 
barraca na Avenida 
para ouvir clientes 
03

Festur recebe mais de 
5 mil e celebra belezas 03

O diretor presidente 
da Editora Acontece, 
Cido Barbosa volta a 
ocupar espaço semanal 
no Jornal, onde lança 
seu olhar sobre o desen-
volvimento da região. 03

Vacinação con-
tra Poliomielite 
começa no 
próximo dia 15

Projeto 
Social traz 
conhecimento 
à comunidade

Campanha Nacional 
pretende imunizar pelo 
menos 8 mil crianças 
entre 06 meses e 5 anos 
na cidade. Dia D da 
Vacinação será no dia 
da Padroeira. 03

“Resgate do Saber” 
promove alfabetização 
de adultos e idosos que 
buscam uma melhora 
de vida através da com-
preensão da lingua por-
tuguesa. 04

Padroeira é 
celebrada com 
ampla programação

  Dia de Nossa Senhora 
da Lapa terá missa campal 
e tradicional quermesse, 
realizada no Romerão. 
Programação começou 
nessa semana com mis-
sas e início da Novena. 
Caminhada Ecoespitural, 
shows, missas especiais e 
diversos eventos marcam 
as celebrações à Padroei-
ra da Cidade 04

Acabou 
a zona!
Prefeitura realiza 

ação para comba-
ter entulhos, suca-
tas e edificações 
irregulares em es-
paços públicos. 02



JORNALISTA CIDO BARBOSA
Diretor Presidente 
JORNALISTA JULIO CESAR CHAVES
Editor - MTB: 065882/SP
JORNALISTA JAQUE BARBOSA
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

REDE SOCIAL Os artigos 
assinados são de 
responsabilidade 
de seus autores 
e não refletem, 

necessariamente, a 
opinião do jornal.

Publicado desde 1.999
Acontece Comunicações 036993790001-68

DEISE MERILIN
Administrativo
CRISTINA CARMELINDO
Depto. Comercial
MARCEL NOBREGA
Colaborador Redação

DEIXA QUIETO 

Jornal Acontece

@AconteceDigital

@AconteceDigital

CEV vai apurar ‘descaso’ 
dos bancos em Cubatão

Sensibilizada com o ‘sofri-
mento dos cubatenses’ nas portas 
dos bancos da cidade, a Câmara 
de vereadores aprovou na última 
terça-feira (4), a criação de uma 
CEV (Comissão Especial de Ve-
readores) para investigar a demo-
ra no atendimento dos bancos e 
outras irregularidades no aten-
dimento. A criação da CEV foi 
motivada pelas reclamações de 
munícipes publicadas pelo Jornal 
Acontece durante o mês de julho, 
revelando que os cubatenses estão 
revoltados, classificando como 
humilhante o tratamento dispen-

sado aos clientes. 
Como estabelece a Lei Muni-

cipal 3701, em vigor desde março 
deste ano, as agências deveriam 
abrir às 10 horas, uma hora antes 
do atual horário de 11 horas. A 
lei também incorporou disposi-
tivos e estipulou novos valores 
das multas e cassação de alvará 
de funcionamento. Os bancos 
são obrigados a atenderem seus 
clientes em, no máximo, 15 mi-
nutos em dias normais e 30 mi-
nutos nos dias de pagamento de 
salários, véspera e pós feriados 
prolongados.

Matérias publicadas por Acontece, mês passado, sensibilizou Câmara de 
Vereadores que vai investigar oficialmente descumprimento da Lei

Nesta sexta (07) pela manhã, 
o vereador Ricardo Queixão vai 
armar barraca na avenida 9 de 
abril, em frente ao Bradesco. O 
objetivo do vereador é ouvir os 
usuários dos bancos da cidade, 
para saber sobre a qualidade e 
demora no atendimento. 

“Vamos montar barracas na 
frente de todas as agências para 
entrevistar os clientes a fim de 
fiscalizar o cumprimento do que 
é estipulado em leis, que garan-
tem rapidez no atendimento, 
qualidade no serviço, clareza de 
informações e o mínimo de es-
trutura. Depois disso vamos con-
vocar a direção das instituições 
para exigir respostas e, se neces-
sário, mudanças de postura”. 

Além da CEV com suas prer-
rogativas e do diálogo direto 
com os clientes, o parlamentar 
vê a necessidade de articular 
com a Prefeitura a adoção de 
novos canais para registro de 

Queixão vai à avenida ouvir usuário

Presidente da CEV 
também convidará 
gerentes dos bancos 
a prestarem 
esclarecimentos 
na Câmara

reclamações. Para Queixão, os 
canais de reclamações precisam 
ser facilitados, com mais agili-
dade, para evitar que o cliente 
que já foi desrespeitado, ainda 
tenha a obrigação de se deslo-
car até a Prefeitura para forma-
lizar a denúncia. “Dentro da 
legalidade, a formalização da 
reclamação, pode se dar atra-
vés de um site, e-mail ou redes 
sociais. A popularização dos 
smartphones permite essa rapi-
dez”, argumenta. 

Comissão Especial 
de Vereadores (CEV)
•  Queixão, César e Jair do Bar

•  Prazo inicial de 90 dias 

• Deve apresentar relatórios

• Pode colher depoimentos

• Pode cumprir diligências 

Marcel Nobrega

A CEV, constituída na últi-
ma terça-feira, será presidida 
pelo vereador Ricardo Queixão 
(PMDB), terá César Nascimento 
(PDT) como relator e Jair do Bar 
(PT) membro. 

OFENSIVA CAIXA DE PREVIDÊNCIA

Desde o último dia 30, a Pre-
feitura iniciou ação para acabar 
com a ocupação irregular por 
sucatas, ferros-velhos, entulhos 
e demais edificações irregulares. 
A ação tem prosseguimento na 
próxima quinta (13), no Jardim 
Nova República, a partir das 8 h.

Representantes dos diversos 
setores da Prefeitura se reuniram 
para avaliar a primeira etapa e es-
tabelecer estratégias futuras para 
agilizar ações. Será criada uma 
equipe fixa de trabalho, compos-
ta por fiscais de diversos órgãos, 

Força tarefa contra 
entulhos e sucatas na rua
Objetivo da Prefeitura é evitar que calçadas, ruas, 
avenidas e praças sejam obstruídas por entulhos, 
sucatas, moradia ou comércio irregular

como vigilância sanitária, finan-
ças, posturas, comércio e meio 
ambiente. Segundo o secretário 
de Governo, Fábio Inácio, que 
coordenou a reunião, estas ações 
se estenderão a todos os bairros.

Em apenas dois dias de traba-
lhos, no Jardim Nova República, 
foram recolhidos 10 caminhões 
de entulhos. Sucatas de papelão e 
ferro; garrafas pet e peças de ori-
gem duvidosa, como bicicletas e 
até uma mini-motocicleta. O ma-
terial considerado lixo foi levado 
para o aterro sanitário, na divisa 

entre Cubatão e Guarujá. A ação 
da força-tarefa conta com o apoio 
da Polícia Militar.

População aprova
O trabalho tem sido bem re-

cebido pelos cubatenses, já que 
as ocupações das áreas públicas 
por sucatas e demais tipos de 
entulhos causam muitos proble-
mas, que vão desde a obstrução 
de trânsito de pedestres e veícu-
los; proliferação de insetos e ro-
edores, até à prática de delitos. 
Muitos depósitos clandestinos de 
sucatas servem como pontos de 
receptação ou vendas de produ-
tos de origem duvidosa. Morado-
res das áreas afetadas têm reivin-
dicado tal fiscalização.

Tomaram posse na manhã 
de segunda-feira (03) os novos 
membros dos conselhos Fiscal 
e de Administração da Caixa de 
Previdência dos Servidores Mu-
nicipais de Cubatão, para o biê-
nio 2015/2017. Eleitos no dia 29 
de junho, eles cumprirão manda-
tos até agosto de 2017. 

Conselho Administrativo
Marcio Asenha de Freitas, 

João Batista Pieruzzi Filho (Tam-
baú), Vanda Felix de Oliveira, 
José Lázaro da Silva, Eduardo 
Batista Monteiro, Natalício Pe-
reira da Silva (membros eleitos); 

Empossados conselheiros 
Fiscais e de Administração

Marcus Marcelo Passarelli, Jairo 
Martins, Sandra Regina Matias 
Santana, Maria de Oliveira Frei-
tas Mendonça (suplentes eleitos), 
João Paulo Pucciariello Perez, 
Henrique Marcelo Ferreira de 
Souza e Ademário Martins Bar-
ros (membros indicados pela 
Prefeitura).

Conselho Fiscal 
Orlando Barbosa da Silva, 

Adriana Maria da Cruz Silva, 
Suely Aparecida Ferreira (mem-
bros eleitos), Eduardo Abobo-
reira e Maria do Carmo de Brito 
(suplentes).

Divulgação

Divulgação
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Roteiro 
Mirante do Príncipe
Jardim Europa
Cristo Redentor

FESTUR

O II Festival de Turismo 
de Cubatão - Festur reuniu 
cerca de 5 mil pessoas. Foram 
três roteiros turísticos gratui-
tos, incluindo passeio de bar-
co nos rios e manguezais, sho-
ws de dança e música, corrida 
pedestre, feira gastronômica, 
exposição de fuscas e escoli-
nha de trânsito. 

A intenção do secretário 
de Turismo Tico Barbosa, é 
incluir esse roteiro no progra-
ma Roda SP.

CORRIDA - A I Prova Pe-
destre 6 km teve como vence-

Festur reúne 5 mil pessoas 
e revela belezas da cidade
Ponto alto do evento foi na avenida 
Beira Mar no Casqueiro, em comemora-
ção às obras que transformarão a orla

dor Everaldo dos Santos. Em 
segundo ficou Adilson Alves 
do Nascimento e, em ter-
ceiro, Edcarlos de Andrade. 
Feminino: Jovenice Tereza; 
segundo, Aparecida Coelho 
Ramos; e terceiro, Ingrid Sil-
va de Souza. 

NO MANGUE- Belas aves 
e Guará-vermelho encanta-
ram turistas em passeio pelos 
manguezais. O passeio, que 
também é realizado há seis 
anos pelo Jornal Acontece, 
sempre surpreende nativos 
ou turistas, pela riqueza do 
ecossistema. 

No Festur o passeio seguiu 
dois roteiros. O primeiro pe-
los rios Casqueiro, Cubatão e 
Mogi para avistar algumas das 
dezenas de espécies de pássa-
ros que buscam refúgio e ali-
mentos nos manguezais que 
cercam Cubatão.

No segundo dois barcos 
partiram lotados da Ilha Ca-
raguatá em direção ao rio 
Cubatão. “O percurso tem 42 
quilômetros”, detalhou Daniel 
Ravanelli Losada, proprietá-
rio da Náutica da Ilha. Quem 
estiver interessado em realizar 
esse tour pode entrar em con-
tato com a Náutica da Ilha, na 
Rua Nicolau Cuqui, 231, Ilha 
Caraguatá, (13) 3363-2161. 

O Mirante do Príncipe
“Como tudo isso estava 

escondido?”, questionou 
Lidia de Lima Rosa, incré-
dula diante da paisagem 
oferecida a quem visita o 
Mirante do Príncipe, na 
Cota 200 (que ganhou este 
nome em razão da visita do 
príncipe Harry, em setem-
bro do ano passado). Lídia 
e outras 320 pessoas tam-
bém conhecerem as do-
ceiras que preparam as já 

famosas cocadas, e obser-
varam o trabalho do Ateliê 
Arte nas Cotas”. 

Eles aproveitaram a se-
gunda edição do Festur 

para embarcar em um dos 
três roteiros disponibiliza-
dos gratuitamente dustrial 
montada na própria co-
munidade com o apoio de 
grandes empresas.

“Agora vamos ao Jar-
dim Europa. Ganhou esse 
nome em razão da serração 
intensa”, informou o técni-
co social do CDHU, Alex 
dos Santos. Os visitantes 
conhecerem o trabalho ar-

tístico na fachada das ca-
sas, desenhos geométricos 
que explodem em uma 
profusão de cores fortes, 
trazendo ainda mais vida 
ao núcleo, da Cota 200.

No final o grupo ainda 
parou no Parque Ecológi-
co Cotia-Pará e teve tempo 
de registrar mais alguns 
selfies ao lado dos animais 
expostos, do lago e da ima-
gem do Cristo Redentor.

Vencedores da 1ª Prova Pedestre do Jardim Casqueiro, 
realizada na manhã de domingo (02)

A prefeita Marcia Rosa conversa com os visitantes do 
Festur que apreciavam a comida dos ‘Food Trucks’ 

Fuscas chamaram atenção dos aficcionados por carros 
antigos e curiosos que passaram pelo Festur

Durante o passeio de bar-
co, turistas aproveitam 
para registrar a natureza

Campanha quer vacinar 8 mil 
crianças contra Poliomielite

SAÚDE
Esta semana, enquan-

to caminhava para levar 
meu filho ao Mc Donald´s 
Cubatão, conversei com 
o Jorge Cury, um sério 
construtor de São Paulo 
que resolveu investir em 
Cubatão. Ele sempre olha-
va de lado, ao ir para sua 
casa de praia em Guarujá 
quando, de repente, resol-
veu arriscar em Cubatão, 
para ver no que dava. An-
tes mesmo de finalizado, o 
Residencial Henry Borden 
já estava quase todo ven-
dido: “o povo de Cubatão 
é meio desconfiado, mas 
quando percebe que o né-
gocio é sério e de qualida-
de investe mesmo hein...”, 
disse-me satisfatoriamen-
te surpreso ao me mostrar 
seus novos planos para 
Cubatão: vai construir no-
vos prédios aqui já, e nem 

A Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a 
Poliomielite e Multivaci-
nação 2015 será realizada 
de 15 a 31 deste mês. Em 
Cubatão devem ser imuni-
zadas 8.229 crianças a par-
tir de seis meses e menores 
de 5 anos. Os pais ou res-
ponsáveis devem procurar 
as unidades básicas e pos-
tos mais próximos de sua 
residência.

A chefe de serviço da 
Vigilância Epidemiológica 
de Cubatão, Ana Cristina 
Queiroz Alegria de Almei-
da, informou que o Dia D, 
da Mobilização Nacional, 
está marcado para 15 de 
agosto (sábado), feriado 
em Cubatão em razão do 

vai esperar a crise passar. 
De 2009 a 2012 no vá-

cuo do boom imobiliário, 
veio a febre das sobrepostas 
(talvez por falta de quem 
ousasse empreendimentos 
maiores) e quem construiu, 
se deu bem. Hoje, com o 
preço do m² nas alturas, 
na vizinha Santos, que tem 
alto estoque de apartamen-
tos, Cubatão tornou-se viá-
vel para investimentos mais 
audaciosos e alguns empre-
endedores visionários, já 
fazem esta leitura. 

Outro que resolveu se 
arriscar recentemente foi o 
Toninho Campos, que trou-
xe o Cine Roxy/ Anilinas. 
Em alguns momentos veio 
a púbico dizer que era a sala 
que lhe trazia mais alegrias. 
Também com o sorriso de 
orelha a orelha está o empre-
sário Mário Eduardo, do  Mc 

dia da padroeira da Cida-
de, Nossa Senhora da Lapa.

“Nesse dia, o atendi-
mento ocorrerá em 22 
postos de vacinação, sendo 
um volante”, detalhou. Os 
postos fixos atenderão das 
8 às 17 horas. Confira no 
portal do Acontece (www.
acontecedigital.com.br) a 
relação dos locais onde ha-
verá imunização no Dia D.

Donald’s Cubatão. A loja é de 
ponta, inaugurou um projeto 
pioneiro no país, mas parece 
que ficou pequena. 

Desde o primeiro man-
dato, a prefeita Marcia Rosa 
mostrou-se entusiasta no 
convencimento de empre-
sários a acreditarem na ci-
dade. Lembro que, há uns 
6 anos, fazia a cobertura de 
um evento em Santos onde 
Marcia, parecendo João 
Batista no deserto ‘pregava’ 
para um grupo de mega-
-empresários, para conven-
cê-los de que se dariam bem 
ao investir por aqui. “Apos-
to que quem empreender 
com qualidade terá gran-
de retorno”, falava ao céti-
co grupo de empresários 
que, discretamente, torcia 
o nariz; os que acreditaram 
como Toninho e Mário, se 
deram bem. Rosa vai além; 

Fotos: Divulgação PMC / Aderbau Gama

A hora de investir em Cubatão
insiste na construção do 
shopping (a exemplo dos 
demais grandes empre-
endimentos no País, em 
stand by por causa da 
crise), aposta na vertica-
lização, e acredita que a 
cidade tem demanda para 
a construção de prédios 
de alto padrão, com lazer 
completo e portaria 24h. 
Será que ela tem razão? 

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
Diretor presidente do

 Jornal Acontece
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Divulgação

Propiciar conhecimen-
to e facilitar a vida daque-
les que não tiveram opor-
tunidade de aprender a 
língua portuguesa. Esse é 
o objetivo do “Projeto Res-
gate do Saber” idealizado 
pela IPC – Igreja Presbite-
riana de Cubatão.

Partindo da ideia de 
que a alfabetização é im-
prescindível nos dias de 
hoje para que o individuo 
possa estabelecer relações 

Projeto Social alfabetiza 
adultos e idosos

interpessoais e, principal-
mente, ter melhores opor-
tunidades no mercado de 
trabalho, a Igreja Presbi-
teriana de Cubatão passa a 
oferecer o curso de apren-
dizado da língua portu-
guesa para aqueles que não 
tiveram a oportunidade de 
estudar durante a infância 
e/ou adolescência.

O Curso abrange as-
pectos básicos da língua 
portuguesa, como a com-

preensão das letras, for-
mação de palavras e de re-
gras básicas da ortografia 
e gramática. Com duração 
de um semestre, é realiza-
do na sede da igreja, loca-
lizado na Rua Dom Pedro 
II, 861, na Vila Nova. Para 
mais informações sobre 
turmas e horários, o inte-
ressado deve comparecer 
na Igreja Presbiteriana e 
procurar a secretaria da 
instituição.

LAPA

EDUCAÇÃO Rumilson Castro

HORIZONTAIS 2- Zagueiro do Santa Cruz no Brasileirão/78, xará do Visconde de Rio Branco. 6- 
Fernando (?), meia do Paraná Clube no Brasileirão/1998, técnico do Tricolor da Vila em 2015. 7- Golei-
ro do Goiás no Brasileirão/05, xará de cartunista americano. 9- Prenome do técnico do Juventude 
no Brasileirão/05, o qual participou da Copa de 1990. 12- Lateral-esquerdo do Ceará, vencedor da 
“Bola de Prata” no Brasileirão/71. 14- Campeão da Copa União no Brasileirão/87, artilheiro do Paulis-
tão em 1986. 15- Atleta que estreou no Brasileirão/73, defendendo o Nacional/AM, despedindo da 
competição pelo Sampa em 1995. 16- Atacante do Corinthians no Brasileirão/2015, cujo xará fez o gol 
do Brasil contra Portugal (1x3) na Copa/66. 18- Único jogador, campeão brasileiro nos anos de 1986 
e 1992. 20- Autor do gol do Flamengo, que decidiu o Brasileirão/82. 22- Adversário do Flamengo 
na decisão do Brasileirão/83. 24- Zagueiro do Botafogo no Brasileirão de 2005, xará de velejador 
brasileiro bicampeão olímpico. 28- Volante do Santos no Brasileirão/05, xará de cantora e violinista 
mexicana. 30- Atacante do Cruzeiro em 2015, xará do profeta da Penitência. 31- Reinaldo, Palhinha 
e (?), atletas do Galo, expulsos na decisão do Brasileirão/80. 32- Ponta-direita da Ponte Preta no 
Brasileirão/78, xará do fundador da Academia Brasileira de Filologia. 33- Meio-campista do Brasi-
liense no Brasileirão/05, xará do cantor que fez sucesso com o bolero “Você É Doida Demais”. VERTI-
CAIS 1- Goleiro do Galo no Brasileirão/2005, campeão brasileiro em 2009. 2- Atacante do Grêmio 
no Brasileirão/2015, xará de um dos artilheiros do Brasileirão/72. 3- (?) Américo, meio-campista do 
Paraná Clube no Brasileirão/93. 4- Ponta-esquerda do Fluminense no Brasileirão/78, xará de atriz e 
cantora brasileira. 5- Atacante do Coritiba no Brasileirão/99, cujo xará é primo no romance de Eça 
de Queirós. 8- Márcio (?), meio-campista do São Caetano em 2005, xará de integrante e fundador dos 
The Rolling Stones. 10- Volante do Fluminense no Brasileirão/2015, xará do criador dos Jogos 
Olímpicos da era moderna. 11- Técnico do Coritiba no Brasileirão/98, campeão como meio-campista 
do Fluzão em 1984. 13- José de Assis (?), árbitro na decisão do Brasileirão/80. 17- Zagueiro do 
Furacão, campeão do Brasileirão/01, xará de Ás do tênis brasileiro. 19- Márcio (?), atacante do Inter 
no Brasileirão/2005, xará de cidade potiguar. 21- Atacante do Paysandu no Brasileirão/05, xará do 
programa infantil (?) mágico, apresentado pela TV Globo em 1983/86. 23- Atacante do Flamengo, 
autor de 1 gol no único jogo presente na conquista do Brasileirão/82. 25- Zagueiro do Palmeiras 
no Brasileirão/05, cujo xará saiu ileso da “Cova dos Leões”. 26- Prenome de técnico presente no 
Brasileirão/2015, xará de famoso compositor, criado em Três Pontas. 27- Atacante do Corinthians, 
campeão do Brasileirão/05, natural de Bandeirantes-PR. 28- Fernando (?), volante da Ponte Preta 
no Brasileirão/2015, xará do maior medalhista da história do X Games. 29- Atacante do Grêmio no 
Brasileirão de 2010, cujo xará ficou por 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe.

HORIZONTAIS 2- Paranhos; 6- Diniz; 7- Harley; 9- Sebastião; 12- Carlindo; 14- Kita; 15- Cerezo; 16- Rildo; 18- Gilmar; 20- Nunes; 22- Santos; 24- Scheidt;
28- Bovio; 30- Joel; 31- Chicão; 32- Afrânio; 33- Lindomar. VERTICAIS 1- Bruno; 2- Pedro Rocha; 3- Luís; 4- Zezé; 5- Basílio; 8- Richards; 10-Pierre; 11- 
Leomir; 13- Aragão; 17- Gustavo; 19- Mossoró; 21- Balão; 23- Peu; 25- Daniel; 26- Milton; 27- Nilmar; 28- Bob; 29- Jonas.

Os fiéis da Paróquia 
Nossa Senhora da Lapa 
em Cubatão estão em-
penhados em fazer uma 
grande festa em come-
moração ao dia da Pa-

Começa a Festa 
da Padroeira
Programação que já começou, se estende até o dia 15 e inclui Caminhada 
Ecoespiritual, neste sábado, 8

droeira da Cidade, 15 
de agosto; feriado em 
Cubatão. Para o Padre 
Carlos de Miranda o 
momento é de unir toda 
a sociedade, tanto que, 

no início do ano organi-
zou um café da manhã, 
com cobertura do Jor-
nal Acontece. O padre 
reuniu representantes 
da comunidade e co-

merciantes locais para 
apresentar a ideia de 
fazer uma grande festa 
para Nossa Senhora, en-
gajando toda a comuni-
dade.
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zindo a imagem de Nossa Senhora da Lapa.
PROCISSÃO LUMINOSA com as imagens de Nossa Senhora 
da Lapa, São Francisco de Assis e São Judas Tadeu às 17h30, 
saindo da Paróquia São Francisco de Assis em direção à Rua 
São José no centro da cidade.
MISSAS SOLENES: Realizadas às 8 horas e às 10 horas da 
manhã, em local a ser definido. No mesmo dia, às 19, será 
realizada a tradicional Missa Campal, no Centro Esportivo 
Ayrton Romero da Nóbrega, o Romerão.
QUERMESSE DA PADROEIRA: diversas barracas de lanches, 
doces, salgados e artigos religiosos. A partir das 16 horas, no 
Centro Esportivo Romerão.
SHOW - Com banda a ser anunciada, ocorre logo após a mis-
sa campal, também no Centro Esportivo Romerão.

16/08  
A partir das 14 horas, no Centro Esportivo Romerão:
- Ação Solidária da Padroeira - serviços gratuitos à população
- Tarde de recreação
- Aula de Zumbaleluia – louvor através do contagiante ritmo 
da Zumbacom o Prof. Acácio da Academia Flexion!
- Apresentação do Rancho Folclórico Português - Às 18 horas.
- Quermesse da Padroeira - diversas barracas de lanches, 
doces, salgados e artigos religiosos. A partir das 14 horas.
- Show com a Banda Estação 12 – às 19 horas

11/08 
Missa com o Padre Renan Cenci - Local: Matriz Nossa Senho-
ra da Lapa. Horário – 19h30. Tema: Nossa Senhora da Lapa, 
rainha e padroeira dos pobres e excluídos.
12/08 
Missa com o Padre Geraldo Lalis - Local: Matriz Nossa Senho-
ra da Lapa. Horário – 19h30. Tema: Nossa Senhora da Lapa, 
rainha e padroeira dos enfermos.
13/08 
Missa com o Padre Samuel - Local: Matriz Nossa Senhora da 
Lapa. Horário – 19h30. Tema: Nossa Senhora da Lapa, rainha 
e padroeira de todos os aflitos.
14/08 
Missa com o Padre Antonio Pereira Luz - Local: Matriz Nossa 
Senhora da Lapa. Horário – 19h30. Tema: Nossa Senhora da 
Lapa, rainha e padroeira da educação e cultura

15/08 - DIA DA PADROEIRA:
ARRASTÃO DO SANTO TERÇO - Em honra à Virgem Maria, 
consagrando toda a cidade aos cuidados de Nossa Senhora da 
Lapa. O Santo Terço será rezado em 50 pontos diferentes na ci-
dade ao meio-dia! Locais serão informados durante as missas.
CARREATA E BÊNÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTORISTAS, MOTO-
CICLISTAS E CICLISTAS-  às 15h saindo da Paróquia São Judas 
Tadeu em direção a paróquia São Francisco de Assis condu-

De 06 a 14/08 
Novena com a benção do Santíssimo Sacramento. 
Sempre às 18:30, na Matriz de Nossa Senhora da Lapa
07/08 
Missa com o Padre Jaime Gonçalves - Local: Matriz 
Nossa Senhora da Lapa. Horário – 19h30. Tema: 
Nossa Senhora da Lapa, rainha e padroeira do meio 
ambiente.
08/08 
- Caminhada Eco-Espiritual - saída às 9h da capela 
Santo Antonio na Água Fria em direção ao Núcleo 
Itutinga Pilões. Caminhada e récita do Santo Terço.
- Missa com Padre Antônio Xavier - Local: Matriz 
Nossa Senhora da Lapa. Horário – 19h30. Tema: Nos-
sa Senhora da Lapa, rainha e padroeira das crianças, 
jovens e idosos.
09/08 
Missa com o Padre Marco Rossi - Local: Matriz Nossa 
Senhora da Lapa. Horário – 19h30. Tema: Nossa Se-
nhora da Lapa, rainha e padroeira das famílias.
10/08 
Missa com o Padre Eniroque Ballerini - Local: Matriz 
Nossa Senhora da Lapa. Horário – 19h30. Tema: Nos-
sa Senhora da Lapa, rainha e padroeira dos vocacio-
nados e vocacionadas.

As aulas são ministradas na sede da Igreja Presbiteriana de Cubatão 
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: LUANG DE ALMEIDA COSTA DORIA e SILVANA DE LIMA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 489858946 - SSP/SP, CPF n.º 44840026807, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de dezembro de mil novecentos e 
noventa e dois (02/12/1992), residente na Rua Caminho Santa Cecília, 360, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, filho de ̀ REINALDO COSTA DORIA, de nacionalidade brasileira, aux. administrativo, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIANA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, aux. de ser-
viços gerais, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, ajudante geral, RG n.º 423683196 - SSP/SP, CPF n.º 47287099810, com 20 anos de 
idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 291, fls. nº 130-F, Termo nº 108057), 
nascida no dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (18/09/1994), residente 
na Rua Larissa Coquiner, Caminho Zé do Rio, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de ARTUR ANTONIO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de SILDES DE LIMA SILVA, falecida há 3 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 julho 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 ANTONIO DA SILVA e LAIS CANDIDO DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, vistoriador, RG n.º 45761260 - SSP/SP, CPF n.º 36364658806, 
com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Cubatão-SP  Livro nº 120, fls. nº 123, Termo nº 
29980), nascido no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (05/02/1987), resi-
dente na Rua Santa Terezinha, 50, Vila São José, Cubatão - SP, filho de AURIZIO ANTONIO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, ajudante, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CAR-
MEN SILVIA DA SILVA, desaparecida há 20 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, estudante, RG n.º 488079512 - SSP/SP, CPF n.º 39490126802, com 22 anos de idade, 
natural de Osasco - SP (Osasco - 2º Subdistrito  Livro nº 91, fls. nº 148, Termo nº 53967), nascida 
no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e dois (24/11/1992), residente na 
Rua Santa Terezinha, 50, Vila São José, Cubatão - SP, filha de ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO, 
de nacionalidade brasileira, tecnico de laboratório, com 54 anos de idade, residente em Francisco 
Morato - SP e de SILVANA CANDIDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, professora, com 56 anos 
de idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de julho 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 ROBERTO ANDRADE DOS SANTOS e PAMELA CRISTINA MACHADO CAVAL-
CANTI. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 
48626628X - SSP/SP, CPF n.º 41849785848, com 23 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 158, fls. nº 290, Termo nº 96153), nascido no dia dezoito de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e dois (18/02/1992), residente na Rua Acacia dos Santos, bl.22, casa 2, Jardim 
Nova Republica, Cubatão - SP, filho de ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
encarregado, com 47 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de MARIA DAS DORES ANDRADE 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, diarista, com 45 anos de idade, residente em São Vicente 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 413663127 - SSP/SP, 
CPF n.º 42191145809, com 19 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 205, fls. nº 23, Termo nº 123458), nascida no dia três de outubro de mil novecentos e noventa e 
cinco (03/10/1995), residente na Rua Acacia dos Santos, bl.22, casa 2, Jardim Nova Republica, Cubatão 
- SP, filha de DJACELIO CAVALCANTI, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 38 anos de idade, resi-
dente em Paulo Afonso - BA e de ANDREIA MACHADO, de nacionalidade brasileira, diarista, com 37 
anos de idade, residente em São Vicente - SP.  Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: GELSON LINS DE OLIVEIRA e ROSEMEIRE DE RESENDE SOUZA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico montador, RG n.º 288658930 - SSP/
SP, CPF n.º 25463042837, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove 
de junho de mil novecentos e setenta e cinco (19/06/1975), residente na Rua Achilles Fornazari Fil-
ho, 137, Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de GELTON GOMES DE OLIVEIRA, falecido há 12 anos 
e de QUITÉRIA MARIA LINS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 72 anos 
de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Vanessa Dias da Silva, conforme sentença data-
da de 08/01/2014, proferida pella Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão/SP, nos autos de 
nº3006526-92.2013.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, mani-
cure, RG n.º 278797295 - SSP/SP, CPF n.º 30330208870, com 33 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia treze de outubro de mil novecentos e oitenta e um (13/10/1981), residente na 
Rua Antonio Lemos, 190, Vila Paulista, Cubatão - SP, filha de JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NETO, fa-
lecido há 11 anos e de MARIA ROSA DE RESENDE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Julio Cesar dos Santos, conforme 
sentença datada aos 06/05/2015, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão/SP, 
nos autos de nº0003319-05.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: MAURI BATISTA CONCEIÇÃO e ÁGNIS DE MENEZES. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 486190195 - SSP/SP, com 23 anos 
de idade, natural de Aracaju - SE (Riachão do Dantas-SE  Livro nº 11, fls. nº 76, Termo nº 3900), 
nascido no dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e dois (22/03/1992), residente 
na Rua Caminho São Bartolomeu, 323, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ALIPIO CON-
CEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARILENE BATISTA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 45 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 397060221 - SSP/SP, CPF n.º 45954625816, com 19 anos de idade, natural de Riachão 
do Dantas - SE (Riachão do Dantas-SE  Livro nº 13, fls. nº 243, Termo nº 4833), nascida no dia trinta 
e um de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (31/10/1995), residente na Rua Caminho 
São Bartolomeu, 132, A, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOÃO JOSÉ DE MENEZES, de na-
cionalidade brasileira, agricultor, com 50 anos de idade, residente em Aracaju - SE e de JOSEFA 
NEIDE DE MENEZES, falecida há 6 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 julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUIZ CARLOS DE SOUZA GONÇALVES e AMANDA KARLA RODRIGUES DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, apropriador, RG n.º 427967016 - SSP/SP, 
CPF n.º 392512438, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e quatro (20/02/1994), residente na Rua Roberto Mario Santini, 266, 
aptº104, Bolsão Nove, Cubatão - SP, filho de CELSO LUIZ GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, mo-
torista, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LAURA MARIA DE SOUZA, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, lixadora, RG n.º 433574215 - SSP/SP, CPF n.º 42397822873, com 21 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia doze de março de mil novecentos e noventa e quatro (12/03/1994), resi-
dente na Rua Roberto Mario Santini, 266, aptº104, Bolsão Nove, Cubatão - SP, filha de JOSÉ CARLOS 
DO Ó DA SILVA, de nacionalidade brasileira, encanador, com 50 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de enfermagem, 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, 30 de julho 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 PAULO DE SOUZA e RAFAELA MARTINS FEITOSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de vidraceiro, RG n.º 425543651 - SSP/SP, CPF n.º 
35001082889, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (São Vicente-SP  Livro nº 156, fls. 
nº 289, Termo nº 119136), nascido no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e 
cinco (29/03/1985), residente na Rua do Alojamento, 191, Fabril, Cubatão - SP, filho de MANOEL 
FONSECA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ELISA FERREIRA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 465458245 - SSP/SP, CPF n.º 23222125805, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP (Cubatão  Livro nº 140, fls. nº 367, Termo nº 38183), nascida no dia vinte e oito de abril de mil 
novecentos e noventa (28/04/1990), residente na Rua do Alojamento, 191, Fabril, Cubatão - SP, 
filha de RONIVON ALVES FEITOSA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LISETE CRISTINA MARTINS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 de julho 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: AGNALDO JOÃO DA COSTA MENDES e LEONTINA FÉLIX DE ARAÚJO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico industrial, RG n.º 267363175 - SSP/SP, CPF n.º 
28746500804, com 35 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 152, fls. 
nº 143, Termo nº 25195), nascido no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e setenta e nove 
(27/10/1979), residente na Rua Brasília, 379, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOAO CARMINO 
MENDES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de FRANCISCA MARIA DA COSTA MENDES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
RG n.º 2033743 - SSP/RN, CPF n.º 06513681464, com 28 anos de idade, natural de Montanhas - RN 
(Montanhas-RN  Livro nº 6, fls. nº 378, Termo nº 4978), nascida no dia dezessete de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (17/12/1986), residente na Rua Brasília, 379, Jardim Casqueiro, Cubatão - 
SP, filha de JOSÉ FÉLIX SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 68 anos de idade, residente 
em Pedro Velho - RN e de JOSEFA LEANDRO DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 
49 anos de idade, residente em Pedro Velho - RN. 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, 31 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARCIO RICARDO SILVA DE PAULA e MARIA CAMILA DE SOUSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, montador de moveis, RG n.º 29160377 - SSP/SP, CPF n.º 16958818857, 
com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 60, fls. nº 31, Termo nº 6009), 
nascido no dia dezessete de julho de mil novecentos e setenta e oito (17/07/1978), residente na Av. 9 
de Abril, 3830, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de OSWALDO ALVES DE PAULA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MIRIAN SILVA DE PAULA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, cuidadora de idosos, RG n.º 342491295 - SSP/SP, CPF n.º 
32608736866, com 29 anos de idade, natural de Morada Nova - CE (Vila de Pedras-Morada Nova-CE  Livro 
nº 5, fls. nº 122, Termo nº 4458), nascida no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco 
(23/08/1985), residente na Av. Principal, 969, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO ASSIS DE 
SOUSA, falecido há 6 anos e de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 78 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, 31 de julho 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: ERCÍLIO FERREIRA e CLEUZA APARECIDA ROCHA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 32426963 - SSP/SP, CPF n.º 18559972820, com 72 
anos de idade, natural de Presidente Bernardes - SP, nascido no dia sete de dezembro de mil novecen-
tos e quarenta e dois (07/12/1942), residente na Rua 25 de Dezembro, 242, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filho de OTÁVIO FERREIRA DE SOUZA, falecido há 50 anos e de ANA JUSTINA DE OLIVEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, com 93 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Ma-
ria Idê da Silva, conforme sentença datada aos 05/05/2000, proferida pelo Juiz de Direito da Décima 
Vara Civil da Comarca de Santos/SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cos-
tureira, RG n.º 214344897 - SSP/SP, CPF n.º 07022860874, com 59 anos de idade, natural de Peixe 
Branco - MG (Tupi Paulista-SP  Livro nº 21, fls. nº 190, Termo nº 22716), nascida no dia três de fe-
vereiro de mil novecentos e cinquenta e seis (03/02/1956), residente na Rua 25 de Dezembro, 242, 
Vila Natal, Cubatão - SP, filha de PATROCINIO RODRIGUES ROCHA, falecido há 15 anos e de MARIA 
MADALENA DE CAMPOS, falecido há 7 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, 01 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ZILTAIR RODRIGUES DOS SANTOS e CRISTIANE CLAUDINEIDE DA SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 23670553 - SSP/SP, CPF n.º 24765682870, 
com 41 anos de idade, natural de Tabuleiro do Norte - CE (Tabuleiro do Norte-CE  Livro nº 31, fls. nº 20vº, 
Termo nº 14215), nascido no dia nove de novembro de mil novecentos e setenta e três (09/11/1973), res-
idente na Rua Caminho Boa Vista, 04, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO RODRIGUES SO-
BRINHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 68 anos de idade, residente em Tabuleiro do Norte - 
CE e de MARIA ENES RODRIGUES, falecida há 17 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 44397277 - SSP/SP, CPF n.º 32449355839, com 31 anos de idade, natural de Escada 
- PE (Escada-PE  Livro nº 13, fls. nº 234vº, Termo nº 14547), nascida no dia dezenove de agosto de mil 
novecentos e oitenta e três (19/08/1983), residente na Rua Caminho Boa Vista, 04, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filha de NIVALDO GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de CLAUDINEIDE MARIA DA SILVA, 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, 01 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANDRE LOPES DE PONTES e DENIZIANE RODRIGUES TEIXEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, construtor, RG n.º 30525850 - SSP/SP, CPF n.º 29965402809, com 34 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 76, fls. nº 69, Termo nº 12415), nascido no 
dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta (24/11/1980), residente na Rua Lafayete 
Custodio da Silva, 112, Conjunto Afonso Schimidt, Cubatão - SP, filho de AGAMENON LOPES DE PONTES, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SONIA MARIA 
DE BARROS PONTES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, esteticista, RG n.º 342489355 - SSP/SP, CPF 
n.º 36854036801, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 129, fls. nº 199, 
Termo nº 33637), nascida no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e oitenta e oito (24/07/1988), 
residente na Rua Assembléia de Deus, 295, aptº3, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, filha de VALDECY 
MAGALHÃES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DOS SANTOS RODRIGUES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, costureira, 
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, 03 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JEFFERSON OLIVEIRA DE SOUZA e JEMIMA BÁRBARA ALVES PRAXEDES SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado de elétrica, RG n.º 433902899 - 
SSP/SP, CPF n.º 22917168838, com 29 anos de idade, natural de São Paulo - SP, nascido no dia trinta 
e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (31/01/1986), residente na Rua 13 de Maio, 813, 
Vila Nova, Cubatão - SP, filho de VALDIMIR DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 49 
anos de idade, residente em São Paulo - SP e de MARIZA VENANCIO DE OLIVEIRA SOUZA, de naciona-
lidade brasileira, doméstica, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 341547967 - SSP/SP, CPF n.º 37326884889, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de janeiro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (26/01/1988), residente na Rua 13 de Maio, 813, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de 
MILTON DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, policial militar, com 52 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de JANAINA RUTHE ALVES PRAXEDES SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciado de Jemima Bárbara Alves Praxedes 
Santos, conforme sentença datada aos 26/02/2013, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara da Co-
marca de Cubatão/SP, nos autos de nº466/02. 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 agosto 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 BATISTA DA SILVA e MAGDA PALAVICINI DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 122531954 - SSP/SP, CPF n.º 00514827890, com 55 
anos de idade, natural de Coimbra - MG, nascido no dia onze de outubro de mil novecentos e cinquenta 
e nove (11/10/1959), residente na Rua Alberto Pinto de Carvalho, 414, Jardim Nova Republica, Cubatão 
- SP, filho de CARLOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de DIVA DOS SANTOS, falecida há 28 anosDivorciado de Rosa Nepomuceno de Souza, 
conforme sentença datada de 27/07/2011, proferida pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de N°1889/11.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 237288497 - SSP/SP, CPF n.º 18463305806, com 41 anos de idade, natural 
de São Paulo - SP (São Paulo - 29º Subdistrito - Santo Amaro  Livro nº 155, fls. nº 18, Termo nº 150320), nas-
cida no dia doze de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (12/02/1974), residente na Rua Alber-
to Pinto de Carvalho, 414, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filha de ADAURI PALAVICINI DOS SANTOS, 
falecido há 14 anos e de JANE MARCIA HELFSTEIN DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
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, 03 de agosto 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: SEVERINO HÉLIO DOS SANTOS OLIVEIRA e LAIZ PEREIRA RAMOS. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 41082716 - SSP/SP, CPF n.º 32189366836, 
com 30 anos de idade, natural de Passira - PE (Salgadinho-PE  Livro nº 04, fls. nº 263, Termo nº 
3345), nascido no dia seis de março de mil novecentos e oitenta e cinco (06/03/1985), residente 
na Rua 05, 04, A, Costa Muniz, Cubatão - SP, filho de EDNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, encarregado de armador, com 54 anos de idade, residente em São Paulo - SP e de 
HILDA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 408265772 
- SSP/SP, CPF n.º 37066944844, com 28 anos de idade, natural de Propriá - SE (Japoatã-SE  Livro nº 
09, fls. nº 172, Termo nº 7966), nascida no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(05/02/1987), residente na Rua 05, 04, A, Costa Muniz, Cubatão - SP, filha de JOSEILTON RAMOS, de-
saparecido há 26 anos e de MARIA EDNA PEREIRA RAMOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

CONVERSAO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA e CRISTIANE CASSEMIRO DE ARAUJO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, coordenador operacional, RG n.º 286934590 
- SSP/SP, CPF n.º 26976020896, com 39 anos de idade, natural de São Paulo - SP (Cotia  Livro nº 
01, fls. nº 132vº, Termo nº 835), nascido no dia vinte de março de mil novecentos e setenta e seis 
(20/03/1976), residente na Rua Sinval Duarte Pereira, 104, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de 
JOSÉ AVELINO BRAGA, falecido há 23 anos e de RITA DE SOUZA BRAGA, falecida há 23 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, contabilista, RG n.º 284860700 - SSP/SP, CPF n.º 
30118329863, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de novem-
bro de mil novecentos e oitenta (25/11/1980), residente na Rua Sinval Duarte Pereira, 104, Jardim 
Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de CICERO CASSEMIRO DE ARAUJO, falecido há 15 anos e de ELZA 
CASSIMIRO DE ARAUJO, falecida há 10 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, 03 de agosto 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: ELIO FERREIRA NOBRE e DAIANA VIEIRA CHAIB. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, supervisor, RG n.º 27161231 - SSP/SP, CPF n.º 26573909860, com 38 anos de 
idade, natural de Malta - PB (Condado-PB  Livro nº 2, fls. nº 217, Termo nº 946), nascido no dia oito de 
maio de mil novecentos e setenta e sete (08/05/1977), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, bl.3, 
aptº34, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO FERREIRA NOBRE, de nacionalidade brasilei-
ra, encarregado de obras, com 63 anos de idade, residente em Sorocaba - PE e de ARTEMISA MARTINS 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 441673211 - SSP/SP, CPF 
n.º 34927895874, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de setembro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (05/09/1985), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, bl.3, aptº34, 
Parque São Luiz, Cubatão - SP, filha de DANIEL GUALBERTO CHAIB, de nacionalidade brasileira, vigilante, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA LUCIA VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Sandro Santos da Sil-
va, conforme Escritura Publica lavrada aos 13/09/2013, no 2º Tabelião de notas e de Protestos de Letras 
e Titulos desta comarca, livro n°140, págs.055/058. 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 agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANDRE FELIPE DE CARVALHO SANCHEZ e GRAZIELI CRISTINA PERES. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, contador, RG n.º 25215217 - SSP/SP, CPF n.º 32906147869, 
com 29 anos de idade, natural de Guarulhos - SP (São Miguel Paulista (Distrito do Município de São 
Paulo)), nascido no dia nove de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (09/10/1985), residente 
na Rua Dom Pedro I, 256, aptº14, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de WILSON SANCHEZ, falecido há 05 
anos e de CARMEN CARVALHO SANCHEZ, de nacionalidade portuguesa, aposentada, com 64 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, conta-
dor, RG n.º 41001872 - SSP/SP, CPF n.º 33568349833, com 30 anos de idade, natural de Cosmópolis 
- SP, nascida no dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (20/05/1985), residente na 
Rua Otacilio Moreira de Souza, 35, Parque dos Trabalhadores, Cosmópolis - SP, filha de ARI DONI-
ZETTI DE SOUZA PERES, de nacionalidade brasileira, conferente, com 55 anos de idade, residente em 
Cosmópolis - SP e de FATIMA APARECIDA GALHARDO PERES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
53 anos de idade, residente em Cosmópolis - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de agosto 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: WILLIAN GOMES DA SILVA e ESTER PRISCILA SOARES COSTA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, protético, RG n.º 290546953 - SSP/SP, CPF n.º 30708128807, com 
32 anos de idade, natural de Santos - SP (São Vicente  Livro nº 138, fls. nº 110, Termo nº 108027), 
nascido no dia doze de abril de mil novecentos e oitenta e três (12/04/1983), residente na Rua Helena 
Meletti Cunha, 131, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de ISRAEL ALVES DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, motorista, com 56 anos de idade, residente em Itanhaém - SP e de MARIA REJANE 
GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aux.de cozinha, com 54 anos de idade, residente em São 
Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, RG n.º 409666932 
- SSP/SP, CPF n.º 35156098819, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez-
esseis de maio de mil novecentos e oitenta e seis (16/05/1986), residente na Rua Helena Meletti Cunha, 
131, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de JOÃO DE SOUZA COSTA, falecida há 10 anos e de ANA 
LUCIA SOARES COSTA, falecida há 07 meses. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civ-
il Brasileiro: JOÃO CARLOS SANTOS DE JESUS e DAYANE SILVA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, auxiliar de enfermagem, RG n.º 334335346 - SSP/SP, CPF n.º 29987132898, 
com 32 anos de idade, natural de Salvador - BA, nascido no dia dezesseis de abril de mil novecentos e oi-
tenta e três (16/04/1983), residente na Rua Acacia Pereira dos Santos, 220, 2 H, Bolsão 9, Cubatão - SP, fil-
ho de JOSÉ JULIO DE JESUS, falecido há 32 anos e de MARIA DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 75 anos de idade, residente em Mongaguá - SP. Divorciado de Iolanda Moreira da Silva, 
conforme sentença datada de 07/07/2011, proferida pela MM. Juiza de Direito da 1ª Vara do Foro desta 
Comarca, nos autos de N°0003398-57.2009.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 33877209 - SSP/SP, CPF n.º 35472285810, com 28 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 119, fls. nº 340, Termo nº 29799), nascida no dia dez de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e sete (10/02/1987), residente na Rua Acacia Pereira dos Santos, 220, 2 H, Bol-
são 9, Cubatão - SP, filha de JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 56 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de DILMA SOUZA SILVA DE OLIVEIRA, 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, 04 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GUNTHER JARDIM DE BRITTO LEAL e ALESSANDRA DOS SANTOS ALONSO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de transporte, RG n.º 347431562 - SSP/SP, CPF n.º 
28913730812, com 33 anos de idade, natural de Rio de Janeiro - RJ (Rio de Janeiro-RJ- 5ºRegistro Civil 
da Capital do Estado  Livro nº 706, fls. nº 31, Termo nº 51960), nascido no dia quatro de maio de mil 
novecentos e oitenta e dois (04/05/1982), residente na Rua Jornalista Donato Ribeiro, 321, Ponte Nova, 
Cubatão - SP, filho de ARNALDO LEAL JUNIOR, falecido há 1 ano e de SUZANA MARILIA JARDIM DE BRIT-
TO, de nacionalidade brasileira, aux. de enfermagem, com 55 anos de idade, residente em Santos - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 329152804 - SSP/SP, CPF 
n.º 21868517845, com 34 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia vinte e seis de abril de mil 
novecentos e oitenta e um (26/04/1981), residente na Rua Jornalista Donato Ribeiro, 321, Ponte Nova, 
Cubatão - SP, filha de NELSON ALONSO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de HELENA DOS SANTOS ALONSO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Jailton Adriano Mariano de Souza, conforme 
sentença datada aos 10/10/2012, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara da Família e Sucessões da Co-
marca de  São Vicente-SP, nos autos de nº2714/2012. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GUNTHER JARDIM DE BRITTO LEAL e ALESSANDRA DOS SANTOS ALONSO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de transporte, RG n.º 347431562 - SSP/SP, CPF 
n.º 28913730812, com 33 anos de idade, natural de Rio de Janeiro - RJ (Rio de Janeiro-RJ- 5ºRegistro 
Civil da Capital do Estado  Livro nº 706, fls. nº 31, Termo nº 51960), nascido no dia quatro de maio de mil 
novecentos e oitenta e dois (04/05/1982), residente na Rua Jornalista Donato Ribeiro, 321, Ponte Nova, 
Cubatão - SP, filho de ARNALDO LEAL JUNIOR, falecido há 1 ano e de SUZANA MARILIA JARDIM DE BRIT-
TO, de nacionalidade brasileira, aux. de enfermagem, com 55 anos de idade, residente em Santos - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 329152804 - SSP/SP, CPF 
n.º 21868517845, com 34 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia vinte e seis de abril de mil 
novecentos e oitenta e um (26/04/1981), residente na Rua Jornalista Donato Ribeiro, 321, Ponte Nova, 
Cubatão - SP, filha de NELSON ALONSO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de HELENA DOS SANTOS ALONSO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Jailton Adriano Mariano de Souza, conforme 
sentença datada aos 10/10/2012, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara da Família e Sucessões da Co-
marca de  São Vicente-SP, nos autos de nº2714/2012. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de agosto 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 CARLOS SOUSA DA SILVA e JAQUELINE MUNIZ DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 33085720 - SSP/SP, CPF n.º 22161000802, com 
31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e 
oitenta e três (29/08/1983), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 61, aptº12/H, Vila Natal, Cubatão 
- SP, filho de ALONÇO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, operadora de pedagio, RG n.º 489966305 - SSP/SP, CPF n.º 40659365863, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de setembro de mil novecentos e 
noventa e dois (02/09/1992), residente na Rua Santa Clara, 73, Sítio Novo, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, filha de CICERO BEZERRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de GENILDA MUNIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.
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Carro e Moto

Mecânica em 
Geral

Av. Joaquim 
Miguel Couto, 185 
Jd. São Francisco 
Cubatão

3361-8145
98876-7227
98193-2481

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

autovidroscristal@pop.com.br

Especializada 
em:
Injeção Eletrô-
nica de Carros 
Nacionais e 

3361-3038     
99*9176

Importados
Rua Padre 
Primo Maria 
Vieira, 238 
- Jd. São 
Francisco - 
Cubatão - SP

arpcsouza@ig.com.br

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão

3372-5325

- Retoques em 
Geral 
- Polimentos e 
Lubrificação

Rua Heládio Vi-
cente Ferreira, 
888 – Fundos 
– Vila Nova – 
Cubatão 

3304-0416
id: 113*101889
- Alinhamento
- Balanceamento
- Câmbio
- Escapamentos
- Filtros

- Injeção Ele-
trônica
-Supensão
-Troca de Óleo

Rua Rio de 
Janeiro, 527
Vila Nova - Cu-
batão

correia-alves2011@hotmail.com

- Epecializadas 
em:
- Motores
- Câmbios
- Injeção Ele-

3361-4252
7807-5768
id: 129*3960

Direção: Rubens Alves

trônica
Carros Naciona-
is e Importados     

Rua 1° de Maio, 
130 – Vila Nova 
Cubatão – SP

rsilva1238@ig.com.br

3361-5312
id: 45*2*171254

Especializada 
em concertos 
e colocação de 
Máquinas 
De vidros elétri-
cos e manual

 
Colocação de:
- Vidros
- Borrachas 
- Palhetas
- Calhas
- Insulfilm 
- Instalação de 
Som e alarmes 

Rua 1° de Maio,  
702 - Vila Nova 
- Cubatão 

3372-1191
id: 35*32*2829

- Peças Nacionais
- Acessórios em 
geral

Rua 25 de 
Dezembro, 

260 - Vila Natal  
Cubatão

(ao lado do rei 
do X-Salada)

- Oficina
- Peças
- Mecânicas
- Acessórios

Trabalhamos 
com 

SHENERAY

Rua 25 de 
Dezembro, 

260 - Vila Natal  
Cubatão

98838-2872

- Vendas 
de peças e 
Acessórios

- Manutenção

PROMOÇÃO:

- Capacete a partir ..... R$ 65,00 

- kit Relação Titan 150 colocado 
a partir de .................. R$ 60,00
Obs.: Oferta somente até durar 
o estoque (25 peças) 

- Troca de óleo Mineral 10W50 
a partir de .................. R$ 15,00

3372-6727

Av. Martins Fontes, 
343 - Vila Nova

 Cubatão

sandrinho-pecas@hotmail.com

ANUNCIE

AQUI

(13)
3361-5212

Casa

CRECI: 46.855-F
João Rodrigues do Nascimento

VENDE
Casa - Geminada, 
Sob.Baixa - Jardim 
Casqueiro - 3 Dor-
ms, 1 Suíte - 84 m² 
de área útil Ref.366

R$ 340.000,00
Apartamento- Pa-
drão, Grande - Jar-
dim Casqueiro - 2 
Dorms, 1 Suíte 81.66 
m² de área útil Ref.354

R$ 275.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 104.75 m² de 
área útil - Padrão, 
Grande - Jardim 
Guassu - São Vicente
R$ 270.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 1 Suíte, 65 m² 
de área útil - Padrão, 
Médio - Jardim Cas-

3363-2276
99708-9177

rodriguesja@hotmail.com
www.imobiliariacoimbrense.com.br/

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 
suíte, cozinha planejada e garagem 
fechada 
R$ 320.000,00
Apartamento 2 dorm V. Nova na Rua 
Frei Damião R$ 200.000,00

queiro - Cubatão
R$ 250.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 56 m² de área 
útil - Padrão, Médio
Jardim Casqueiro - 
Cubatão
R$ 230.000,00
Apartamento - Pa-
drão, Terreo, 2 Dor-
ms, 52 m² de área 
útil - Vila Nova - 
Cubatão
R$ 160.000,00
Casa 1 Dorm 
60 m² de área útil
- Padrão, Sob.Baixa
Vila Nova - Cubatão
R$ 190.000,00
Apartamento Pa-
drão Médio - 2 Dor-
ms, 43.02 m² de 
área útil - Vila Couto 
- Cubatão
R$ 200.000,00

VENDE
LANÇAMENTO  - 
AVENIDA HENRY 
BORDEN
Apartamentos de 1 e 
2 dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro, área 
de serviço e 1 vaga de 
garagem.
Casa com 6 dormitó-
rios 5 suites, 2 salas, 
cozinha, 2 vagas de 
garagem.
R$ 680.000,00
Apartamento Praia 
Grande 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro e garagem. 
R$ 350.000,00
Sobrepostas com 3 
dormitórios, 1 suíte, 
sala, cozinha, ba-
nheiro e garagem. No 
bairro Vila Nova, em 

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

www.almeidaimoveis.com.br

CRECI 57407

Cubatão
R$ 320.000,00

ALUGA
Casa na Vila Nova 
3 dormitórios, sala, 
cozinha banheiro e 
garagem.
R$ 1.300,00
Alojamento com 19 
dormitórios Rua Be-
larmino do Amaral. 
R$ 14.000,00
Apartamento no Cas-
queiro 2 dormitórios, 
sala, cozinha, ban-
heiro e garagem. 
R$ 1.300,00 

VENDE
Apartamento novo 
02 dorms, 1 vaga. 
Prédio com eleva-
dor, próx. a comér-
cios, hospitais, es-
colas e etc
entrada: 20% res-
tante financiamento
R$ 221.000,00
Apartamento na 
Vila Nova 2 dormi-
tórioss, s/garagem 
- Térreo. Ótimo es-
tado, aceita financ. 
FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 2 
dormitórios. Minha 
Casa Minha Vida úl-
timas unidades.
R$ 190.000,00

DIREÇÃO:
WAGNER MOURA. CRECI 41.128
SOLANGE MOURA. CRECI 47.414

3363-2209
Casqueiro

3361-8686
Vila Nova

3221-5910
São Vicente

Apartamento no 
Casqueiro 2 dormi-
tórios, em constru-
ção. Entrada: 19 mil 
+ parcelas mensais 
que cabem em seu 
bolso
R$ 200.000,00
Apartamento novo 
no Casqueiro, 2 
dormitórios. grande, 
1 vaga. aceita finan-
ciamento, FGTS, 
CC. 
R$ 240.000,00
Casa Sobreposta 
na Vila Nova 2 
dormitórios. 1 vaga, 
em construção.
R$ 250.000,00
Cotato: 7820-4982 
7806-2562

ALUGA
Galpões 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 dorms com 1 
suíte no Jd. Casqueiro - R$ 1.303,00
Salas para consultório / escritórios na 
Rua Bahia de 41m², com opção de inte-
grar 2 salas a partir de R$ 503,00  
Sobrado (fundos) de 2 dorm no Jd. 31 
de Março - R$ 853,00

VENDE-SE
Casa R$ 85.000.00 Com 2 quartos, Sala, Cozinha, Ba-
nheiro, Área de Serviço e Garagem - Rua Quatro - Cota 

200 - Cubatão/SP
Obs: Casa com cadastro da CDHU e situada em rua 
que já fou Urbanizada. (13) 98876-4588 / 99674-1817

ALUGA-SE PARA CRECHE
Ou outros fins comerciais

Avenida Nossa Senhora da Lapa, 909
Vila Nova – Cubatão.

Telefones: 3361-4944/99741-0514
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social
por Cristina Oliveira

jornalacontece@acontecedigital.com.br
WhatsApp: (13) 97404-6423

ID: 35*18*103161

O Presidente da subseção da OAB Cubatão, Luiz Marce-
lo Moreira, entregou as carteiras da entidade para 11 
novos advogados e advogadas, e um novo estagiário du-
rante solenidade que teve o auditório lotado. A doutora 
Luma Guedes brindou os presentes com uma palestra.  
As últimas palavras couberam aos pais, e nesta noite 
aos advogados pais, Dr Mario Antônio, Dr Agrimaldo e 
Dr Antônio Cassimiro.

A escola ABC Master e ABC Infantil, do Jardim Casquei-
ro, dá boas vindas a todos alunos, professores e funcio-
nários nesta volta as aulas do 2º semestre.

Semana de festa para o 
cirurgião dentista Edson 
Cambaúva, que celebra 
mais um ano de vida

O Vereador Cesar, junto com sua equipe, promoveu um grande Arraiá na última sexta, 
dia 31, no espaço da 3ª idade. O evento foi animado e agradou a quem compareceu.

Quem também está come-
morando é Gisela Greco, 
da Escola de Enfermagem 
Cien. Parabéns
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