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2016 e o choque de realidade

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
diretor presidente do

 Jornal Acontece

Entre avanços e retroces-
sos findamos mais um ano. 
É certo! As esperanças se re-
novam, apesar do clima de 
pessimismo no qual estamos 
envoltos. Em Cubatão foi um 
ano de choque de realida-
des, assim como nas demais 
cidades da Baixada Santista. 
Com a recessão, as admi-
nistrações municipais viram 
seus orçamentos em queda. 
Em consequência disso a fo-
lha de pagamento dos servi-
dores municipais ficou per-
centualmente maior, levando 
prefeitos ao limite da Lei de 
Responsabilidade Fiscal que 
estabelece um teto, para a 
folha. Mais desajustada ad-
ministrativamente da região, 
São Vicente já estourou o 
limite, enquanto Santos e 
Cubatão entraram no limite 
prudencial.

Será de fato um ano para 
se reaorganizar. Com a emi-
nência do fechamento defi-
nitivo da área produtiva da 
Usiminas e o desemprego em 
massa, gerando prejuízos em 
cadeia; uma nova realidade 
se encaminha. Mas a situação 
segue indefinida com a pre-
feita de Cubatão batendo o 
pé e peitando os empresários 
que conseguiram facilidades 

sob a justificativa de gerar empre-
gos. Marcia cassou o alvará provi-
sório da área portuária, para onde 
a Usiminas parece direcionar seus 
investimentos, em detrimento aos 
empregos. Mas o caso virou um 
imbróglio jurídico. 

Vamos começar o ano na dúvi-
da, da mesma forma que em rela-
ção a economia do País, atrelada 
diretamente ao desfecho político 
do Palácio do Planalto. Antes era 
força de expressão, mas este ano, 
de fato, ‘o ano só vai começar de-
pois do carnaval’. O pior que não 
é começar de verdade: depois do 
carnaval vamos começar a ver o 
esboço do que vai acontecer. Tudo 
depende do comportamento do 
Congresso, mas suas excelências 
voltam ao ‘batente’ só depois do 
carnaval. Será um ano perdido 
do ponto de vista econômico e de 
investimentos. No âmbito nacio-
nal, se conseguirmos repetir o que 
foi 2015, já será um sucesso, pois 
neste caso, existe a possibilidade 
de retomada em 2017. Setores da 
economia do país já consideram 
2016, um ano perdido. 

Cabe a nós fazermos nossa par-
te. Cubatão, assim como outras ci-
dades da Baixada, têm fôlego, e se 
ajeitará, diante da nova realidade. 
O bom disso é que muitos desper-
dícios e absurdos que nos acostu-
mamos a ver, incrédulos, durante 

décadas, desta vez terão que ser 
banidas, em busca de viabilizar 
o que realmente é essencial.

No Jornal Acontece começa-
mos o ano com um balanço edi-
torial, relembrando alguns dos 
principais temas abordados du-
rante o ano em nossas páginas, 
com o compromisso de acom-
panhar os assuntos que não ti-
veram um desfecho. Este ano, 
satisfazendo um costume dos 
nossos leitores, traremos uma 
completa cobertura das eleições 
municipais, tradição do Jornal 
há 15 anos.

E assim começamos 2016, 
independentemente da celeu-
ma na política nacional, ou a 
tendência econômica chinesa. 
Acreditar e trabalhar, para jun-
tos crescermos, depois deste 
choque de realidade.
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Durou entre 
os dias 2 e 
10 de abril, 
o  incêndio 
no terminal 
da Ultra-
cargo, na 
Alemoa, 
em Santos. 
Passado o 
susto o as-
sunto con-
tinuou em-
destaque, 
com o bal-
anço dos 
estragos 
sociais e 
ambientais, 
deixados 
na região.
 

No começo 
do ano, revol-
ta de usuários 
com o aten-
dimento dos 
ônibus inter-
municipais da 
Piracicabana 
levou a re-
portagem às 
ruas, inician-
do uma série 
de matérias 
sobre o caso 
até o posicio-
namento da 
EMTU.

Em maio comer-
ciantes aciona-
ram Acontece. 
Motivo: descaso 
da CPFL que, 
além de preju-
dicar a cidade 
com interven-
ções mal plane-
jadas, chegou a 
deixar o comércio 
do centro sem 
energia em horá-
rio comercial.

Os constantes 
atrasos na en-
trega das obras 
do Viaduto do 
Casqueiro e da 
Ponte Pênsil em 
SV, tiveram de-
staque no nosso 
noticiário. O ano 
acabou com 
entrega par-
cial do viaduto 
que liga à Praia 
Grande, cujo a 
conclusão pre-
vista para aliviar 
este verão, ficou 
para novembro 
de 2016. Já para 
o Casqueiro  a 
nova previsão de 
entrega é para 
este janeiro.

Anúncio das 
UMEs do 
Costa e Silva, 
Vila Natal e 
inauguração 
na Vila Nova, 
figuraram 
entre as boas 
notícias, do 
ano, na área 
de Saúde.
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Setores 
represen-
tativos da 
sociedade 
e autori-
dades, se 
manifes-
taram em 
conformi-
dade com 
a revolta 
dos usuá-
rios com 
o descaso 
dos bancos 
da cidade, 
denuncia-
dos pelos 
leitores de 
Acontece.

Depois de um 
mês de reporta-
gens, o assunto 
vira Comissão 
Especial de 
Vereadores. 
Entidades 
como o Conseg 
se manifestam.
Embora obtidos 
avanços em 
2015, o desca-
so ainda conti-
nua e o assunto 
certamente 
permeará nos-
sas páginas em 
2016.

Bancos em 
Cubatão
não res-
peitam a 
Lei. Deixam 
clientes es-
perando por 
mais tempo 
do que o 
permitido e 
não abrem 
as 10.
Por um mês 
Acontece 
ouviu os 
usuários e 
encaminhou 
várias de-
núncias.

Obras 
da Nova 
Beira-Mar 
do Jardim 
Casqueiro 
começam. 
Na mesma 
semanao 
Conselho de 
Segurança 
da Cidade 
denuncia 
comércio 
clandestino.

Anúncio 
histórico. 
Depois de 
mais de 
uma dé-
cada a 
Pró Saúde 
deixa a ad-
ministração 
do Hospital 
Municipal 
de Cuba-
tão, em 
outubro.

Prefeitura em 
Ação.
Em setembro 
a Prefeitura 
começou 
programa 
para revitali-
zar a cidade. 
Máquinas e 
homens foram 
para a rua 
fazer trabalho 
de zeladoria, 
incluindo 
importantes 
vias. Vila 
Esperança faz 
manifestação 
contra ALL.

Desde o dia 
30 de outu-
bro quando 
a Usiminas 
anunciou 
a desa-
tivação 
das áreas 
primárias e 
consequen-
te demissão 
de traba-
lhadores, 
o assunto 
se tornou 
pauta cons-
tante.

Peregrinação 
de políticos em 
Brasília e manifes-
tações de sindi-
catos e setores 
da comunidade, 
permearam o 
noticiário dos 2 
últimos meses do 
ano.
Demissões já co-
meçaram e 2016 
começa com 
o impasse. Na 
queda de braço, 
Marcia Rosa cas-
sou alvará provi-
sório do Porto da 
Usiminas

Assunto, 
em tese, de 
interesse 
classista, se 
tornou um 
dos cam-
peões de 
acesso no 
Portal e re-
des sociais 
do Jornal, 
assim que 
Acontece 
publicou 
matéria, 
minutos 
depois do 
resultado.

Desde o iní-
cio do ano 
Acontece 
registra 
insatifação 
dos mo-
radores, 
acidentes 
e o ‘mal-
dito apito’, 
que tira o 
sono dos 
moradores, 
por causa 
da falta de 
cancelas 
adequadas.
Autoridades 
começa-
ram a se 
posicionar.
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Anunciada 
com destaque 
em Acontece, 
a esperada 
pavimenta-
ção do Estra-
dão da Vila 
Esperança era 
aguardada 
com descon-
fiança pelos 
mais céticos. 
Começou no 
ínicio de de-
zembro, como 
previsto.

A precoce 
morte do 
padre An-
tônio Pereira 
Luz, dia 9 de 
dezembro-
emocionou 
os milhares 
de membros 
de umas das 
mais expres-
sivas co-
munidades 
católicas da 
região. Ape-
sar de ser dia 
de semana 
quase 3 mil 
fiéis rezaram 
na missa de 
despedida.

Durante 
todo o ano o 
Sintracomos 
protagonizou 
manifestações 
em defesa dos 
trabalhadores 
da construção 
civil da Baixa-
da. O trabalho 
acabou sendo 
coroado com 
a expressiva 
reeleição de 
Macaé, com 
mais de 70% 
dos votos.

Durante 
todo o ano 
a novela 
das cirur-
gias eleti-
vas causou 
desgate e 
sofrimento. 
A situação 
só come-
çou a se 
normalizar 
nos últimos 
meses do 
ano.

Depois do 
caos no 
atendimen-
to, protago-
nizado pela 
Pró Saúde, 
no início 
do ano, a 
situação 
começa a 
melhorar 
depois que 
a nova ges-
tora, AHBB, 
assume o 
Hospital

Enfim as famí-
lias da Vila 
Noel e Cur-
tume, estão 
de casa nova, 
e pertinho do 
Centro. Depois 
de reverter 
a situação, 
a favor dos 
moradores, 
a prefeita 
Marcia Rosa 
comemorou 
a expresiva  
vitória política, 
na área social.

Prepare suas folgas

JANEIRO

15/jan 
Padroeiro do Guarujá 
(Santo Amaro) 
sexta-feira 
Feriado Guarujá

19/jan
Aniversário de Praia 
Grande 
terça-feira
Feriado PG

22/jan
Aniversário de
São Vicente 
sexta-feira
Feriado Municipal

26/jan 
Aniversário de Santos 
terça-feira
Feriado Santos

FEVEREIRO 
 
08/fev 
segunda-feira
Carnaval

09/fev
Carnaval
Terça-feira
Ponto Facultativo Nacional

10/fev
Cinzas
Quarta-feira
Facultativo Nacional 
até as 14h

MARÇO 
 
24/mar
Quinta - Feira Santa  
Ponto Facultativo Cubatão

25/mar 
Sexta - Feira Santa
Feriado Nacional

27/mar
Páscoa
Domingo
Feriado Nacional

ABRIL
  
09/abr
Aniversário de Cubatão 
Sábado
Feriado Cubatão

21/mar 
Tiradentes
Quinta-feira
Feriado Nacional

MAIO
  
01/mai
Dia do Trabalho
Domingo
Feriado Nacional

26/mai
Corpus Christi 
Quinta-feira
Feriado Cubatão. 
Facultativo nacional

JUNHO
  
29/jun 
Padroeiro de Praia Gran-
de (São Pedro Apóstolo) 
Quarta-feira
Feriado Praia Grande

30/jun 
Aniversário do Guarujá 
Quinta-feira
Feriado Guarujá

JULHO 
 
09/jul
Revolução 
Constitucionalista de 1932
Sábado 
Feriado no Estado todo

AGOSTO 
 
15/ago 

Padroeira de Cubatão 
(Nossa Senhora da Lapa) 
Segunda-feira
Feriado Cubatão

SETEMBRO 
 
07/set
Independência do Brasil 
Quarta-feira
Feriado Nacional

08/set
Padroeira de Santos (Nossa 
Senhora do Monter Serrat) 
Quinta-feira
Feriado Santos

OUTUBRO  
12/out 
Padroeira do Brasil (Nossa 
Senhora Aparecida) 
Quarta-feira
Feriado Nacional

28/out 
Dia do Servidor Público 
Sexta-feira
Facultativo Nacional

NOVEMBRO 
 
02/nov
Finados
Quarta-feira
Feriado Nacional

15/nov 
Proclamação da República 
Terça-feira
Feriado Nacional

20/nov 
Consciência Negra
Domingo
Ponto Facultativo
Municipal em 
Cubatão

DEZEMBRO
 
Neste ano, Natal 
e Ano Novo caem no 
domingo. E as respecti-
vas vésperas caem nos 
sábados, portanto não 
aconteceram as tradicio-
nais esticadas de fim de 
ano.  

Relação de feriados e pontos facultativos no País e 
no Estado, incluído as folgas de Cubatão e principais 
cidades da Baixada, em 2016.
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Apesar da crise

Cubatão mantém  
investimentos em 2016 
Diante da crise financeira, o Município 
reprograma prazos e cronogramas, mas 
prepara entrega de obras e serviços

A crise financeira que 
atinge o País e de forma 
peculiar Cubatão, não 
impedirá o Município de 
ampliar conquistas pú-
blicas, para a população, 
em 2016. A informação é 
do chefe de Governo da 
Prefeitura Professor Fábio 
Inácio, durante entrevis-
ta ao Acontece, sobre as 
perspectivas da adminis-
tração municipal para o 
este novo ano.

Segundo ele, 2016 será 
marcado por uma série de 
investimentos da Prefei-
tura. Novas unidades de 
educação, saúde, cultura 
e lazer, que não só repre-
sentam melhores serviços 
públicos, como também 
movimentam a economia, 
buscam valorizar os bair-
ros e gerar empregos. A 
maior parte destes novos 
equipamentos deve ser 
inaugurada ainda no pri-
meiro semestre. Isso tudo 
apesar da crise econômica 
que afeta os municípios e 
com maior impacto em 
Cubatão, que depende do 
Polo Industrial que recen-
temente viu a sua principal 
empresa, a Usiminas, anun-
ciar o fechamento de par-
te de suas instalações.“O 
segredo é otimizar recur-
sos e priorizar os serviços 
mais importantes para a 
população. E, para isso, é 

fundamental manter os in-
vestimentos”, explica Fábio 
Inácio.

Agenda de entregas
E o ano começa com a 

entrega da Unidade Mu-
nicipal de Ensino (UME) 
Sofia Zarzur, na Vila Fabril, 
prevista para janeiro. A es-
cola é uma das mais antigas 
da Cidade e foi totalmente 
reformada.

A primeira etapa da obra 
de reurbanização da Aveni-
da Beira- Mar também tem 
previsão de ser concluída 
no início do ano. A obra 
vai transformar a avenida 
numa atração turística com 
equipamentos de esportes e 
lazer, sanitários, nova pavi-
mentação, acessibilidade, 
paisagismo e iluminação. 
O investimento é de R$ 2,6 
milhões com recursos do 
Município.

A Cidade ainda vai ga-
nhar, no ano que vem, o 
CEU das Artes e dos Espor-
tes, no Bolsão 8. O equipa-
mento vai oferecer salas 
de teatro e cinema, quadra 
poliesportiva coberta, pis-
ta de skate, academia para 
a terceira idade, biblioteca, 
telecentro, entre outros ser-
viços. O custo é de R$ 2,5 
milhões (90% de recursos 
do Governo Federal).

O Centro Esportivo Pita, 
na Vila Nova, está rece-

bendo sua primeira gran-
de reforma desde que foi 
inaugurado, há 30 anos, 
um investimento de R$ 
2,5 milhões (recursos do 
Fundo Metropolitano). As 
quadras estão sendo com-
pletamente revitalizadas, 
o telhado trocado, além 
de pintura geral e reforma 
nos vestiários. A entrega 
do equipamento esportivo 
representa a conclusão de 
um amplo projeto de re-
forma dos três centros da 
Cidade – o Romerão e o 
Armando Cunha já foram 
entregues à população. No 
Armando Cunha ainda fal-
ta a piscina que deverá ser 
liberada para uso já no iní-
cio do ano.

Na Saúde, a Vila Na-
tal vai ganhar uma nova 
Unidade Básica de Saú-
de (UBS). Construída no 
mesmo formato da elo-
giada UBS da Vila Nova, 
o equipamento terá con-
sultórios de ginecologia, 
pediatria e clínica médica, 
além de dois consultórios 
odontológicos. O prédio 
terá ainda uma farmácia 
para distribuição e medi-
camentos, salas para coleta 
de exames, inalação, vaci-
nação, medicação e cura-
tivos. Uma das obras mais 
aguardadas pela comuni-
dade cubatense é a sala de 
teatro que funcionará no 
Complexo Multimídia do 
Novo Anilinas, ao lado das 
salas de cinema. O teatro 
terá capacidade para 250 
pessoas e está recebendo 
equipamentos cênicos e 

acústicos que permitirá a 
apresentação de espetácu-
los de variados tamanhos.

Ajustes 
“Com a crise econômi-

ca fomos obrigados a fazer 
uma série de ajustes, dimi-
nuir alguns investimentos 

 
O segredo é otimizar recursos e priorizar os ser-

viços mais importantes para a população. E, para 
isso, é fundamental manter os investimentos“

”

O chefe de governo, Fábio Inácio, em entrevista ao Acontece: “investi-
mentos importantes para a população continuam em 2016”.

e atrasar algumas entregas. 
Mas, apesar de todas as 
dificuldades que enfrenta-
mos, especialmente nos úl-
timos meses, iremos entre-
gar importantes conquistas 
para a população, em todas 
as áreas. Teremos um ano 
de 2016 muito melhor”.

Principais obras

UME da Fabril, Beira-
-Mar do Casqueiro, CEU 
das Artes e dos Esportes 
no Bolsão 8, UBS Vila 
Natal, reforma do Pita, 
Complexo Multimídia 
do Novo Anilinas

 PAT de Cubatão tem  vagas de emprego
 As matérias com anúncios de vagas de emprego do 
PAT de Cubatão geralmente ficam entre as notícias 
mais procuradas, todos os meses

• Petrocoque, Unimonte e CAMP Cubatão 
oferecem bolsas de estudo a aprendizes 
(10/02)
Iniciativa oferece bolsas de estudos para cursos de gra-
duação tecnológica

• Mc Donald’s recruta trabalhadores para 
a unidade de Cubatão (29/04)
Empreendedores prometem trazer projeto pioneiro no 
País, para a primeira loja da franquia em Cubatão

Acontece na web
Durante o ano os lei-

tores acompanharam 
diariamente as principais 
notícias no portal acon-
tecedigital.com.br e nas 
redes sociais. O número 
de internautas conecta-
dos cresceu consideravel-

mente em 2015.
Selecionamos algu-

mas das matérias com 
maior número de acesso 
ou visualizações nas re-
des sociais: as preferidas 
dos internautas durante 
o ano que passou.

• Vagas de estágio: Sabesp abre concurso 
para todo o Estado (28/04)

• Arraial Pé da Serra começa dia 26 de junho em 
Cubatão (19/06)
Concurso de Calouros volta à tradicional festa junina que 
ocorrerá no parque Novo Anilinas neste ano

• Tarado e morte de idoso assustam população 
de Cubatão (26/06)
Com depoimento das vítimas polícia faz retrato falado. 
Último atentado ocorreu em local de grande movimento, 
na presença de ao menos três testemunhas.

• Guarujá implanta Faixa Viva Cidadã 
(16/07)
Programa incentiva a gentileza no trânsito e funciona nas 
vias que não possuem sinalização semafórica.

• Cubatão abre inscrições para 1530 vagas 
na Fábrica da Comunidade (22/07)
Prazo para cadastro nos cursos de capacitação profissio-
nal vai de 27 a 31 de julho

André Izzi é o novo presidente da OAB
OAB é +; em festa - O advogado André Izzi comemora 

com aliados a confortável vitória na eleição da nova di-
retoria que assume o comando da OAB Cubatão, para 
mandato de 3 anos.
 
Prefeitura consegue prorrogar prazo para ur-
banizar vila dos Pescadores
A garantia de renovação do projeto foi importante por-
que o processo de obtenção da licença ambiental está em 
fase final, e há uma determinação, por parte do Gover-
no Federal, de não se renovar contratos de projetos cujas 
obras não foram iniciadas. O contrato vigente terminaria 
no próximo dia 31 de dezembro.
 

‘Cubatão é do Senhor Jesus’
 David Quilan foi a grande atração do evento. Nas ruas 
evangélicos anunciam sua fé e oram pela cidade, em mais 
uma edição da Marcha Para Jesus.

Cubatenses se revoltam com descaso 
dos bancos. 
Cansados de verem os bancos desrespeitam as leis, 
usuários colocam a boca no trombone 

Clima de guerra: moradores fazem manifesta-
ção tensa na Vila Esperança
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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 Có-
digo Civil Brasileiro: JULIO CESAR LEITE BISPO e CONSUELO DE GUADALUPE MARTINS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tec. de segurança, RG n.º 34249429 - SSP/SP, CPF n.º 
39029612878, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de outubro 
de mil novecentos e noventa (25/10/1990), residente na Rua Rio de Janeiro, 761, aptº11, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ CARLOS BISPO, falecido há 09 anos e de SUSANA CAETANO LEITE, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, assistente social, RG n.º 33085876 - SSP/SP, CPF n.º 31280557850, 
com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de novembro de mil nove-
centos e oitenta e um (24/11/1981), residente na Rua Rio de Janeiro, 761, aptº11, Vila Nova, Cubatão 
- SP, filha de JOSÉ MARTINS REZENDE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, 
residente em SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP e de ELIZA MARQUES REZENDE, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Mychajlo Halajko Neto, con-
forme sentença datada aos 28/12/2010, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Judicial da Comar-
ca de Cubatão-SP, nos autos de nº1173/2010. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANDERSON GOMES e ISABELA SIMÕES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, ajudante, RG n.º 360970989 - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa e quatro (29/07/1994), residente na Rua Elias 
Zarzur, 181, Água Fria, Cubatão - SP, filho de ELIANE DA CONCEIÇÃO GOMES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, do lar, RG n.º 482766827 - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
(2º Subdistrito)  Livro nº 292, fls. nº 117, Termo nº 108628), nascida no dia vinte e seis de outubro de 
mil novecentos e noventa e quatro (26/10/1994), residente na Rua Elias Zarzur, 181, Água Fria, Cubatão 
- SP, filha de CARLOS ALBERTO SIMÕES, de nacionalidade brasileira, engraxate, com 64 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP.  Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CLEIDSON RICARTE FERREIRA e CIBELE CARVALHO OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 36159625 - SSP/SP, CPF n.º 42746426315, com 41 
anos de idade, natural de BREJO SANTO - CE (Brejo Santo-CE  Livro nº A-02, fls. nº 113, Termo nº 1467), 
nascido no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (22/02/1974), residente na 
Rua Ana Maria, 623, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS BRASILINO FERREIRA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em BREJO SANTO - CE e de MA-
RIA NOÊMIA RICARTE FERREIRA, de nacionalidade brasileira, com 66 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, microempresária, RG n.º 45884678 
- SSP/SP, CPF n.º 35358338845, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 114, fls. nº 251, Termo nº 69790), nascida no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e 
oitenta e sete (25/08/1987), residente na Rua Ana Maria, 623, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de AN-
TONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA CARVALHO OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nutricionista, 
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, 16 de dezembro 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 NILTON BORGES DA SILVA e GLEICIANE BISPO DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 8156385 - SSP/PE, com 26 anos de idade, 
natural de CATENDE - PE (Catende-PE  Livro nº 2, fls. nº 257, Termo nº 17755), nascido no dia quinze 
de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (15/10/1989), residente na Av. Ferroviária, 1320, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de SEVERINO BORGES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 60 anos de idade, residente em CATENDE - PE e de IRACEMA MARIA BORGES DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, com 57 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 42827299X - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de ITABUNA - BA (Buera-
rema-BA  Livro nº 58, fls. nº 70, Termo nº 58666), nascida no dia seis de abril de mil novecentos e 
noventa e quatro (06/04/1994), residente na Av. Ferroviária, 1320, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
filha de GENILSON JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, com 49 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP e de MARIA APARECIDA DA SILVA BISPO, de nacionalidade brasileira, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSUEL BATISTA SANTOS e ANEZIA MARQUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúvo, encanador, RG n.º 125061250 - SSP/SP, CPF n.º 67838391849, com 64 anos de idade, 
natural de ITAGIBÁ - BA, nascido no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e cinquenta e um 
(24/09/1951), residente na Rua 8, 46, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, filho de DOMINGOS BATISTA 
SANTOS, falecido há 18 anos e de ARLINDA MARIA DIVINA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
90 anos de idade, residente em ITARIRI - SPViúvo de Silvanir da Cruz Santos, falecida aos 25/05/2011, no 
livro C-156, fls.088, sob o nº113770, no Cartório do 21ºSubdistrito - Saúde - São Paulo/SP. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 16585456X - SSP/SP, CPF n.º 06533409824, 
com 58 anos de idade, natural de SANTO ANDRÉ - SP, nascida no dia vinte e dois de dezembro de mil 
novecentos e cinquenta e seis (22/12/1956), residente na Rua 8, 46, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, 
filha de JOÃO MARQUES, falecido há 25 anos e de EMILIA MARQUES, falecida há 19 anos. Divorciada de 
Helio Correia do Nascimento, conforme sentença datada aos 31/03/2003, proferida pela Juíza de Direi-
to da 3ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: GILMAR SERGIO AFONSO e MARINALVA MARCELO PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, empresário, RG n.º 23117491 - SSP/SP, CPF n.º 12133959840, com 45 anos de idade, 
natural de ESPERA FELIZ - MG, nascido no dia dois de maio de mil novecentos e setenta (02/05/1970), resi-
dente na Rua 1º de Maio, 686, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de PEDRO AFONSO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 66 anos de idade, residente em ESPERA FELIZ - MG e de MARIA JOSÉ AFONSO, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em ESPERA FELIZ - MGDivorciado de Evanil-
da Aparecida da Silva, conforme sentença datada aos 12/05/2014, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº3005346-41.2013.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, empresária, RG n.º 17603351 - SSP/SP, CPF n.º 06216473816, com 49 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de janeiro de mil novecentos e sessenta e seis (20/01/1966), 
residente na Rua 1º de Maio, 686, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de ELPIDIO PEREIRA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DIOLINA MARCELO PEREIRA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Jussirá 
Pinheiro Mendes, conforme sentença datada aos 07/11/2006, proferida pelo Juiz de Direto da 2ªVara Judi-
cial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1020/2006. 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, 17 de dezembro 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 FABRICIO DA SILVA e PATRICIA FERRÃO SANCHEZ. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, massoterapeuta, RG n.º 23218321 - SSP/SP, CPF n.º 24696534871, com 42 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 101, fls. nº 273, Termo nº 104524), 
nascido no dia trinta de julho de mil novecentos e setenta e três (30/07/1973), residente na Rua Adeli-
no Francisco, 91, Bloco 3, casa 1, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de DOMINGOS MIRANDA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JO-
VELINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aux. administrativa, RG n.º 24958897 
- SSP/SP, CPF n.º 26818851835, com 37 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e 
sete de novembro de mil novecentos e setenta e oito (27/11/1978), residente na Rua Adelino Francisco, 
91, Bloco 3, casa 1, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de OSVALDO FERRÃO SANCHEZ, falecido há 5 me-
ses e de IONICE MONGE SANCHEZ, de nacionalidade brasileira, do lar, com 71 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Divorciada de Emerson Alves de Araujo, conforme sentença datada aos 06/07/2012, 
proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº611/2012, 
processo nº157.01.2012.004951-3/000000-000. 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, 17 de dezembro 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 ROBERTO HONORATO DOS SANTOS e COSMA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 592466814 - SSP/SP, CPF n.º 09877598418, 
com 23 anos de idade, natural de GARANHUNS - PE (Palmerina-PE  Livro nº 9, fls. nº 173, Termo nº 9708), 
nascido no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (10/02/1992), residente na Rua Antonio 
Augusto Bastos, 80, casa 5, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de ANTONIO HONORATO SILVA, de na-
cionalidade brasileira, com 83 anos de idade, residente em Palmerina - PE e de ANTONIA MARIA DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, com 62 anos de idade, residente em Palmerina - PE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, chapeira, RG n.º 254444131 - SSP/SP, CPF n.º 13385680867, com 44 
anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascida no dia trinta e um de março de mil novecentos e setenta e 
um (31/03/1971), residente na Rua Antonio Augusto Bastos, 80, casa 5, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, 
filha de ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS, falecido há 18 anos e de MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, pensionista, com 65 anos de idade, residente em SÃO ROQUE - SP. Divorciada de Vanderley 
Pereira da Silva, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Foro de Cubatão-SP, datada 
de 01/02/2013, proc.nº0000858-94.2013.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro  o presente  para  ser  afixado  nesta  Serventia   e   publicado   pela   Imprensa  Local.

Cubatão, 18 de dezembro 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 ALEXANDRE FRANCISCO DO NASCIMENTO e ISABELA PEREIRA DE JESUS PASSOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, servente, RG n.º 540097639 - SSP/SP, CPF n.º 
44546638825, com 21 anos de idade, natural de PALMEIRINA - PE (Palmeirina-PE  Livro nº A-09, fls. nº 182, 
Termo nº 9742), nascido no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (15/01/1994), 
residente na Rua Santa Filomena, s/n, Sítio Novo, Cubatão - SP, filho de JOSÉ CARLOS FRANCISCO DO NAS-
CIMENTO, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
JOSEFA DO NASCIMENTO E SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em 
PALMEIRINA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 547131306 - 
SSP/SP, CPF n.º 45588111877, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de 
agosto de mil novecentos e noventa e seis (17/08/1996), residente na Rua Santa Filomena, s/n, Sítio Novo, 
Cubatão - SP, filha de MAURO APARECIDO DE JESUS PASSOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELISANGELA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
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, 18 de dezembro 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: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MELO e RITA DE CÁSSIA FERREIRA TENÓRIO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, RG n.º 44396645X - SSP/SP, com 30 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (22/01/1985), residente na Rua A, 1250, Costa Muniz, Cubatão - SP, filho de DAMIÃO VALENTIM 
DE MELO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 61 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DA TA-
PERA - AL e de TEREZINHA DOS SANTOS MELO, de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 61 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 472465351 - SSP/SP, CPF n.º 40312825838, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa (20/10/1990), residente na Rua A, 1250, Costa Muniz, 
Cubatão - SP, filha de JOSÉ TENÓRIO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, re-
sidente em SÃO PAULO - SP e de MARIA DO CARMO FERREIRA, 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, 18 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: DEREK SOUZA SZABO e NATHALIA ARAUJO BARBOSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, tecnico em informatica, RG n.º 43977046 - SSP/SP, CPF n.º 35212494842, com 26 anos de idade, 
natural de FRANCA - SP (Franca - 1º Subdistrito  Livro nº 140, fls. nº 244, Termo nº 57134), nascido no dia 
quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (14/08/1989), residente na Rua Laercio José dos Santos, 
127, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de MICHEL SZABO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 
anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de VALERIA APARECIDA DE SOUZA SZABO, de nacionalidade 
brasileira, merendeira, com 46 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
tecnica de manutenção, RG n.º 489477549 - SSP/SP, CPF n.º 42805894880, com 22 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP, nascida no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e três (29/05/1993), residente 
na Rua Laercio José dos Santos, 127, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de CARLOS ALBERTO BARBOSA, de nacio-
nalidade brasileira, operador de ponte, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSENI ARAUJO 
BARBOSA, de nacionalidade brasileira, com 44 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP. Divorciada de Paulo 
Dias Maeves, conforme sentença datada de 10/11/2014, proferida pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara do 
Foro desta Comarca, nos autos de n°0007067-45.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de dezembro 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: ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA e MARIA LUIZA RODRIGUES MENESES. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 49547776 - SSP/SP, CPF 
n.º 42709674807, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
165, fls. nº 271, Termo nº 100299), nascido no dia três de novembro de mil novecentos e noventa 
e dois (03/11/1992), residente na Av. Brasil, 520, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de BENICIO 
CASSIANO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 57 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP e de SONIA MARTINS DA CRUZ OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 
anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 52378921X 
- SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de JARU - RO (Jaru-RO  Livro nº 76, fls. nº 200, Termo nº 
37417), nascida no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa e seis (22/07/1996), resi-
dente na Av. Brasil, 520, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de ALEKXANDRO ANTONIO DA SILVA 
MENESES, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 41 anos de idade, residente em JARU - RO e 
de MARLUCY RODRIGUES MENESES, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 41 anos de ida-
de, 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, 18 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LEONARDO JOSÉ PEREIRA FERREIRA e INGRID GOMES BARBOZA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, RG n.º 34448844 - SSP/
SP, CPF n.º 34893877836, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de 
abril de mil novecentos e oitenta e sete (15/04/1987), residente na Rua São José, 280, Vila São José, 
Cubatão - SP, filho de CICERO JOSÉ FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos 
de idade, residente em CAMPINAS - SP e de IVONETE NUNES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, RG n.º 469532075 - SSP/SP, com 18 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP 
(São Bernardo do Campo - 1º Subdistrito  Livro nº 469, fls. nº 282, Termo nº 293088), nascida no 
dia três de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (03/01/1997), residente na Rua São José, 
280, Vila São José, Cubatão - SP, filha de ADEMIR CEZARIO BARBOZA, de nacionalidade brasileira, 
ajudante geral, com 51 anos de idade, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP e de SANDRA 
GOMES BARBOZA, de nacionalidade brasileira, agente de serviço escolar, com 51 anos de idade, 
residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 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, 19 de dezembro 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: WELLINGTON DAMIÃO FREIRE e KELLY DAIANA DE SOUSA PORTO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mantenedor líder, RG n.º 447303648 - SSP/SP, CPF 
n.º 22862126861, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 100, fls. nº 
174, Termo nº 22072), nascido no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (28/02/1984), residente na Rua Manoel Grillo, 48, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ DAMIÃO 
FREIRE, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de processos e negócios, RG n.º 
488715143 - SSP/SP, CPF n.º 42390339859, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 153, fls. nº 291, Termo nº 43281), nascida no dia seis de julho de mil novecentos e noventa 
e dois (06/07/1992), residente na Rua Eliedson Alves da Silva, 890, Costa Muniz, Cubatão - SP, filha 
de LUIZ ANTONIO PORTO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de CREUSA DE SOUSA PORTO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GILSON JOSÉ DA CRUZ JÚNIOR e LARISSA RODRIGUES DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 425559361 - SSP/SP, CPF n.º 42121250808, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e 
noventa e três (21/09/1993), residente na Rua Josafá Balbino dos Santos, bl.E-2, apto.208, Jardim Nova 
Republica, Cubatão - SP, filho de GILSON JOSÉ DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, 
com 52 anos de idade, residente em BARRA MANSA - RJ e de MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, doméstica, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 563117977 - SSP/SP, CPF 
n.º 46880964885, com 17 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de janeiro 
de mil novecentos e noventa e oito (23/01/1998), residente na Rua 13 de Maio, 805, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, filha de ALEX VICENTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 39 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROSIMEIRE RODRIGUES PIMENTEL, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: NOEDSON DE JESUS e MARILZA LEAL DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 502253253 - SSP/SP, CPF n.º 34603446870, com 32 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão), nascido no dia vinte e oito de março de mil novecentos e 
oitenta e três (28/03/1983), residente na Rua Dos Girassóis, 227, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de NOÉ 
DE JESUS, de nacionalidade brasileira, metalúrgico, com 58 anos de idade, residente em SALVADOR - BA 
e de MARIA JOSÉ DA SILVA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente 
em RECIFE - PEDivorciado de Maria Aparecida dos Reis Alves, conforme escritura pública de Divórcio, la-
vrada no Tabelião de Notas de Caraguatatuba-SP, às fls.261/262, do Livro nº401.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 211648450 - SSP/SP, CPF n.º 07021938870, com 48 anos 
de idade, natural de IÚNA - ES, nascida no dia cinco de setembro de mil novecentos e sessenta e sete 
(05/09/1967), residente na Rua Acácia, 144, apto 04, Jardim Real, Cubatão - SP, filha de ARGEU NUNES 
LEAL, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 88 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
NAIR ROSA LEAL, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 81 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Viúva de Manoel Quintino de Souza, conforme certidão de óbito lavrada no cartório de Registro Civil 
de Cubatão-SP, no Livro C-59, fls.62, sob o nº18643. 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 dezembro 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: EDSON SOUSA DE FARIAS e POLIANA ALINE DE MEDEIROS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, segurança, RG n.º 44117499 - SSP/SP, CPF n.º 29819455804, com 32 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta e três (15/06/1983), 
residente na Rua 16, 35, Vila São José, Cubatão - SP, filho de VALDOMIRO JOSE DE FARIAS, de nacionalidade 
brasileira, carpinteiro, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA SOUSA DE 
FARIAS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorcia-
do de Flavia da Silva Santos, conforme sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão/
SP, nos autos de nº0002635-80.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
manicure, RG n.º 456308052 - SSP/SP, CPF n.º 35374646818, com 29 anos de idade, natural de CAICÓ - RN, 
nascida no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (27/02/1986), residente na Rua 9, 
43, Jd. Nova República, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO JUNIOR DE MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 52 anos de idade, residente em HORTOLÂNDIA - SP e de MARIA DO DESTERRO MEDEIROS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em HORTOLÂNDIA - SP.Divorciada de Daniel 
Barbosa de Assis Silva, conforme sentença datada aos 07/11/2013, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara 
do Foro de Cubatão/SP, nos autos de nº30047099020138260157. 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 dezembro 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 FELISBERTO ROCHA DE FARIAS e MARISA CONCEIÇÃO SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, pintor jatista, RG n.º 35771695 - SSP/SP, CPF n.º 
35422203453, com 53 anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascido no dia vinte e um de setem-
bro de mil novecentos e sessenta e dois (21/09/1962), residente na Rua 17 de Outubro, 16, Jd. Costa 
e Silva, Cubatão - SP, filho de ANTÔNIO FELISBERTO DE FARIAS, falecido há 09 anos e de FRANCISCA 
ROSA ROCHA DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 80 anos de idade, residente 
em SURUBIM - PEViúvo de Adeilda Maria Arruda de Farias, falecida aos 25/01/2006, no Livro C-39, 
fls.083, sob o nº31871, no Cartório de Recife-PE. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 26889792X - SSP/SP, CPF n.º 13385964890, com 44 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia oito de novembro de mil novecentos e setenta e um (08/11/1971), re-
sidente na Rua 17 de Outubro, 16, Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de MARFAGO PEREIRA SAN-
TOS, falecido há 24 anos e de HILDA CONCEIÇÃO SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 74 
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, 21 de dezembro 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: CARLA LUCIANA SANTOS OLIVEIRA e ROSE CLAUDIA DA COSTA VIEIRA. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de consultório dentário, RG n.º 323785487 
- SSP/SP, CPF n.º 30642808807, com 36 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistri-
to  Livro nº 40, fls. nº 273, Termo nº 25613), nascida no dia trinta de novembro de mil novecentos 
e setenta e nove (30/11/1979), residente na Rua Belarmino do Amaral, 486, Jardim São Francisco, 
Cubatão - SP, filha de MANOELITO ALCANTARA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, agente de 
saúde, com 59 anos de idade, residente em BROTAS DE MACAÚBAS - BA e de MARILENE SANTOS DE 
OLIVEIRA, falecida há 5 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, chefe 
administrativo, RG n.º 172610023 - SSP/SP, CPF n.º 04049656876, com 49 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP, nascida no dia sete de março de mil novecentos e sessenta e seis (07/03/1966), residente 
na Rua Belarmino do Amaral, 486, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, filha de BENEDITO FRANCISCO 
VIEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em SÃO VICENTE 
- SP e de ODETE XAVIER VIEIRA, falecida há 8 anos.Divorciada de VALDIR PERES, conforme sentença 
de 14/08/2015, proferida pela MMª Juiza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões de Santos-SP, 
nos autos de nº1016230-44.2015.8.26.0562. 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 dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ADILSON JOSÉ DA SILVA e FERNANDA CONCEIÇÃO DO AMARAL. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente, RG n.º 439218858 - SSP/SP, CPF n.º 30767551885, com 31 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 103, fls. nº 118, Termo nº 23210), nascido no 
dia treze de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (13/07/1984), residente na Rua Lourenço Batista 
de Araújo, 190, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filho de JOSÉ PEDRO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, armador, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADELIA INEZ DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, RG n.º 435211924 - SSP/SP, CPF n.º 32559105870, com 31 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 84, fls. nº 118, Termo nº 51592), 
nascida no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (27/06/1984), residente na 
Rua Lourenço Batista de Araújo, 190, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filha de ANTONIO FERREI-
RA DO AMARAL FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP e de MARIA DA GLÓRIA CONCEIÇÃO DO AMARAL, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 65 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GILBERTO DAVID FREIRE e ARIANE PEREIRA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 4274501 - SSP/SP, CPF n.º 41215725809, com 22 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 282, fls. nº 116, Termo nº 102679), 
nascido no dia sete de julho de mil novecentos e noventa e três (07/07/1993), residente na Avenida 
Principal, 4745, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de MARCIA RIBEIRO FREIRE, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, auxiliar de monitoramento, RG n.º 430446469 - SSP/SP, CPF n.º 41053326866, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 167, fls. nº 80, Termo nº 48642), 
nascida no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (22/09/1994), resi-
dente na Rua Caminho São Cristovão, 1871, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de ALUIZIO FRANCIS-
CO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 59 anos de idade, residente 
em PARANAGUÁ - PR e de SONIA PEREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 
58 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, 23 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARIO BISPO GONÇALVES e MICHELLE DA SILVA BENEVIDES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 325631463 - SSP/SP, CPF n.º 30676989837, com 34 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e 
um (16/06/1981), residente na Rua Albertino  Antonio do Couto, 26, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, filho 
de ANTONIO ALVES GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 58 anos de idade, residen-
te em São Luis - MA e de MARIA ELIONE BISPO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
manicure, RG n.º 54856839X - SSP/SP, CPF n.º 07901817704, com 35 anos de idade, natural de RIO DE JA-
NEIRO - RJ, nascida no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta (08/02/1980), residente na Rua 
Arthur Bernardes, 648, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de EMILSON FERNANDES BENEVIDES, de 
nacionalidade brasileira, torneiro mecânico, com 61 anos de idade, residente em RIO DE JANEIRO - RJ e 
de JANETE DA SILVA BENEVIDES, de nacionalidade brasileira, costureira, com 52 anos de idade.Divorcia-
da de Silvio Santos de Jesus, conforme sentença de 17/11/2011, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara 
Judicial desta Comarca, nos autos de nº823/2011. 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 dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: EDNILSON BAPTISTA DECARES e FABIANA DOS SANTOS CRUZ FERREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 209570453 - SSP/SP, CPF n.º 11829828835, com 45 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia doze de fevereiro de mil novecentos e setenta (12/02/1970), 
residente na Av. Principal, 2581, Caminho São Paulo, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de BENEDICTO BAPTIS-
TA DECARES, falecido há 16 anos e de MARIA DA GLORIA MARTINS DECARES, falecida há 12 anosDivorciado de 
Eliziane Bispo Decares, conforme sentença datada aos 13/05/2014, proferida pela Juíza de Direito da 28ªVara 
Civel da Comarca de Aracaju/SE, nos autos de nº201330701291. Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciada, aux. de escritório, RG n.º 1099591 - SSP/SE, CPF n.º 71328084515, com 38 anos de idade, 
natural de SALVADOR - BA, nascida no dia treze de março de mil novecentos e setenta e sete (13/03/1977), 
residente na Av. Principal, 2581, Caminho São Paulo, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de LENITA DOS 
SANTOS CRUZ, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em ARACAJU - SE
Divorciada de Roberto Santos, conforme sentença datada aos 11/03/2014, proferida pelo 
Juiz de Direito da 7ªVara Priv. de Assist. Judiciária da Comarca de Aracaju/SE, nos autos do 
proc. de nº201330701458. 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, 28 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VINÍCIUS FERNANDES ISIDIO e ANA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de vendas, RG n.º 380908578 - SSP/SP, CPF n.º 
45789777813, com 19 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 33º Subdistrito - Alto 
da Moóca  Livro nº 125, fls. nº 97, Termo nº 15290), nascido no dia onze de abril de mil novecentos e 
noventa e seis (11/04/1996), residente na Rua Caminho São Jorge, 3136, Vila dos Pescadores, Cuba-
tão - SP, filho de VALDECI ARTUR ISIDIO, de nacionalidade brasileira, zelador, com 51 anos de idade, 
residente em PRAIA GRANDE - SP e de REGILENE FERNANDES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
diarista, com 40 anos de idade, residente em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de telemarketing, RG n.º 363517546 - SSP/SP, CPF n.º 41985322811, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 161, fls. nº 76, Termo nº 46250), nascida 
no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e três (10/10/1993), residente na Rua Caminho São 
Jorge, 3136, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de ANTONIO GOMES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, montador de andaime, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCIS-
CA FRANCINEIDA GONÇALVES MARTINS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 
55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de dezembro 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: EDVALDO ALMEIDA DE FIGUEIREDO e VILMA SILVA TEIXEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 33434024X - SSP/SP, CPF n.º 28264750885, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de dezembro de mil novecentos 
e oitenta (07/12/1980), residente na Rua João Damaso, 546, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho 
de JOSÉ ANTONIO DE FIGUEIREDO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de NIVALDA ALMEIDA DE FIGUEIREDO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, promotora de vendas, RG n.º 251121537 - SSP/SP, com 41 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e setenta e quatro (27/08/1974), re-
sidente na Rua Marginal Imigrantes, 653, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de VALDOMIRO DA SILVA 
TEIXEIRA, falecido há 22 anos e de NOEMIA ALVES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
70 anos de idade, residente em RECIFE - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de dezembro 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: EDISON LOPES DE VASCONCELOS e AURELIANA CARVALHO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, professor, RG n.º 194834645 - SSP/SP, CPF n.º 09799284864, 
com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de abril de mil novecentos e se-
tenta e dois (11/04/1972), residente na Rua Frederico Osanan, 112, Jardim Costa e Silva, Cubatão - 
SP, filho de HUGO MENDES DE VASCONCELOS, falecido há 5 anos e de RITA MENDES DE VASCONCE-
LOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Maria da Conceição Rocha Carneiro, conforme sentença datada de 04/05/2010, proferida pela 
MM. Juiza de Direito da Comarca de Massapê-CE.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, do lar, RG n.º 2001031057330 - SSP/CE, com 30 anos de idade, natural de MASSAPÊ - CE 
(Massapê-CE  Livro nº 57, fls. nº 171, Termo nº 9214), nascida no dia quatro de julho de mil nove-
centos e oitenta e cinco (04/07/1985), residente na Rua Frederico Osanan, 112, Jardim Costa e Sil-
va, Cubatão - SP, filha de MARIA DE FATIMA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 
anos de idade, residente em MASSAPÊ - CE. 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 dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: LUIZ CLÁUDIO FARIAS e ROSANE BATISTA JESUS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciado, industriário, RG n.º 17599897 - SSP/SP, CPF n.º 05821389810, com 48 anos de idade, natu-
ral de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e sessenta e sete (28/04/1967), 
residente na Rua São Luís, 171, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de VALDEMÔR FARIAS, falecido há 21 anos e 
de MARIA JOSÉ FARO FARIAS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 73 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de Sandra Moreira, conforme sentença datada aos 04/02/2004, proferida pelo Juiz 
de Direito da 7ªVara Cível de Santos-SP, nos autos do processo de nº562.01.2001.036207-8 nº de ordem 
4799/2004. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, construtora, RG n.º 19576987 
- SSP/MG, CPF n.º 15906807829, com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de 
agosto de mil novecentos e setenta e três (15/08/1973), residente na Rua São Luís, 171, Vila Nova, Cubatão 
- SP, filha de RAIMUNDO BATISTA JESUS, falecido há 30 anos e de BEATRIZ SILVA DE JESUS, de nacionalida-
de brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Divorciada de Sergio Dias dos 
Santos, conforme sentença datada aos 19/11/2014, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de 
Cubatão/SP, nos autos de nº0004713-47.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: GILSON APARECIDO FERREIRA DA SILVA e DESIRÉE MARTINS FERREIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador de maquina, RG n.º 408267641 - 
SSP/SP, CPF n.º 31223645819, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco 
de março de mil novecentos e oitenta e três (05/03/1983), residente na Rua dos Girassois, 460, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filho de ANTONIO JUBILEU DA SILVA, falecido há 3 anos e de JOSEFA FERREIRA 
DA SILVA, falecida há 15 anosDivorciado de Elizama Izabel de Lima, conforme sentença datada de 
02/08/2011, proferida no Juizo de Direito Vara Única da Comarca de Cosmópolis-SP, nos autos de 
n°1029/2011. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 46430579 
- SSP/SP, CPF n.º 23221770839, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 173, fls. nº 230, Termo nº 51180), nascida no dia cinco de junho de mil novecentos e noven-
ta (05/06/1990), residente na Rua dos Girassois, 460, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de SEVERINO 
LOURENÇO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JANETE MARTINS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ROBSON MARQUES DA SILVA e EVELYN SANTANA DE CASTRO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 353977135 - SSP/SP, CPF n.º 37954593894, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de abril de mil novecentos e 
noventa (20/04/1990), residente na Av.Nossa Senhora da Lapa, 1319, Vila Nova, Cubatão - SP, filho 
de SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 55 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de MARCIA APARECIDA MARQUES, de nacionalidade brasileira, faxineira, 
com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, aux. administrativa, RG n.º 485825569 - SSP/SP, CPF n.º 37755283852, com 24 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa 
e um (18/11/1991), residente na Av.Nossa Senhora da Lapa, 1319, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de 
MARCIO ROBERTO DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 50 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de TELMA SANTANA DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, porteira, 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, 04 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUCAS HENRIQUE DE ANDRADE PINTO e MERIENY SILVA DE ARAUJO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 29106664 - SSP/SP, CPF 
n.º 07377179554, com 19 anos de idade, natural de ARACAJU - SE (Aracaju-SE  Livro nº 36, fls. nº 
251, Termo nº 41822), nascido no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e noventa e seis 
(29/08/1996), residente na Rua quatro, 65, A, Cota 200, Cubatão - SP, filho de GENISSON VIEIRA PIN-
TO, de nacionalidade brasileira, segurança, com 37 anos de idade, residente em ARACAJU - SE e de 
ANA MARCIA BRITO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, empregada doméstica, com 36 anos 
de idade, residente em ARACAJU - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, bal-
conista, RG n.º 424611909 - SSP/SP, CPF n.º 43133873822, com 21 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (25/01/1994), 
residente na Rua quatro, 116, Cota 200, Cubatão - SP, filha de GERALDO PEREIRA DE ARAUJO, de na-
cionalidade brasileira, motorista, com 48 anos de idade, residente na Rua quatro, 116, em Cubatão 
- SP e de MARIA SOCORRO SILVA, de nacionalidade brasileira, balconista, com 48 anos de idade, re-
sidente na Rua quatro, 116, em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

08 digital.com.br8 de janeiro de 2016



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)

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

Imóveis

São Vicente

VENDE

Vale Verde - Sobre-
posta Alta e Baixa - 
2 dorm. c/suite e 1 
vaga. Aceita finan-
ciamento. 
210 mil - ref 1004
Vila Nova - Sobre-
posta Alta 2 dor/
suite, sl. 2 amb. 
área gourmet. 
Aceita financ.
270 mil - ref. 999

3361-4894
3372-7409

Rua Armando 
Sales de Oliveira, 

371 - Centro - 
Cubatão

almeidasimoveis.com.br

CRECI 57407

Vila Nova - Sobre-
posta TERREA 2 
dorm.  Aceita fi-
nanc.
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 eleva-
dor, próx. a comér-
cios, hospitais, es-
colas e etc. Entrada: 
20% restante finan-
ciamento
R$ 221.000,00

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

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910

Apartamento na 
Vila Nova 2 dormi-
tórioss, s/garagem 
- Térreo. Ótimo es-
tado, aceita financ. 
FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 
2 dormitórios. Mi-
nha Casa Minha 
Vida últimas unida-
des. R$ 190.000,00
Apartamento no 
Casqueiro 2 dor-
mitórios, em cons-
trução. Entrada: 
19 mil + parcelas 
mensais que cabem 

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

em seu bolso. R$ 
200.000,00
Apartamento novo 
no Casqueiro, 2 
dormitórios. gran-
de, 1 vaga. aceita fi-
nanciamento, FGTS, 
CC. R$ 240.000,00
Cotato:
7820-4982 / 7806-
2562

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão

Editais
Edital de Convocação para 
Assembleia de Fundação

SAMBA DO MUMU

Convido as pessoas interessadas para a 
Assembleia de Fundação do INSTITUTO 
CULTURAL DE SAMBA DO MUMU a com-
parecerem no dia 16 de janeiro de 2016, 
às 17 horas, à Av. Beira Mar, S/N – Jardim 
Casqueiro, Cubatão, São Paulo (Prédio da 
AAJC), para participarem da mesma, na 
qualidade de sócio fundador, ocasião em 
que será discutido e votado o projeto de 
estatuto social e eleitos os membros do 
Conselho Fiscal e da Diretoria.

Cubatão, 08 de janeiro de 2016.

Aloisio Souza Castro Junior
Comissão Organizadora

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: GILVAN APARECIDO PIMENTEL e CLEUDINETE VIEIRA DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado de tubulação, RG n.º 18063898 - SSP/
SP, CPF n.º 05310327878, com 50 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e seis 
de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco (26/10/1965), residente na Rua Jaime Duarte, 63, Jd. 
Nova República, Cubatão - SP, filho de BENEDITO SEBASTIÃO PIMENTEL, falecido há 03 anos e de MARIA 
JOSÉ PIMENTEL, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SPDivorciado de Andreia Cristina Rosas, conforme sentença datada aos 16/09/2015, proferida pela 
Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão/SP, nos autos de nº0005686-65.2015.8.26.0157. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 19480371 - SSP/SP, CPF n.º 
29379060874, com 47 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia treze de agosto de mil 
novecentos e sessenta e oito (13/08/1968), residente na Rua Jaime Duarte, 63, Jd. Nova República, 
Cubatão - SP, filha de ALFREDO VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 82 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EUNILIA DOS SANTOS, falecida há 03 anos, residente 
em Cubatão - SP. Divorciada de Gilvan Aparecido Pimentel, conforme sentença datada aos 09/02/2012, 
proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº104/2012, 
processo nº157.01.2012.000970-6/000000-000. 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, 04 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FELIPE FAGUNDES DE OLIVEIRA e THALITA ALBERTO RIBEIRO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 48571517 - SSP/SP, CPF n.º 41867584840, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa 
e um (05/10/1991), residente na Rua Luiz Vaz de Camões, 25, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho 
de EDIVALDO SEVERINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de DIONÉSIA DE FÁTIMA FAGUNDES, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
limpeza, com 42 anos de idade, residente em APUCARANA - PRDivorciado de Thalita Alberto Ribeiro, con-
forme Escritura Publica lavrada em 19/11/2012, pelo 2º Tabelião de notas desta Comarca, no livro n°132, 
pgs.386/389.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, pedagoga, RG n.º 492790693 
- SSP/SP, CPF n.º 41726274802, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (25/02/1993), residente na Rua Luiz Vaz de Camões, 25, 
Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de LUIZ MANOEL RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, caminho-
neiro, com 48 anos de idade, residente em GUIRICEMA - MG e de SIDINEIA MARCELINO ALBERTO, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Divorciada 
de Felipe Fagundes de Oliveira, conforme Escritura Publica lavrada em 19/11/2012, pelo 2º Tabelião de 
notas desta Comarca, no livro n°132, pgs.386/389. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CRISTIANO EDGAR PACIULLO DOS SANTOS e FERNANDA LOPES FERNANDES. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de operação, RG n.º 423951981 
- SSP/SP, CPF n.º 41608851877, com 23 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Car-
valho (Distrito do Município de Guarujá)), nascido no dia quatro de agosto de mil novecentos 
e noventa e dois (04/08/1992), residente na Praça 22 de Janeiro, 336, Ap.1311, Biquinha, SÃO VI-
CENTE, filho de JORGE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, cabeleireiro e de ANDREA CARLA 
SILVA PACIULLO, de nacionalidade brasileira, do lar, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, supervisora de loja, RG n.º 465501989 - SSP/SP, CPF 
n.º 42756541885, com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e quatro de 
janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (24/01/1994), residente na Rua Maria do Carmo, 
1045, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, filha de ELIAS CICERO FERNANDES, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentado, residente em Cubatão - SP e de ELIANA LOPES FERNANDES, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 05 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS e MARLI SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 552518451 - SSP/SP, CPF n.º 84672560953, com 
39 anos de idade, natural de CAÇADOR - SC (Caçador-SC  Livro nº 01, fls. nº 12, Termo nº 60), nascido 
no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (18/01/1976), residente na Rua Cubatão, 
06, Ilha Caraguatá, Cubatão, filho de ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, falecido há 3 anos e de MARIA 
DOS PRAZERES SANTOS, falecida há 5 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, 1/2 OFICIAL DE COZINHA, RG n.º 32378186X - SSP/SP, CPF n.º 28081594809, com 37 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de março de mil novecentos e setenta e oito 
(14/03/1978), residente na Rua Cubatão, 06, Ilha Caraguatá, Cubatão, filha de JOSÉ SILVA DOS SANTOS, 
falecido há 35 anos e de MARIZA SILVA DOS SANTOS, falecida há 10 anos. Divorciada de Julio Cesar da 
Silva Aquino, conforme sentença datada de 13/06/2001, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Judicial desta Comarca, nos autos de nº360/01. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de janeiro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: DIOGO SANTOS DA SILVEIRA e CRISTIANE SOARES DE SOUZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, advogado, OAB n.º 320423 - SP, com 30 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 111, fls. nº 231, Termo nº 26506), nascido no dia cinco de novembro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (05/11/1985), residente na Rua Assembléia de Deus, 222, conj.12, Jar-
dim São Francisco, Cubatão - SP, filho de MANOEL VIEIRA DA SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 242720067 - SSP/SP, CPF n.º 
21871408814, com 34 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 120, fls. nº 02, 
Termo nº 97050), nascida no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (25/01/1981), 
residente na Rua Assembléia de Deus, 222, conj.12, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, filha de ADAU-
TO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em SÃO VI-
CENTE - SP e de FRANCISCA DE FATIMA SOARES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 
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, 17 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EVENUS MESSIAS SANTOS e SARAH BERNARDO SILVA DE LIMA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 325631657 - SSP/SP, CPF n.º 20911750487, com 68 anos 
de idade, natural de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL, nascido no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos 
e quarenta e seis (21/12/1946), residente na Rua Maurino de Oliveira Moura, 86, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS, falecido há 30 anos e de MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE 
JESUS, falecida há 9 anosViúvo de Marluce da Silva Santos, falecida aos 23/06/2014, no livro C-243, fls. 
259, n°154987, no 1º Subdistrito de Santos-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, 
pensionista, RG n.º 217463514 - SSP/SP, CPF n.º 07007004806, com 68 anos de idade, natural de GUARUJÁ 
- SP, nascida no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e quarenta e sete (26/05/1947), residente na 
Rua José Quirino Dantas, 44, Jd. Nova República, Cubatão - SP, filha de ANTENOR BERNARDES DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, falecido há 45 anos, com 45 anos de idade e de EUGENIA INACIA DE OLIVEIRA 
SILVA, falecida há 10 anos. Viúva de Elias Ferreira de Lima, falecido aos 30/07/2011, no livro C-112, fls. 118, 
n°50310, no Cartório do 2º Subdistrito de Santos-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.
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Cubatão
3361-4470
Av. Joaquim Miguel 
Couto, 840 - Centro

Jd. Casqueiro
3363-1577

Avenida Brasil, 254
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