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Usiminas comeu a carne 
e quer deixar o osso

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
diretor presidente do

 Jornal Acontece

Acontecendo

Há todo um contexto 
social envolvido no lucro 
gerado pelas grandes em-
presas, embora não seja o 
caso de discorrer sobre isso 
neste artigo. Quanto aos 
custos ambientais nem seria 
preciso quantificar, se fosse 
possível. Em nossa região, 
durante décadas este pas-
sivo manteve-se em níveis 
extremamente elevados, pe-
culiarmente em Cubatão.

Assistimos incrédulos, a 
resposta da Usiminas à crise 
econômica: botar no olho 
da rua milhares de traba-
lhadores, de uma hora para 
outra, alheia ao caos social 
que preconiza. Me parece 
uma atitude covarde e arbi-
trária de quem tanto lucrou 
por décadas, deixando pas-
sivos sociais e ambientais 
entranhados em nossa re-
gião. Diante do momento 
difícil é insano deixar falan-
do sozinho milhares de co-
laboradores (se é que assim 
são considerados), além do 
passivo social que inclue 
viúvas, mutilados e doen-
tes crônicos, decorrentes da 
atividade produtiva de uma 

das empresas que mais causou 
acidentes de trabalhos na região, 
em sua obsessão pelo lucro. 

No meu entender a atitude 
é perfeita do ponto de vista do 
capitalismo selvagem: descarta 
o povo, limpa a área e escolhe 
apenas a atividade mais lucrativa, 
associada à exploração de termi-
nal ou pátio de contêineres. Este 
papo de desativar provisoria-
mente; não cola. 

O impacto social das cerca 
de 7 mil demissões (entre dire-
ta e indireta) vai gerar processo 
em cadeia, atingindo na casa dos 
trinta mil empregos na região, 
que não está preparada para isso. 
Cubatão terá uma drástica queda 
na arrecadação na virada do ano, 
perdendo 93,6 milhões de arre-
cadação do seu principal contri-
buinte de ICMS, ISS e IPTU.

Quando estive em Ipatinga/ 
MG atentei-me a descobrir se o 
aço que a Usiminas produz lá é 
diferente do que produz aqui. To-
dos sabem da responsabilidade da 
Siderúrgica com aquela cidade. 
Ou o aço lá é diferente ou a em-
presa tem dupla personalidade. 
É como se lá fosse influenciada 
pelo capitalismo social, deixando 
para aplicar aqui, o selvagem. 

 O capitalismo selvagem que 
observa o crescimento do pris-
ma excludente, conforme o con-
ceito do filósofo inglês Thomas 
Hobbes/ século XVII, conside-
ra o homem lobo do homem, 
onde prevalece a máxima ma-
quiavélica de ‘os fins justificam 
os meios’. Modelo que ignora 
a importância social do outro 
e do seu meio,  descartando-o 
quando este deixa de ser extre-
mamente lucrativo.

No século XIX a doutrina 
cristã influenciou o conceito 
clássico de capitalismo social 
que considera o ser humano 
como essencial. É a máxima de 
que ‘ganho mais, quanto mais 
os outros ganham’. Um modelo 
que não permite apenas usar o 
homem e o meio e simplesmen-
te descartá-lo diante da primei-
ra dificuldade.

Impeachment
em São Vicente
O prefeito Luis Claudio Billi 
pode ser alvo de um processo 
de impeachment em um futu-
ro próximo. A ideia surgiu de 
um grupo de servidores insa-
tisfeitos com a administração 
municipal que está recolhendo 
assinaturas para levar a inicia-
tiva ao poder Legislativo.  A 
atual greve dos servidores de 
São Vicente é a quarta em 14 
meses. Não se tem um núme-
ro certo de quantas assinaturas 
foram colhidas até o momento, 
mas já são milhares, segundo o 
grupo, que fez coleta na quarta 
(04) e quinta (05). Após o reco-
lhimento, a listagem será entre-
gue ao presidente da Câmara, 
Alfredo Moura (Pros) e seguirá 
caminho dentro da casa.

Verão cubatense
Cubatão entra pela primeira 
vez na rota da Operação Verão 
da Polícia Militar. Em 2016, 
serão 2 mil policiais a mais na 
Baixada Santista. O anúncio 
foi feito pelo capitão da Poli-
cia Militar Renato Fincati, em 
audiência pública realizada na 
última quarta (04) na Câmara 
Municipal de Santos. Fincati 
não soube afirmar quantos po-
liciais serão destinados à Cuba-
tão e outras cidades da região. 

Afirmou apenas que a cidade 
entrou na rota da Operação Ve-
rão para melhorar a segurança 
nas rodovias. Santos receberá 
340 homens.

Contribuinte
do Guarujá
Os guarujaenses tem mais um 
incentivo para quitar o IPTU e 
pedir a Nota Fiscal na Hora da 
compra. A Câmara regulamen-
tou os programas ‘IPTU pre-
miado’ e ‘Nota fiscal de serviços 
Premiada’. O objetivo é estimu-
lar a formalidade entre os con-
tribuintes e aumentar a arreca-
dação do município. Segundo a 
Administração, serão distribuí-
dos cerca de R$ 300 mil em prê-
mios, através de sorteios men-
sais. Mais informações no site 
do Acontece (acontecedigital.
com.br)

e-Social
O Governo prorrogou por 30 
dias o prazo do pagamento do 
e-Social, programa que forma-
liza a contratação de trabalho 
doméstico e permite o recolhi-
mento unificado de tributos. A  
prorrogação se deu após falhas 
no programa para o pagamento 
do ‘Simples Doméstico’. O pra-
zo anterior se encerraria nesta 
sexta (06). O novo prazo agora 
é dia 06 de dezembro.
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Greve dos pretoleiros: 
sem previsão

Tá difícil!

Paralisação da categoria afeta produção 
de petróleo e gás. Em Cubatão, funcio-
nários que entraram para trabalhar na 
quarta passada, ficaram na unidade. Em 
Santos PM foi acionada

A greve dos trabalha-
dores da Petrobras chega 
ao décimo dia nesta sexta 
(06) sem perspectiva de 
um acordo. Os petroleiros 
querem reajuste de 10% no 
salário mais a manutenção 
de direitos trabalhistas que 

foram alterados pela em-
presa na proposta apresen-
tada na semana passada. 
Segundo o sindicato da ca-
tegoria, 80% dos funcioná-
rios aderiram a greve, que 
ocorre simultaneamente 
em seis estados do país.

Na manhã da última 
quarta (04) houve confu-
são na entrada da unidade 
da Petrobras em Santos, 
quando um funcionário 
que não participava da 
greve tentava entrar no 
prédio e os manifestantes 
impediam o acesso. A PM-
precisou ser chamada para 
que o trabalhador pudesse 
adentrar o local.

RPBC
Na Refinaria Presidente 

Bernardes, em Cubatão, os 
funcionários que entraram 
para trabalhar na quarta fei-
ra da semana passada (28) 
permaneceram lá dentro. 
São 30 trabalhadores que 
comem e dormem na unida-
de Segundo a Petrobras, ‘es-
tão lá por vontade própria’.

Reflexos – A greve, 
que não tem data para ter-
minar, já provoca reflexos 
na produção de petróleo 
e gás. A Federação Única 
dos Petroleiros (FUP) diz 
que o impacto é de, pelo 
menos, 450 mil barris de 
petróleo por dia. Para a 
Petrobras, o número é me-
nor, 270 mil, o que corres-
ponde a 13% na produção 
diária do país.

Guarujá ganha Vara 
da Fazenda Pública

Equipamento começa a funcionar nesta 
sexta (06) e busca dar agilidade ao poder 
judiciário da cidade

Agilidade e redução do 
número de ações. Esse é um 
dos objetivos do Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJ 
SP), que inaugurou na tarde 
desta quinta (05) a Vara da 
Fazenda Pública da Comar-
ca do Município. A cerimô-
nia aconteceu no Fórum 
Civil e Criminal, na Rua 
Silvio Daige, 280  e contou 
com a presença do presi-
dente do TJ-SP, desembar-
gador José Renato Nalini. O 
novo equipamento começa 
a funcionar no prédio da 
Dívida Ativa (Anexo Fis-
cal) na Rua Azuil Loureiro, 
681 - Santa Rosa.

 A nova Vara receberá 
processos oriundos do Ser-

viço de Anexo Fiscal (SAF), 
além dos relacionados ao 
direito público. De acordo 
com dados de setembro, a 
Comarca de Guarujá conta 
com 300.511 ações em an-
damento. Destas, 242.924 
são execuções fiscais que 
tramitam no SAF e passa-
rão a ser de competência 
da Vara da Fazenda. 

Para a prefeita Maria 
Antonieta, a instalação do 
órgão na Cidade é uma 
grande conquista e coroa 
uma luta que começou em 

2009.  “Quem se beneficia 
são os munícipes. Sei que 
por muitas vezes a decisão 
judicial demora, e com um 
setor específico se torna 
mais ágil. Também teremos 
a oportunidade de dar ên-
fase maior aos devedores e 
com isso, reforçar os cofres 
públicos”, diz Antonieta. 

O desembargador Nali-
ni, destacou que o Tribunal 
de SP é o maior do mundo, 
e que a Justiça é custeada 
pela sociedade, que tem 
todo direito de cobrar. 

Divulgação Sindipetro

Roberto Sander Jr.
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Fôlego

Governo Federal cobra 
suspensão das demissões 
e paralização da Usiminas
Prefeita de Cubatão 
intensifica articu-
lações e consegue 
apoio de Brasília 
para barrar ímpe-
to de demissões na 
Usiminas

Depois de ganhar mus-
culatura em costuras po-
líticas na região, a prefeita 
de Cubatão Marcia Rosa 
(PT) foi à Brasília, onde 
articulou uma força tarefa 
do Governo Federal para 
tentar reverter a decisão 
da Usiminas de suspender 
a produção de aço na plan-
ta de Cubatão, que causará 
a demissão de mais 7 mil 
trabalhadores (entre dire-
tos e indiretos) nos próxi-
mos quatro meses. 

Os ministros do Traba-
lho e da Previdência Social, 
Miguel Rossetto, e o titular 
da Secretaria de Governo 
da Presidência da Repú-
blica, Ricardo Berzoini, 
afirmaram à prefeita que 
o Governo Federal traba-
lhará em conjunto para 

garantir a manutenção do 
funcionamento pleno da 
siderúrgica e dos empregos

No primeiro encontro, 

Rosseto se reuniu com a 
prefeita, lideranças sindi-
cais e do Ciesp e garantiu 
que entraria em contato 
com o presidente da Usi-
minas, Rômel Erwin de 
Souza, para convidá-lo a 
esclarecer sobre a decisão 
repentina da empresa de 
paralisar a produção de 
aço em Cubatão.

 “O Governo Federal vai 
cobrar explicações”, adian-
tou.

O Ministério do Traba-
lho e Emprego também en-
viou documento à empresa 
um documento cobrando 
a suspensão da paralisação 
parcial da siderúrgica e das 
demissões pelos próximos 
120 dias. 

“Ainda não está claro 
quais são as reais intenções 
da empresa com esta medi-

da. Mas gostaria de reafir-
mar a intenção do Gover-
no Federal de criar todas 
as condições para que não 
haja demissões. 

“A presidente Dilma e o 
Governo Federal como um 
todo não estão poupando 
esforços para retomar o 
crescimento do País. 

Destruir a capacida-
de produtiva brasileira é 
tudo que não queremos e 
é nosso dever evitar isso e 
garantir os postos de traba-
lho”, diz Rosseto.

O ministro da Secre-
taria de Governo da Pre-
sidência da República, 
Ricardo Berzoini, reunirá 
todos os ministérios envol-
vidos para tratar do assun-
to. Ficou acertado que nos 
próximos dias, um novo 
encontro será realizado em 

Brasília para acompanhar 
o andamento das negocia-
ções com a empresa.

União 

Para a prefeita Marcia 
Rosa, o empenho do Go-
verno Federal é de grande 
importância para a rever-
são do quadro envolven-
do a Usiminas. “O apoio 
do Governo Federal e de 
diversos parlamentares e 
lideranças políticas é fun-
damental nessa luta, que 
é de todos os cubatenses 
e moradores da Baixada 
Santista. O que está em 
jogo é o futuro de Cubatão 
e os empregos de milhares 
de trabalhadores. Saio de 
Brasília bastante otimista, 
e tenho certeza que com 
a união de forças iremos 

conseguir uma solução 
para evitar uma verdadeira 
calamidade em nossa Re-
gião”.

Cidade fecha

“Se a empresa parar, 
a cidade fecha”, advertiu 
Márcia Rosa. 

Segundo ela, várias em-
presas que dependem di-
retamente e indiretamente 
teriam inviabilidade eco-
nômica de continuar fun-
cionando. 

E a cidade já teria dei-
xado de arrecadar em 2014 
mais de 100 milhões de 
reais em impostos

 

Usiminas

Justificando amargar 
prejuízo, a Usiminas  este 

ano já havia paralisado o al-
to-forno 1 na Usina de Ipa-
tinga, além do alto-forno 
1 e o laminador de chapas 
grossas na Usina de Cuba-
tão, antes de anunciar, na 
semana passada, a desati-
vação temporária das áreas 
primárias (redução e acia-
ria). A intenção é operar 
apenas com as laminações a 
quente e a frio em Cubatão. 
“Diante da queda progressi-
va da demanda por aço afe-
tando seus resultados e da 
falta de perspectivas econô-
micas positivas no médio 
prazo, a Usiminas concluiu 
estudos que apontaram a 
necessidade de se fazer um 
ajuste mais contundente de 
sua capacidade produtiva, 
a fim de se adaptar à nova 
realidade mercado”, diz em 
nota, a empresa. 

“Ainda não está claro 
quais são as reais inten-
ções da Empresa. Da parte 
do Governo, vamos criar 
todas as condições para 
que não haja demissões”.

Miguel Rossetto  
Ministro do Trabalho e 
da Previdência Social

Divulgação PMC
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BNDES

Usiminas na CPI
Apesar da anunciada demissão em mas-
sa por retração, empresa captou cerca 
de R$ 2,3 bilhões só entre 2006 e 2011 
para ‘investimentos de expansão’ e pe-
diu mais 700 milhões à Caixa para Capital 
de giro, este ano.

A CPI do BNDES apro-
vou nesta quinta-feira (5), 
por unanimidade, requeri-
mento do deputado federal 
Marcelo Squassoni (PRB/
SP), que exige do banco o 
fornecimento das cópias 
de todos os processos de 
financiamento obtidos 
pela Usiminas nos últimos 
anos. A CPI aguarda uma 
resposta em até 10 dias, a 

partir da notificação do 
BNDES.

O deputado não con-
seguiu entender o con-
trassenso: Uma empresa 
conseguir empréstimo de 
dinheiro público sob jus-
tificativa de expansão e 
depois anunciar demissão 
em massa. Para tentar en-
tender, ele quer também 
a convocação do diretor-

-presidente da Usiminas, 
Rômel Erwin de Souza e do 
presidente do Conselho de 
Administração da empre-
sa, Marcelo Gasparino. O 
requerimento à CPI, de nº 
390/2015, deve ser aprecia-
do na próxima semana.

 O deputado, que é vi-
ce-presidente da CPI, quer 
explicações da empresa, 
que entre 2006 e 2011 ob-
teve autorização do BNDES 
para captar cerca de R$ 2,3 
bilhões sob a justificativa 
de modernizar e ampliar 
suas usinas de aço em Ipa-
tinga (MG) e Cubatão (SP). 
“A crise econômica infe-
lizmente é uma realidade, 
mas o País investiu para 

dar suporte às grandes in-
dústrias e espera recipro-
cidade. Não queremos ver 
a Usiminas resumir-se a 
um terminal portuário ou 
pátio de contêineres”, des-
tacou Squassoni.  Vicenti-
nho Membro da Comissão 
de Trabalho da Câmara, o 
deputado Vicentinho (PT/
SP) também irá convocar 
os representantes da em-
presa para dar explicações. 
“Mesmo tendo recebido 
este montante, a empresa 
decide demitir milhares de 
funcionários. Este posicio-
namento está em total dis-
sonância com o que afir-
maram quando pediram o 
empréstimo”. 

Divulgação Assessoria Marcelo Squassoni

Conselho de prefeitos 
se manifesta

O Conselho de De-
senvolvimento da Região 
Metropolitana da Baixada 
Santista (Condesb), con-
vocou reunião extraordi-
nária, onde assinou uma 
moção pública para solici-
tar que a Usiminas dê uma 
trégua: não suspenda a 
produção de aço na Usina 

e nem demita trabalhado-
res, durante os próximos 
120 dias. O tempo seria 
necessário para que um 
empenho político conjun-
to busque alternativas para 
reverter a situação definiti-
vamente. 

O Condesb se reuniu 
em caráter extraordinário, 

nesta semana, em reunião 
convocada pelo presi-
dente e prefeito de Santos 
Paulo Alexandre Barbosa 
que contou também com 
a presença do vice-gover-
nador Márcio França, do 
subsecretário de Assuntos 
Metropolitanos, Edmur 
Mesquita, do deputado Fe-

deral, João Paulo Papa, dos 
estaduais Caio França e 
Paulo Correa Júnior, e dos 
prefeitos da região.

A moção pública será 
entregue pelos nove pre-
feitos no encontro com o 
presidente da empresa em 
Cubatão, que está marcado 
para a próxima semana.

CARTA DA BAIXADA 

 Nós, prefeitos, deputados, membros do Gover-
no do Estado, lideranças de sindicatos de trabalha-
dores e patronais, empresários e demais represen-
tantes da Sociedade Civil, reunidos hoje na sede 
da Agência Metropolitana da Baixada Santista – 
AGEM-BS, DELIBERAMOS, em decisão soberana e 
democrática, a expedição de Moção Pública – Car-
ta da Baixada Santista à diretoria da Usiminas para 
que NÃO adote nenhuma medida de suspensão da 
produção de aço na usina, nem promova a demis-
são de trabalhadores da empresa no prazo de 120 
(CENTO E VINTE) dias, período em que uma comis-
são especial, constituída por representantes indica-
dos pelos setores envolvidos nesta causa, trabalhe 
na aprovação de medidas emergenciais perante os 
órgãos governamentais com o objetivo de assegu-
rar a competitividade do setor siderúrgico nacional, 
em especial o do Estado de São Paulo, o fortaleci-
mento da produção industrial de aço da Usiminas 
em Cubatão, a sobrevivência econômica de seg-
mentos empresariais da Baixada Santista e, acima 
de tudo, o emprego de milhares de trabalhadores 
da região.

Santos, 03 de novembro de 2015

Protesto 
dia 11

Sindicalistas da região 
acertam os detalhes para 
um grande protesto con-
tra a desativação das áreas 
primárias da Usiminas, 
na próxima quarta-fei-
ra, dia 11 de novembro. 
Nesta sexta-feira, (dia 6), 
as 16h eles realizam uma 
reunião intersindical no 
Paço Municipal de Cuba-
tão, para garantir o ‘suces-
so’ do Protesto do dia 11.

O presidente do Sin-
tracomos, Macaé Marcos 

Braz de Oliveira, está oti-
mista com o sucesso da 
reunião. Ele representa 3 
mil terceirizados da usi-
na e reuniu, na terça-feira 
(dia 3), dezenas de sin-
dicatos das centrais For-
ça Sindical, CUT, NCST, 
UGT, CTB, CGTB, Inter-
sindical e CSB, na sede do 
Sintracomos. Na reunião 
desta sexta, ele relatará o 
resultado de sua ida à ca-
pital, junto com demais 
autoridades. 

Sindicalistas fazem reunião nesta sexta para detalhes do protesto

Joca Diniz

Marcel Nobrega
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Carro e Moto

Vendas de peças 
e Acessórios
Manutenção

3372-6727
Av. Martins Fontes, 343 

Vila Nova - Cubatão

sandrinhomoto-pecas@hotmail.com

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

- Epecializadas 
em:
- Motores
- Câmbios
- Injeção
 Eletrônica

3361-4252
7807-5768
id: 129*3960

Mecânica em 
Geral

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

3361-8145
98876-7227
98193-2481

Direção: Rubens Alves

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

Carros Nacionais 
e Importados     

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

autovidroscristal@hotmail.com.brrsilva1238@ig.com.br

Especializada em:
Injeção Eletrônica 
de Carros Nacio-
nais e Importados

3361-3038     
99*9176

arpcsouza@ig.com.br

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão

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 

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

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

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

Imóveis

São Vicente

VENDE

Apartamento na Vila Nova 
2 dorm R$ 180.000,00

Casa na Vila Couto de 2 
dorm R$ 330.000,00

Apartamento 2 dorm Vila 
Nova na Rua Frei Damião 
R$ 200.000,00

Sala Comercial no Centro
R$ 160.000,00

ALUGA

Apartamento 2 dorm na 
Rua XV de Novembro - Vila 
Nova - R$ 883,00 mais con-
domínio

Apartamento 3 dormitó-
rios no Jardim Casqueiro 
R$ 1.303,00 

Apartamento de 1 dormitó-
rio no Jardim Casqueiro - R$ 
853,00

Apartamentos Semi Mod-
biliados - R$ 1.503,00

Comercial - Galpão no Pq. 
São Luis 620M² 

Comercial - Salão na Pça 
dos Andradas (Santos)

Comercial - Salão no Jd. 
São Francisco

Comercial - Salas a apartir 
de R$ 703,00

VENDE
Vale Verde - So-
breposta Alta e 
Baixa - 2 dorm. 
c/suite e 1 vaga. 
Aceita financia-
mento. 
210 mil - ref 1004
Vila Nova - So-
breposta Alta 2 
dor/suite, sl. 2 
amb. área gour-
met. Aceita fi-
nanc.
270 mil - ref. 999

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

almeidasimoveis.com.br

CRECI 57407

Vila Nova - So-
breposta TERREA 
2 dorm.  Aceita 
financ.
230 mil - ref. 998
Vila Nova - ap 2 
dorm, aceita 
financ.
220 mil - ref 1022
Costa Silva - casa 
2 dorm, aceita 
financ.
335 mil - ref 1015

ALUGA
Jardim Casqueiro 
- Apto 02 dorm 
com garagem 
pacote R$ 1.000
Vila Nova - Apto 2 

VENDE
Apartamento novo 02 
dorms, 1 vaga. Prédio 
com elevador, próx. a 
comércios, hospitais, 
escolas e etc. Entrada: 
20% restante financia-
mento

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

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910

R$ 221.000,00
Apartamento na Vila 
Nova 2 dormitórioss, 
s/garagem - Térreo. 
Ótimo estado, aceita fi-
nanc. FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 2 
dormitórios. Minha 
Casa Minha Vida úl-
timas unidades. R$ 
190.000,00
Apartamento no Cas-
queiro 2 dormitórios, 
em construção. Entra-
da: 19 mil + parcelas 

dorm, gar colet, 
pacote R$ 1.000 
Costa e Silva - 
casa 1 quarto , 
sala coz wc  
R$ 750,00
Centro - Loja 
térrea  com 
mezanino - 240 
m² 
R$ 10.000,00

mensais que cabem 
em seu bolso. R$ 
200.000,00
Apartamento novo no 
Casqueiro, 2 dormitó-
rios. grande, 1 vaga. 
aceita financiamento, 
FGTS, CC. R$ 240.000,00
Cotato:
7820-4982 / 7806-2562

ALUGO SALÃO COMERCIAL
450 mts em frente ao Extra da Rua São Paulo

8 VAGAS de estacionamento para carros.

Contato: (19) 99819-2196

LINDE GASES LTDA, torna público que recebeu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação N° 25001051, válida até 27/10/2017, para Ga-
ses industriais (exceto gás cloro e os da extração e refino do petróleo à 
RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI, KM 59,5, PEREQUÊ, CUBATÃO.

SUBCOMISSÃO ELEITORAL

EDITAL
O Presidente da Subcomissão Eleitoral da 121ª Subseção – Cubatão da 
Ordem dos Advogados do Brasil, convoca as advogadas e os advogados, 
com inscrição nesta Subseção, adimplentes com suas obrigações finan-
ceiras até o ano de 2014 e no gozo de seus direitos estatutários, para 
comparecer no próximo dia 18 (dezoito) de novembro deste ano de 2015, 
das 9 (nove) às 17 (dezessete) horas, Casa do Advogado, localizada na 
rua Joaquim Miguel Couto 106, Jardim São Francisco, Cubatão,  para ele-
ger a Diretoria desta Subseção,  o Conselho Secional e sua Diretoria, os 
Conselheiros Federais, a Diretoria da Caixa de Assistência dos Advoga-
dos, e respectivos suplentes, para o triênio 2016/2018, tudo nos termos 
do Edital de Convocação expedido pela Secional Paulista e publicado no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo em 29/09/2015, afixado na Secre-
taria da Comissão Eleitoral e disponível na página eletrônica da OAB SP 
(www.oabsp.org.br). O voto é pessoal, obrigatório e secreto. As faltas 
não justificadas ensejam a aplicação do disposto no art. 134 do Regu-
lamento Geral do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 
Brasil. Não existe voto por procuração, correspondência ou em trânsito.

Cubatão, 06 de novembro de 2015.
DIEGO DIAS RUIVO

Presidente da Subcomissão Eleitoral da 121ª  Subseção de Cubatão

121ª Subseção de Cubatão

A Montcalm, empresa de montagens industriais de grande por-
te, o Oferece oportunidades de trabalho para pessoas com de-
ficiência (PCD), no seguinte cargo:
 
 

Auxiliar Administrativo Obras
- Não requer experiência
- Ensino médico completo

Auxiliar Serviços Gerais (Limpeza)
- Não requer experiência
- Ensino fundamental completo

Interessados entrar em contato: (013) 3361-6898 e e-mail: 
wilton.neves@montcalm.com.br  /  vera.lucia@montcalm.com.br

06 digital.com.br06 de novembro de 2015



CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172 casamentoed
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: LEANDRO SOARES MARTINS e PATRICIA HELENA DOS SANTOS ARAU-
JO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 44167611X 
- SSP/SP, CPF n.º 34038929809, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
dez de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (10/09/1984), residente na Av.Nações 
Unidas, 641, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de NIVALDO JULIO MARTINS, de nacionalidade brasi-
leira, aposentado, com 61 anos de idade, residente na Av.Nações Unidas, 641, em Cubatão - SP 
e de EDNA SOARES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente na Av.
Nações Unidas, 641, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, do lar, RG n.º 35147123 - SSP/SP, CPF n.º 31378762819, com 32 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de abril de mil novecentos e oitenta e três (19/04/1983), 
residente na Av.Nações Unidas, 641, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de DINEY SOARES ARAUJO, 
de nacionalidade brasileira, caldereiro, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
VERA LUCIA CUSTODIO DOS SANTOS ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RENAN DE OLIVEIRA DIAS e THAYRA DIAS DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, lider de manutenção, RG n.º 34155114 - SSP/SP, CPF n.º 
37455025823, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 136, fls. nº 218, 
Termo nº 36442), nascido no dia quinze de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (15/08/1989), 
residente na Rua Carlos Caldeira, 27, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de SEBASTIÃO DIAS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de TEREZI-
NHA CELIA DE OLIVEIRA DIAS, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, contadora, RG 
n.º 36351826 - SSP/SP, CPF n.º 40862190851, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão-SP  Livro nº 152, fls. nº 338, Termo nº  ), nascida no dia vinte e três de março de mil novecentos e 
noventa e dois (23/03/1992), residente na Rua Carlos Caldeira, 27, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, 
filha de SERGIO RICARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ZILDA DIAS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
61 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: TÉRCIO BARBOSA DE MOURA e LISLAYNE NATHALI DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente operacional, RG n.º 439104452 - SSP/
SP, CPF n.º 39824742808, com 21 anos de idade, natural de Surubim - PE (Bom Jardim-PE - 1ºDis-
trito  Livro nº 13, fls. nº 42, Termo nº 15717), nascido no dia vinte e cinco de junho de mil nove-
centos e noventa e quatro (25/06/1994), residente na Rua Vereador Sônio Célio, 153, Bloco 5, 
Ap 14, Pq. São Luís, Cubatão - SP, filho de ADEJARDO ESMERALDO DE MOURA, falecido há 3 anos 
e de RITA BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
423666812 - SSP/SP, CPF n.º 41759302805, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa e cinco (22/07/1995), residente na Rua 
Vereador Sônio Célio, 153, Bloco 5, Ap 14, Pq. São Luís, Cubatão - SP, filha de MARIO DE OLIVEI-
RA SILVA, de nacionalidade brasileira, encarregado de mecânica, com 37 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JOSEILDA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, apontadora, com 34 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DAVY GONÇALVES SILVA e ANDRÉIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 34155100 - SSP/SP, CPF n.º 30873855817, com 
32 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 69, fls. nº 274, Termo nº 
42945), nascido no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (03/11/1982), residen-
te na Rua Nadir Tereza Esteves, 74, altos, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, filho de HELVECIO SIQUEIRA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARILIA GONÇALVES SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 63 anos de idade 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, op. de caixa, RG n.º 322287613 - SSP/
SP, com 35 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 152, fls. nº 112, 
Termo nº 25132), nascida no dia trinta de outubro de mil novecentos e setenta e nove (30/10/1979), 
residente na Rua Nadir Tereza Esteves, 74, altos, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, filha de SANTIAGO 
CAETANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA ISABEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO e NARA FERNANDA DO NASCIMEN-
TO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 22314473 - SSP/
SP, CPF n.º 10826566820, com 46 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove (08/02/1969), residente na Rua Julio Amaro Ri-
beiro, 21, apt.33, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ VALDEME DO NASCIMENTO, falecido há 
20 anos e de MARIA IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
67 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, aux.de escritório, RG n.º 29408124 - SSP/SP, CPF n.º 27734827861, com 37 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e setenta 
e oito (28/07/1978), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 21, apt.33, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filha de MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 20 de outubro 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: WILKER SANTOS DA SILVA e GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 379476733 - SSP/SP, CPF n.º 47710459846, 
com 17 anos de idade, natural de Salgueiro - PE, nascido no dia quatro de março de mil novecentos 
e noventa e oito (04/03/1998), residente na Rua Particular, 36, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, filho de 
JOSENILDO CARLOS DA SILVA, desaparecido há 16 anos e de CECILIA DORALICE SOUZA SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aux.serv.gerais, com 44 anos de idade, residente na Rua Particular, 36, em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 397072399 
- SSP/SP, CPF n.º 40967333857, com 16 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoi-
to de setembro de mil novecentos e noventa e nove (18/09/1999), residente na Rua Caminho dos 
Pilões, 28, D, Pilões, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO DARQUE DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, soldador, com 53 anos de idade, residente na Rua Caminho dos Pilões, 28, em Cubatão - SP e de 
MARIA INEZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente na 
Rua Caminho dos Pilões, 28, 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, 21 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: JOEL CASTRO ALVES e MARIA ALVES DE GOES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, fiscal, RG n.º 7876118 - SSP/SP, CPF n.º 73162175887, 
com 61 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de fevereiro de mil nove-
centos e cinquenta e quatro (02/02/1954), residente na Rua João Damasio, 80, Jardim Anchieta, 
Cubatão - SP, filho de GERALDO CASTRO ALVES, falecido há 54 anos e de FRANCISCA DE PAULA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pensionista, com 81 anos de idade, residente em Praia 
Grande - SPDivorciado de Glória Ferreira da Silva,por sentença datada de 21/01/1992, profe-
rida pela MM. Juiza de Direito da 1ª Vara Vível desta Comarca, nos autos de N°675/91.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aposentada, RG n.º 87073316 - SSP/SP, CPF 
n.º 92760112853, com 62 anos de idade, natural de Lagarto - SE (Cubatão-SP  Livro nº 40, fls. 
nº 141, Termo nº  ), nascida no dia dezenove de junho de mil novecentos e cinquenta e três 
(19/06/1953), residente na Rua João Damasio, 80, Jardim Anchieta, Cubatão - SP, filha de LUZIA 
ALVES DE GOES, falecida há 7 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, 22 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUCINEI MEDEIROS CARLOS e DANIELA DOS SANTOS ALVES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado, RG n.º 256181469 - SSP/SP, CPF n.º 
25649505829, com 39 anos de idade, natural de São Paulo - SP, nascido no dia dezenove de agosto de 
mil novecentos e setenta e seis (19/08/1976), residente na Rua 16, 178, Pinheiro do Miranda, Cuba-
tão - SP, filho de JUAREZ CARLOS, falecido há 10 anos e de MARIA ALICE FRANCO MEDEIROS CARLOS-
Divorciado de Jaqueline Aparecida dos Santos, conforme sentença datada de 26/05/2009, proferida 
pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara Judiciall desta Comarca, nos autos de N°157.01.2008.005112-
8/000000-000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 
200148379 - SSP/SP, CPF n.º 34124606800, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
-SP  Livro nº 89, fls. nº 162, Termo nº 17682), nascida no dia cinco de julho de mil novecentos e oi-
tenta e dois (05/07/1982), residente na Rua 16, 178, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, filha de MA-
RILZA DOS SANTOS ALVES, falecida há 1 ano. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOHNNY FERREIRA BARRADA e NIVIA CRISTINA CAVALCANTE FEITOSA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 43792906 - SSP/
SP, CPF n.º 22349497852, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de 
junho de mil novecentos e oitenta e quatro (01/06/1984), residente na Rua João Maria Catarino, 05, 
Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de TERESINHA FERREIRA BARRADA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 60 anos de idade, residente na Rua João Maria Catarino, 05, em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 422837787 - SSP/SP, CPF n.º 
35378725852, com 29 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 226, 
fls. nº 067, Termo nº 69114), nascida no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(08/02/1986), residente na Rua João Maria Catarino, 05, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de NIVAL-
DO ALVES FEITOSA, de nacionalidade brasileira, torneiro mecânico, com 56 anos de idade, residente 
em São Vicente - SP e de EDENICE CAVALCANTE FEITOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 
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, 24 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: CARLOS ALBERTO DA SILVA e DANIELA CRISTIANE DE MIRANDA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista de suporte, RG n.º 41632529 
- SSP/SP, CPF n.º 34702231812, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Sub-
distrito  Livro nº 111, fls. nº 296-V, Termo nº 68087), nascido no dia dezoito de abril de mil no-
vecentos e oitenta e sete (18/04/1987), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 61, Ap 21-H, 
Vila Natal, Cubatão - SP, filho de CARLOS SILVANO DA SILVA, falecido há 3 anos e de SEVERINA 
MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, microempreendedora, com 48 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 485966724 - SSP/SP, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de 
junho de mil novecentos e noventa e dois (06/06/1992), residente na Rua Monte Castelo, 236, 
Ap. 13, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ HONORATO DE MIRANDA, falecido há 3 anos 
e de MARIA DA SILVA MIRANDA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de outubro 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: JONATAN FERNANDO GARCIA JUNIOR e PÂMELLA DE ANDRADE BERNARDES. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, professor, RG n.º 273461904 - SSP/SP, CPF 
n.º 29110820876, com 35 anos de idade, natural de Santos - SP (São Vicente  Livro nº 113, fls. nº 99, 
Termo nº 93058), nascido no dia vinte de março de mil novecentos e oitenta (20/03/1980), residente 
na Rua 07 de Setembro, 933, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JONATAN FERNANDO GARCIA, de na-
cionalidade brasileira, autônomo, com 65 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de MARIA 
INÊS GARCIA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em São Vicente 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 489362023 - SSP/SP, 
CPF n.º 41191042812, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de setembro 
de mil novecentos e noventa e dois (10/09/1992), residente na Rua 07 de Setembro, 930, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filha de CARLOS DA SILVA BERNARDES, de nacionalidade brasileira, balconista, com 65 
anos de idade, residente na Rua 07 de Setembro, 930, em Cubatão - SP e de MADALENA MARIA DA 
SILVA DE ANDRADE BERNARDES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente 
na Rua 07 de Setembro, 930, em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JOSÉ AUGUSTO DE SANTANA e LUCINETTE DA SILVA DIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, soldador mig, RG n.º 501056695 - SSP/SP, CPF n.º 88262537572, com 41 anos de idade, natural 
de Nossa Senhora das Dores - SE (Nossa Senhora das Dores-SE  Livro nº 63, fls. nº 174, Termo nº 1829), nascido 
no dia vinte de julho de mil novecentos e setenta e quatro (20/07/1974), residente na Rua Luiz Lamberti, 850, 
Vila Costa Muniz, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ALVES DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, pescador, com 67 
anos de idade, residente em Nossa Senhora das Dores - SE e de MARIA NORMELIA DE SANTANA, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em Nossa Senhora das Dores - SE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 53055969 - SSP/SP, CPF n.º 08128482688, com 29 anos 
de idade, natural de Barcarena - BA, nascida no dia dezenove de outubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(19/10/1986), residente na Rua Luiz Lamberti, 850, Vila Costa Muniz, Cubatão - SP, filha de LUIZ CARLOS DIAS, de 
nacionalidade brasileira, falecido há 7 anos e de TEREZINHA MARIA DA SILVA DIAS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 55 anos de idade, residente na Rua Luiz Lamberti, 850, em Cubatão - SP. Divorciada de Francisco 
Manoel de Lima, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Cubatão-SP aos 29/09/2011, 
proc.nº157.01.2011.005852+9/00000-000, ordem nº865/11.Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: UEIDE RODRIGUES DA SILVA e ELAINE PRISCILA DOS SANTOS ROSA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, técnico do meio ambiente, RG n.º 242690932 - SSP/SP, CPF n.º 13388880808, 
com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de junho de mil novecentos e setenta e 
quatro (08/06/1974), residente na Rua D.Pedro I, 583, apt.02, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO 
DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente na Rua D.Pedro 
I, 583, em Cubatão - SP e de EDITE RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 71 anos de 
idade, residente na Rua D.Pedro I, 583, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, Técnica de enfermagem, RG n.º 433907800 - SSP/SP, CPF n.º 30600735893, com 33 anos de idade, 
natural de Lages - SC (Lages-SC  Livro nº 25, fls. nº 126, Termo nº 28387), nascida no dia oito de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e um (08/12/1981), residente na Rua Vereador Sonio Célio, 153, bloco 02-apt.24, 
Parque São Luiz, Cubatão - SP, filha de VILMAR ROSA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 58 anos de 
idade, residente em Lages - SC e de CLÉRIA APARECIDA DOS SANTOS ROSA, 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, 24 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: NATANAEL DA SILVA OLIVEIRA e MARIA SIMONE DE SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 592911561 - SSP/SP, CPF n.º 00574498303, com 31 
anos de idade, natural de Chapadinha - MA (Chapadinha-MA  Livro nº 37, fls. nº 58, Termo nº 25574), 
nascido no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (25/12/1983), residente 
na Rua Caminho São Cristovão, 1944, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ DA LUZ OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, agricultor, com 63 anos de idade, residente em Chapadinha - MA e de MARIA 
JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente 
em Chapadinha - MA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 
278361018 - SSP/SP, CPF n.º 16375323851, com 39 anos de idade, natural de Flores - PE (Flores-PE  Livro 
nº 03, fls. nº 103, Termo nº 1902), nascida no dia dezesseis de março de mil novecentos e setenta e 
seis (16/03/1976), residente na Rua Caminho São Cristovão, 1944, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de 
MARIA LUZIA DE SANTANA, 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, 24 de outubro 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: ANTONIO CARLOS RAMOS BEZERRA e TATIANE OLIVEIRA DE SOUSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 542084600 - SSP/SP, CPF n.º 05399640503, com 25 anos 
de idade, natural de Penedo - AL (Neópolis-SE  Livro nº 44, fls. nº 256, Termo nº 35107), nascido no dia vinte 
e sete de fevereiro de mil novecentos e noventa (27/02/1990), residente na Rua Caminho Zé do Rio, 34, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ANTONIO GONZAGA BEZERRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, 
com 55 anos de idade, residente em Neópolis - SE e de MARIA ANTONIA RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 60 anos de idade, residente em Neópolis - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.º 338772960 - SSP/SP, CPF n.º 02247775560, com 30 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia dezoito de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (18/04/1985), residente na Rua 
Caminho Zé do Rio, 34, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO ADOMIR DE SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro refratário, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA EXPEDITA OLIVEIRA 
DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de José de Souza Santos Junior, conforme sentença datada de 23/02/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito 
da Vara de Família , da Comarca de Santo Antonio de Jesus-BA. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RAFAEL VINHOSA FONSECA e VANESSA DE BRITO. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, auxiliar de logistica, RG n.º 457009275 - SSP/SP, CPF n.º 37816516819, com 
27 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 250, fls. nº 162, Termo nº 
83654), nascido no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (18/10/1988), residente 
na Rua das Violetas, 71, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de WANDERLEY LOUREIRO FONSECA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em Santos - SP e de RITA DE CASSIA 
DAS DORES VINHOSA FONSECA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 59 anos de idade, resi-
dente em Santos - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica em quími-
ca, RG n.º 489383919 - SSP/SP, CPF n.º 41243205822, com 22 anos de idade, natural de Santos - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 170, fls. nº 198, Termo nº 102943), nascida no dia oito de abril de mil 
novecentos e noventa e três (08/04/1993), residente na Rua das Violetas, 71, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filha de JOSE GILDO GOMES DE BRITO, de nacionalidade brasileira, agente funerario, com 51 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA REGINA DE BRITO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
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, 27 de outubro 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: MARINALDO DE JESUS SANTOS e FLORILENE SILVA FARIAS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 1642305138 - SSP/BA, CPF n.º 
06794898519, com 27 anos de idade, natural de Taperoá - BA (Taperoá-BA  Livro nº 13, fls. nº 289, Termo 
nº 21104), nascido no dia trinta de maio de mil novecentos e oitenta e oito (30/05/1988), residente na 
Rua Lourenço Batista de Araujo, 106, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de MANOEL DOS SAN-
TOS, falecido há 9 anos e de ANDRELINA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de 
idade, residente em Taperoá - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 600046503 - SSP/SP, CPF n.º 06783340562, com 20 anos de idade, natural de Taperoá - BA (Taperoá-
-BA  Livro nº 13, fls. nº 154, Termo nº 20567), nascida no dia nove de dezembro de mil novecentos e no-
venta e quatro (09/12/1994), residente na Rua Lourenço Batista de Araujo, 106, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, filha de FILOMENO DA ROCHA FARIAS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 56 anos 
de idade, residente em Taperoá - BA e de EDLEUSA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 35 anos de idade, residente em Taperoá - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 28 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GABRIEL LUCAS DA SILVA SANTOS e ANDREZA DE MELO SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico industrial, com 22 anos de idade, natural de Arapiraca - AL, 
nascido no dia dez de maio de mil novecentos e noventa e três (10/05/1993), residente na Av. São Francis-
co de Assis, 3503, Ilha das Caieiras, Praia Grande - SP, filho de JOSÉ ERISVALDO DOS SANTOS e de MARIA 
DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, com 18 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de agosto de mil novecentos e noventa e sete 
(08/08/1997), residente na Rua Dezesseis, bl.250 casa 12 G, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de JOSÉ EDSON 
FERREIRA DA SILVA e de EDJANE MARIA DE MELO. 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 outubro 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: MAICON TEIXEIRA LEANDRO e ANDREZA CORDEIRO DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de operações, RG n.º 488982431 - SSP/SP, CPF n.º 
40482117818, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de agosto de 
mil novecentos e noventa e dois (22/08/1992), residente na Rodovia dos Imigrantes, 631, fundos, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, filho de ANTONIO MARCOS LEANDRO, de nacionalidade brasileira, soldador, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VANUSA TEIXEIRA LEANDRO, de nacionalidade 
brasileira, agente comunitária de saúde, com 47 anos de idade, residente na Rodovia dos Imigrantes, 
631, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra-
tivo, RG n.º 43853718X - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de Jaraguá-Maceió - AL (Jaraguá-AL  
Livro nº 70, fls. nº 238, Termo nº 75837), nascida no dia vinte e três de novembro de mil novecentos 
e noventa e quatro (23/11/1994), residente na Rua do Curtume, 431, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de 
CICERA MARIA CORDEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residen-
te na Rua do Curtume, 431, 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 outubro 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 MARQUES DA SILVA e NUBIA VIEIRA MATOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 48616993 - SSP/SP, CPF n.º 37341550880, com 26 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (24/09/1989), residente na Rua Santa Terezinha, 32, Altos, Vila São José, Cubatão - 
SP, filho de ALOISIO RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de AURELINA CONCEIÇÃO MARQUES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 19903320 - SSP/SP, CPF n.º 09202460876, com 49 anos 
de idade, natural de Itariri - SP (Itariri  Livro nº 02, fls. nº 61, Termo nº 1039), nascida no dia vin-
te e três de novembro de mil novecentos e sessenta e cinco (23/11/1965), residente na Rua Santa 
Terezinha, 32, Altos, Vila São José, Cubatão - SP, filha de OSVALDO VIEIRA MATOS, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 04 anos e de MARIA BARBOSA MATOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
70 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 28 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: THIAGO GREGÓRIO BRAZ e JULIANE PEREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, lixador, RG n.º 48151929 - SSP/SP, CPF n.º 42282875818, com 23 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(02/02/1992), residente na Rua 16, 114, Casa 1, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, filho de MARTA GRE-
GÓRIO MARQUES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 58 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 48925513 - SSP/SP, 
CPF n.º 41028150822, com 22 anos de idade, natural de São Caetano do Sul - SP (São Caetano do Sul-SP  
Livro nº 105, fls. nº 066v, Termo nº 124311), nascida no dia quatro de agosto de mil novecentos e noven-
ta e três (04/08/1993), residente na Rua 16, 114, Casa 1, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, filha de AN-
DRÉ PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasielira, carreteiro, com 46 anos de idade, residente em 
São Caetano do Sul - SP e de GILMARA MORI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 
anos de idade, residente em São Caetano do Sul - 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 outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MAURICI SANTOS SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireiro, RG n.º 477689747 - SSP/SP, CPF n.º 39077083855, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de setembro de mil nove-
centos e oitenta e nove (24/09/1989), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 230, casa 12, Bolsão 
9, Cubatão - SP, filho de JOSÉ MAURICIO ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
53 anos de idade, residente em Barra de São Miguel - AL e de IRACI LINDES DOS SANTOS DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 50 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 409650912 - SSP/
SP, CPF n.º 43431592805, com 21 anos de idade, natural de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº 24, 
fls. nº 195, Termo nº 28874), nascida no dia cinco de julho de mil novecentos e noventa e quatro 
(05/07/1994), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 230, casa 12, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de 
EDVALDO GOMES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de EDNA ANA DA SILVA BARBOSA, 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, 29 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: ELISEU CONCEIÇÃO DE MELO e CRISTIANE DA SILVA MELO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 33372468 - SSP/SP, CPF n.º 
29812343822, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de maio de mil 
novecentos e oitenta e dois (05/05/1982), residente na Rua Caminho São Marcos, 99, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, filho de ERICTON DAMASCENO DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DULCE DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, 
falecida há 2 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fiscal de caixa, RG 
n.º 325634531 - SSP/SP, CPF n.º 29804980843, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta e um (13/05/1981), residente na Rua Cami-
nho São Marcos, 99, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de CICERO MARTINS DE MELO, falecido há 
12 anos e de JEANETE MARIA DA SILVA MELO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 51 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de outubro 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: EUCLIDES JOSÉ SILVA e SANDRA REGINA PEREIRA COELHO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, técnico em manutenção mecânica, CREA n.º 2002105217 - CREA/
RJ, CPF n.º 08054269811, com 48 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia dezesseis de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e seis (16/12/1966), residente na Rua Caminho dos Pilões, 995, 
Pilões, Cubatão - SP, filho de JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA, falecido há 4 anos e de ELZA ROSA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de 
Glaucione Gonçalves Gonzaga, conforme sentença datada aos 31/07/2014, proferida pela Juíza de Direi-
to da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0006952-24.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 086307105DIC - SSP/RJ, CPF n.º 01052347703, 
com 45 anos de idade, natural de Rio de Janeiro - RJ (Rio de Janeiro 7ªCircunscrição  Livro nº 2E170, fls. 
nº 14, Termo nº 101049), nascida no dia quatorze de novembro de mil novecentos e sessenta e nove 
(14/11/1969), residente na Rua Caminho dos Pilões, 995, Pilões, Cubatão - SP, filha de ALDEMYR IGNACIO 
COELHO, falecido há 4 anos e de FLORENTINA PEREIRA COELHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
81 anos de idade, residente em Rio de Janeiro - RJ. 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 outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUCIANO DOS SANTOS FREITAS e PATRICIA DAS NEVES SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico manutenção, RG n.º 34249403X - SSP/
SP, CPF n.º 35237113800, com 28 anos de idade, natural de João Pessoa - PB (João Pessoa-PB  Li-
vro nº 2, fls. nº 42, Termo nº 0767), nascido no dia seis de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(06/07/1987), residente na Rua Elias Zarzur, 378, Água Fria, Cubatão - SP, filho de LÚCIA DE FÁTI-
MA DOS SANTOS FREITAS, falecida há 05 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 35576537 - SSP/SP, CPF n.º 38527185890, com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e um (07/04/1991), resi-
dente na Rua Elias Zarzur, 378, Água Fria, Cubatão - SP, filha de VALDEMAR SEVERINO DA SILVA, fa-
lecido há 09 anos e de GLAUCENI DAS NEVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de 
idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SANTIAGO FRANCISCO DOS SANTOS e YASMIM TEIXEIRA DE OLIVEIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de manutenção, RG n.º 42821852 - SSP/SP, CPF n.º 
41516146808, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de março de 
mil novecentos e noventa e quatro (24/03/1994), residente na Rua Nossa Senhora da Aparecida, 225, Vila 
São José, Cubatão - SP, filho de EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, encarrega-
do de obras, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DILMA DA SILVA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, esteticista, RG n.º 466129063 - SSP/SP, CPF n.º 45267530840, 
com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de maio de mil novecentos e no-
venta e sete (06/05/1997), residente na Rua Nossa Senhora da Aparecida, 586, Vila São José, Cubatão 
- SP, filha de EDGAR DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 36 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA ELENILZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, costureira, 
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, 30 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDNELSON DOS SANTOS e JACILEIDE DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, op. de máquinas, RG n.º 57684973X - SSP/SP, CPF n.º 03680181485, com 35 anos 
de idade, natural de Porto de Pedras - AL (Porto de Pedras-AL  Livro nº 4, fls. nº 41, Termo nº 163), 
nascido no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta (22/02/1980), residente na Av. 
Ferroviária, 294, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de AMARO JOSÉ DOS SANTOS, falecido há 07 
anos e de MARIA DAS DORES AUGUSTA LUZIA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos 
de idade, residente em Porto Calvo - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 575226201 - SSP/SP, CPF n.º 23160583880, com 33 anos de idade, natural de Porto 
Calvo - AL (Porto de Pedras-AL  Livro nº 5, fls. nº 56, Termo nº 1423), nascida no dia oito de setembro 
de mil novecentos e oitenta e dois (08/09/1982), residente na Av. Ferroviária, 294, Vila dos Pesca-
dores, Cubatão - SP, filha de JOSÉ RUBENS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
62 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 outubro 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: JAIR APARECIDO REZENDE e MARIA APARECIDA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pescador, RG n.º 123721118 - SSP/SP, CPF n.º 88502830830, com 
57 anos de idade, natural de São José do Rio Pardo - SP (São José do Rio Pardo-SP  Livro nº 46, fls. 
nº 79, Termo nº 31711), nascido no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e cinquenta e 
sete (28/12/1957), residente na Rua João Francisco de Oliveira, 30, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi-
lho de ANIZIO BALBINO REZENDE, falecido há 20 anos e de MARIA DE LOURDES MILITÃO REZENDE, 
falecida há 15 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, pescadora, RG n.º 
555969757 - SSP/SP, CPF n.º 39938581315, com 44 anos de idade, natural de Missão Velha - CE, nascida 
no dia vinte e três de junho de mil novecentos e setenta e um (23/06/1971), residente na Rua João 
Francisco de Oliveira, 30, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de ANTONIO MARCOLINO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade e de ALZIRA IZABEL DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 69 anos de idade Divorciada de Valdir Silva de Oliveira, conforme 
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ªVara de Família e Sucessões de São Vicente-SP, datada de 
18/12/2014, proc.nº1000252-74-2014.8.26.0590. 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 outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MARCOS ANTONIO DA SILVA e ANA CARINA DE MIRANDA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, aux. de serviços gerais, RG n.º 3914822 - SSP/PI, CPF n.º 07241451333, com 19 anos de 
idade, natural de Barra Mansa - RJ (Barra Mansa-RJ  Livro nº 17, fls. nº 30v, Termo nº 14367), nascido no dia 
vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (20/01/1996), residente na Rua João Damaso, 410, Jd. 
Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de ANTONIO NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 45 anos 
de idade, residente em Cocal de Telha - PI e de MARIA DAS GRAÇAS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 37 anos de idade, residente em Cocal de Telha - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, teleatendente, RG n.º 56245276 - SSP/SP, CPF n.º 15202829744, com 21 anos de idade, natural de 
Rio de Janeiro - RJ (Rio de Janeiro-RJ 11ºCircunscrição  Livro nº 4A39, fls. nº 120, Termo nº 21414), nascida 
no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (24/01/1994), residente na Rua João 
Damaso, 410, Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de PAULA CRISTINA DE MIRANDA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

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

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: ALESSANDRO BENEVIDES CARDOSO e ELIZABETH DOS SAN-
TOS. Sendo a pretendente, nascida no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e quatro (28/09/1984).Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ EROILTON DO COUTO FILHO e MARIA ROSA DOS SANTOS SILVA. Sendo o nome cor-
reto da pretendente: MARIA ROSA DOS SANTOS SILVA. 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, 09 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS e VERA LÚCIA JOSEFA DE JESUS. Sendo os pretendentes, resi-
dentes na Rua das Palmas, 200, Vila Natal, Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.
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Câmara homenageia 
esportistas Cubatenses

Ricardo Oliveira, atacante do Santos e da 
seleção brasileira, foi o orador da 
solenidade

A noite de quinta foi de 
muitas homenagens ao es-
porte cubatense. 

A Câmara Municipal 
realizou uma sessão solene 
para homenagear esportis-
tas e associações da cidade 
que se destacaram durante 
o ano de 2015 em suas ati-
vidades.

O grande homenagea-
do da noite foi o professor 
Carlos Alberto Copello, o 

Gaúcho, fundador do Grê-
mio Esportivo Aymoré de 
Cubatão, que veio a falecer 
em setembro  após uma 
luta contra um câncer.

A grande atração da 
noite, além dos homena-
geados, foi a presença do 
jogador do Santos FC e da 
seleção brasileira de fute-
bol, Ricardo Oliveira.

O atacante, que tam-
bém é pastor evangélico, 
se prontificou a participar 
da homenagem. “Essas ho-
menagens me recordam os 
meus tempos difíceis de in-
fância, quando eu sonhava 
em ser um grande jogador. 

Me sinto honrado de 
poder estar aqui e espe-

ro que essa homenagem 
sirva de incentivo para 
que as pessoas aqui e tan-
tas outras que se dedicam 
ao esporte na cidade não 
abandonem seus sonhos.” 
Comentou o jogador antes 
da solenidade.

Homenagens 
Os escolhidos para rece-

ber as homenagens foram 
indicados pelas bancadas 
de cada partido que com-
põem o Legislativo cuba-
tense. 

Matheus Cruz dos San-
tos foi indicado pelo PT 
pelo seu desempenho no 
Atletismo. Toninho Silva, 
ex-jogador do Santos Fu-

tebol Clube, foi indicado 
pelo PSB. Frank dos San-
tos, lutador de Jiu Jitsu e de 
MMA, indicado pelo Pros. 
Sergio Ferreira, jogador de 
basquete, foi indicado pelo 
PSDB. Carlos Cruz lutador 
de kickboxing foi indicado 
pelo PDT. 

Os irmãos Gabrielle e 
Davi Santana, atletas do Ka-
ratê foram indicados pelo 
Solidariedade e a Associa-
ção Paradesportiva Cuba-
tense (APC) pelo trabalho 
realizado com os atletas do 
esporte adaptado, foi indi-
cada pelo PMDB.

Ato Solene

Aderbau Gama
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Finalizando o Outubro Rosa, a equipe da SomaPrev.
A Clínica promoveu uma palestra e durante todo o mês foram 
distribuídos bombons cor de rosa, laços e sorteio de livros 
‘VENCER O CANCER DE MAMA, EVITAR, TRATAR E CURAR’ do 
Dr Fernando Maluf, renomado oncologista do Brasil. Na foto: 
Camila, Elaine, Aparecida, Denise e Dr. Mohamed.

Exemplo de liderança e humil-
dade, o empresário Toninho da 
Perfecta comemorou mais um 
ano juntamente com a família, 
amigos e todos companheiros do 
Rotary Club de Cubatão.
Recebe o carinho de toda equipe 
do Acontece

Encerrando as ações 
do Outubro Rosa, no úl-
timo dia 28, o dr. Luciano 
Messias, médico que atua 
na UPA de Cubatão, entre 
outros, ministrou uma pa-
lestra na Escola Estadual 
José da Costa, no Jardim 
31 de Março. Com o au-
ditório lotado, os alunos 
aproveitaram ao máximo 
a presença do profissio-
nal da OSS Revolução, 
que falou sobre o câncer 
de mama e tirou diversas 
dúvidas dos estudantes, 
com faixa etária de 18 a 
60 anos. Sem qualquer 
receio, muitos homens 
preocupados com a saúde 
tiraram dúvidas sobre o 
câncer de próstata.

A ação fez parte do cro-
nograma da OSS Revolu-

Profissional da UPA ministra 
palestra para estudantes do 
José da Costa

ção - organização social 
que gerencia a UPA. Du-
rante todo o mês de Ou-
tubro, todas as mulheres 
com idade a partir dos 30 
anos que passaram por 
consulta ganharam uma 
rosa com um folder infor-
mativo sobre o câncer de 
mama.

Já em alusão ao No-
vembro Azul - dedicado 
ao combate do câncer de 
próstata e a saúde do ho-
mem, a Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) 
de Cubatão recebeu uma 
iluminação azul. Os vasos 
que ornam a entrada ga-
nharam laços na cor que 
simboliza a causa. Além 
disso, outras ações estão 
previstas para serem rea-
lizadas neste mês.

EXEMPLO: Dona  Florinda Marques Campos 
completando 100 ANOS. 

A creche Criança Feliz localizada no Morro do Indio comemorou 5 anos e reuniu amigos, 
autoridades, pais, mães e funcionários numa grande Festa. Parabéns ao Afonsinho e 
toda sua grandiosa família

Parabéns ao  Théo (presidente) e equipe do Grêmio dos Servidores pelo sucesso 
da festa do Servidor Público, onde foram premiados os ganhadores do Festival 
Esportivo de Sinuca, Tranca e Futsal.

Elisangela Bezerra

Aderbau Gama

Aderbau Gama
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