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Usiminas 

Pavimentação na Esperança 
começa em dezembro

‘Prefeitura em Ação’, 
que promove ações in-

tegradas de manutenção 
em toda a cidade, chega 

ao maior núcleo popula-
cional no dia 1 de dezem-

bro. Obra vai resolver o 
problema do mais impor-

tante acesso  da região 
da Vila Esperança; a Ave-

nida Principal com seus 
1,6 km de extensão. 3

Marcia Rosa 
consegue trégua 
contra paralização

Em reunião com di-
retoria da siderúgica 
prefeita destacou con-
sequências sociais e 
econômicas do fim da 
produção de aço na Ci-
dade e conseguiu sus-

pender interrupação da 
usina até o início do ano. 

A partir de agora co-
meça diálogo para ten-
tar reverter definitiva-
mente a interrupção da 
produção.  3

Marcha para Jesus 
quer reunir 25 mil
 Grandes atrações da 
música gospel dividirão 
o palco com David Qui-
lan. Concentração será 
no sábado, 28, na Praça 
do Crevin, Vila Nova.
Evento que já é tradicio-
nal na cidade é organi-

zado pela União de Pas-
tores  Evangélicos de 
Cubatão – Unipec. 
   A expectativa é de que 
25 mil crentes marchem 
pelas ruas da cidade 
proclamando o sehorio 
de Jesus. 5

OAB é +; em festa - O advogado André Izzi comemora com aliados a confortável vitória na 
eleição da nova diretoria que assume o comando da OAB Cubatão, para mandato de 3 anos.  2

A chave da
nova casa!

Prefeitura e Ecovias 
entregam chaves para 
famílias afetadas pela 
obra do Anel Viário. 
Moradores da Vila Noel 
receberam apartamen-
tos quitados e prontos 
para morar. 3

Divulgação

Jose Mario Alves/PMC

 Tem dívidas com a 
Prefeitura? Fique aten-
to: prazo para negociar 
com desconto está aca-
bando. 2

 Depois da conturbada 
gestão da Pró-Saúde, 
Hospital Municipal reto-
ma a realização de cirur-
gias eletivas. 3

Cirurgias!Refis 2015 Karatê
Atletas de agremiações 
da cidade conquistaram 
marca importante no Tor-
neio classificatório para o 
Campeonato Paulista. 4

Macaé vai disputar 
reeleição no Sintracomos

Com um mandato 
marcado por grandes 
embates em defesa da 
categoria, o presidente 
do Sindicato da Cons-

Vespaziano Rocha

trução Civil da Baixada 
Santista vai disputar 
reeleição na próxima 
semana. Mandato foi 
marcado pela elimina-

ção da divida de 4,5 
milhões, ampliação da 
infraestrutura e expan-
são do número de sin-
dicalizados. 2
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André Izzi é o novo 
presidente da OAB

fatos & tendências

Macaé busca reeleição: 
‘Lutar é construir, 
não desmantelar!’ Advogado confir-

ma favoritismo e 
comissão de tran-
sição já começa a 
trabalhar na próxi-
ma segunda. Man-
dato começa dia 1 
de janeiro

A OAB de Cubatão já 
tem seu novo presidente 
eleito. Considerado favori-
to, o advogado André Izzi 
confirmou as expectativas, 
e com uma vitória bastante 
confortável a Chapa situa-
cionista OAB é Mais, ven-
ceu a Chapa 2 Renovação 
por 222 a 124. A chapa vi-
toriosa teve apoio da situa-
ção. Izzi foi vice-presidente 
da entidade em dois man-
datos, de 2004 a 2009.

O presidente eleito já 
começou a organizar a co-
missão de transição, que 
começa a trabalhar a partir 
da próxima segunda-feira. 
O objetivo é viabilizar pro-
messas de campanhas que já 
poderão ser implantadas no 
início do mandato. É o caso 
da Cejusc – Centro judiciá-
rio de solução de conflitos e 
cidadania, que a nova cha-
pa pretende implantar no 
município. A chapa reafir-
ma compromisso social da 

OAB, consi-
derando o pa-
pel de extre-
ma relevância 
na defesa dos 
direitos hu-
manos, justi-
ça social, boa 
aplicação das 
leis e  rápida 
administração 
da justiça.

A Chapa 
‘1 OAB é +’ alia a soma da 
experiência com a juventu-
de, pregando o maior enga-
jamento das advogadas na 
gestão. “Tenho plena cons-
ciência da precariedade de 
oportunidades de emprego 
e dificuldades que atravessa 
nossa comarca com o enfra-
quecimento das condições 
sociais locais, trazendo, por 
conseguinte dificuldades 

Refis: 
últimos dias
Dia 2 de dezembro 
termina prazo para 
contribuintes ne-
gociarem dívidas 
com a Prefeitura; 
na boa.

Restam poucos dias para 
o vencimento do prazo de 
adesão ao Programa de Re-
cuperação Fiscal-2015 (Re-
fis) da Prefeitura de Cuba-
tão. O programa permite 
ao contribuinte pagar suas 
dívidas atrasadas com a Pre-
feitura - entre elas o IPTU 
- em até 40 vezes, obtendo 
descontos de multas mora-
tórias e juros. Haverá isen-
ção total desses encargos, 
caso decida pagar à vista. O 
contribuinte deve procurar 
a Procuradoria Fiscal, no 
prédio da Prefeitura (Pra-
ça dos Emancipadores s/nº, 
Centro) - munido de RG, 
CPF e comprovante de resi-
dência - para obter informa-
ções mais detalhadas e/ou 
assinar o termo de adesão 
ao programa, quando serão 
definidos os débitos a serem 
incluídos, a forma de paga-

mento, os descontos e os va-
lores correspondentes.

Os parcelamentos e isen-
ções beneficiarão pessoas 
físicas e jurídicas cujas dí-
vidas tributárias ou não tri-
butárias venceram até o dia 
31 de dezembro de 2014. O 
contribuinte poderá fazer 
o acordo com a Prefeitu-
ra mesmo que seu débito 
já esteja sendo cobrado ju-
dicialmente (dívida ativa), 
ajuizado ou não ajuizado. O 
valor mínimo das prestações 
é R$ 100,00. Mesmo o con-
tribuinte que tenha feito um 
parcelamento anterior, mas 
não conseguiu quitá-lo inte-
gralmente - tendo o acordo 
sido cancelado - poderá ade-
rir ao Refis 2015. 

O Refis é mais uma me-
dida da Prefeitura para en-
frentar a queda de arrecada-
ção provocada pela crise da 
macroeconomia. Outra ação 
importante que tem evitado 
a paralisação de programas e 
serviços públicos é o contin-
genciamento de 30% do va-
lor em todos os contratos da 
Administração, exceto áreas 
estratégicas e com limites es-
tipulados pela Constituição. 

O mandato de Macaé 
à frente do Sindicato da 
Construção Civil – Sin-
tracomos, foi marcado 
por grandes embates em 
defesa da categoria atra-
vés de intensas campa-
nhas salariais, greves, 
paralisações, passeatas, 
concentrações e atos pú-
blicos. Em consequência 
disso o Sindicato ganhou 
notoriedade em toda a 
região, por protagonizar 
conquistas em defesa dos 
direitos do trabalhadores.

Agora, em campanha 
pela reeleição, o presiden-
te Macaé visitou a redação 
do Jornal Acontece. “Uma 
campanha  se constrói 
com base num passado 
decente de lutas, vitórias e 
conquistas. 

A propaganda precisa 
ser honesta, limpa e res-
peitosa, sem picuinhas de-
sesperadas”, argumentou.

O nome da chapa enca-
beçada por Macaé é ‘Inte-
gridade’. Para o presidente, 
indica os valores que sua 
diretoria defende: retidão, 
seriedade, honra, equi-
dade, justiça, probidade, 
lisura, honradez, honesti-
dade e dignidade. 

“Para continuar nesse 

caminho, os associados 
sabem que a opção cor-
reta é a chapa 1, da atual 
diretoria, sem a defecção 
aventureira que poderia 
desconstruir a unidade na 
luta”, disse o presidente, 
candidato.

Sindicato
cresceu 
Atualmente em dias 

com as contas, a atual ges-
tão zerou a dívida de R$ 
4,5 milhões, herdada há 
oito anos atrás. 

O patrimônio de bens 
móveis e imóveis que era 
de R$ 7 milhões, agora 
tem avaliação superior a 
R$ 30 milhões. Eram sete 
funcionários; hoje 48, che-
gando a 70, incluindo os 
prestadores de serviço.

Em 2008 
o Sindicato 
conseguiu a 
carta sindical 
do Ministério 
do Trabalho 
(MTE) abran-
gendo os nove 
municípios da 
região. Depois 
disso o Sindi-
cato construiu 
o moderno 
prédio de Vi-

cente de Carvalho, refor-
mou Cubatão e adquiriu as 
bem estruturadas sub-se-
des de São Vicente, Praia 
Grande e Bertioga tornan-
do-se o maior sindicato da 
baixada, representando 60 
mil trabalhadores.

“Na manhã de 29 de 
outubro, sindicalistas 
da Força Sindical, CUT, 
UGT, NCST e CGTB, liga-
dos a divergentes partidos, 
declararam apoio à nossa 
reeleição. 

Esse tudo junto e mis-
turado, mostrou não exis-
tir a prevalência política 
partidária nem ideológica 
em nossa eleição, mas sim 
o pluralismo democráti-
co”, finalizou Macaé.

Vespaziano Rocha

PCdoB
 Fontes quentes garan-

tem que já está tudo acer-
tado. É só uma questão de 
dias para que o comercian-
te Chico da Adega assuma 
a presidência municipal do 
PCdoB em Cubatão. Esta 
semana Chico recebeu em 
sua Adega o advogado Si-
dinei Aranha, comandante 
regional da legenda, para 
alinhar o discurso. Junto a 
eles um padrinho forte; o 
homem forte do governo 
municipal Fábio Inácio.

Cadeira do PT
O vereador Wagner 

Moura foi intimado nesta 
terça (17) e tem o prazo de 
5 dias corridos (até sábado, 
21) para apresentar defesa 
no processo de cassação de 
mandato por infidelidade 
partidária, movido pelo di-
retório estadual do PT. Há 
expectativa para o desfecho 
do caso ainda este ano.

Debandada PMDB
São fortes os rumores de 

que o presidente do Con-
selho Municipal de Saúde 
Alessandro Oliveira, re-
cém-filiado ao PMDB se-
ria o próximo a debandar 

do partido; o destino seria 
o PRB. Tratada no campo 
das especulações políticas, 
a informação não foi co-
mentada por nenhuma das 
partes.
  
Carne e unha

Os vereadores Doda 
(PSB) e Dinho (SD) pare-
cem empenhados em de-
sestabilizar a intriga que 
semeiam contra eles nos 
bastidores. Alinhados para 
seguirem juntos na dispu-
ta pela Prefeitura em 2016, 
continuam atuando juntos 
politicamente, inclusive 
nas postagens de rede so-
cial. A dupla já se posicio-
nou como força política 
para o pleito vindouro 

Banda Escola
Alunos e alunas do Pro-

grama Banda Escola de 
Cubatão - BEC sobem ao 
palco do Bloco Cultural de 
Cubatão (Pça. dos Emanci-
padores, s/nº) neste domin-
go (22).  Pelo menos 120 
jovens artistas de música, 
canto coral e dança se apre-
sentarão. A apresentação 
faz parte do encerramento 
do ano letivo da Banda Es-
cola. A entrada é franca. 

EjA
A Seduc abre na próxi-

ma segunda-feira, dia 23, as 
inscrições para a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) 
para o primeiro semestre 
letivo de 2016. As vagas 
são destinadas a pessoas 
maiores de 15 anos que 
não completaram o Ensino 
Fundamental (1º a 9º ano) e 
que tenham disponibilida-
de para estudar no período 
noturno. As inscrições po-
dem ser feitas até dia 18 de 
dezembro, das 14 às 20h, 
nas seguintes escolas: UME 
Martim Afonso de Souza, 
UME Bernardo José Maria 
de Lorena, UME Padre José 
de Anchieta, UME D. Pe-
dro I e UME Padre Manoel 
da Nóbrega .

Alimentação
A Secretaria de Saúde 

está com inscrições aber-
tas para o curso de Boas 
Práticas na Manipulação 
de Alimentos. As aulas, 
gratuitas, são obrigatórias 
para quem trabalha em co-
zinhas, padarias, açougues 
ou qualquer outro tipo de 
estabelecimento comercial 
de alimentos. As 40 vagas 
disponíveis serão preen-

chidas de acordo com a 
ordem de inscrição. As 
aulas ocorrem nos dias 25 
e 26 deste mês, das 14 às 
17 horas, no miniauditó-
rio da Câmara.  Interessa-
dos podem se inscrever na 
Rua Manoel Jorge, 267, 2º 
andar, Centro, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17h. 
Basta comparecer ao local 
com documento de identi-
dade. Outras informações : 
(13) 3362-0935.

Arnaldo Faria 
em Santos

O deputado federal Ar-
naldo Faria de Sá estará 
no Sindedif, em Santos, 
na próxima sexta, dia 27, 
para um café da manhã as 
9 horas. É uma oportuni-
dade para os aposentados 
tirarem dúvidas sobre 
questões ligadas a apo-
sentadoria e benefícios do 
INSS.  O Sindedif fica na 
Rua Júlio Conceição, 240, 
próximo a avenida Ana 
Costa em Santos. 

Como é de praxe, o 
deputado deve dar uma 
esticadinha a Cubatão 
para um café com seu fiel 
escudeiro; no restaurante 
Senadinho. 

Sintracomos

também aos colegas. Em 
consequência disso, não 
posso ficar alheio e passivo 
diante dessas dificuldades, 
preferindo ter uma atitude 
proativa e de esperança de 
um futuro melhor para a ad-
vocacia cubatense e buscar 
alternativas para colaborar 
com o engrandecimento de 
nossa classe e também de 
nossa cidade”, disse Izzi.

Mandato de 01/01/16 a 31/12/18
André Mohamad Izzi         – OAB/SP 140.739 – Presidente
Pedro Humberto Furlan Junior      – OAB/SP 226.234 – Vice-Presidente
Arlete Coutinho Santos Freitas      – OAB/SP 265.231 – Secretária
Sarah de Jesus Vieira         – OAB/SP 232.434 – Secretária Adjunta
Valdirene Xavier de Melo Gadelho – OAB/SP 188.400 – Tesoureira

E agora presidente?
Agora é agradecer a todos 

os advogados e advogadas que 
acreditaram e se empenharam 
na realização desse projeto.

Iniciaremos os trabalhos 
já na próxima segunda-feira, 
para cumprir todos nossas 

propostas. Vamos trabalhar 
muito e contamos com a 
participação de todos. 

A OAB Cubatão estará 
de portas abertas para to-
dos e será forte e combativa 
em todos os segmentos da 
sociedade.

Cubatão
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Dezembro

Principal da V. Esperança 
será pavimentada
Obra faz parte do Programa ‘Prefeitura 
em Ação’ e vai resolver o problema do 
mais importante acesso à região.

A pavimentação da 
Avenida Principal, na Vila 
Esperança, já tem data 
para começar: 1º de de-
zembro. Oficialmente ba-
tizada como Avenida Ma-
ria de Lurdes Alves Gomes 
- Baiana, a Avenida Prin-
cipal é o mais importante 
acesso ao bairro. Será as-
faltada em praticamente 
toda sua extensão, cerca 
de 1,6 Km. As obras fazem 
parte do cronograma do 
Prefeitura em Ação, pro-
grama que promove ações 
integradas de manutenção 
por toda a cidade.

 Os trabalhos de topo-
grafia, que analisam os 
acidentes do terreno, já 
começaram. A partir des-
ta semana, começam as 
obras de drenagem com a 
microdrenagem, instala-
ção de tubulações subter-
râneas, sarjetas e poços de 
visita. 

 Esta é a primeira vez 
na história que o bairro 
recebe obras de pavimen-
tação desse tipo. No pri-
meiro dia de dezembro, 
começa efetivamente o 
asfaltamento da via. “Usa-
remos um material apro-
priado para áreas alagadi-

ças. Nosso objetivo é que o 
trabalho seja consistente e 
resolva de vez o problema 
de circulação na Avenida 
Principal”, comenta Ribei-
ro.

 Se o tempo permane-
cer sem chuva, a previsão 
é de que a pavimentação 
esteja concluída em qua-
tro meses, ainda de acor-
do com o secretário. Para 
isso, a cobertura asfáltica 
será despejada a cada 100 
metros, já que a Avenida 
é o único grande acesso 
ao bairro. Nesse período, 
o trânsito deverá ser dis-
ciplinado por agentes da 
Companhia Municipal de 
Trânsito - CMT.

 A via é a avenida mais 

importante para as famí-
lias que vivem no bairro 
e local de grande movi-
mentação de pedestres, 
bicicletas, carros, ônibus, 
lotações e caminhões, 
tomada por estabeleci-
mentos comerciais e resi-

dências. O secretário José 
Carlos lembrou a impor-
tância da obra para a po-
pulação, considerando-se 
o grande número de habi-
tantes na área (15.070 ha-
bitantes, segundo o Censo 
2010 do IBGE). 

Prefeita e Ecovias 
entregam chaves 

Moradores da Vila 
Noel receberam 
apês quitados e 
prontos para morar

As 48 famílias das vilas 
Noel e Curtume, de Cuba-
tão, que precisaram ser re-
tiradas das áreas em que 
moravam às margens da 
Via Anchieta, receberam, 
no último dia 14, as chaves 
de suas novas  moradias.  
São apartamentos de dois 
quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro e varanda, construí-
dos na  Rua Padre Primo 
Maria Vieira, Vila Santa 
Tereza, centro da cidade, 
pela Ecovias. Os imóveis 
foram entregues quitados, 
com as escrituras por conta 
da concessionária.

A conquista é fruto de 
um acordo feito entre a 
Prefeitura e a Ecovias du-
rante a discussão do pro-
jeto do Anel Viário. Na 
época, a Ecovias não con-
seguiu evitar a necessidade 
do remanejamento imedia-
to de famílias que haviam 
ocupado terrenos na faixa 

de domínio da estrada, a 
maioria delas havia mais de 
30 anos. Como se tratava 
de área pública, as famílias 
poderiam ser simplesmen-
te retiradas do local, me-
diante uma ação de reinte-
gração de posse.

 A preocupação social, 

porém, prevaleceu. Enten-
dimentos mantidos entre a 
concessionária e a prefeita, 
decidiram que a Ecovias 
faria novas residências, pa-
gando o aluguel das famílias 
até a entrega das chaves.

 Um prédio de 3.982 me-

tros quadrados, com seis 
pavimentos (oito  aparta-
mentos em cada um deles) 
foi construído, então, em 
uma área de 1.198 metros 
quadrados, na Vila Santa 
Tereza, onde foi realiza-
da a solenidade de entrega 
de chaves. As famílias re-
ceberam, na ocasião, um 
manual de proprietário e 
um documento no qual a 
Ecovias compromete-se a 
entregar as escrituras e a 
construtora DL, respon-
sável pela obra, a garantir, 
por cinco anos, reparos em 
casos de problemas estrutu-
rais do prédio.

 Durante a solenida-
de, Marcia Rosa destacou 
as vantagens da edificação 
e tranquilizou as famílias 
quanto ao pagamento de ta-
xas de condomínio. “Os va-
lores serão fixados por vo-
cês mesmos, de acordo com 
as necessidades do prédio 
e suas disponibilidades, e o 
nome do condomínio será 
escolhido pelos próprios 
moradores. É o que consta-
rá no projeto de denomina-
ção que enviarei à Câmara”.

Usiminas

Jose Mario Alves/PMC

Divulgação/PMC

Empreendimento é uma 
conquista da prefeita 
Marcia Rosa, junto aos mo-
radores . Como se tratava 
de área pública as famílias 
poderiam ter sofrido uma 
reintegração de posse.

Obras começam no dia 
1 de  dezembro e devem 
estar concluídas no final 
de abril, se não houver  
grandes interrupções 
decorrentes de problemas 
com chuvas

“Diálogo e união
contra demissões”

Em reunião com presidente da Usiminas 
Marcia Rosa destacou consequências do 
fim da produção de aço e consegue ‘tré-
gua’, na paralização da Usina.

Em encontro na Usi-
mas, em Cubatão, a prefeita 
Marcia Rosa e o presidente 
da Usiminas, Rômel Erwin 
de Souza, estabeleceram o 
começo de um diálogo, a 
partir da suspensão pro-
visória da interrupção da 

produção de aço. Marcia 
Rosa apresentou sua preo-
cupação com o imenso 
impacto social e econômi-
co na Cidade caso o plano 
da empresa, de interrom-
per a produção de aço na 
unidade local, se concre-

tize nos próximos meses. 
“A direção da Siderúrgica 
demonstrou estar aberta 
ao diálogo na busca por 
soluções conjuntas para 
aumentar a competitivida-
de da indústria nacional 
de aço, frente à produção 
chinesa. Sugeri  uma roda-
da de negociações com o 
Estado, Governo Federal e 
sindicatos para buscarmos 
uma proposta que garanta 
a sustentabilidade da usina, 
no que ele concordou”, dis-

se a prefeita, que concla-
mou à união regional para 
evitar as demissões.

Rômel informou à prefei-
ta que a produção na usina 
cubatense, não será suspen-
sa até o inicio do ano. “Se 
até lá existir uma proposta 
que possibilite a reversão do 
quadro negativo da indús-
tria, a Usiminas está disposta 
a repensar o planejamento, 
mas é preciso medidas con-
cretas”, disse Marcia, lem-
brando o recente anúncio 

do Governo Federal, de que 
deve adotar novas alíquotas 
para proteger a indústria si-
derúrgica nacional.

“Temos que unir a ci-
dade, região, as indústrias 
do aço, os políticos, todos 
os prefeitos, deputados, 
sindicalistas e centrais, e 
buscar essa solução con-
junta. Saio da reunião com 
o presidente da Usiminas 
com a esperança de rever-
ter a paralisação da usina”, 
finalizou a prefeita.

Hospital retoma 
cirurgias 
eletivas

O Hospital Municipal 
Dr. Luiz Camargo da Fon-
seca (Hospital Modelo) re-
tomou a realização de cirur-
gias eletivas. Com isso, a fila 
de espera, estimada em um 
ano para as cirurgias pediá-
tricas, deve ser eliminada no 
prazo de dois meses. Dentre 
as intervenções nesta espe-
cialidade, estão as cirurgias 
de fimose, hérnia inguinal e 
testículo preso. A informa-
ção foi divulgada pelo se-
cretário de Saúde, Benjamin 
Rodriguez Lopez.

 O secretário disse que o 
prazo de normalização das 
cirurgias eletivas depen-
de de cada especialidade. 
Ele citou como exemplo as 
intervenções na área de gi-
necologia, como histerecto-
mia, curetagem e perineo-
plastia. “Queremos zerar 
essa fila até o início de fe-
vereiro”. O hospital também 
está realizando cirurgias 
eletivas ortopédicas.

Benjamin Lopez fez 
questão de enfatizar que o 
atendimento clínico nos am-
bulatórios também já está 
normalizado. Vale lembrar 
que a equipe da Associação 
Hospitalar Beneficente do 
Brasil (AHBB), assumiu a 
gestão do hospital no lugar 
da Organização Social (OS) 
Pró-Saúde, no último dia 16 
de outubro.

Jose Mario Alves/PMC
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esporte
por Washington Luiz

jornalacontece@acontecedigital.com.br

Karatecas conquistam 
31 medalhas em SP

Além das meda-
lhas, Torneio dos 
Campeões garante 
vaga no Paulista/16

O Ginásio do Ibirapuera 
foi palco de mais um show 
cubatense no Karatê. No 
último sábado (14), atletas 
de três agremiações da ci-
dade conquistaram nada 
menos que 31 medalhas no 
Torneio dos Campeões. A 
competição reúne os atle-
tas que foram destaque em 

competições durante o ano 
e garante vaga no Campe-
onato Paulista de 2016. Ao 
todo, foram 09 medalhas 
de ouro, 08 de prata e 14 
de bronze. Participaram do 
Torneio representando a 
cidade as agremiações: As-
sociação Unidos do Karatê 
de Cubatão, a Academia 

Ken in Kan e o Lions Clu-
be/ Semes.

A Associação Unidos do 
Karatê conquistou ao todo 
22 medalhas, sendo 07 me-
dalhas de ouro, 05 de prata 
e 10 de bronze. O destaque 
vai para os atletas Bruno 
Paraguay, Sabrina de Pau-
la e Gabriela Carmelindo, 
cada um com duas meda-
lhas. A Academia Ken in 
Kan conquistou sete meda-
lhas e o Lions Clube/Semes 
conquistou o total de 03 
medalhas. 

Divulgação

ParaJiu-Jitsu
Thiago Santos da Silva, 

de 31 anos, vem se consoli-
dando no cenário esportivo 
nacional, na modalidade 
de Parajiu-Jitsu. O cuba-
tense participou do Bra-
zil National Pro Jiu-Jitsu 
Championship, realizado 
no dia 1º em Santo André, 
quando se sagrou campeão, 
pela categoria peso leve (72 
a 76 kg), faixa azul. Thiago 
também participou do 2º 
Campeonato Mundial de 
Parajiu-Jitsu, no dia 7 des-
te mês, também, em Santo 
André, quando ficou com a 
medalha de prata, no peso 

combinado (70 a 85 kg), 
faixa azul e roxa; e no Rio 
BJJ Pro Championship, 
medalha de bronze, no 
peso leve (72 a 76 kg), no 
último sábado (dia 14), no 
bairro da Tijuca, no Rio de 
Janeiro. O próximo desafio 
será no Campeonato Sula-
mericano de Jiu-Jítsu, nos 
dias 28 e 29 deste mês, em 
Barueri, São Paulo.

BASQUETE
 O time do Basquete 

Cubatão está próximo de 
conquistar seu tricampe-
onato da Copa Paulista de 
Basquete, categoria Adulto 
masculino. O adversário 
será o CE Penha, em jogo 
marcado para as 15h30, do 
dia 29 deste mês, no Giná-
sio de Esportes da equipe 
adversária, em São Paulo. 
Quem ganhar pegará na fi-
nal a equipe Mogi On Fire 
Falcons, que venceu o EC 
Banespa por 78 a 74, em 
partida realizada na cidade 
de São Paulo no último dia 
14.  

Karatê
O karatê cubatense con-

tinua em alta. Um exemplo 
foi à participação do jovem 
Pedro Gabriel dos Anjos 
Santana, no Campeonato 
Mundial, da Indonésia, re-
alizado entre os dias 06 e 
15 deste mês, na cidade de 
ICE Serpong. Integrante da 
Associação Unidos do Kara-
te, Pedro Gabriel competiu 
pela categoria Cadete (14/15 
anos) até 57kg, mas não 
conseguiu se classificar para 
as finias. De volta a Cubatão, 
Pedro Gabriel intensifica 
seus treinos para o Campe-
onato Brasileiro Shinshukan 
a ser realizado entre 20 e 22 
deste mês no Ginásio Fal-
cão, em Praia Grande.

Jogo Rápido
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social
por Cristina Oliveira

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

ID: 35*18*103161

Padrinho de 
casamento, 
Washington 
Luiz para-
beniza o 
casal Mo-
nira e Jean 
pelo ma-
trimônio. 
“Felicidade 
eterna”.

Parabéns às 
irmãs Raquel e 
as gêmeas Pietra 
e Pâmela, que 
completam mais 
uma primavera. 
Parabéns especial 
da vovó Ziza, do 
vovô Geraldo e de 
toda família ‘que 
te ama de mais’. 
Deus abençoe!!!

Benção o Café de pastores da Unipec. O encontro mensal desta vez na Igreja Restaurar em Cristo, quando os 
irmãos discutiram detalhes da Marcha e definiram, por soteio, as barracas das igrejas que irão participar. 

É importante valorizar as pessoas e empreendimentos 
que acreditam em nossa cidade. Assim, o professor Fábio 
Inacio tem usado as redes sociais e agora este espaço na 
coluna, para divulgar importantes iniciativas. No último 
dia 3 foi inaugurada a Cafeteria e Confeitaria D’Ferrei-
ra; um espaço bonito, bem estruturado e que vale à pena 
conhecer, na Rua Maria do Carmo 287. “Eu, Júlia Emilia, 
Lylian e Camila já conferimos e aprovamos” 

Marcha para Jesus reúne fiéis em Cubatão

Evento, que já faz parte do calendário oficial 
da cidade, espera reunir mais de 25 mil, dia 
28. David Quinlan é grande atração.

A expectativa é de que 
mais de 25 mil pessoas 
marchem pelas ruas  de 
Cubatão, para proclamar 
que Jesus é o Senhor, na 
18ª edição da tradicional 
Marcha Para Jesus. O even-
to acontece no próximo sá-
bado, dia 28. As 14 horas, 
começa a concentração de 
fiéis na Praça do Crevin, na 
Vila Nova. Às 16h30 come-
ça a caminhada em direção 

ao Paço Municipal onde 
acontecem apresentações  
de bandas e grupos de mú-
sica gospel. A principal 
atração é o cantor David 
Quinlan.

O evento é realizado 
pelo Conselho de Pastores 
e Ministros Evangélicos de 
Cubatão (UNIPEC). Coor-
denador do evento e presi-
dente da Unipec, o Pastor 
Uziel Gonçalves, lembra 

que o evento é para que os 
cristãos jamais se esqueçam 
dos propósitos que nos fo-
ram designados por Jesus. 
“O sentido real da Marcha 
é exclusivamente declarar 
que Cubatão é do Senhor 
Jesus, fazendo-se cumprir a 
Palavra de Deus: Feliz a na-
ção cujo Deus é o Senhor, o 
povo que Ele escolheu para 
lhe pertencer” - Salmos 
33:12. O  evento é aberto a 

toda a população e todas as 
igrejas cristãs da cidade e 
da Baixada serão acolhidas 
de braços abertos”.

SERVIÇO: Marcha Para 
Jesus 2015

Data: 28 de Novembro
Concentração: Praça do 

Crevin (Vila Nova)
Grande show: Em Fren-

te à Prefeitura  
Início: 14h00 - Previsão 

de término: 22h30

Valorize Cubatão. 

Divulgação
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANDERSON SILVA CORREIA e MONIQUE ELEN FERREIRA DE FREITAS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, instrutor de auto escola, RG n.º 42439245 - SSP/SP, CPF n.º 
36964777881, com 28 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente-SP  Livro nº 170, fls. nº 234, 
Termo nº 127374), nascido no dia dezenove de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (19/10/1987), 
residente na Av. Martins Fontes, 1210, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de CICERO CORREIA, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSINEIDE SILVA 
CORREIA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 49 anos de idade, residente em Maceió - AL . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 33372682 - SSP/SP, CPF 
n.º 38412294840, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 148, fls. nº 375, 
Termo nº 41375), nascida no dia sete de setembro de mil novecentos e noventa e um (07/09/1991), 
residente na Rua João Martins Sobrinho, 40, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filha de BENEDITO CARLOS 
NUNES DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 61 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, tecnica de contabilidade, 
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, 11 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: FLÁVIO CANDIDO DA SILVA e MARIA SOLANGE DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de telemarketing, RG n.º 
351474365 - SSP/SP, CPF n.º 36690407810, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (18/01/1987), residen-
te na Rua Gigino Aldo Trombino, 349, Ap 24, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOÃO BOSCO 
CANDIDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, autônomo, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA JOSE CANDIDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, residente em Maraial - PE . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 301804734 - SSP/
SP, CPF n.º 27123986881, com 37 anos de idade, natural de Recife - PE, nascida no dia cinco 
de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (05/12/1977), residente na Rua Walt Disney, 
1022, Cidade Náutica, São Vicente - SP, filha de JOSÉ ANTONIO DA SILVA, falecido e de MARIA 
EDILEUZA DO NASCIMENTO, falecida. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 11 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSE DOS REIS SOUZA FILHO e ELAINE CRISTINA SANTANA DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 34961513 - SSP/SP, CPF n.º 
30608118818, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de março 
de mil novecentos e oitenta e dois (23/03/1982), residente na Rua 7, 74, Fabril, Cubatão - SP, filho de 
JOSE DOS REIS SOUZA, falecido há 5 anos e de NEUZA MARIA DE SOUZA, falecida há 1 ano . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 40300162 - SSP/SP, CPF n.º 
22454100843, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de agosto de 
mil novecentos e oitenta e três (23/08/1983), residente na Rua 7, 74, Fabril, Cubatão - SP, filha de ED-
NALDO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos de idade, residente 
em Recife - PE e de ROSENI APARECIDA DA SILVA SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de novembro 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: GILSANDRO LUIS NUNES COSTA e JADINA SOUZA SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 586895942 - SSP/SP, CPF n.º 83598464568, 
com 35 anos de idade, natural de Camaçari - BA (Camaçari-BA  Livro nº 45, fls. nº 9, Termo nº 13127), 
nascido no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta (18/06/1980), residente na Viela P, 344, 
casa A, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JANUARIO HONORATO COSTA, falecido há 15 anos e de 
LAURA NUNES COSTA, falecida há 2 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, cozinheira, RG n.º 482996523 - SSP/SP, com 23 anos de idade, natural de Ibicoara - BA (Ibicoara-
-BA  Livro nº 13, fls. nº 64, Termo nº 6270), nascida no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e 
noventa e dois (28/06/1992), residente na Viela P, 344, casa A, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de 
JOSÉ BARBOSA SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 47 anos de idade, residente em 
Praia Grande - SP e de ANA MARIA SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos 
de idade, residente em Praia Grande - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ELIAB GOMES DA SILVA e JAQUELINE CRISTINA MOURA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 489712848 - SSP/SP, com 23 
anos de idade, natural de Palmares - PE (Palmares-PE  Livro nº 22, fls. nº 292, Termo nº 8722), 
nascido no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e dois (12/09/1992), residente 
na Av. Principal/Cam. Oliveira, 488, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de IVANILDO GOMES DA 
SILVA, falecido há 15 anos e de ELIZABETE DA SILVA, falecido há 6 meses . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 429367788 - SSP/SP, com 21 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 167, fls. nº 274, Termo nº 48836), nascida no 
dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (24/10/1994), residente 
na Av. Principal/Cam. Oliveira, 488, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de MANOEL FERNANDES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de MARIA CREUZA MOURA DA SILVA, 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, 13 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VINISSIO MARTINS CLEMENTE e THAIS SOUZA DA SILVA SAMPAIO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, RG n.º 23321001 - SSP/SP, CPF n.º 16959677807, com 
40 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 109, fls. nº 201, Termo nº 
113767), nascido no dia dezenove de junho de mil novecentos e setenta e cinco (19/06/1975), residente 
na Rua Paraíba, 702, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JAIRO RONALDO CLEMENTE, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em Santos - SP e de JUREMA MARTINS CLE-
MENTE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 anos de idade, residente em Santos - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aux. administrativa, RG n.º 40826694 - SSP/SP, 
CPF n.º 34150723800, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de 
outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (21/10/1984), residente na Rua Paraíba, 702, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filha de FRANCISCO CARLOS SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 54 anos 
de idade, residente em São José do Rio Preto - SP e de SALETE SOUZA DA SILVA SAMPAIO, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em São José do Rio Preto - SP. Divorciada de 
Givanildo Guedes Barbosa, conforme Escritura datada aos 25/10/2011, passada no 1ºTabelião de Notas 
e Protesto de Letras e Títulos de Guarujá/SP, livro 631, folhas 211/213, nos termos do artigo 1124-A do 
CPC (acrescido pela Lei 11.441 de 04/01/2007). 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, 13 de novembro 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: MANOEL MAIA DA SILVA LIMA e LAIS FERNANDA SILVA SOUZA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico montador, RG n.º 25249655 - SSP/SP, CPF n.º 
34794554842, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 79, fls. nº 346, 
Termo nº 13886), nascido no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e um (11/05/1981), resi-
dente na Rua Caminho General Ozorio, 2367, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de MANOEL PEREIRA 
DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de IVETE TEREZINHA MAIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG 
n.º 423804170 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
190, fls. nº 6, Termo nº 114463), nascida no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(01/04/1995), residente na Rua Caminho General Ozorio, 2367, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha 
de VANDERLEI FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, empresário, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ARLEIDE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de novembro 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: CRISTOVAM CÂNDIDO PEREIRA e PRISCILA DOS SANTOS SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, lider, RG n.º 525800244 - SSP/SP, CPF n.º 01246981408, 
com 33 anos de idade, natural de São Joaquim do Monte - PE, nascido no dia quatro de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e dois (04/02/1982), residente na Rua Caminho São Januário, 84, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, filho de MANOEL CÂNDIDO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
do, com 65 anos de idade, residente em São Joaquim do Monte - PE e de MARIA HERONILDE PEREIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em São Joaquim do Mon-
te - PEDivorciado de Maria Uelitânia Cavalcante, conforme sentença datada de 01/11/2013, proferida 
pelo Exmo Sr. Dr. Rodrigo de Moura Jacob-Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Cubatão da Co-
marca de Cubatão/SP. Processo nº3004039-52.2013.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 351472411 - SSP/SP, CPF n.º 30854815830, 
com 33 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 61, fls. nº 145, Termo 
nº 37907), nascida no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (06/12/1981), residente 
na Rua Caminho São Januário, 84, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de JAIRO JOAQUIM DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, mecânico, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
ROSELI RIBEIRO DOS SANTOS, falecida há 33 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, 11 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CAIO HENRIQUE NUNES DA SILVA e BIANCA COELHO DE ALMEIDA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 474194449 - SSP/SP, CPF n.º 
40796625808, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de junho de mil nove-
centos e noventa e um (05/06/1991), residente na Avenida Principal, 879, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filho de LAURA NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 42 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 423811940 
- SSP/SP, CPF n.º 42821457812, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro 
de março de mil novecentos e noventa e seis (04/03/1996), residente na Avenida Principal, 879, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, filha de MARGARIDA COELHO DE ALMEIDA, 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, 13 de novembro 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: ROBSON DAS DORES DOS SANTOS e BEATRIZ GOMES NOVAES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 333723971 - SSP/SP, CPF n.º 22386588823, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e três (08/01/1983), residente na Rua Dom Edílio José Soares, 48, ap 4, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, filho de JOÃO CARDOZO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELENILDE XAVIER DAS DORES SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, cozinheira, RG n.º 331731344 - SSP/SP, CPF n.º 29804455846, 
com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e oito (03/02/1978), residente na Rua Dom Edílio José Soares, 48, ap 4, Vila Nova, Cubatão 
- SP, filha de LUZINALVA GOMES NOVAES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos 
de idade, residente em Rio de Janeiro - RJ. Divorciada de Alex Messias dos Santos, conforme sen-
tença datada aos 12/03/2015, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão/SP, nos 
autos de nº0002800-93.2015.8.26.0157. 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, 14 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JANAILSON FLORÊNCIO DA SILVA e LAYS NAIARA DOS SANTOS DE AQUINO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 43390219X - SSP/SP, CPF n.º 35980542892, 
com 29 anos de idade, natural de Cabo de Santo Agostinho - PE (Vertente do Lério-PE  Livro nº 15, fls. nº 
104, Termo nº 19556), nascido no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (06/10/1986), 
residente na Rua Dr.Carlos Alberto Morilhas, 18, casa 02, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de SEVERI-
NO VICENTE DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, soldador, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA JOSEFA FLORÊNCIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
369907140 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Santos - SP (Cubatão  Livro nº 174, fls. nº 17, 
Termo nº 51365), nascida no dia oito de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (08/12/1995), 
residente na Rua Dr.Carlos Alberto Morilhas, 18, casa 02, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de MARIO 
DE AQUINO JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, pintor industrial, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de VALKIRIA OLIVEIRA DOS SANTOS DE AQUINO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de novembro 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: HELIO JOSÉ DE SOUZA e ADRIANA SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 46824947 - SSP/SP, CPF n.º 03612226452, com 34 anos 
de idade, natural de Serra Talhada - PE, nascido no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta 
e um (01/05/1981), residente na Rua Vereador Sônio Celio, 193, Bloco 1, Ap 44, Pq. São Luís, Cubatão 
- SP, filho de JOSÉ ULISSES DE SOUZA, falecido há 10 anos e de MARIA GENOVEVA XAVIER DE MORAIS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Silvana Maria da Silva, conforme sentença datada aos 27/04/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 
4ªVara do Foro de Cubatão/SP, nos autos de nº0005763-11.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 450548296 - SSP/SP, CPF n.º 39303758854, com 26 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e 
nove (29/04/1989), residente na Rua Vereador Sônio Celio, 193, Bloco 1, Ap 44, Pq. São Luís, Cubatão 
- SP, filha de FRANCISCO BENEDITO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS, 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, 14 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DEIVID HENRIQUE SHIYA e ERIKA CRISTINA SANTANA FEITOSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 34961679 - SSP/SP, CPF n.º 35639603801, com 28 
anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e 
sete (16/03/1987), residente na Rua 13 de Março, 09, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de SHI-
GUEO SHIYA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 59 anos de idade, residente em São Vicente - SP 
e de ROSICLEIDE MARIA DA SILVA SHIYA, de nacionalidade brasileira, cuidadora, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG 
n.º 343490845 - SSP/SP, CPF n.º 37860314878, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 150, fls. nº 151, Termo nº 91096), nascida no dia dois de maio de mil novecentos e 
noventa e um (02/05/1991), residente na Rua Arthur Bernardes, 622, Parque Fernando Jorge, Cubatão - 
SP, filha de ROBERTO DE MELO FEITOSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA EVANAIDE SANTANA FEITOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: VITOR TAVARES DE OLINDA e MAGDA EUGÊNIA OLIVEIRA DE LIMA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, assistente administrativo, com 24 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de julho de mil novecentos e noventa e 
um (17/07/1991), residente na Av. Bandeirantes, 330, Vila São José, Cubatão - SP, filho de CICERO 
CARNEIRO DE OLINDA e de ANDRÉA TAVARES DA SILVA DE OLINDA . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, com 21 anos de idade, natural de Santana do Ipanema - AL, 
nascida no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (04/02/1994), residente 
na Rua Cornélio Procópio, 49, Boqueirão, Praia Grande - SP, filha de FRANCISCO BATISTA DE LIMA 
FILHO e de JOSELI MARIA OLIVEIRA DE LIMA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: VALMIR SILVA DE OLIVEIRA e ELAINE SILVA PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciado, caldeireiro, RG n.º 27737410 - SSP/SP, CPF n.º 27363496870, com 36 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de novembro de mil novecentos e setenta e oito (18/11/1978), 
residente na Rua Travessa 7, 17, Fabril, Cubatão - SP, filho de PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARINALVA MARIA SILVA DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Elaine Silva Pereira, conforme sentença datada de 24/02/2011, proferida pleo MM. Juiz de Direito da 
4ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de N°176/2011, processo n°157.01.2011.001357-8/000000-000.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 376509855 - SSP/SP, CPF 
n.º 32588508871, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (26/01/1985), residente na Rua Travessa 7, 17, Fabril, Cubatão - SP, filha 
de REINALDO PEREIRA NECO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 anos de idade, residente em 
Recife - PE e de MARIA APARECIDA FARIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 45 anos 
de idade, residente em Recife - PE. Divorciada de Valmir Silva de Oliveira, conforme sentença datada de 
24/02/2011, proferida pleo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de N°176/2011, 
processo n°157.01.2011.001357-8/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de novembro 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: ANDERSON OLIVEIRA SOUZA e IANCA IASMIN DA SILVA ALVES FERREIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 404438283 - SSP/SP, com 22 anos 
de idade, natural de Muquém do São Francisco - BA (Ibotirama-BA  Livro nº 14, fls. nº 232, Termo nº 
15711), nascido no dia dois de outubro de mil novecentos e noventa e três (02/10/1993), residente 
na Rua Alaíde Soares Souza Chaves, 45, Bloco M, Casa 11, Bolsão 7, Cubatão - SP, filho de ADAUTO 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de MARIENE DOMINGOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 53 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, es-
tudante, RG n.º 598733851 - SSP/SP, CPF n.º 49890466848, com 18 anos de idade, natural de São 
Vicente - SP (São Vicente - SP  Livro nº 237, fls. nº 68, Termo nº 166877), nascida no dia três de no-
vembro de mil novecentos e noventa e sete (03/11/1997), residente na Rua Jonas de Souza, 20, Bloco 
A2, Ap.106, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de GIVALDO ALVES FERREIRA FILHO, falecido há 16 anos e 
de ANA CARLA DA SILVA, falecida há 16 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, 17 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS e ÉRICA LOPES DO NASCIMENTO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 25686415 - SSP/SP, CPF n.º 21726130886, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos 
e oitenta (24/04/1980), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 80, apto.33E, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filho de JOSE BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CLELIA VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 55 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciada, do lar, RG n.º 306640879 - SSP/SP, CPF n.º 29297305873, com 34 anos de idade, natural 
de São Vicente - SP, nascida no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta (28/11/1980), 
residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 80, apto.33E, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JORGE PAULINO 
DO NASCIMENTO, falecido há 15 anos e de MARINALVA AGUIAR LOPES, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 59 anos de idade, residente em Ribeirão Preto - SP. Divorciada de Misael Celestino da 
Silva, conforme sentença datada de 04/10/2007, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara da Co-
marca de Cubatão/SP, nos autos de nº0599/2007. 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, 17 de novembro 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: REGINALDO ALVES CUNICO e LUZIA ANDRÉIA FREIRE CÂMARA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 26636148 - SSP/SP, CPF n.º 28917562825, com 41 
anos de idade, natural de Ourinhos - SP (Ourinhos-SP  Livro nº 54, fls. nº 153, Termo nº 51470), nascido 
no dia dezessete de julho de mil novecentos e setenta e quatro (17/07/1974), residente na Rua Santa 
Julia, 12, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de MOISES CUNICO, falecido há 5 anos e de EDINALVA 
ALVES CUNICO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 53 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 23834882 - SSP/
SP, CPF n.º 15916706839, com 40 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia quatro de março 
de mil novecentos e setenta e cinco (04/03/1975), residente na Rua Santa Julia, 12, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, filha de FERNANDO MARCELINO CÂMARA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANTONIA FREIRE CÂMARA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Genilson Pereira Lopes, 
conforme sentença datada aos 24/08/2015, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de Cuba-
tão/SP, nos autos de nº0002763-66.2015.8.26.0157. 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, 17 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: JOSÉ CARLOS DE BRITO e MARIA DA APRESENTAÇÃO DE MELO NASCIMENTO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 572263946 - SSP/SP, CPF n.º 
72516003404, com 50 anos de idade, natural de Porto Calvo - AL (Porto Calvo-AL  Livro nº 8, fls. nº 
112-v, Termo nº 7281), nascido no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(21/02/1965), residente na Rua Santa Julia, 13, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de ALCIDES VALE-
RIO DE BRITO, falecido há 10 anos e de MARIA TEREZINHA NERES DE BRITO, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciada, aposentada, RG n.º 521986278 - SSP/SP, CPF n.º 35913703472, com 52 anos 
de idade, natural de Porto Calvo - AL, nascida no dia onze de agosto de mil novecentos e sessenta e 
três (11/08/1963), residente na Rua Santa Julia, 13, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de BENE-
DITO HENRIQUE DO NASCIMENTO, falecido há 17 anos e de CICERA MARIA DE MELO NASCIMENTO, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorcia-
da de Manoel Ferreira da Silva Nascimento, conforme sentença datada aos 05/04/2011, proferida pelo 
Juiz de Direito da Comarca de Porto Calvo/AL. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ANTONIO CESAR GOLDBERG e ROSANA CABRAL DE MATOS. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 8107508 - SSP/SP, CPF n.º 00717476804, com 57 anos de idade, 
natural de São Paulo - SP, nascido no dia dez de julho de mil novecentos e cinquenta e oito (10/07/1958), 
residente na Rua dos Cravos, 148, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de PAULO AUGUSTO GOLDBERG, falecido 
há 6 anos e de FLAVIA CARDOSO CONCEIÇÃO GOLDBERG, falecida há 8 anosDivorciado de Audrea Carla 
Vasques de Macedo, conforme sentença datada aos 13/10/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara 
da Família e Sucessões de Santos-SP, nos autos de nº1006511-72.2014.8.26.0562. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 182725091 - SSP/SP, CPF n.º 08403012861, com 49 
anos de idade, natural de Santo André - SP, nascida no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e sessenta 
e seis (18/01/1966), residente na Rua dos Cravos, 148, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de GERALDINO DE 
ARAUJO MATOS, falecido há 41 anos e de BELARMINA CABRAL MATOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Dalmir Rosa Carvalho, conforme 
sentença datada aos 09/11/2012, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara Judicial da Comarca de Cubatão, 
nos autos de nº157.01.2012.008753-1/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FRANCISCO VICENTE DA SILVA e LUCIANA BARBOSA DA CRUZ. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 362557603 - SSP/SP, CPF n.º 11829677870, com 47 anos 
de idade, natural de Cuité - PB (Cuité-PB  Livro nº 04, fls. nº 64, Termo nº 2397), nascido no dia nove de 
junho de mil novecentos e sessenta e oito (09/06/1968), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 145, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ VICENTE DA SILVA, falecido há 30 anos e de JOSEFA MARIA DA 
CONCEIÇÃO, falecida há 08 anosAssina à rôgo do contraente que deixa de assinar por impossibilidade mo-
tora permanente, cuja impressão digital do seu polegar direito vai à margem: ALEXANDRA DOS SANTOS 
SILVA FELIX, RG:35.733.598-3-SP, CPF:281.088.748/90, brasileira, casada, do lar, residente no Caminho São 
Judas, nº236, Ilha Bela, Vila Esperança, Cubatão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, do lar, RG n.º 385566426 - SSP/SP, CPF n.º 30542691833, com 37 anos de idade, natural de Cafarnaum 
- BA (Cafarnaum-BA  Livro nº 17, fls. nº 91, Termo nº 3685), nascida no dia vinte e oito de outubro de mil 
novecentos e setenta e oito (28/10/1978), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 145, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de JOÃO ALVES DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de ida-
de, residente em Brasilinha - GO e de LINDALVA BARBOSA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 67 anos de idade, residente em Brasilinha - GO.  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, 18 de novembro 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: UANDERSON LIMA DE MENESES e BIANCA SILVA DE SOUZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 485593798, com 25 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 148, fls. nº 338, Termo nº 41338), nascid  no dia cinco de julho de mil 
novecentos e noventa (05/07/1990), residente na Rua Caminho São Judas, 238, Vila Esperança, Cuba-
tão - SP, filh  de COSMO FERREIRA DE MENESES, de nacionalidade brasileira, soldador, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MIRIAN DE LOURDES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 429433724 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
-SP  Livro nº 173, fls. nº 257, Termo nº 51207), nascida no dia sete de novembro de mil novecentos e 
noventa e cinco (07/11/1995), residente na Rua Caminho São Judas, 238, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de GILMAR MEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 43 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
37 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de novembro 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: MURILO DOS SANTOS SILVA e DAIANA MOTA DOS SANTOS AMBRÓZIO NASCIMENTO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 35147252 - SSP/SP, CPF 
n.º 42282656857, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de julho de mil 
novecentos e noventa e um (11/07/1991), residente na Rua Coronel Vilar, 3053, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, filho de EZIQUIEL DE JESUS SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de REGINA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, diarista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 360970874 - SSP/SP, CPF n.º 36002210865, com 20 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de novembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(20/11/1994), residente na Rua Coronel Vilar, 3053, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de ADILSON 
AMBRÓZIO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 37 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CATIA CRISTINA MOTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, 
com 36 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, 18 de novembro 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: SALOMÃO SANTANA GONÇALVES e MAIARA OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, marteleteiro, RG n.º 24573115 - SSP/SP, CPF n.º 
16243342883, com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de maio de mil nove-
centos e setenta e três (04/05/1973), residente na Av.Nadir Tereza Esteves, 265, Ilha Caraguatá, Cubatão - 
SP, filho de WALTER JOSÉ GONÇALVES, falecido há 01 ano e de TEREZA SANTANA DE JESUS, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Dilma Ribeiro de Souza 
Franco, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ªVara desta Comarca, datada de 05/12/2008, 
transitada em julgado aos 28/01/09, proc.nº157.01.2008.006612-6, ordem nº977/08. Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, téc. de segurança do trabalho, RG n.º 44399828 - SSP/SP, CPF n.º 
22868817823, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de outubro de mil nove-
centos e oitenta e sete (02/10/1987), residente na Rua Francisco Barbosa, 652, Vila Ponte Nova, Cubatão 
- SP, filha de NILTON FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de TELMA OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Servidores
homenageados

Quem já labutou 10, 
20, 30 e 40 anos vai ser 
homenageado pela Pre-
feitura de Cubatão no dia 
23 de novembro, às 14 
horas no Bloco Cultural. 
Além dos tradicionais 
discursos emocionados 
haverá apresentação do 
Coral dos Servidores. 
Também foram convida-
dos para receber o ‘troféu 
de vidro’, os aposentados 
do último ano.

A homenagem tem um significado especial e certamente um momento de 
peculiar emoção para Jacira Nogueira Clementino, que se aposentou no último 
ano. Figura importante no trabalho junto às comunidades carentes e organiza-

ção de eventos agora presta serviços de assessoria em 
projetos e eventos na região. Foi uma das principais 
colaboradoras das primeiras edições da Caminhada 
do Acontece, em Cubatão.
Arretada, a paraibana, que é natural da Cidade de 
Esperança, trabalhou em Cubatão desde 1974. Co-
meçando na Cubatão Veículos, Sergio Auto Pecas, 
Mercearia Irmãs Ribeiros, Santa Casa de Santos e 
Cubatão. Em 81, entrou na Prefeitura de Cubatão, 
onde  ocupou diversos cargos. É pós graduada em 
gerência de cidade na FAAP, e se aposentou como 
relações públicas.
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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.br rsilva1238@ig.com.br

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

3361-3038     
99*9176

arpcsouza@ig.com.br

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 Dezem-
bro, 260 - Vila 

Natal  Cubatão

98838-2872

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

3
3
6
1
-
5
2
1
2

07digital.com.br 20 de novembro de 2015



08 digital.com.br 20 de novembro de 2015


