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Anunciadas
melhorias 
para o Vale 
Verde

Fruto de mais de um ano de 
trabalho, o vereador e presi-
dente da Câmara, Aguinal-
do Araújo apresentou, nesta 
semana, um pacote de con-
quistas para o bairro. Entre 
as principais novidades es-
tão a criação da Linha Vale 
Verde/Santos, reconstrução 
do muro do Residencial e 
intervenções na Rodovia, 
no entorno 03

1ª Copa Acontece 
de Futebol Society 
será em junho
A partir de 11 de junho, 

40 equipes disputam o títu-
lo da 1ª Copa Acontece de 
Futebol Society, realizada 

pela Liga Cubatense. A dispu-
ta terá 04 categorias, reunindo 
mais de  500 crianças de esco-
linhas da Baixada. 04

Julgamento de 
cassação do mandato 
de Wagner Moura, no 
TRE, fica para terça
Munícipe quer 
cassação e protocola 
denúncia contra 
prefeita, na Câmara

Casamento Comunitário

‘Casqueiro isolado’: 
Prefeitura pede a 
paralisação das 
obras do viaduto
FSS quer sediar Feira 
da Solidariedade

‘Pombinhos’ 
já estão se 
preparando
Prefeitura e Cartório de Re-

gistro Civil realizaram o Cur-
so de Noivas, para casais que 
participarão da 8ª edição do 
Casamento Comunitário.  07
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Prefeitura chama 
devedor para negociar

QUASE NO FIM

Aderbau Gama

Sem luz
 A 9ª edição do Seminá-

rio Anual de Enfrentamen-
to ao Abuso e Exploração 
Sexual Infanto-Juvenil, 
começou no horário pre-
visto, às 9h de quarta, (18) 
mas foi suspensa por volta 
das 10h30 devido a falta de 
energia elétrica, e aguarda 
nova data para acontecer. O 
seminário é uma realização 
do Projeto Voz do Silêncio,  
promovido pela Associação 
Cubatense de Capacitação 
para o Exercício da Cidada-
nia (ACCEC), com o apoio 
da Prefeitura de Cubatão.

A falta de energia sus-
pendeu, inclusive, o expe-
diente da Câmara e Prefei-
tura, nesta quarta.

Viaduto do Casqueiro
Com destaque em Acon-

tece, nas últimas edições, a 
insatisfação dos moradores 
do Jardim Casqueiro com 
relação ao isolamento sob 
o novo viaduto, está dando 
o que falar. A obra, adiada 
9 vezes, dando a impressão 
que nunca termina, teve 
alterações de projetos que 
desfavorecem os moradores 
da cidade. Pra sair do Cas-
queiro, por exemplo, será 
necessário ir ao Jardim São 
Manoel, em Santos.

Agora a Prefeitura pe-
diu a suspensão das obras, 
sob alegação de prejuízo 
aos moradores e perigo no 
tráfego.

H1N1
A reta � nal da vacina-

ção contra o in� uenza é 
marcada por duas mortes 
de pessoas infectadas pelo 
H1N1: em Cubatão e San-
tos.  O� cialmente Cuba-
tão tem quatro pacientes 
infectados: eles moram no 
Casqueiro, Vila Nova, Vale 
Verde e Vila São José. 202 
pessoa já morreram no Es-
tado, por causa do vírus.

Cassação
O munícipe Ualton de 

Simone entrou com pedi-
do de cassação da prefeita 
Marcia Rosa junto à Câma-
ra de vereadores. Agora o 
documento tramitará nas 
comissões da Casa, para 
análise de conteúdo. Caso 
as comissões aprovem o 
trâmite a denúncia vai ao 
plenário para votação. 

Não dá tempo
Mesmo que os vereado-

res aprovem a tramitação 
e votem pela cassação, em 
plenário, di� cilmente ha-
verá tempo para afastar a 
prefeita, que está em seu 
último ano de madato. A 
proposta de alteração à Lei 
Orgânica Municipal, que 
evitaria recursos judiciais,  
acelerarando pedidos de 
cassação, como esse, foi ar-
quivada pelos vereadores, 
semana passada.

 
Bomba relógio
Esta semana a região 

sentiu um forte odor: era o 
mal cheiro da Transpetro. 
Enquanto as autoridades 
assistem de braços cruza-

dos, quem está em risco é a 
população da região, dian-
te da irresponsabilidade da 
Transpetro. Em março, foto 
manchete do Acontece cho-
cava os leitores, com o crime 
do derramamento de óleo 
no rio Cubatão: e  � cou por 
isso mesmo: apenas uma ir-
risória multa. 

Nesta semana, os técnicos 
da Cetesb estiveram na Ale-
moa, local da ‘mancada da 
vez’, para estipular o valor de 
nova multa à empresa fedo-
renta. Será que vão esperar 
uma tragédia, para tomar 
uma atitude mais coerente 
com os prejuízos e ameaças 
à região?

O que fazer
O que resta à população é 

telefone para reclamar.
Em Cubatão 3361-6663 

e em Santos 3227-7767. 
Fora do horário comercial: 
0800113560 ou 11-31334000 

Os telefones devem ser 
acionados se o munícipe 
perceber cheiro de vaza-
mento ou demais danos ao 
meio ambiente e situações 
de risco.

Tá ruim
A Prefeitura está cha-

mando munícipes inadim-
plentes para acertarem as 
contas amigavelmente, até o 
� m do mês que vem. É que 
a coisa tá feia e a crise que 
assombra o país, ronda os 
cofres do município. A chia-
deira é geral: esta semana, 
foi a vez dos comissionados 
da administração � carem 
com o salário atrasado. Para 
os demais servidores � cou 
comprometido o pagamento 
de horas extras, férias e vale 
refeição.

Na faxina
Já que o negócio tá feio 

e pessoal da faxina está de 
greve a prefeita Marcia Rosa 
resolveu pegar, literamente, 
na vassoura.  Esta semana 
ela liderou um grupo de 150 
voluntários, incluindo servi-
dores e pais de alunos, para 
dar uma geral nas escolas e 
facilitar a vida dos alunos. 
“sem entrar no mérito da 
greve, era necessário arru-
mar uma solução, e encon-
trei pessoas solidárias, para 
ajudar na faxina”.

Cadeira do Moura
O julgamento do man-

dato do vereador Wagner 
Moura (PMDB , ex-PT), no 
TRE foi adiada. Estava mar-
cado para esta quinta, 19, 
conforme divulgamos na se-
mana passada, mas foi adia-
do para a próxima terça, 24.

O assunto é preocupante 
para o grupo do vereador 
pois, nestes casos, o Tribu-
nal, desde o ano passado,  
tem determinado a cassação 
dos vereadores que foram 
acionados por in� delidade 
partidária.

Os contribuintes que estão 
com as suas obrigações � scais 
do ano de 2015 em atraso tem 
uma oportunidade de � rmar 
um acordo amigável para qui-
tação dos débitos. Para selar 
este acordo, os munícipes têm 
até o dia 17 de junho. Para 
informar a população, a Pre-
feitura de Cubatão publicou 
um Edital de Noti� cação de  
Cobrança Amigável de Deve-
dores.

A noti� cação é dirigida 
aos contribuintes com débitos 
com Imposto Sobre a Proprie-

dade Territorial e Predial Ur-
bana (IPTU); sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS-
QN); Transmissão de Bens 
Imóveis e, ainda Taxas de Li-
cença e Serviços Diversos e 
Autos de Infração.

Para quitar seus débitos de 
forma amigável, os inadim-
plentes devem comparecer 
junto à Divisão de Tributos 
Arrecadados e Dívida Ativa 
do Departamento de Recei-
ta situada no andar térreo do 
Paço Municipal Piaçague-
ra, localizado na Praça dos 

Emancipadores, s/n, no centro.
Vale observar que o não 

comparecimento para regulari-
zação dos débitos � scais impli-
cará na inscrição e ajuizamento 
da dívida, acrescido ainda de 
multa de 10% (dez por cento) e 
juros moratórios à razão de 1% 
(um por cento) ao mês, a par-
tir de cada vencimento, que são 
calculados sobre o valor princi-
pal corrigido monetariamente, 
cabendo ainda ao devedor o 
pagamento das custas proces-
suais e dos honorários advoca-
tícios.

Cubatão quer sediar 
Feira da Solidariedade

Cubatão pretende dar mais 
um passo para promover as 
atividades do Fundo Social 
de Solidariedade. Durante o 
lançamento da Campanha do 
Agasalho do Estado de São 
Paulo, surgiu a ideia de trazer 
a Feira da Solidariedade da 
Baixada Santista a cidade.

Presente no evento, Dona 
Darcy Chumbo, presidenta 
do Fundo Social de Cubatão, 
comentou sobre a hipótese 
de Cubatão sediar o evento. 
“Seria muito importante para 
a cidade poder sediar um 
evento desse tamanho. Na fei-
ra, cada cidade da região terá 
seu estande próprio, onde se-
rão comercializadas peças de 
vestuário, artesanato, tudo a 
preços bem convidativos”, ga-
rante a presidente do Fundo 
Social cubatense.

A data e o local da próxi-
ma Feira de Sustentabilidade 
da Baixada Santista serão di-
vulgadas nesta sexta (20), du-
rante o lançamento da Cam-

panha do Agasalho na região, 
no Fundo Social de Solidarie-
dade de Santos.

São Paulo 
A presidente do Fundo 

Social de Solidariedade de 
Cubatão, Darcy Chumbo de 
Mendonça, participou do lan-
çamento o� cial da Campanha 
do Agasalho em São Paulo. 

O lançamento foi comandado 
pela presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade do Esta-
do, Lu Alckmin. 

O governador Geraldo Al-
ckmin também participou, e 
lembrou que o montante arre-
cadado durante a campanha de 
2015 foi de cerca de 9 milhões 
de peças e que espera ultrapas-
sar esse número em 2016.

Greve no Polo pode 
acabar nesta sexta

Dos 5 mil que entraram em greve, cerca de 80% já voltaram ao trabalho

O presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores na Cons-
trução Civil, Montagem e 
Manutenção Industrial (Sin-
tracomos), Macaé Braz de 
Oliveira espera fechar acordo 
com todas as empreiteiras em 
greve, durante esta sexta (20). 
Até a noite desta quinta (19), 
cerca de 80% dos trabalhado-
res das empreiteiras do Polo 
Industrial já haviam fechado 
acordo e estão retornando 
para os seus postos.

Já no primeiro dia de para-
lisação, o sindicato havia feito 

acordos para cerca de 3 mil 
trabalhadores, que retorna-
ram às funções imediatamen-
te. Nesta quinta (19), continu-
am as assembleias para novos 
acordos.

A greve foi decretada na 
semana passada e con� rma-
da nesta terça, (17) porque o 
pessoal não aceitava reajuste 
de aproximadamente 7% nos 
salários e o congelamento dos 
valores de benefícios como 
vale-refeição e participação 
nos lucros ou resultados (plr).

Diante disso, as empreitei-

ras mais importantes oferece-
ram, quarta (18) e quinta (19), 
reajuste de 10%, aplicado aos 
benefícios, e ‘plr’ correspon-
dente a 1,3 salário.

“Foi uma grande vitória da 
categoria, que não se curva às 
explicações inconsistentes das 
empresas de que faltam recur-
sos para acordos satisfatórios”, 
diz Macaé. Ele explica que a 
diferença de 3% entre o que 
as empreiteiras ofereciam e o 
que passaram a oferecer, após 
a greve, “conta muito no bolso 
do trabalhador”, a� rma Macaé.

IMPOSTOS 2015

BAIXADA SANTISTA

Dona Darcy Chumbo, Lu Alckmin e Marlene 
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ALL se comprometeu a terminar obras 
este mês. Cetesb, Prefeitura, ALL e Eco-
vias avançaram na ‘força-tarefa’ em 
reunião com CEV e representantes dos 
moradores

acontece nos bairros

Vale Verde terá avanços 
nos próximos dias
Aguinaldo Araújo comemora as recentes conquistas para o bairro que incluem intervenções na 
rodovia, reestruturação do muro do residencial, avanços no combate ao problema de enchentes 
e criação da linha Santos/Vale Verde, há muito tempo reivindicada pela população

Iza
ia

s C
or

re
a

Ecovias vai melhorar 
acesso ao bairro

Alagamento na pista, 
acidentes no curvão e fal-
ta de sinalização adequa-
da na rodovia, são alguns 
dos problemas  costu-
meiramente enfrentados 
pelos moradores do Vale 
Verde e que deverão ser 
resolvidos com urgência 
pela Ecovias. Depois de 
fazer levantamento téc-
nico com sua equipe e 
gestões políticas com o 
apoio do deputado esta-
dual Paulo Correa júnior, 

o vereador e presidente 
da Câmara de Cubatão 
Aguinaldo Araújo  con-
seguiu o compromisso 
do diretor da Ecovias, 
Ruy Klein para resolver 
os problemas. Nesta se-
mana, Ruy encaminhou 
autorização para que fos-
sem atendidas as deman-
das. Além das interven-
ções na Rodovia, Araújo 
convenceu a empresa a 
recuper o muro do resi-
dencial.

• Drenagem
• Reconstrução do muro do residencial
• Sonorizador
• Faixa de aceleração e desaceleração
• Placa de trecho urbano
• Curvão: alargamento da pista, guard rail 
• e faixa adicional

Nesta quinta-feira equipe técnica da Ecovias, atendendo solicitação do presidente da Câmara 
Aguinaldo Araújo, vistoriou o bairro para de� nir o projeto e início das intervenções

Em reunião na sede 
da Ecovias na quar-
ta-feira, Aguinaldo 
Araújo convenceu o 
diretor da Ecovias a 
realizar, com urgên-
cia, intervenções na 
rodovia, frente ao 
bairro, incluindo re-
cuperação do muro 
do residencial.

Nesta quinta-feira, 
(19) foi publicado no Di-
ário O� cial do Estado a 
criação da linha Vale Ver-
de/Santos, para inicio de 
operação no próximo mês 
(jun/16),  pondo � m a um 
anseio de quase 20 anos 
dos moradores do bairro.

A partir de agora a 
Viação Piracicabana vai 
acertar os últimos de-
talhes para que a linha 
começe a operar, inicial-
mente, com três ônibus, 
conforme explicou o ve-
reador Aguinaldo Araú-
jo, responsável pelas ar-
ticulações. O itinerário 
também já está de� nido: 
começa no ponto � nal 

Criada Linha Vale 
Verde/Santos 

 Publicação no Diário O� cial do Estado, nes-
ta quinta, (19) cria a linha Vale Verde / Santos 
Paquetá, para início em junho. Conquista era 
esperada há 20 anos, pela população  

do Vale Verde, passando 
pelo centro de Cubatão e 
Casqueiro, até o Paquetá, 
em Santos.

Considerada ‘causa 
impossível’, para alguns 
moradores, as articula-
ções para viabilizar a li-
nha começaram há quase 
dois anos, quando Agui-
naldo Araújo se reuniu 
pela primeira vez com 
o presidente da EMTU 
Joaquim Lopes. Desde 
então foram várias eta-
pas incluindo, este ano, o 
presidente da Câmara de 
Santos, Manoel Constan-
tino, que também apoiou 
a luta do presidente 
cubatense.

Comissão contra enchente
No dia 5 de maio, a 

Comissão Especial de 
Vereadores (CEV), que 
busca entendimentos 
para resolver o proble-
ma das enchentes no 
Vale Verde, avançou nas 
tratativas com os grupos 
envolvidos no assunto.
Presidida por Aguinaldo 
Araújo, a CEV reuniu re-

presentantes da Ecovias, 
Rumo ALL, Cetesb, Pre-
feitura e uma comissão 
de moradores, em busca 
de soluções para o pro-
blema. A ALL prometeu 
� nalizar obras no bairro 
até o � nal deste mês, jus-
ti� cando que o projeto 
inicial sofreu alterações 
importantes em virtude 

da necessidade de am-
pliar a vazão.

A Cetesb informou 
que corpos de água, 
como é o caso do córrego 
Mãe Maria, não pode ser 
concretado, por conta de 
uma resolução da Políti-
ca Nacional de Recursos 
Hídricos. Já os canais de 
drenagem podem sofrer 

esse tipo de alteração ur-
banística. 

O secretário de Obras, 
Luiz Carlos do Santos, se 
colocou à disposição em 
acolher as reivindicações 
da comissão de morado-
res. Ele disse que algu-
mas obras estão paralisa-
das por conta do � m do 
contrato com a empresa 

Termaq e que precisa 
contratar uma nova em-
presa para � nalizar os 
serviços de manutenção 
na cidade. 

A Ecovias também 
participou da reunião. 

Intervenções na Rodovia 
         trecho Vale Verde

Porém, as demandas 
de responsabilidade da 
concessionária. foram 
acertadas em reunião 
posterior de Aguinaldo 
Araújo com a direção da 
empresa.

Izaias Correa
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sábado, 21, e vai de� nir 
a tabela dos jogos, datas, 
horários e os grupos de 
cada categoria.

Segundo o presidente 
da Liga, Adriano Fran-
ça, o torneio vai colocar 
frente a frente equipes de 
várias cidades da região. 
“Durante as inscrições a 
procura pelas escolinhas 
da região foi muito maior 
do que nós esperávamos. 
Teremos equipes de 
Praia Grande, São Vi-
cente, Cubatão e várias 
outras cidades. Vai ser 
um belo torneio e de al-
tíssima qualidade técni-
ca” comenta.

Abertura
Para a abertura da 

competição, uma gran-
de solenidade será rea-
lizada, ainda em local a 
ser de� nido e anunciado 
durante o congresso téc-
nico. 

Como todo campe-
onato, as equipes des-
� larão seus uniformes, 
cantarão o hino nacio-
nal e  farão o juramento 
do atleta, tradicional em 
competições de base, 
onde os atletas juram a 
lealdade e a disputa da 
competição dentro das 
regras.

520 crianças

de 06 a 13 anos 
disputarão a primeira 
edição da Copa Acontece 
de Futebol Society de 
categoria de base

1ª Copa Acontece 
de Futebol Society

Congresso 
técnico para 

definição 
da tabela 
de jogos 
será nesse 
final de 
semana

Os meninos da Baixa-
da Santista já estão se pre-
parando para uma gran-
de disputa em um torneio 
que promete mostrar o 
melhor do futebol de ca-
tegoria de base da Região. 
A 1ª Copa Acontece de 
Futebol Society promete 
grandes jogos e disputas 
acirradas nos campos da 
Praça de Esportes da Vila 
São José em Cubatão.

Serão mais de 40 equi-
pes e de 520 crianças di-
vididas em quatro cate-
gorias (sub 7, sub 9, sub 
11 e sub 13), com cerca 
de 10 equipes em cada. 

A 1ª Copa Acontece 
de Futebol Socieety é re-
alizada pela Liga Cuba-
tense de Futebol Society 
em parceria com o Jor-
nal Acontece e faz parte 
das comemorações de 10 
anos da Liga.

O congresso técnico 
do torneio acontece neste 

Dia do Desafio
Cubatão já garantiu 

presença em mais uma 
edição do Dia do Desa� o, 
que acontecerá no próxi-
mo dia 25, com a partici-
pação de centenas de cida-
des brasileiras e de outros 
países, disputando entre 
si para ver qual consegue 
arregimentar o maior nú-
mero de participantes no 
evento. O objetivo é in-
centivar a prática de ativi-
dades físicas e esportivas 
por ao menos 15 minutos. 
Neste ano, em Cubatão 
as atividades terão como 
tema os jogos olímpicos.

A participação cuba-
tense será comandada 

pela Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer (Se-
mes), sob a coordenação 
da servidora pública mu-
nicipal Adriana de Almei-
da Silva - que anunciou, 
como tema para esta edi-
ção, os Jogos Olímpicos 
que serão realizados no 
Rio de Janeiro.

 Adriana pede que os 
clubes, as escolas, empre-
sas e entidades represen-
tativas com atuação na ci-
dade, procurem a Semes, 
para acertar os detalhes de 
sua participação. Os inte-
ressados podem entrar em 
contato através do telefo-
ne: 3361-3062.

Jogando no campo do Vera Cruz, a equipe do sub 
9 da Associação Esperança Cubatao, venceu seu 
primeiro jogo fora de casa pelo placar de 4 x 1 e o 
sub 15 por 7 x 2.Para para o idealizador do Proje-
to, Maico Santana, a vitória nas duas categorias foi 
fundamental, pois o adversário é de alto nível. E es-
tiveram presentes prestigiando as crianças os pais e 
os moradores da Vila Esperança.

Associação Esperança Cubatão

Disputa 
A 1ª Copa Acontece 

começa no dia 11 de ju-
nho. Em cada categoria, 
serão dois grupos que se 
enfretarão em turno único 
e jogando um grupo con-
tra o outro. No total, cada 
equipe disputará cinco jo-
gos e os dois melhores de 
cada grupo se classi� ca 
para a próxima fase.

Na segunda fase, serão 
os jogos das semi� nais, 
onde os melhores de 
cada grupo se enfrentam 
para de� nir as equipes 
que decidirão o título da 

1ª Copa Acontece de Fu-
tebol Society.

A � nal está prevista 
para o início do mês de 
agosto, mas a tabela pode 
sofrer alteração depen-
dendo das condições cli-
máticas.

Premiação
Além de troféu e me-

dalha para os campeões e 
vice-campeões, a 1ª Copa 
Acontece de Futebol So-
ciety vai premiar o arti-
lheiro de cada categoria, 
o melhor goleiro e o atle-
ta revelação. 

SINDICATO DOS PROFESSORES 
MUNICIPAIS DE CUBATÃO-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO-
-SP convoca todos os membros da categoria dos Professores 
da Rede Municipal no Município de Cubatão/SP, conforme os 
Arti gos 21/22/23 do Estatuto Social da Enti dade, para parti ci-
parem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará 
no dia 21 de maio de 2016, em primeira chamada às 13h30 e 
em segunda chamada às 14h, com qualquer número de pre-
sentes, no seguinte endereço: Rua São Luiz, 267. Vila Nova. 
Cubatão, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
Cartão Servidor/EcoPag: Revogação dos Decretos Munici-
pais nº 10.484/2016 e nº 10.485/2016 e fi m das restrições; 
Dissídio Coleti vo 2016: Reposição infl acionária; Caixa de Pre-
vidência de Cubatão: Restabelecimento pleno do atendi-
mento médico hospitalar aos mutuários (Servidores ati vos, 
aposentados e pensionistas); Plano de Previdência: Regula-
mentação dos repasses da PMC para Caixa de Previdência e 
fi m dos atrasos dos salários de Aposentados e Pensionistas.

    
CUBATÃO-SP, 19 de maio de 2016

Elenizia de Oliveira Garcia  
Presidente

013-988820078

esporte

Realizada no último sábado (14), 
a Festa do Frango aconteceu na Vila 
São José e reuniu milhares de pes-

soas. Em um clima de paz, a festa 
teve comes e bebes dos mais varia-
dos e shows com Layandra Victo-
ria, Alessandro Maia, Latitude 10, 
Samba Brother e Will di Camargo. 
A Sociedade de Melhoramentos 
da Vila São José e o Moita Show 
agradecem a todos que compare-
ceram, e ao apoio da Prefeitura e 
de todos os patrocinadores.

Festa do 
Frango

Curso fala sobre 
manipulação de alimentos

A receita foi seguida à 
risca, nas o bolo não cres-
ceu. Logo vem o veredic-
to: a culpa é do fermento! 
Na verdade, o responsável 
pelo bolo batumado é o 
próprio confeiteiro, que ig-
norou as instruções no ró-
tulo do produto e guardou 
o frasco na porta da gela-
deira. “Muitos produtos 
devem ser mantidos em 
locais frescos e secos após 
abertos. Mas a geladeira é 
um local úmido, o que afe-
ta o fermento químico, por 
exemplo”, Este foi um dos 
exemplos da nutricionista 
Carolina Ribeiro, durante 
o curso Boas Práticas na 
Manipulação de Alimen-

SAÚDE

tos, oferecido pela Secreta-
ria de Saúde, nesta quinta-
-feira (19).

Na platéia, funcionários 
e proprietários de açou-
gues, padarias, bares, res-
taurantes, supermercados, 
cafés e ambulantes. A exi-
gência do curso faz parte 
do regulamento técnico 
elaborado pelo Centro de 
Vigilância Sanitária 

O próximo curso deve 
ocorrer nos dias 27 e 28 de 
julho. As inscrições, gra-
tuitas, serão abertas um 
mês antes, na Rua Manoel 
Jorge, 267, 2º andar, Cen-
tro. Outras informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone (13) 3362-0935.
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VENDE
Apartamento novo 02 dorms, 
1 vaga. Prédio com elevador, 
próx. a comércios, hospitais, 
escolas e etc. Entrada: 20% 
restante financiamento
R$ 221.000,00
Apartamento na Vila Nova 
2 dormitórioss, s/garagem - 
Térreo. Ótimo estado, aceita 
financ. FGTS, CC.
R$ 180.000,00

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

Casqueiro 3363-2209
   Vila Nova 3361-8686

    Säo Vicente 3221-5910

Apartamento novo 2 dormitó-
rios. Minha Casa Minha Vida úl-
timas unidades. R$ 190.000,00
Apartamento no Casqueiro 2 
dormitórios, em construção. 
Entrada: 19 mil + parcelas men-
sais que cabem em seu bolso. 
R$ 200.000,00
Apartamento novo no Cas-
queiro, 2 dormitórios. grande, 
1 vaga. aceita financiamento, 
FGTS, CC. R$ 240.000,00

Contato:
7820-4982/ 7806-2562

VENDA
V.VERDE- SOBREP ALTA E BAIXA - 2 
DORM. C/SUITE, 1 VAGA ACEITA 
FINANC 195 MIL
V.NOVA-SOBREP AP. 2 DORM 90M² 
TÉRREO, ACEITA FINANCIAMENTO 
215 MIL
V.NOVA-SOBREP AP. 2 DORM 79 M² 
1º AND, ACEITA FINANCIAMENTO 
210 MIL
CASQUEIRO - SOBREPOSTA ALTA 3 
DORM, SUITE, ACEITA FINANC 290 
MIL
31 MARÇO - CASA 2 DORM, ACEITA 
FINANCIAMENTO 250 MIL

3361-4894 / 3372-7409 
Rua Armando Sales de Oliveira, 

371 - Centro - Cubatão
almeidasimoveis.com.br

CRECI 57407

COSTA SILVA - CASA 4 DORM, PIS-
CINA , CHURRASQ ACEITA FINANC 
300 MIL 
GUARUJÁ - SOBRADOS GEMINADOS 
55M², 2 DORM MINHA CASA MINHA 
VIDA  175 MIL

LOCAÇÃO
J.CASQ. APART 02 DORM COM 
GARAGEM  R$ 980,00 ACEITA PRO-
POSTA.
V.NOVA APTO 2 DORM, GARAG 
SUFIC, PACOTE R$ 900,00
C.SILVA - CASA - 1 QUARTO , SALA 
COZ WC R$ 700,00

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 3 dormitó-
rios no Jardim Casqueiro 
R$ 1.203,00  pacote

Apartamento Semi Mo-
biliado Jardim Casqueiro 
com closet e hidromassa-
gem - R$ 1.503,00 pacote

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 mais encargos

M
O
I
T
A

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

autovidroscristal@hotmail.com.br

3361-5312
id: 45*2*171254
Especializada 
em concertos 
e colocação de 
Máquinas 
De vidros elétri-
cos e manual

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

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

•6 kit nets • 2 quartos sala e cozinha 
 Área de lazer com 80 m2 para o prédio. 

De esquina na Martins Fontes c/ Nossa Senhora da Lapa. 
Aluguel parcial ou individual. Mobiliado para empresa. 
Opicional. Ideal para empresas ou família!!!

Direto com o dono 
R$ 600 cada 
Tel: 3321-8985 / 982226777

ALUGUEL BARATO

ANUNCIE

AQUI
3361-5212
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Conhecido dentista 
da cidade, o Dr João 
Batista de Souza Neves 
aumentou as estatísti-
cas, como vítima de 
furto na cidade esta se-
mana.

Por volta do meio dia 
desta quinta-feira, 19, 

Levaram receituário assinado do Dr.
o dentista foi à padar-
ia, que � ca ao lado de 
seu estabelecimento, 
na avenida Joaquim 
Miguel Couto, altura 
do antigo Clube Gui-
marães.

Mas o que chama a 
atenção, é que o larápio 

não levou objetos de 
valor material. Mais do 
que isso: levou um re-
ceituário com algumas 
folhas carimbadas. O 
dentista registrou o caso 
no 1 DP de Cubatão e 
aguarda o andamento 
das investigações.

Maria Antônia Alves 
funcionária do hos-
pital Ana Costa de 
Cubatão precisa de 
doação de qualquer 
tipo sanguineo. 
Quem puder ajudar, 
comparecer ao Hos-
pital Ana Costa de 
Santos das 08:00 as 
14 horas. 
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EVERALDO FERREIRA e REGIMARA FELIX. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, RG n.º 2001001137837 - SSP/SP, CPF n.º 88901696487, com 41 anos de ida-
de, natural de ATALAIA - AL (Rio Largo-AL  Livro nº 77, fl s. nº 156, Termo nº 70083), nascido no dia 
vinte e dois de maio de mil novecentos e setenta e quatro (22/5/1974), residente na Rua Roberto 
Mário Santi ni, 346, Bloco F2, apt. 105, Bolsão 09, Cubatão - SP, fi lho de PETRUCIO FERREIRA, faleci-
do há 30 anos e de SEVERINA CÂNDIDO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos 
de idade, residente em RIO LARGO - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
aux. de limpeza, RG n.º 300067914 - SSP/SP, CPF n.º 31724041886, com 39 anos de idade, natural 
de IBIRAÇU - ES (Ibiraçu-ES  Livro nº 40, fl s. nº 32, Termo nº 2113), nascida no dia trinta e um de 
março de mil novecentos e setenta e sete (31/3/1977), residente na Rua Roberto Mário Santi ni, 346, 
Bloco F2, apt. 105, Bolsão 09, Cubatão - SP, fi lha de INÊZ FELIX, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO e MARILENE CELESTINO DA SILVA E SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 225465929 - SSP/SP, CPF n.º 
07021034890, com 53 anos de idade, natural de BARBALHA - CE (Barbalha-CE  Livro nº 35, fl s. nº 76, 
Termo nº 16287), nascido no dia quatro de dezembro de mil novecentos e sessenta e dois (4/12/1962), 
residente na Rua Caminho São Marcos, 764, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ANTONIO 
DO NASCIMENTO, falecido há 10 anos e de ANTÔNIA MARIA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em JUAZEIRO DO NORTE - CE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 202379000 - SSP/SP, CPF n.º 46200550423, com 49 
anos de idade, natural de GUAIRAÇÁ - PR, nascida no dia vinte e oito de novembro de mil novecen-
tos e sessenta e seis (28/11/1966), residente na Rua Caminho São Marcos, 764, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de JOÃO CELESTINO DA SILVA, falecido há 31 anos e de MARIA LAURA DA CONCEI-
ÇÃO, falecida há 47 anos. Viúva de Moisés Fernando da Silva, falecido aos 27/07/1985, no livro C-15, 
fl s.174, N°16546, no 5º Distrito de Recife-PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSE MILTON DOS SANTOS e JANE FERREIRA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, RG n.º 368082155 - SSP/SP, CPF n.º 27726721820, com 
41 anos de idade, natural de SIRIRI - SE (Siriri - SE  Livro nº 19, fl s. nº 291, Termo nº 793), nascido 
no dia cinco de maio de mil novecentos e setenta e cinco (5/5/1975), residente na Rua São Manoel, 
129, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MARIA AMELIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 525226448 - SSP/SP, CPF n.º 00167435639, com 46 anos de 
idade, natural de IPATINGA - MG (Barra Alegre, Ipati nga-MG), nascida no dia vinte e quatro de maio 
de mil novecentos e sessenta e nove (24/5/1969), residente na Rua São Manoel, 129, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de JUVAM FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CÂNDIDA DE SOUZA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Cáiser Antônio 
Cunha dos Reis, conforme sentença datada de 18/08/2005, poferida pelo Juiz de Direito da Comarca 
de Ipati nga-MG, nos autos de nº31305174811-6. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DANIEL GILENO DE CERQUEIRA e MARIA APARECIDA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, segurança, RG n.º 17603361 - SSP/SP, CPF n.º 06533381806, com 51 
anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - Ermelino Matarazzo  Livro nº 8, fl s. nº 113, Termo nº 
8051), nascido no dia treze de setembro de mil novecentos e sessenta e quatro (13/9/1964), residente na 
Rua Caminho São Manoel, 61, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de DANIEL RODRIGUES DE CERQUEIRA, 
falecido há 30 anos e de MARIA PASTORA DE CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vende-
dora, RG n.º 246814433 - SSP/SP, CPF n.º 12143784805, com 49 anos de idade, natural de BRAÚNAS - MG 
(Braunas-MG  Livro nº 17, fl s. nº 110, Termo nº 12252), nascida no dia primeiro de março de mil novecen-
tos e sessenta e sete (1/3/1967), residente na Rua Caminho São Manoel, 61, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, fi lha de JUVAM FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA CANDIDA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: TIAGO FERREIRA MOREIRA e ADRIANA AMORIM DIAS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico eletricista, RG n.º 40299996 - SSP/SP, CPF n.º 
22613199830, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cartório de Registro Civil de Cuba-
tão  Livro nº 102, fl s. nº 155, Termo nº 22851), nascido no dia sete de junho de mil novecentos e 
oitenta e quatro (7/6/1984), residente na Rua Manoel Grilo, 64, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de 
FRANCISCO JANUARIO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de FRANCISCA FERREIRA MOREIRA, falecida há 21 anos . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar telemarketi ng, RG n.º 460147559 - SSP/SP, 
CPF n.º 38642852836, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cartório de Registro Civil de 
Cubatão  Livro nº 129, fl s. nº 201, Termo nº 33639), nascida no dia dezenove de julho de mil no-
vecentos e oitenta e oito (19/7/1988), residente na Rua Manoel Grilo, 64, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lha de LEVIR DIAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de NILENE AMORIM DIAS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 51 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: OLIVER VIEIRA DA SILVA e ANDREA ALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 33877323 - SSP/SP, CPF n.º 21953995896, com 34 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 79, fl s. nº 368, Termo nº 13908), nascido no dia vinte e 
sete de maio de mil novecentos e oitenta e um (27/5/1981), residente na Rua Nossa Senhora de Fáti ma, 
299, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de MOACIR VIEIRA DA SILVA, falecido há 4 anos e de SONIA MARIA 
VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 29408074 - SSP/SP, CPF 
n.º 30058702865, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 82, fl s. nº 120, Termo 
nº 14854), nascida no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e um (1/9/1981), residen-
te na Rua Nossa Senhora de Fáti ma, 299, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de CONSTANTINO SEBASTIÃO 
DA SILVA, falecido há 16 anos e de ANTONIA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pensionista, 
com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ ANDRÉ RAMOS DE ALMEIDA e ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 35576533 - SSP/SP, CPF n.º 
86195352420, com 41 anos de idade, natural de CARPINA - PE (Carpina-PE  Livro nº 05, fl s. nº 284, 
Termo nº 4887), nascido no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(29/11/1974), residente na Rua Cubatão, 105, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ SEVERINO 
AMORIM DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residen-
te em RECIFE - PE e de MARIA JOSÉ RAMOS DE ALMEIDA, falecida há 1 mês . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 608774911 - SSP/SP, CPF n.º 06585783409, com 
36 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Casinhas, Surubim-PE  Livro nº 04, fl s. nº 119, Termo 
nº 4995), nascida no dia cinco de agosto de mil novecentos e setenta e nove (5/8/1979), residen-
te na Rua Cubatão, 105, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO JOAQUIM GOMES DE OLI-
VEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 73 anos de idade, residente em SURUBIM - PE 
e de SEVERINA FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos 
de idade, residente em SURUBIM - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: JOSÉ ANTONIO PINTO CARNEIRO e MARCELE GONÇALVES DA CRUZ. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 23465471 - SSP/SP, CPF n.º 27463964833, 
com 37 anos de idade, natural de TUBARÃO - SC, nascido no dia onze de outubro de mil novecentos 
e setenta e oito (11/10/1978), residente na Roberto Mário Santi ni, 345, Bloco 1 apt 04, Jardim Real, 
Cubatão - SP, fi lho de REINALDO DOMINGOS CARNEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ONEIDE PINTO CARNEIRO, do lar, com 53 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
443966916 - SSP/SP, CPF n.º 31668705800, com 32 anos de idade, natural de GUARULHOS - SP, nascida 
no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta e três (17/5/1983), residente na Rua Roberto Ma-
rio Santi ni, 345, Bloco 1 apt 04, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ GOMES DA CRUZ, de nacionali-
dade brasileira, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE GONÇALVES DA CRUZ, 
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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS e MICHELE SANTOS LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 460155489 - SSP/SP, CPF n.º 37706784860, com 
27 anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascido no dia dezenove de abril de mil novecentos e 
oitenta e nove (19/4/1989), residente na Rua Caminho Monte Serrat, 107, Vila dos Pescadores, Cuba-
tão - SP, fi lho de JOSÉ  RUFINO DOS SANTOS SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SEVERINA LOURENÇO DA SILVA SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485995980 - SSP/SP, CPF n.º 40681081880, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cartório de Registro Civil de Cubatão  Livro nº 139, fl s. 
nº 143, Termo nº 37561), nascida no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa (3/2/1990), 
residente na Rua Caminho Monte Serrat, 107, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de VAL-
DIR QUEIROZ DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ROSA DA CONCEIÇÃO SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: CLAYTON HERBE RODRIGUES DE ARAUJO e EVANY BORGES GUIMARÃES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mantenedor, RG n.º 365009714 - SSP/SP, CPF 
n.º 87912678468, com 45 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Recife-PE, 8º Zona Afogados  Livro 
nº 15, fl s. nº 126, Termo nº 17858), nascido no dia dez de março de mil novecentos e setenta e um 
(10/3/1971), residente na Rua Padre Antônio, 222, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de CICERO 
RODRIGUES DE ARAUJO, falecido há 30 anos e de BERNADETE SOUZA DE ARAUJO, falecida há 7 meses 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 58437690X - SSP/SP, CPF 
n.º 90654633487, com 41 anos de idade, natural de RECIFE - PE, nascida no dia cinco de janeiro de mil 
novecentos e setenta e cinco (5/1/1975), residente na Rua Padre Antônio, 222, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
80 anos de idade, residente em RECIFE - PE e de MARIA DA PAZ BORGES, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 70 anos de idade, residente em RECIFE - PE. Divorciada de Gilson Miguel de Bar-
ros, conforme sentença datada de 11/10/2004, proferida pelo Juiz de Direito da 9ª VFRC da Comar-
ca de Recife-PE, nos autos de nº03/019279-0.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: MÁRIO ALVES DE SOUSA FILHO e AMANDA SILVA DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 333723272 - SSP/SP, CPF 
n.º 82922217353, com 36 anos de idade, natural de PARNAÍBA - PI (Terezina-PI  Livro nº 47, fl s. 
nº 290, Termo nº 79946), nascido no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e setenta e nove 
(22/5/1979), residente na Rua Arthur Bernardes, 800, fundos, Parque Fernando Jorje, Cuba-
tão - SP, fi lho de MÁRIO ALVES DE SOUSA, falecido há 20 anos e de MARIA ROSA PEREIRA DA SIL-
VA SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 83 anos de idade, residente em TERESINA - PI . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 439226028 - SSP/SP, 
CPF n.º 32373756838, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 98, fl s. nº 
323, Termo nº 21425), nascida no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e três 
(28/11/1983), residente na Rua Arthur Bernardes, 800, fundos, Parque Fernando Jorje, Cubatão - SP, 
fi lha de RICARDO LUIS LINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de ROSA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FABIO MOREIRA VIEIRA e DEUSLÉIA PEREIRA DAMACENA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, frenti sta, RG n.º 33372778 - SSP/SP, CPF n.º 21324608846, com 35 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 72, fl s. nº 205, Termo nº 10959), nascido 
no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta (17/5/1980), residente na Rua Marechal Costa e 
Silva, 509, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de ROSALVO VIEIRA, falecido há 18 anos e de MAR-
LENE MOREIRA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 342495902 
- SSP/SP, CPF n.º 37391361895, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
133, fl s. nº 393, Termo nº 35423), nascida no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e nove 
(30/3/1989), residente na Rua Marechal Costa e Silva, 509, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de 
DIORGENES SILVA DAMACENA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 51 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de FLORACI PEREIRA DAMACENA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANDERSON  SÃO PEDRO SALES e LILIANE CARDOSO DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 605134480 - SSP/SP, CPF 
n.º 06324923509, com 23 anos de idade, natural de ARACAJU - SE (Santa Luzia do Itanhi-SE  Livro 
nº 12, fl s. nº 188V, Termo nº 11917), nascido no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e três (23/2/1993), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, Bloco 2 apt 25, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, fi lho de JOANDERSON DE JESUS SALES, de nacionalidade brasileira, pintor, com 
46 anos de idade, residente em ARACAJU - SE e de MARIA JOSÉ DIAS SÃO PEDRO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em ARACAJU - SE . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, RG n.º 599150609 - SSP/SP, CPF n.º 06151479505, com 19 anos de 
idade, natural de ESTÂNCIA - SE (Santa Luzia do Itanhi-SE  Livro nº 14, fl s. nº 205, Termo nº 14383), 
nascida no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (23/12/1996), residente 
na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, Bloco 2 apt 25, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ FER-
NANDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 50 anos de idade, residente em 
ESTÂNCIA - SE e de CLEMILDES CARDOSO FONTES DIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 
anos de idade, residente em ESTÂNCIA - SE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: RENIVALDO DA SILVA DIAS e EDILENE BARBOSA PEREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 334338037 - SSP/SP, CPF n.º 29525255875, com 35 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de abril de mil novecentos e oitenta e um 
(11/4/1981), residente na Rua das Rosas, 291, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de APOLINÁRIO ANTONIO 
DIAS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
IRACI OLIVIA DA SILVA DIAS, falecida há 5 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, vigilante, RG n.º 334338037 - SSP/SP, CPF n.º 29525255875, com 42 anos de idade, natural 
de JOÃO ALFREDO - PE (João Alfredo-PE  Livro nº 41, fl s. nº 03, Termo nº 22717), nascida no dia vinte 
e cinco de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (25/2/1974), residente na Rua das Rosas, 
291, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ BARBOSA PEREIRA, falecido há 41 anos e de JOSEFA RAI-
MUNDA DA CONCEIÇÃO, falecida há 18 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: IVANESSO MENDES DE MELO e AMANDA  PAULINO DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, isolador, RG n.º 465855210 - SSP/SP, CPF n.º 
45378007801, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cartório de Registro Civil de Cubatão  
Livro nº 176, fl s. nº 268, Termo nº 52412), nascido no dia trinta e um de maio de mil novecentos e 
noventa e seis (31/5/1996), residente na Rua Vereador Josafá Balbino dos Santos, 172, Bolsão 9, Cuba-
tão - SP, fi lho de IVANEIZ MENDES DE MELO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 37 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tec.de 
eletronica, RG n.º 424082123 - SSP/SP, com 22 anos de idade, natural de PILAR - AL (Cartório de Re-
gistro Civil de Cubatão  Livro nº 179, fl s. nº 22, Termo nº 53360), nascida no dia nove de março de 
mil novecentos e noventa e quatro (9/3/1994), residente na Rua Vereador Josafa Balbino dos Santos, 
172, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de LEDA MARIA PAULINO DOS SANTOS, funcionária pública, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: JURANDIR SANTOS DA CRUZ e CRISTIANE SILVA DE BARROS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de planejamento, RG n.º 608086058 - SSP/SP, CPF n.º 
95732055568, com 38 anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Madre de Deus- BA  Livro nº 20, fl s. 
nº 184, Termo nº 13864), nascido no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito 
(28/2/1978), residente na Rua das Mangueiras, 325, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO 
DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de VALDELICE MARIA DOS SANTOS, falecida há 8 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, tec. de enfermagem, RG n.º 0576440639 - SSP/SP, CPF n.º 89558596515, com 38 anos 
de idade, natural de SALVADOR - BA (Salvador-BA  Livro nº 32, fl s. nº 105, Termo nº 7485), nasci-
da no dia dezessete de outubro de mil novecentos e setenta e sete (17/10/1977), residente na Rua 
das Mangueiras, 325, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de ENEIAS MESQUITA DE BARROS, falecido há 
2 anos e de MARIA DE LOURDES SILVA DE BARROS, de nacionalidade brasileira, balconista, com 61 
anos de idade, residente em SALVADOR - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSÉ ROBERTO DO PRADO NUNES e JUCIARA DE MALTA XAVIER PINHEIRO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 345091310 - SSP/SP, CPF n.º 
30422219894, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de setembro 
de mil novecentos e oitenta e um (23/9/1981), residente na Rua Antonio Lemos, 201, Casa 03, Vila 
Paulista, Cubatão - SP, fi lho de JOSE OSMARIO NUNES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de OFELIA DIAS DO PRADO NUNES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 470003613 - SSP/SP, com 27 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (São Vicente - SP  Livro nº 185, fl s. nº 064, Termo nº 135980), nascida no dia qua-
torze de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (14/11/1988), residente na Rua Antonio Le-
mos, 201, Casa 03, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de NILTON PINHEIRO, falecido há 13 anos e de 
EDNA DE MALTA XAVIER, falecida há 12 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EMERSON DA SILVA SANTOS e KELLY CRISTINA DE ALMEIDA DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 489783831 - SSP/SP, CPF n.º 41219594857, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 157, fl s. nº 278, Termo nº 44860), 
nascido no dia quinze de março de mil novecentos e noventa e três (15/3/1993), residente na Rua Dez, 
201, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ORLANDO SANTOS, de nacionalidade brasileira, caldereiro, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 459145769 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 177, fl s. nº 354, Termo nº 52896), nascida no dia oito de agosto de mil novecentos 
e noventa e seis (8/8/1996), residente na Rua Dez, 201, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de RONALDO SEBAS-
TIÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 39 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de GENICLEIDE FERNANDES DE ALMEIDA, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

casamento comunitário

Noivos se preparam 
para a grande festa 

A 8ª edição do Casa-
mento Comunitário de 
Cubatão, que será reali-
zada no próximo dia 11 
de junho, teve sua etapa 
de preparação. Dezenas 
de casais participaram 
de um curso para noi-
vos, realizado no último 
sábado (14), no Bloco 
Cultural.  Eles ouviram 
palestras e entenderam 

melhor a importância de 
se ofi cializar a união.

O preparatório de 
noivos é realizado pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade, e sua presidente, 
Darci Chumbo de Men-
donça explicou que é 
com muita satisfação que 
organiza, pois ali, é pos-
sível explicar aos casais, 
que com o casamento, 

além de terem uma segu-
rança emocional, ainda 
fi cam segurados perante 
a lei.

 E para esclarecer as 
questões jurídicas, esti-
veram presentes o ofi cial 
do Cartório de Registro 
Civil de Cubatão, Fá-
bio Capraro, e a advo-
gada Rosilda Mesquita. 
Eles falaram de questões 

como o regime em que 
se escolhe casar, a dife-
rença entre separação e 
divórcio, a mudança do 
sobrenome das mulheres 
e especialmente que um 
contrato de união estável 
não é uma prova plena 
de união do casal, como 
a ofi cialização do casa-
mento.

 As explicações não se 
restringiram apenas no 
que diz respeito à legisla-
ção. A enfermeira Maria 
Ilídia Santos do Carmo, 
da UBS Vila Nova, falou 
sobre doenças sexual-
mente transmissíveis 
(DSTs), preservativos, 
gravidez e sobre outros 
temas que dizem respei-
to à saúde de um casal e 
também dos fi lhos.

 E como um casamen-
to não sobrevive apenas 
de saúde física, também 

estiveram presentes Ma-
ria Alice da Silva e José 
Carlos Pereira da Silva, 
que são casados há 26 
anos e responsáveis pela 
Pastoral dos Noivos da 
Igreja Católica São Fran-
cisco de Assis. Eles fala-

ram da importância de se 
manter a saúde do casa-
mento em dia, e que com 
a ajuda de Deus, tudo 
fi ca mais fácil, e por isso 
é importante ofi cializar a 
união, mas também sa-
cramentar na igreja.

O o� cial do Cartório Civil, Fábio Capraro falou aos 
casais sobre a legislação da união civil

Aderbau Gama
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EVERALDO FERREIRA e REGIMARA FELIX. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, RG n.º 2001001137837 - SSP/SP, CPF n.º 88901696487, com 41 anos de ida-
de, natural de ATALAIA - AL (Rio Largo-AL  Livro nº 77, fl s. nº 156, Termo nº 70083), nascido no dia 
vinte e dois de maio de mil novecentos e setenta e quatro (22/5/1974), residente na Rua Roberto 
Mário Santi ni, 346, Bloco F2, apt. 105, Bolsão 09, Cubatão - SP, fi lho de PETRUCIO FERREIRA, faleci-
do há 30 anos e de SEVERINA CÂNDIDO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos 
de idade, residente em RIO LARGO - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
aux. de limpeza, RG n.º 300067914 - SSP/SP, CPF n.º 31724041886, com 39 anos de idade, natural 
de IBIRAÇU - ES (Ibiraçu-ES  Livro nº 40, fl s. nº 32, Termo nº 2113), nascida no dia trinta e um de 
março de mil novecentos e setenta e sete (31/3/1977), residente na Rua Roberto Mário Santi ni, 346, 
Bloco F2, apt. 105, Bolsão 09, Cubatão - SP, fi lha de INÊZ FELIX, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO e MARILENE CELESTINO DA SILVA E SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 225465929 - SSP/SP, CPF n.º 
07021034890, com 53 anos de idade, natural de BARBALHA - CE (Barbalha-CE  Livro nº 35, fl s. nº 76, 
Termo nº 16287), nascido no dia quatro de dezembro de mil novecentos e sessenta e dois (4/12/1962), 
residente na Rua Caminho São Marcos, 764, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ANTONIO 
DO NASCIMENTO, falecido há 10 anos e de ANTÔNIA MARIA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em JUAZEIRO DO NORTE - CE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 202379000 - SSP/SP, CPF n.º 46200550423, com 49 
anos de idade, natural de GUAIRAÇÁ - PR, nascida no dia vinte e oito de novembro de mil novecen-
tos e sessenta e seis (28/11/1966), residente na Rua Caminho São Marcos, 764, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de JOÃO CELESTINO DA SILVA, falecido há 31 anos e de MARIA LAURA DA CONCEI-
ÇÃO, falecida há 47 anos. Viúva de Moisés Fernando da Silva, falecido aos 27/07/1985, no livro C-15, 
fl s.174, N°16546, no 5º Distrito de Recife-PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSE MILTON DOS SANTOS e JANE FERREIRA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, RG n.º 368082155 - SSP/SP, CPF n.º 27726721820, com 
41 anos de idade, natural de SIRIRI - SE (Siriri - SE  Livro nº 19, fl s. nº 291, Termo nº 793), nascido 
no dia cinco de maio de mil novecentos e setenta e cinco (5/5/1975), residente na Rua São Manoel, 
129, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MARIA AMELIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 525226448 - SSP/SP, CPF n.º 00167435639, com 46 anos de 
idade, natural de IPATINGA - MG (Barra Alegre, Ipati nga-MG), nascida no dia vinte e quatro de maio 
de mil novecentos e sessenta e nove (24/5/1969), residente na Rua São Manoel, 129, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de JUVAM FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CÂNDIDA DE SOUZA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Cáiser Antônio 
Cunha dos Reis, conforme sentença datada de 18/08/2005, poferida pelo Juiz de Direito da Comarca 
de Ipati nga-MG, nos autos de nº31305174811-6. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DANIEL GILENO DE CERQUEIRA e MARIA APARECIDA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, segurança, RG n.º 17603361 - SSP/SP, CPF n.º 06533381806, com 51 
anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - Ermelino Matarazzo  Livro nº 8, fl s. nº 113, Termo nº 
8051), nascido no dia treze de setembro de mil novecentos e sessenta e quatro (13/9/1964), residente na 
Rua Caminho São Manoel, 61, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de DANIEL RODRIGUES DE CERQUEIRA, 
falecido há 30 anos e de MARIA PASTORA DE CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vende-
dora, RG n.º 246814433 - SSP/SP, CPF n.º 12143784805, com 49 anos de idade, natural de BRAÚNAS - MG 
(Braunas-MG  Livro nº 17, fl s. nº 110, Termo nº 12252), nascida no dia primeiro de março de mil novecen-
tos e sessenta e sete (1/3/1967), residente na Rua Caminho São Manoel, 61, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, fi lha de JUVAM FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA CANDIDA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: TIAGO FERREIRA MOREIRA e ADRIANA AMORIM DIAS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico eletricista, RG n.º 40299996 - SSP/SP, CPF n.º 
22613199830, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cartório de Registro Civil de Cuba-
tão  Livro nº 102, fl s. nº 155, Termo nº 22851), nascido no dia sete de junho de mil novecentos e 
oitenta e quatro (7/6/1984), residente na Rua Manoel Grilo, 64, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de 
FRANCISCO JANUARIO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de FRANCISCA FERREIRA MOREIRA, falecida há 21 anos . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar telemarketi ng, RG n.º 460147559 - SSP/SP, 
CPF n.º 38642852836, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cartório de Registro Civil de 
Cubatão  Livro nº 129, fl s. nº 201, Termo nº 33639), nascida no dia dezenove de julho de mil no-
vecentos e oitenta e oito (19/7/1988), residente na Rua Manoel Grilo, 64, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lha de LEVIR DIAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de NILENE AMORIM DIAS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 51 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: OLIVER VIEIRA DA SILVA e ANDREA ALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 33877323 - SSP/SP, CPF n.º 21953995896, com 34 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 79, fl s. nº 368, Termo nº 13908), nascido no dia vinte e 
sete de maio de mil novecentos e oitenta e um (27/5/1981), residente na Rua Nossa Senhora de Fáti ma, 
299, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de MOACIR VIEIRA DA SILVA, falecido há 4 anos e de SONIA MARIA 
VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 29408074 - SSP/SP, CPF 
n.º 30058702865, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 82, fl s. nº 120, Termo 
nº 14854), nascida no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e um (1/9/1981), residen-
te na Rua Nossa Senhora de Fáti ma, 299, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de CONSTANTINO SEBASTIÃO 
DA SILVA, falecido há 16 anos e de ANTONIA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pensionista, 
com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ ANDRÉ RAMOS DE ALMEIDA e ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 35576533 - SSP/SP, CPF n.º 
86195352420, com 41 anos de idade, natural de CARPINA - PE (Carpina-PE  Livro nº 05, fl s. nº 284, 
Termo nº 4887), nascido no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(29/11/1974), residente na Rua Cubatão, 105, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ SEVERINO 
AMORIM DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residen-
te em RECIFE - PE e de MARIA JOSÉ RAMOS DE ALMEIDA, falecida há 1 mês . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 608774911 - SSP/SP, CPF n.º 06585783409, com 
36 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Casinhas, Surubim-PE  Livro nº 04, fl s. nº 119, Termo 
nº 4995), nascida no dia cinco de agosto de mil novecentos e setenta e nove (5/8/1979), residen-
te na Rua Cubatão, 105, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO JOAQUIM GOMES DE OLI-
VEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 73 anos de idade, residente em SURUBIM - PE 
e de SEVERINA FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos 
de idade, residente em SURUBIM - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: JOSÉ ANTONIO PINTO CARNEIRO e MARCELE GONÇALVES DA CRUZ. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 23465471 - SSP/SP, CPF n.º 27463964833, 
com 37 anos de idade, natural de TUBARÃO - SC, nascido no dia onze de outubro de mil novecentos 
e setenta e oito (11/10/1978), residente na Roberto Mário Santi ni, 345, Bloco 1 apt 04, Jardim Real, 
Cubatão - SP, fi lho de REINALDO DOMINGOS CARNEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ONEIDE PINTO CARNEIRO, do lar, com 53 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
443966916 - SSP/SP, CPF n.º 31668705800, com 32 anos de idade, natural de GUARULHOS - SP, nascida 
no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta e três (17/5/1983), residente na Rua Roberto Ma-
rio Santi ni, 345, Bloco 1 apt 04, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ GOMES DA CRUZ, de nacionali-
dade brasileira, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE GONÇALVES DA CRUZ, 
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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS e MICHELE SANTOS LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 460155489 - SSP/SP, CPF n.º 37706784860, com 
27 anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascido no dia dezenove de abril de mil novecentos e 
oitenta e nove (19/4/1989), residente na Rua Caminho Monte Serrat, 107, Vila dos Pescadores, Cuba-
tão - SP, fi lho de JOSÉ  RUFINO DOS SANTOS SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SEVERINA LOURENÇO DA SILVA SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485995980 - SSP/SP, CPF n.º 40681081880, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cartório de Registro Civil de Cubatão  Livro nº 139, fl s. 
nº 143, Termo nº 37561), nascida no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa (3/2/1990), 
residente na Rua Caminho Monte Serrat, 107, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de VAL-
DIR QUEIROZ DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ROSA DA CONCEIÇÃO SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: CLAYTON HERBE RODRIGUES DE ARAUJO e EVANY BORGES GUIMARÃES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mantenedor, RG n.º 365009714 - SSP/SP, CPF 
n.º 87912678468, com 45 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Recife-PE, 8º Zona Afogados  Livro 
nº 15, fl s. nº 126, Termo nº 17858), nascido no dia dez de março de mil novecentos e setenta e um 
(10/3/1971), residente na Rua Padre Antônio, 222, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de CICERO 
RODRIGUES DE ARAUJO, falecido há 30 anos e de BERNADETE SOUZA DE ARAUJO, falecida há 7 meses 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 58437690X - SSP/SP, CPF 
n.º 90654633487, com 41 anos de idade, natural de RECIFE - PE, nascida no dia cinco de janeiro de mil 
novecentos e setenta e cinco (5/1/1975), residente na Rua Padre Antônio, 222, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
80 anos de idade, residente em RECIFE - PE e de MARIA DA PAZ BORGES, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 70 anos de idade, residente em RECIFE - PE. Divorciada de Gilson Miguel de Bar-
ros, conforme sentença datada de 11/10/2004, proferida pelo Juiz de Direito da 9ª VFRC da Comar-
ca de Recife-PE, nos autos de nº03/019279-0.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: MÁRIO ALVES DE SOUSA FILHO e AMANDA SILVA DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 333723272 - SSP/SP, CPF 
n.º 82922217353, com 36 anos de idade, natural de PARNAÍBA - PI (Terezina-PI  Livro nº 47, fl s. 
nº 290, Termo nº 79946), nascido no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e setenta e nove 
(22/5/1979), residente na Rua Arthur Bernardes, 800, fundos, Parque Fernando Jorje, Cuba-
tão - SP, fi lho de MÁRIO ALVES DE SOUSA, falecido há 20 anos e de MARIA ROSA PEREIRA DA SIL-
VA SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 83 anos de idade, residente em TERESINA - PI . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 439226028 - SSP/SP, 
CPF n.º 32373756838, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 98, fl s. nº 
323, Termo nº 21425), nascida no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e três 
(28/11/1983), residente na Rua Arthur Bernardes, 800, fundos, Parque Fernando Jorje, Cubatão - SP, 
fi lha de RICARDO LUIS LINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de ROSA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FABIO MOREIRA VIEIRA e DEUSLÉIA PEREIRA DAMACENA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, frenti sta, RG n.º 33372778 - SSP/SP, CPF n.º 21324608846, com 35 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 72, fl s. nº 205, Termo nº 10959), nascido 
no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta (17/5/1980), residente na Rua Marechal Costa e 
Silva, 509, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de ROSALVO VIEIRA, falecido há 18 anos e de MAR-
LENE MOREIRA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 342495902 
- SSP/SP, CPF n.º 37391361895, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
133, fl s. nº 393, Termo nº 35423), nascida no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e nove 
(30/3/1989), residente na Rua Marechal Costa e Silva, 509, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de 
DIORGENES SILVA DAMACENA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 51 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de FLORACI PEREIRA DAMACENA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANDERSON  SÃO PEDRO SALES e LILIANE CARDOSO DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 605134480 - SSP/SP, CPF 
n.º 06324923509, com 23 anos de idade, natural de ARACAJU - SE (Santa Luzia do Itanhi-SE  Livro 
nº 12, fl s. nº 188V, Termo nº 11917), nascido no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e três (23/2/1993), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, Bloco 2 apt 25, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, fi lho de JOANDERSON DE JESUS SALES, de nacionalidade brasileira, pintor, com 
46 anos de idade, residente em ARACAJU - SE e de MARIA JOSÉ DIAS SÃO PEDRO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em ARACAJU - SE . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, RG n.º 599150609 - SSP/SP, CPF n.º 06151479505, com 19 anos de 
idade, natural de ESTÂNCIA - SE (Santa Luzia do Itanhi-SE  Livro nº 14, fl s. nº 205, Termo nº 14383), 
nascida no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (23/12/1996), residente 
na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, Bloco 2 apt 25, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ FER-
NANDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 50 anos de idade, residente em 
ESTÂNCIA - SE e de CLEMILDES CARDOSO FONTES DIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 
anos de idade, residente em ESTÂNCIA - SE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: RENIVALDO DA SILVA DIAS e EDILENE BARBOSA PEREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 334338037 - SSP/SP, CPF n.º 29525255875, com 35 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de abril de mil novecentos e oitenta e um 
(11/4/1981), residente na Rua das Rosas, 291, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de APOLINÁRIO ANTONIO 
DIAS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
IRACI OLIVIA DA SILVA DIAS, falecida há 5 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, vigilante, RG n.º 334338037 - SSP/SP, CPF n.º 29525255875, com 42 anos de idade, natural 
de JOÃO ALFREDO - PE (João Alfredo-PE  Livro nº 41, fl s. nº 03, Termo nº 22717), nascida no dia vinte 
e cinco de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (25/2/1974), residente na Rua das Rosas, 
291, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ BARBOSA PEREIRA, falecido há 41 anos e de JOSEFA RAI-
MUNDA DA CONCEIÇÃO, falecida há 18 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: IVANESSO MENDES DE MELO e AMANDA  PAULINO DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, isolador, RG n.º 465855210 - SSP/SP, CPF n.º 
45378007801, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cartório de Registro Civil de Cubatão  
Livro nº 176, fl s. nº 268, Termo nº 52412), nascido no dia trinta e um de maio de mil novecentos e 
noventa e seis (31/5/1996), residente na Rua Vereador Josafá Balbino dos Santos, 172, Bolsão 9, Cuba-
tão - SP, fi lho de IVANEIZ MENDES DE MELO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 37 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tec.de 
eletronica, RG n.º 424082123 - SSP/SP, com 22 anos de idade, natural de PILAR - AL (Cartório de Re-
gistro Civil de Cubatão  Livro nº 179, fl s. nº 22, Termo nº 53360), nascida no dia nove de março de 
mil novecentos e noventa e quatro (9/3/1994), residente na Rua Vereador Josafa Balbino dos Santos, 
172, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de LEDA MARIA PAULINO DOS SANTOS, funcionária pública, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: JURANDIR SANTOS DA CRUZ e CRISTIANE SILVA DE BARROS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de planejamento, RG n.º 608086058 - SSP/SP, CPF n.º 
95732055568, com 38 anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Madre de Deus- BA  Livro nº 20, fl s. 
nº 184, Termo nº 13864), nascido no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito 
(28/2/1978), residente na Rua das Mangueiras, 325, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO 
DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de VALDELICE MARIA DOS SANTOS, falecida há 8 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, tec. de enfermagem, RG n.º 0576440639 - SSP/SP, CPF n.º 89558596515, com 38 anos 
de idade, natural de SALVADOR - BA (Salvador-BA  Livro nº 32, fl s. nº 105, Termo nº 7485), nasci-
da no dia dezessete de outubro de mil novecentos e setenta e sete (17/10/1977), residente na Rua 
das Mangueiras, 325, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de ENEIAS MESQUITA DE BARROS, falecido há 
2 anos e de MARIA DE LOURDES SILVA DE BARROS, de nacionalidade brasileira, balconista, com 61 
anos de idade, residente em SALVADOR - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSÉ ROBERTO DO PRADO NUNES e JUCIARA DE MALTA XAVIER PINHEIRO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 345091310 - SSP/SP, CPF n.º 
30422219894, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de setembro 
de mil novecentos e oitenta e um (23/9/1981), residente na Rua Antonio Lemos, 201, Casa 03, Vila 
Paulista, Cubatão - SP, fi lho de JOSE OSMARIO NUNES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de OFELIA DIAS DO PRADO NUNES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 470003613 - SSP/SP, com 27 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (São Vicente - SP  Livro nº 185, fl s. nº 064, Termo nº 135980), nascida no dia qua-
torze de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (14/11/1988), residente na Rua Antonio Le-
mos, 201, Casa 03, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de NILTON PINHEIRO, falecido há 13 anos e de 
EDNA DE MALTA XAVIER, falecida há 12 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EMERSON DA SILVA SANTOS e KELLY CRISTINA DE ALMEIDA DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 489783831 - SSP/SP, CPF n.º 41219594857, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 157, fl s. nº 278, Termo nº 44860), 
nascido no dia quinze de março de mil novecentos e noventa e três (15/3/1993), residente na Rua Dez, 
201, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ORLANDO SANTOS, de nacionalidade brasileira, caldereiro, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 459145769 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 177, fl s. nº 354, Termo nº 52896), nascida no dia oito de agosto de mil novecentos 
e noventa e seis (8/8/1996), residente na Rua Dez, 201, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de RONALDO SEBAS-
TIÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 39 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de GENICLEIDE FERNANDES DE ALMEIDA, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

casamento comunitário

Noivos se preparam 
para a grande festa 

A 8ª edição do Casa-
mento Comunitário de 
Cubatão, que será reali-
zada no próximo dia 11 
de junho, teve sua etapa 
de preparação. Dezenas 
de casais participaram 
de um curso para noi-
vos, realizado no último 
sábado (14), no Bloco 
Cultural.  Eles ouviram 
palestras e entenderam 

melhor a importância de 
se ofi cializar a união.

O preparatório de 
noivos é realizado pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade, e sua presidente, 
Darci Chumbo de Men-
donça explicou que é 
com muita satisfação que 
organiza, pois ali, é pos-
sível explicar aos casais, 
que com o casamento, 

além de terem uma segu-
rança emocional, ainda 
fi cam segurados perante 
a lei.

 E para esclarecer as 
questões jurídicas, esti-
veram presentes o ofi cial 
do Cartório de Registro 
Civil de Cubatão, Fá-
bio Capraro, e a advo-
gada Rosilda Mesquita. 
Eles falaram de questões 

como o regime em que 
se escolhe casar, a dife-
rença entre separação e 
divórcio, a mudança do 
sobrenome das mulheres 
e especialmente que um 
contrato de união estável 
não é uma prova plena 
de união do casal, como 
a ofi cialização do casa-
mento.

 As explicações não se 
restringiram apenas no 
que diz respeito à legisla-
ção. A enfermeira Maria 
Ilídia Santos do Carmo, 
da UBS Vila Nova, falou 
sobre doenças sexual-
mente transmissíveis 
(DSTs), preservativos, 
gravidez e sobre outros 
temas que dizem respei-
to à saúde de um casal e 
também dos fi lhos.

 E como um casamen-
to não sobrevive apenas 
de saúde física, também 

estiveram presentes Ma-
ria Alice da Silva e José 
Carlos Pereira da Silva, 
que são casados há 26 
anos e responsáveis pela 
Pastoral dos Noivos da 
Igreja Católica São Fran-
cisco de Assis. Eles fala-

ram da importância de se 
manter a saúde do casa-
mento em dia, e que com 
a ajuda de Deus, tudo 
fi ca mais fácil, e por isso 
é importante ofi cializar a 
união, mas também sa-
cramentar na igreja.

O o� cial do Cartório Civil, Fábio Capraro falou aos 
casais sobre a legislação da união civil

Aderbau Gama
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Para continuar a cele-
brar o seu primeiro ano 
de vida e ampliar horizon-
tes, a PaCaRê Presentes 
lança na próxima sexta 
(27), uma novidade que 
vai aproximar ainda mais 
a loja de seus clientes: é a 
sua loja virtual que chega 
para atender aos aos cuba-
tenses e também aos clien-
tes de fora. Para conferir a 
loja virtual basta acessar 

www.pacare.com.br
A decisão de lançar 

a loja online veio com a 
grande procura. A loja, 
especializada em presen-
tes, é a primeira Uatt?+ 
da Cidade, uma parceria  
com um dos maiores dis-
tribuidores de presente do 
Brasil, a Uatt?. 

PaCaRê celebra um ano de vida 
com lançamento de loja virtual

No espaço Uatt?+ da 
PaCaRê você encontrará 
todas as novidades e os 
momentos exclusivos da 
marca.

“Queremos atender 
bem não só o cliente que 

vem aqui na loja, mas 
também aquele que nos 
procuram através de redes 
sociais. Foi daí que surgiu 
a necessidade de uma loja 
online. Queremos aten-
der bem a todos, virtual 
e pessoalmente”, comenta  
Cláudia Baamonte.

Promoção 
A PaCaRê também está 

preparando uma grande 
promoção para o próxi-
mo sábado (21). A loja vai 
lançar a linha de presentes 
para o dia dos namorados 
e vai dar 10% de desconto 
em qualquer produto, tan-
to da linha do dia dos na-
morados, como para qual-
quer outro disponível.

Sábado tem 
PROMOÇÃO
especial na  loja física

Marcel Nobrega

Comemoração 
Na semana passada, 

a loja também ofereceu 
descontos para quem visi-
tou a PaCaRê aproveitou 
uma grande promoção 
em comemoração ao ani-
versário da loja. Foram 05 
dias de descontos e uma 
festa especial na última 

sexta (13).
Quem passou pela 

Avenida Joaquim Miguel 
Couto pode aproveitar as 
brincadeiras do Palhaço 
Pirueta, o algodão doce 
que foi servido a quem 
passava na loja e um des-
conto especial para com-
pra de qualquer produto.

PaCaRê 
Inovadora, a PaCaRê 

trouxe para Cubatão algo 
que faltava. A proprietá-
ria, Claudia Baamonde, 
detectou um potencial 
para o mercado de presen-
tes criativos, originais, ex-
clusivos, fofos e essências 
aromatizantes.

“Passamos uma tem-
porada fora e quando vol-
tamos, sentimos falta de 
lojas do ramo. Foi quando 
decidimos investir. Come-
moramos esse primeiro 
ano e vemos um ótimo ho-
rizonte. Vamos continuar 
buscando inovações para 
nossos clientes” diz Deníl-
son Baamonde, marido da 
proprietária. 



Aderbau Gama

Lá pelos meados da 
década de 1990, Vanilson 
Mattos e mais dois sócios 
abriam uma das casas no-
turnas de maior sucesso 
da época, o Street Night. 
Quatro anos depois, Va-
nilson partiria para uma 
longa temporada na Eu-
ropa e ali se encerrava as 
atividades do Street Night. 

Já de volta ao Brasil, 
em 2008, Vanílson resol-
veu investir mais uma vez 
na cidade, mas em outro 
ramo. Nascia a o Street 
Point, que esse ano come-
mora 08 anos de vida. O 
nome, em homenagem à 
antiga casa noturna, tam-
bém deu nome ao grupo, 
que além do restaurante, 
tem Street Point Night 
Club, uma casa noturna 
sofisticada e pela loja Po-

Marcel Nobrega

A diretora do serviço de emergência de 
Cubatão, Sira da Silva recebeu na última 
sexta (13), o prêmio ANNA NERY, concedi-
do pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado 
de São Paulo (SEESP), em cerimônia reali-
zada na Câmara Municipal de Santos. Sira 
foi homenageada por todo o seu trabalho na 
área da saúde ao longo dos anos. O grande 
destaque de todo esse trabalho veio esse ano 
quando, por meio de iniciativa da diretora 
do serviço de emergência, a carga horária 
semanal de trabalho foi reduzida para 30 
horas. Uma luta de alguns anos que a en-
fermeira Sira da Silva ajudou a concretizar. 
Na foto, junto com a presidente do Sindicato 
dos Enfermeiros, Solange Caetano.

SIRA HOMENAGEADA

Ponto de encontro 
tradicional da hora
do almoço cubatense, 
restaurante tem grandes 
planos para o futuro.

deroso Timão, franquia de 
produtos do Corinthians. 

Situado na Avenida Jo-
aquim Miguel Couto, o 
restaurante caiu no gosto 
com seu atendimento e co-
mida de altíssima qualida-
de. Os serviços de comida 
por quilo e de self-service 
(onde o cliente se serve 
por um preço único) são 
os carros chefe do restau-
rante. Além disso, também 
há várias opções de mar-
mitex. 

Segundo o proprietário, 
investir na cidade foi um 
bom negócio. “Depois do 
sucesso do Street Night, 
quis investir de novo aqui. 
Abrimos o restaurante em 
2008, em meio à crise eco-
nômica no mundo. Foi um 
bom investimento, come-
çamos bem e a nossa qua-

lidade fez com que a clien-
tela viesse e ficasse por 
aqui.” afirma, Vanilson.

O Street Point também 
é palco de uma celebração 
marcante para o proprie-
tário e seus funcionários.

“Desde 2009, o pessoal 
da Terceira Idade do Cas-
queiro vem aqui, cantam, 
dançam, fazem uma ora-
ção em homenagem às 
suas mães, as pessoas mais 
queridas das suas vidas, al-
moçam e dão muitas risa-
das. É um momento mági-
co. Traz a certeza de que o 
trabalho está feito do jeito 
certo e que faz a diferença 
na vida das pessoas”, co-
menta Vanilson Mattos.

Novidades 
O Street Point completa 

mais um ano de vida com 

planos para o futuro. Ain-
da esse ano, o restaurante 
pode atender também em 
sistema a La Carte. O res-
taurante tem recebido di-
versos pedidos de clientes 
para trabalhar nesse for-
mato e já está se planejan-
do para acatar o desejo dos 
seus clientes.

Outra novidade que 
deve pintar no Street Point, 
mas em 2017, é o Happy 
Hour. “A ideia  já vem de 
algum tempo, mas a atual 
situação econômica exige 
planejamento, para que a 
empreitada tenha sucesso. 
Mas os cálculos estão sen-
do feitos, e, se tudo cami-
nhar como planejado, em 
2017 o Street Point terá o 
melhor Happy Hour da 
cidade”, finaliza Vanílson 
Mattos. 

anos de sucesso 
do Street Point8

O popular Tinho, festeja o aniversário do amigo Carlos, 
junto com familiares e amigos, no Jardim Casqueiro. A festa 
foi animada e cheia de risadas e muitos comes e bebes. 
Tinho aproveita para dar os parabéns publicamente para 
seu grande amigo e desejar sorte, sucesso e muitos anos de 
vida. Parabéns Carlos!

A dupla Dinho e Eri Costa 
foi a São Paulo entregar seu 
novo trabalho no escritório 
ITA Produções Artísticas, 
que cuida da carreira dos 
cubatenses. Durante a visita, 
encontraram a cantora pau-
listana Andresa, famosa no 
circuito de música sertaneja. 
Dinho e Eri Costa se prepa-
ram para os shows do seu 
novo CD, “Magia do Amor”, 
lançado recentemente.
Sucesso para a dupla!

A dupla Jorge e Mateus se apresenta nesse do-
mingo (22) em Santos, na primeira edição do 
“Santos Music Sunset”, que será realizado no 
estacionamento do Terminal Marítimo Concais. 
A abertura fica por conta do cantor Israel No-
vaes. Os ingressos estão à venda pela internet 
no site da TIcMIx (ticmix.com.br) ou nos postos 
de venda nas cidades Santos, São Vicente e 
Praia Grande (a lista dos postos de venda está 
disponível na página da organização do evento 
– facebook.com/imperio3entretenimentos). 
Corre que ainda dá tempo de garantir o seu!

20 de maio de 2016 09digital.com.br
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GILBERTO EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO e JAQUELINE SEVERINA DE SANTANA SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante, RG n.º 1315622076 - SSP/BA, 
com 27 anos de idade, natural de Santo Estevão - BA, nascido no dia sete de agosto de mil novecentos e 
oitenta e oito (07/08/1988), residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 480, bl.K13, aptº23, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, fi lho de PAULO SÉRGIO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, padeiro, 
com 51 anos de idade, residente em Santo Estevão - BA e de GILVA SILVA EVANGELISTA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Daniele Alves Fernan-
des, conforme sentença datada de 17/12/2012, proferida pela MM. Juiza de Direitoda 2ª Vara Judicial 
desta Comarca, nos autos de N°1293/2012, processo n°157.01.2012.009848-1/000000-000.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 8291438 - SSP/PE, com 25 anos de ida-
de, natural de SURUBIM - PE (Vertente do Lério-PE  Livro nº 16, fl s. nº 217, Termo nº 21218), nascida no 
dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa (22/08/1990), residente na Rua Manuel Mathias 
de Souza, 480, bl.K13, aptº23, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de FERNANDO SEVERINO DOS 
SANTOS, falecido há 9 anos e de CLARICE DE SANTANA SANTOS, de nacionalidade brasileira, domésti ca, 
com 47 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FABIO KLENNER e JULIANA CRISTINA GOMES DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 277373153 - SSP/SP, CPF n.º 26580998865, com 
38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de agosto de mil novecentos e se-
tenta e sete (08/08/1977), residente na Rua Lourenço Bati sta de Araújo, 44, Bolsão 8, Cubatão - SP, 
fi lho de PAULO KLENNER, falecido há 20 anos e de MARTA PEREIRA DOS SANTOS KLENNER, falecida 
há 1 mêsDivorciado de Maria Simone da Silva, conforme sentença datada aos 24/03/2014, proferi-
da pelo Juiz de Direito da 2ªVara do Foro Distrital de Berti oga, Comarca de Santos-SP, nos autos do 
proc. nº0003082-91.2012.8.26.0075. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. 
de enfermagem, RG n.º 409664649 - SSP/SP, CPF n.º 36391672873, com 30 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e seis (30/03/1986), re-
sidente na Rua Lourenço Bati sta de Araújo, 44, Bolsão 8, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO GOMES DA SIL-
VA NETO, de nacionalidade brasileira, advogado, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de TACIANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, tec. de enfermagem, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: RAFAEL MEGDA SILVA e NATHALIA GONÇALVES DE SOUZA PINTO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, op. de uti lidades, RG n.º 356349718 - SSP/SP, CPF 
n.º 39805635880, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
141, fl s. nº 112, Termo nº 85643), nascido no dia quatorze de junho de mil novecentos e noventa 
(14/06/1990), residente na Rua Monte Castelo, 520, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de AGUINALDO VE-
LOSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, op. de uti lidades, com 50 anos de idade, residente em 
PRAIA GRANDE - SP e de ROMILDA MEGDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos 
de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, bióloga, RG n.º 489828644 - SSP/SP, CPF n.º 41912162873, com 23 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP, nascida no dia dois de março de mil novecentos e noventa e três (02/03/1993), resi-
dente na Rua Vereador Paulo Enos Pontes, 168, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de IZAEL DE SOUZA 
PINTO, de nacionalidade brasileira, mestre de obras, com 56 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, professora, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ NILTON BARBOSA DOS SANTOS e PRISCILA SILVA DA CONCEIÇÃO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 54854511X - SSP/SP, CPF n.º 03607076456, 
com 35 anos de idade, natural de FLORES - PE (Flores-PE  Livro nº 60, fl s. nº 69, Termo nº 7675), nascido 
no dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta (21/06/1980), residente na Rua Caminho São Bar-
tolomeu, 205, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de HONORIO EVANGELISTA DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em FLORES - PE e de RAIMUNDA BARBOSA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em FLORES - PE 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 45462542X - SSP/SP, 
CPF n.º 32274906840, com 33 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do 
Município de Guarujá)  Livro nº 41, fl s. nº 211, Termo nº 17380), nascida no dia três de agosto de mil no-
vecentos e oitenta e dois (03/08/1982), residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 205, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de JORGE PAIXÃO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 64 anos 
de idade, residente em ARACAJU - SE e de MARTA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 57 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES e MARIA DO ROZÁRIO NUNES MARTINS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 375793161 - SSP/SP, CPF n.º 
73337862349, com 38 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI, nascido no dia dez de junho de 
mil novecentos e setenta e sete (10/06/1977), residente na Rua Antonio Lemos, 322, Vila Paulista, 
Cubatão - SP, fi lho de LUISA MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos 
de idade, residente em COCAL DE TELHA - PIDivorciado de VERONILDE BARBOSA PEREIRA, conforme 
sentença datada 26/11/2012, proferida pela Juiza de Direito da 3ª Vara Civíl da Comarca de Cuba-
tão, nos autos de nº1086/12. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, 
RG n.º 1209353 - SSP/SP, com 46 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI, nascida no dia oito 
de dezembro de mil novecentos e sessenta e nove (08/12/1969), residente na Rua Antonio Lemos, 
322, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO NUNES MARTINS, de nacionalidade brasileira, 
lavrador, com 85 anos de idade, residente em COCAL DE TELHA - PI e de MARIA DO SOCORRO MAR-
TINS, residente em COCAL DE TELHA - PI. Divorciada de PEDRO GOMES DA SILVA, conforme sentença 
datada 27/05/2015, proferida pelo MM Juiz de Direito da Justi ça de Iti nerante da cidade de Capi-
tão de Campos, nos autos de nº44.955/2015. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: CAIO CESAR DE OLIVEIRA DIAS e JULIANA MATIAS BERNARDO DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de limpeza, RG n.º 464349242 - SSP/SP, CPF n.º 
40236138863, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 134, 
fl s. nº 292, Termo nº 81819), nascido no dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(20/09/1989), residente na Rua Agosti nho Lourenço Vilete, 125, Jardim Nova Republica, Cubatão - 
SP, fi lho de MOISÉS BARRETO DIAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 46 anos de idade, 
residente em SANTOS - SP e de ELIZETH GONÇALVES DE OLIVEIRA DIAS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 44 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, aux. de faturamento, RG n.º 538778556 - SSP/SP, CPF n.º 43693978808, com 
20 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 199, fl s. nº 108, Termo nº 
120023), nascida no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e seis (28/04/1996), resi-
dente na Rua Agosti nho Lourenço Vilete, 125, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, fi lha de ROBERTO 
BERNARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 43 anos de idade, residente em 
PICUÍ - PB e de CLAUDINA MATIAS BERNARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 
45 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CLAISLER MUNIZ DE OLIVEIRA e FLÁVIA MANDIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista carreteiro, RG n.º 29460948 - SSP/SP, CPF n.º 
27215734897, com 38 anos de idade, natural de PARIQUERA-AÇU - SP (Pariquera-Açu  Livro nº 
24, fl s. nº 05, Termo nº 1818), nascido no dia três de setembro de mil novecentos e setenta e sete 
(03/09/1977), residente na Rua José Vicente, 197, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, fi lho de ADALBER-
TO RODRIGUES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 61 anos de idade, resi-
dente em PARIQUERA-AÇU - SP e de SAFIRA MUNIZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, ca-
beleireira, com 55 anos de idade, residente em PARIQUERA-AÇU - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 401892694 - SSP/SP, CPF n.º 33485403806, com 
32 anos de idade, natural de PARIQUERA-AÇU - SP (Cananéia  Livro nº 21, fl s. nº 39, Termo nº 
1725), nascida no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e três (06/08/1983), residente 
na Rua José Vicente, 197, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, fi lha de VERONÉSIO MANDIRA, falecido há 
3 anos e de VERÔNICA SÉRGIO MANDIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos 
de idade, residente em CANANÉIA - SP . Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MAURICIO IZAIAS FERNANDES e ELIZABETH FERREIRA MENDES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 12121513 - SSP/SP, CPF n.º 
04109378869, com 53 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de março de 
mil novecentos e sessenta e três (17/03/1963), residente na Rua Francisco Teixeira Pinto Junior, 40, 
Ap.01, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ FERNANDES, falecido há 41 anos e de LEONILDA CEC-
CO FERNANDES, falecida há 02 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
aux. administrati va, RG n.º 33173146 - SSP/SP, CPF n.º 27622329886, com 35 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta (28/11/1980), 
residente na Rua Francisco Teixeira Pinto Junior, 40, Ap.01, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS 
ROBERTO DE AZEVEDO MENDES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de ELZA DA SILVA FERREIRA MENDES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Dilson Araujo dos Santos, confor-
me sentença datada aos 21/08/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº0007542-98.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: IZAI ANTONIO DOS SANTOS e ADRIELLY DA SILVA OSORIO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 46003855 - SSP/SP, CPF n.º 34468805854, com 27 
anos de idade, natural de MORENO - PE (Jaboatão dos Guararapes-PE  Livro nº 42, fl s. nº 162, Termo nº 
48795), nascido no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (13/09/1988), residente 
na Rua Ferroviária 2, 232, Vila dos Pescasdores, Cubatão - SP, fi lho de IVALDO ANTONIO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, mecanico, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ABIGAIL 
MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em RECIFE - PE 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 457331914 - SSP/SP, CPF 
n.º 39704770855, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cartório de Registro Civil de Cuba-
tão  Livro nº 179, fl s. nº 221, Termo nº 53559), nascida no dia vinte de novembro de mil novecentos e 
noventa e seis (20/11/1996), residente na Caminho São Jorge, 2943, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lha de MARCOS ROGERIO DOS SANTOS OSORIO, de nacionalidade brasileira, lixeiro, com 43 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de SIMONE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DEGINALDO RODRIGUES DE LIMA PEIXOTO e ADRIANA SEBASTIANA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista de serviços internos, RG n.º 29731798 - SSP/
SP, CPF n.º 29485691840, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e um (16/02/1981), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 30, Ap.34-G, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de VICENTE RODRIGUES PEIXOTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA MARIA DE LIMA PEIXOTO, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 30458441 - SSP/SP, CPF n.º 27642381859, com 39 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de agosto de mil novecentos e setenta e seis (18/08/1976), 
residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 30, Ap.34-G, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO PEREIRA 
DA SILVA, falecido há 01 ano e de JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: TÁZIO FRANCISCO CORREIA DE LINS e ANDREIA MAGALHÃES DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 419204994 - SSP/SP, 
CPF n.º 33926101865, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
90, fl s. nº 134, Termo nº 55208), nascido no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(02/02/1985), residente na Rua Caminho São Victor, 71, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ GOMES DE LINS, de nacionalidade brasileira, frenti sta, com 56 anos de idade, residente em SÃO 
PAULO - SP e de LUZIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
merendeira, RG n.º 486391681 - SSP/SP, CPF n.º 34271761850, com 32 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 171, fl s. nº 131, Termo nº 50285), nascida no dia vinte e oito de novembro 
de mil novecentos e oitenta e três (28/11/1983), residente na Rua Caminho São Victor, 71, Vila dos Pes-
cadores, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CRISTIANE MARIA MAGALHÃES, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 54 anos de idade. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: ANTONIO AMILTON FERNANDES FARIAS e VALDIRA MARIA DA SILVA SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, RG n.º 527530530 - SSP/SP, CPF n.º 07012048859, 
com 51 anos de idade, natural de QUIXADÁ - CE, nascido no dia dezenove de setembro de mil novecentos 
e sessenta e quatro (19/09/1964), residente na Rua Caminho Santa Cecília, 95, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ MENDES FARIAS, falecido há 3 anos e de ERUNDINA FERNANDES FARIAS, de nacionalidade 
brasileira, professora, com 86 anos de idade, residente em QUIXADÁ - CEDivorciado de Maria Sales da Silva, 
conforme sentença de 24/08/2015, proferida pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara do Foro de Cubatão/SP, 
nos autos de nº0004503-59.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
aposentada, RG n.º 36807979X - SSP/SP, CPF n.º 90643399453, com 43 anos de idade, natural de Igarapeas-
su - PE, nascida no dia doze de dezembro de mil novecentos e setenta e dois (12/12/1972), residente na Rua 
Caminho Santa Cecília, 95, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de BENEDITO LEOPOLDINO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, agricultor, com 71 anos de idade, residente em LAGOA DOS GATOS - PE e de MA-
RIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 69 anos de idade, residente em LAGOA DOS 
GATOS - PE. Divorciada de Alamir Gomes da Silva, conforme Escritura Pública lavrada no 2º Tabelionato de 
Cubatão-SP, no Livro nº115, às Fls.101/103 aos 23/09/2010. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO e MARIANGELA DE ALMEIDA SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, engenheiro, RG n.º 17508913 - SSP/SP, CPF 
n.º 13384547810, com 47 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia seis de fevereiro 
de mil novecentos e sessenta e nove (06/02/1969), residente na Rua 15 de Novembro, 656, Casa 
02, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO GUILHERME DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 73 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de MARIA ALVES DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos de idade, residente em SANTOS - SPDivorciado de Lilian 
Aparecida da Silva Dionizio, conforme sentença datada aos 18/10/2011, proferida pelo Juíza de Direito 
da 3ªVara da Família e Sucessões da Comarca de Santos-SP, nos autos do proc. nº203/11. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, tec. em enfermagem, RG n.º 300073380 - SSP/
SP, CPF n.º 30021638802, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de 
abril de mil novecentos e setenta e oito (19/04/1978), residente na Rua 15 de Novembro, 656, Casa 02, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ BENEDICTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, 
com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VITORIA DE ALMEIDA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Denilson Bapti sta, 
conforme sentença datada aos 08/05/2009, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Civel da Co-
marca de Cubatão-SP, nos autos de nº410/09. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: JOSEPH MATHEUS DOS SANTOS e STEPHANIE SILVA DA HORA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, manobreiro, RG n.º 430420596 - SSP/SP, CPF n.º 34311457871, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de outubro de mil novecentos e 
noventa e quatro (02/10/1994), residente na Rua João Veiga, 516, Bloco 3, Ap.34, Pq. São Luís, Cubatão 
- SP, fi lho de JOSÉ ZILDEIR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 12 anos e de CLÁUDIA 
VALÉRIA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, atendente de telemarketi ng, com 39 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vende-
dora, RG n.º 485811790 - SSP/SP, CPF n.º 42261086806, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa e um (27/09/1991), residente 
na Av. Ferroviária, 4, Caminho São Bento, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de SEBASTIÃO NU-
NES DA HORA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 42 anos de idade, residente em CABO DE 
SANTO AGOSTINHO - PE e de EDJANE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ADILSON DA GUIA e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, motorista carreteiro, RG n.º 185024774 - SSP/SP, CPF n.º 10835064808, com 
49 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia oito de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
e sete (08/02/1967), residente na Rua Cubatão, 57, fundos, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de OLIVIO 
DA GUIA, falecido há 5 anos e de RUTE DOS SANTOS GUIA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
72 anos de idade, residente em ITANHAÉM - SPDivorciado de Maria Aparecida de Andrade, conforme 
sentença datada aos 05/08/2009, proferida pela Juíza de Direito da 1ªVara da Família e das Sucessões 
da Comarca de Santos-SP, nos autos de nº502/2009. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, Arrumadeira de hotel, RG n.º 18269186X - SSP/SP, CPF n.º 08449445809, com 51 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 411, fl s. nº 085, Termo nº 147236), nascida no 
dia treze de outubro de mil novecentos e sessenta e quatro (13/10/1964), residente na Rua Cubatão, 57, 
fundos, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de CICERO ROMÃO DOS SANTOS, falecido há 20 anos e de MA-
RIA EULINA VIEIRA DE MATOS, falecida há 15 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: NILDO GALDINO SILVA e SUELI ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 87943426 - SSP/SP, CPF n.º 67779590844, com 71 anos de 
idade, natural de Manguaba - AL, nascido no dia primeiro de junho de mil novecentos e quarenta 
e quatro (01/06/1944), residente na Rua das Violetas, 390, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de AURE-
LINA SILVA, falecida há 5 anosDivorciado de Francisca Eudácia de Albuquerque, conforme sentença 
19/07/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 2º Vara da Familía e Sucessões do Foro Regional VII- 
Itaquera,            nos autos de nº007.08.129001-5. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, do lar, RG n.º 271613312 - SSP/SP, CPF n.º 13398905854, com 52 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 27, fl s. nº 181, Termo nº 20402), nascida no dia dezessete 
de abril de mil novecentos e sessenta e quatro (17/04/1964), residente na Rua das Violetas, 390, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ELISEU MARTINS ALVES, falecido há 30 anos e de AUGUSTA ALVIA-
NA GOLÇALVES ALVES, falecida há 7 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RONALDO MARIANO DA SILVA e ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 48596871X - SSP/SP, CPF n.º 
39962901871, com 28 anos de idade, natural de JUAZEIRO DO NORTE - CE (Marrocos, Juazeiro do 
Norte-CE  Livro nº 23, fl s. nº 109, Termo nº 25039), nascido no dia cinco de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e oito (05/01/1988), residente na Rua Amaral Neto, 75, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lho de BENEDITO MARIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA CASSIANA DA SILVA, domesti ca, com 56 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, manicure, 
RG n.º 306636165 - SSP/SP, CPF n.º 30910184828, com 36 anos de idade, natural de MACEIÓ - AL, 
nascida no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e setenta e nove (24/09/1979), resi-
dente na Rua Amaral Neto, 75, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de AMSTERDAM PAES LIMA, 
de nacionalidade brasileira, tec.de eletronica, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA AMALIA ALVES DE OLIVEIRA, falecida há 6 anos. Divorciada de Leandro da Silva Falcão, 
conforme sentença 15/09/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 3º Vara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº0007486-36.2012.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS e ELIELMA GOMES DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, padeiro, RG n.º 342493139 - SSP/SP, CPF n.º 33165213801, com 32 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cartório de Registro Civil de Cubatão  Livro nº 101, fl s. nº 343, Termo 
nº 22639), nascido no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (09/05/1984), residente na 
Avenida  Manoel dos Santos Mesquita, 414, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO BATISTA RAMOS, de 
nacionalidade brasileira, eletricista, com 56 anos de idade, residente em Porto de Galinhas - PE e de ANA 
MARIA DE OLIVEIRA RAMOS, de nacionalidade brasileira, funcionária pública, com 53 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, camareira, RG n.º 
341430377 - SSP/SP, CPF n.º 30416569811, com 34 anos de idade, natural de CAMACAN - BA (Camacan-
-BA  Livro nº 13, fl s. nº 200, Termo nº 6643), nascida no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e 
dois (11/05/1982), residente na Aveniva Manoel dos Santos Mesquita, 414, Vale Verde, Cubatão - SP, fi -
lha de COSME JOSÉ PAULO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante  geral, com 62 anos de idade, 
residente em BERTIOGA - SP e de EURIDES ROCHA GOMES, de nacionalidade brasileira, encarregada, 
com 52 anos de idade, residente em BERTIOGA - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172

editais de casamento

LINDE BOC GASES LTDA., torna público que requereu na CETESB a Renovação 
da Licença de Operação para fabricação de Gases Industriais (exceto o gás clo-
ro e os da extração e refi no do petróleo, sito à ESTRADA ENGENHEIRO PLINIO 
DE QUEIROZ, GLEBA 13, JD. SÃO MARCOS - CUBATÃO/SP.

Mulheres em busca da 
igualdade de gêneros
Cubatenses levam necessidades da 
cidade para debate sobre as mulheres 
em Brasília

Três cubatenses estive-
ram em Brasília na última 
semana debatendo sobre 
a igualdade de gênero e 
o direito das mulheres 
durante a 4ª Conferência 
Nacional das Mulheres, 
realizada entre os dias 10 
e 12 deste mês. 

As delegadas Sheila 
Pereira, Marly Vicente e 
Cida Barbosa foram as re-
presentantes da cidade em 
um debate que abordou 
diversos temas relaciona-
dos à mulher, como a vio-
lência contra as mulheres 
e a desigualdade. Eleitas 
na Conferência Municipal 
das Mulheres em 2015, as 
três também participaram 
da Conferência Estadual, 
sendo eleitas também 
para a Nacional.

Sheila Pereira, uma 
das delegadas cubatenses 
presentes na Conferên-
cia Nacional, contou que 
a Conferência foi uma 
grande experiência. “O 
debate em Brasília foi de 
alto nível. Delegadas das 
mais diversas cidades do 
país estavam lá trocan-
do experiências sobre os 
mais variados problemas. 
Foi muito construtivo ver 
os problemas que mulhe-
res de outras regiões do 
país sofrem e como elas 
lidam com os mesmos, 
enriquece e nos enche de 
energia para continuar na 
luta”, comenta a delegada.

Uma das reivindica-
ções da Conferência vai 
ser alvo de uma grande 
passeata no próximo mês.

A diretora do Centro 
de Referência da Mulher, 
Celia Azevedo, afi rma que 
a passeata quer chamar a 
atenção do Governo do 
Estado.  “Vamos fazer 
essa passeata no próximo 
mês, ainda falta defi nir a 
data. Com ela, queremos 
chamar a atenção do Go-
verno do Estado, para que 

eles façam a Delegacia da 
Mulher funcionar de fato. 
Atualmente, elas funcio-
nam em horário comercial 
e com um efetivo muito 
pequeno, mas mulheres 
são agredidas e assediadas 
a qualquer hora. A dele-
gacia da mulher precisa 
atender essa demanda”, 
comenta.

ANUNCIE

LIGUE (13)3361-5212

Marcel Nobrega

Celia Azevedo diretora do Centro de Referên-
cia da Mulher e Sheila Pereira representante 
cubatense na Conferência Nacional

CONFERÊNCIA NACIONAL


