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PREFEITURÁVEIS 
O Baile do Acontece sem-

pre leva grandes políticos. 
Desta vez, em clima eleitoral, 
cinco prefeituráveis se faziam 
presentes. O vice prefeito, Do-
nizete Tavares (PSD), acom-
panhado da � lha Kely, em um 
belo vestido verde. Ele fazia 
questão de falar da capacidade 
politica da � lha. “Desde pe-
quena levava meus pan� etos e 
agora tenta uma carreira polí-
tica”, dizia o pai orgulhoso.

Em dado momento, che-
garam os pré-candidatos, 
Wagner Moura (PMDB), que 
cumprimentou a todos, mas 
evitando a mesa onde estava a 
prefeita. Wagner revelou que é 
o novo presidente do seu par-
tido. O vereador e pré-candi-
dato Ademário Oliveira(PS-
DB), cumprimentou a todos, 
chegando a uma descontra-
ção com a prefeita, com quem 
conversou cordialmente. Já o 
candidato do PMN, Maurici 
Aragão, junto com sua família 
em uma das mesas, comentou 
os abraços fortes que recebeu 
dos pré-candidatos presentes. 
Já o vereador e pré-candidato 
do PT, Fábio Inácio, deslizava 
pelas mesas cumprimentan-
do a todos. O que chamou a 
atenção de uma raposa felpu-
dissima, foi o isolamento em 
suas mesas, dos vários políti-
cos presentes, mesmo após os 
cumprimentos de praxe. Tive-
mos apenas o chamado: oba-
-oba. 

O VESTIDO!
Os vestidos foram desta-

ques durante o baile. Alguns 
chamaram a atenção. Como 
por exemplo, o utilizado pela 
secretária da prefeita, Fatima, 
com cores rosas que chama-
vam a atenção. Em dado mo-
mento, durante algumas músi-
cas, o estilo sóbrio foi colocado 
à parte, para exalar a alegria. 
Nesta hora ninguém pensou 
no vestido, caiu na dança...

CELULARES A POSTOS 
A novidade da noite foi a 

forma instantânea das fotos 
tiradas na entrada do Baile. 
Todos conectados, a cada mo-
mento que a produção enviava 
as fotos, o comentário era total. 
Adivinhe os comentários mais 
falados e ouvidos por uma ra-
posa felpuda: os vestidos.

NOTICIAS ANTECIPADAS
Durante uma dança e outra, 

uma bebida e outra, as conver-
sas sobre política e sobre a ci-
dade eram ouvidas. Nas mesas 
e nas rodas a situação da cida-
de sobre o lixo, greves etc eram 
sempre alvo de um pitaco de al-
guém. Mas a grande pergunta 
da noite seria sobre a sucessão 
da prefeita. Alguém chegou a 
dizer da falta de lideranças for-

A coluna desta semana ficou sob o comando do ân-
cora do Programa Jornal da Cidade, na Rhema FM, 
Luiz Roberto. Coincidentemente, o Raposa estava 
sempre presente nas rodas políticas, que se junta-
vam, durante o Baile

tes na cidade. Em outro setor 
do salão, as semanas de turbu-
lência com as greves aconteci-
das era notadas. Um fato � cou 
claro: todos preocupados com 
o futuro da cidade.

 A CONVERSA 
O engenheiro Marquinhos 

� cou alegre ao manter uma 
conversa de cerca de 12 mi-
nutos com a prefeita Marcia 
Rosa. A conversa era espera-
da por Marquinhos há muito 
tempo. Segundo ele, uma con-
versa franca e aberta e espera 
que a prefeita tenha entendi-
do sua mensagem. “Há anos 
que não conversava com ela. 
É uma boa pessoa”, comentou 
Marquinhos, que foi vice de 
Passarelli, anos atrás.

CAIU NA REDE
Entre um  whisky e outro, 

uma Raposa entregou. Ao que 
tudo indica, o Grupão terá o 
décimo partido integrante: 
Rede. 

E parece que não era de-
vaneio. Esta semana, o grupo 
marcou um papo com a Exe-
cutiva do Partido de Marina 
Silva. A ideia seria acoplar as 
ideias de desenvolvimento 
sustentável ao plano de go-
verno do Grupo. A Rede está 
com seu diretório em proces-
so de montagem em Cubatão, 
mas lançará candidato próprio 
em São Vicente e Guarujá. Em 
Santos, deve indicar o verea-
dor dr Evaldo, como vice do 
jornalista Paulo Schi�  (PDT). 

PÉROLA DO ATLÂNTICO
Notou-se a ausência de po-

líticos guarujaenses, que sem-
pre prestigiam o Baile. O mo-
tivo: a intensa movimentação 
nos bastidores políticos em 
decorrência das convenções 
partidárias; a maioria delas no 
próximo dia 31. Mas, um im-
portante político do Guarujá, 
deu uma pausa nas articula-
ções, para levar seu abraço ao 
amigo Cido Barbosa. “Este ano 
teremos a reedição da disputa 
entre Farid e o grupo da An-
tonieta, com Jesus na batalha 
� nal”, garantiu o político, que 
preferiu o anonimato. 

O Jantar Dançante do Jornal Acontece 
reúne as principais autoridades e repre-
sentantes de todos os setores da sociedade 
local e é um dos principais acontecimen-
tos sociais da região metropolitana da 
Baixada Santista.  Um evento baseado 
no conceito da representatividade social, 
assim como em nossas páginas, que privi-
legia esta representatividade  como fonte, 
nos assuntos abordados.

Há 17 anos, materializávamos o sonho 
de criar um Jornal comprometido com o 
desenvolvimento sustentável. Um veículo 
de comunicação que tivesse a capacida-
de de se posicionar na região, mas feito a 
partir do ponto de vista da sociedade civil 
organizada.

O alicerce para a realização deste so-
nho foi a fé: só isso que tínhamos, como 
recurso. Mas, aos poucos o então tablói-
de mensal  aglutinou outras pessoas em 
torno do mesmo sonho, transformando-o 
em realidade.  São 17 anos de circulação 
ininterrupta.  Além de nos acompanhar 
diariamente na internet, toda sexta-fei-
ra milhares de � éis leitores do impresso, 
procuram o Jornal para se atualizar, ofe-
recendo a credibilidade imprescindível 
para o projeto se rea� rmar e seguir em 

Um baile 
de gratidão

frente.
Superamos desa� os e crises, inclusive 

a atual. E a receita para esta superação é 
muito simples, a sinergia com nossos lei-
tores, parceiros e anunciantes, que cami-
nham junto conosco. Impulsionados pelo 
desa� o, realizamos o tradicional evento, 
sem permitir nos contaminar com a ‘ener-
gia da crise’. E é esta mensagem que que-
remos evidenciar junto aos nossos leito-
res: Precisamos nos manter � rmes diante 
das adversidades e usá-las como combus-
tível para seguir em frente, reinventar e 
crescer. Crise nada mais é que um perío-
do de renovação, de recolocar as coisas no 
lugar certo. 

Há um ano da maioridade rea� rma-
mos nosso compromisso: podem continu-
ar acreditando na gente; no nosso com-
promisso de levar a noticia com seriedade 
e imparcialidade, todos os dias, através 
do nosso portal de notícias e redes sociais, 
e semanalmente através do impresso.

Agradecemos a você que acabou de ler 
este artigo, reconhecendo que é por sua 
causa que este projeto existe. Nossa grati-
dão a Deus e a todos os nossos irmãos que 
nos ajudaram a transformar este sonho, 
numa doce realidade. 

Jô Cruz

Lamuel 10
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Representantes da Vale Fertilizantes prestigiaram o aniversário de 
17 anos do Jornal Acontece. A empresa, que mantém canal aberto 
de relacionamento com as comunidades da Cidade, contribui para o 
desenvolvimento sustentável da região. Entre as principais iniciativas 
que recebem apoio da Vale Fertilizantes destacam-se o Encontro Lo-
cal de Negócios, a parceria com a ONG Estrela do Mar para realiza-
ção de ações na comunidade Mantiqueira; o festival Cubatão Danado 
de Bom; a Escola Infantil Novos Tempos, Novo Mundo, no bairro 
Jardim Real, e  o Fórum Regional de Sustentabilidade. 

Vale Fertilizantes marca presença

• Assembleia Legislati va do Estado - Alesp/SP
• Associação Comercial e Industrial - ACIC
• Associação dos Engenheiros e Arquitetos - AEAC
• Associação de Capacitação para Exercício da Cidadania - ACCEC
• Câmara Municipal Cubatão
• Centro de Apoio a Dependência Química - Cadeq 
• Creci/BS
• Centro de Referência da Mulher - CRM
• Centro de Referência do Idoso
• Companhia Municipal Trânsito - CMT
• Esporte Clube Cubatão
• Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
• Polo Industrial de Cubatão
• Rotary Clube de Cubatão
• Rotary Clube Casqueiro
• Sindicato Trabalhadores Empresas de Refeição - Região/ Sintercub
• Sindicado Trabalhadores da Construção Civil - Baixada Santi sta
• Sindicato dos Quimicos da Baixada Santi sta
• Soropti mist Internacional
• Sociedade Parque São luiz
• PS Central/ Samu
• Prefeitura Municipal Cubatão
• Secretarias Municipais: Finanças; Planejamento; Comunicação; 

Gestão; Indústria e Comércio; Segurança Publica;  Assistencia Social 
Gabinete da prefeita e Fundo Social  de Solidariedade - FSS

Instituições representadas
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SAMUEL RIBEIRO DA SILVA e FRANCYELLE OLIVEIRA SOUSA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, cabeleireiro, RG n.º 443752552 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de 
SÃO VICENTE - SP, nascido no dia três de março de mil novecentos e noventa e seis (03/03/1996), residen-
te na Avenida Fernando Santos Oliveira, 360, aptº21, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSUÉ 
RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, coletor, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de VALÉRIA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 46 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 582466787 - 
SSP/SP, com 16 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia quatro de março de dois mil 
(04/03/2000), residente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 360, aptº21, Jardim Nova República, Cu-
batão - SP, fi lha de FRANCISCO CARLOS ALVES SOUSA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 43 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, diaris-
ta, 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, 12 de julho 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: MATHEUS HENRIQUE AMARO INACIO DE JESUS e BRENNA DA SILVA VIEIRA PRI-
MO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 457300607 - SSP/SP, 
CPF n.º 37860820811, com 21 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro 
nº 215, fl s. nº 124, Termo nº 153920), nascido no dia treze de setembro de mil novecentos e noven-
ta e quatro (13/09/1994), residente na Rua Luís Gustavo de Lima, 10, Ap.21, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lho de WILLIAN AMARO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, gerente comercial, com 42 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de ELISANGELA AMARO INACIO, de nacionalidade brasileira, 
recepcionista, com 44 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 429357874 - SSP/SP, CPF n.º 43734703832, com 21 
anos de idade, natural de FLORIANO - PI, nascida no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (27/02/1995), residente na Rua Luís Gustavo de Lima, 10, Ap.21, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lha de EVA VIEIRA DA SILVA PRIMO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 
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 julho 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: CLÓVIS MOURA DA SILVA JÚNIOR e NAIRANA OLIVEIRA DOS SANTOS. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, músico, RG n.º 495416186 - SSP/SP, com 22 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 160, fl s. nº 347, Termo nº 46123), nascido no dia dezesseis 
de setembro de mil novecentos e noventa e três (16/09/1993), residente na Avenida Principal, 1323, 
Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de CLÓVIS MOURA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DÉBORA RODRIGUES MOURA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, inspetora, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489099750 - SSP/SP, CPF n.º 41234301806, com 23 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 158, fl s. nº 86, Termo nº 45066), nascida no dia vinte de abril 
de mil novecentos e noventa e três (20/04/1993), residente na Rua Dom Pedro II, 687, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de REGINALDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lubrifi cador, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, varredora, 
com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de julho 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: FRANKLIN DIEGO SANTOS BOMFIM e JÉSSICA PAMELLA LUCENA BEZERRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 33725388 
- SSP/SP, CPF n.º 37478309860, com 28 anos de idade, natural de GUARULHOS - SP, nascido no dia 
treze de abril de mil novecentos e oitenta e oito (13/04/1988), residente na Rua Belarmino do 
Amaral, 604, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de JERONIMO CARVALHO BOMFIM, de nacio-
nalidade brasileira, conferente, com 48 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA 
DE LOURDES DE JESUS SANTOS BOMFIM, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, 
residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 472346799 - SSP/SP, CPF n.º 39281907844, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa (24/11/1990), residente na Rua 
Belarmino do Amaral, 604, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de DORGIVAL BEZERRA DE ME-
DEIROS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em SÃO VICEN-
TE - SP e de GIRLEIDE LUCENA DE SOUZA BEZERRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de julho 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: BRUNO DO NASCIMENTO DANTAS PEREIRA e THÍFANI NUNES DE CARVALHO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 306638630 - SSP/
SP, CPF n.º 39352265866, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 137, 
fl s. nº 49, Termo nº 36671), nascido no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(04/09/1989), residente na Rua das Palmas, 80, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO DAN-
TAS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 51 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de LUCIA MARIA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 53 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 48047121 - SSP/SP, CPF n.º 40404953816, com 24 anos de idade, natural de ASSIS - SP (As-
sis  Livro nº 46, fl s. nº 219, Termo nº 28988), nascida no dia quatorze de novembro de mil novecen-
tos e noventa e um (14/11/1991), residente na Rua das Palmas, 80, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ ANTUNES DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de julho 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: RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS e ANA PAULA DE JESUS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 300694192 
- SSP/SP, CPF n.º 28603857890, com 35 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dez 
de maio de mil novecentos e oitenta e um (10/05/1981), residente na Rua Santa Julia, 105, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 66 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de ALAIDE ALMEIDA DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em SANTOS - SPDivorciado de: NÚBIA BRAZ, 
conforme sentença datada de 26/04/2013, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família 
e Sucessões de Santos-SP, nos autos de nº839/13.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, técnica de segurança do trabalho, RG n.º 300068165 - SSP/SP, CPF n.º 27041345882, com 39 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 53, fl s. nº 53, Termo nº 2604), nascida no 
dia oito de abril de mil novecentos e setenta e sete (08/04/1977), residente na Rua Santa Julia, 105, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de SERGIO FARIAS DOS SANTOS, falecido há 32 anos e de MA-
RIA JOSÉ DE JESUS SANTOS, falecida há 22 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, 08 de julho 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: MATHEUS ESPINDOLA FELIX e SARA DE OLIVEIRA SOARES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 485967352 - SSP/SP, 
CPF n.º 39061686890, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 
272, fl s. nº 188, Termo nº 96861), nascido no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(12/02/1992), residente na Rua Dom Pedro I, 790, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO ROCHA 
FELIX, de nacionalidade brasileira, construtor civil, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
CLAUDETE GALINDO ESPINDOLA, de nacionalidade brasileira, assistente administrati va, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de caixa, RG n.º 417191625 - SSP/SP, CPF n.º 43547191858, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e quatro (30/05/1994), residente na Rua 
Dom Pedro I, 790, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ SOARES DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 05 anos e de MARIA TEREZA DE OLIVEIRA MATOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de julho 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: DOUGLAS ALVES DA SILVA e SILVANIA RIBEIRO DE MELO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, operador ii, RG n.º 26247146 - SSP/SP, CPF n.º 19296136873, com 
42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de abril de mil novecentos e setenta 
e quatro (04/04/1974), residente na Av. Nações Unidas, 200, aptº24, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de 
SEBASTIÃO CORREIA DA SILVA JÚNIOR, falecido há 9 anos e de IRACY ALVES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SPDiviorciado de Fabiana Nunes 
dos Santos, conforme sentença datada de 20/05/2016, proferida pela MM. Juiza de Direito da 4 Vara 
do Foro desta Comarca, nos autos e N°157.01.2007.008284-1/000-000. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, técnica administrati va, RG n.º 27235512 - SSP/SP, CPF n.º 25838397802, 
com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de novembro de mil novecentos 
e setenta e seis (11/11/1976), residente na Rua Santa Terezinha, 4, fundos, Vila São José, Cubatão - 
SP, fi lha de ATAIDE RIBEIRO DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ELIZETE MARIA DE MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
71 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, 07 de julho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EVERSON DA SILVA SANTOS e THAYNA OLIVEIRA MARQUES DE ALMEIDA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, açougueiro, RG n.º 488906428 - SSP/SP, CPF n.º 
41730277888, com 23 anos de idade, natural de SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE (Bonito-PE  Livro 
nº 49, fl s. nº 72, Termo nº 18070), nascido no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
três (05/02/1993), residente na Rua José de Castro, 345, casa 02, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSÉ EDNILSON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 43 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA VALDENE DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, pro-
fessora, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, RG n.º 470218174 - SSP/SP, CPF n.º 45942821801, com 19 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 203, fl s. nº 300, Termo nº 122812), nascida 
no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa e seis (26/09/1996), residente na Rua 
José de Castro, 345, casa 02, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, fi lha de MARIELSON SOUZA DE ALMEIDA, 
falecido há 14 anos e de ANGELICA DE OLIVEIRA MARQUES, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 
40 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, 07 de julho 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: CHARLISSON VINICIUS DA SILVA e PATRICIA ROBERTA DE LIMA CLEMENTE. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 48569983 - SSP/SP, CPF 
n.º 36547282864, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de agosto 
de mil novecentos e oitenta e nove (18/08/1989), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 570, 
bl.H3, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de MARIA VALDINEIDE DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de enfermagem, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 443997688 - SSP/SP, CPF n.º 
34873727898, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de novembro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (02/11/1985), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 570, bl.H3, 
Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de SEBASTIÃO ESTACIO DO CARMO CLEMENTE, falecido há 
23 anos e de DILMA AUREA DE LIMA CLEMENTE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de 
idade, residente em PARAGUAÇU PAULISTA - 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 julho 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: VALDELICIO BASTOS MOREIRA e MARLENE GOMES BARBOSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de caldeiraria, RG n.º 109818386 - SSP/SP, com 63 anos de 
idade, natural de Ipirá - BA (Ipirá - BA  Livro nº 61, fl s. nº 225, Termo nº 77113), nascido no dia primeiro de 
setembro de mil novecentos e cinquenta e dois (01/09/1952), residente na Rua Vereador Raul Jose San-
tana Leite, 185, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de ELPIDIO DA PAIXÃO MOREIRA, falecido há 03 anos e de 
VITALINA MOREIRA BASTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 94 anos de idade, residente 
em Ipirá - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 242689371 - SSP/
SP, CPF n.º 12144937850, com 56 anos de idade, natural de Galante-Campina Grande - PB (São Lourenço 
da Mata - PE  Livro nº 59, fl s. nº 149, Termo nº 29467), nascida no dia sete de junho de mil novecentos 
e sessenta (07/06/1960), residente na Rua Vereador Raul Jose Santana Leite, 185, Vale Verde, Cubatão - 
SP, fi lha de NOBERTO GOMES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 86 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOAQUINA MARIA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, brasileira, 
com 89 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 julho 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: WASHINGTON BARROS ALMEIDA e ROSANA RODRIGUES FONSÊCA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 0399031820100 - SSP/MA, CPF n.º 60620664347, 
com 23 anos de idade, natural de SÃO JOÃO BATISTA - MA, nascido no dia trinta e um de agosto de 
mil novecentos e noventa e dois (31/08/1992), residente na Rua Antonio Augusto Bastos, 80, Parque 
Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de PAULO DUARTE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, ajudante, 
com 49 anos de idade, residente em SÃO JOÃO BATISTA - MA e de MARINEZ JESUS BARROS, de na-
cionalidade brasileira, domésti ca, com 45 anos de idade, residente em SÃO LUÍS - MA . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, copeira, RG n.º 0314177720067 - SSP/MA, com 28 anos 
de idade, natural de SÃO JOÃO BATISTA - MA, nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos 
e oitenta e oito (22/04/1988), residente na Rua Antonio Augusto Bastos, 80, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, fi lha de LUCIMEIRE RODRIGUES FONSÊCA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE FERRER - MA. 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, 08 de julho 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: BRUNO DANIEL SILVA DE MOURA e SAMARA KATIANE ALCÂNTARA DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, frenti sta, RG n.º 47231032 - SSP/SP, CPF n.º 
32806657873, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dezoito de novembro 
de mil novecentos e noventa (18/11/1990), residente na Rua Dois, 37, Jardim Europa, Cota 200, Cu-
batão - SP, fi lho de JOSÉ LUIZ LOPES DE MOURA, de nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos e 
de JOZINEIDE SILVA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, padeira, com 45 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Samara Kati ane Alcântara da Silva, conforme sentença de 21/01/2013, 
proferida pelo Juíz de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões da Comarca de Praia Grande-SP, nos 
autos de nº 0002497-94.2012.8.26.0477. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
operadora de loja, RG n.º 483700381 - SSP/SP, CPF n.º 41287727808, com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e um (25/12/1991), 
residente na Rua Dois, 37, Jardim Europa, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de JAILTON JOSÉ SANTANA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 53 anos de idade, residente em SALVADOR - BA e 
de SUENE MARGARIDA ALCÂNTARA ANJOS, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 49 anos de 
idade, residente em SALVADOR - BA. Divorciada de  Bruno Daniel Ssilva de Moura, conforme sentença de 
21/01/2013, proferida pelo Juíz de Direito da 1ªVara de Família e Sucessões da Comarca de Praia Grande-
SP, nos autos de  nº 0002497-94.2012.8.26.0477. 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, 08 de julho 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: RONALDO FERRAZ BEZERRA e MARIA GRACINEIDE DE OLIVEIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 44396678 - SSP/SP, CPF n.º 35126935801, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (09/12/1985), residente na Rua Roberto Mario Santi ni, Bloco 306, Ap.206, 
G-2, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de PAULO DE SENA BEZERRA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLI FERRAZ BEZERRA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 377085698 - SSP/SP, CPF n.º 01005671427, com 
36 anos de idade, natural de SAIRÉ - PE, nascida no dia seis de outubro de mil novecentos e setenta 
e nove (06/10/1979), residente na Rua Roberto Mario Santi ni, Bloco 306, Ap.206, G-2, Bolsão 9, Cu-
batão - SP, fi lha de PEDRO INACIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 72 anos de 
idade, residente em BEZERROS - PE e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, 
com 71 anos de idade, residente em BEZERROS - PE. Divorciada de Inácio José de Moura, conforme 
sentença datada aos 15/07/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº0002764-51.2015.8.26.0157. 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, 06 de julho 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: EDSON BATISTA DE ANDRADE e JULIANA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 25489378 - SSP/SP, CPF n.º 33211820841, com 
31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 89, fl s. nº 54, Termo nº 
54452), nascido no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (22/12/1984), 
residente na Rua 17, Bloco 33, Ap.D12, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ DOS ANJOS DE AN-
DRADE, falecido há 10 anos e de ROMILDA BORGES BATISTA DE ANDRADE, falecida há 01 ano . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 29408553 - SSP/SP, CPF n.º 
44310260888, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de dezembro 
de mil novecentos e noventa e dois (01/12/1992), residente na Rua 17, Bloco 33, Ap.D12, Bolsão 9, 
Cubatão - SP, fi lha de AILTON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, funileiro, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de EZIL MORAIS LUIZ, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
57 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, 06 de julho 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: VALDELICIO BARBOSA MOREIRA e KÁTIA MOREIRA EVANGELISTA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, coletor, RG n.º 483583601 - SSP/SP, CPF n.º 
32819261850, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de julho de 
mil novecentos e oitenta e quatro (21/07/1984), residente na Rua Vereador Raul Jose Santana Leite, 
185, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de VALDELICIO BASTOS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, en-
carregado de caldeiraria, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE GOMES 
BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 600375420 - SSP/SP, CPF n.º 
03771160502, com 31 anos de idade, natural de Ipirá - BA (Ipira - BA  Livro nº 33, fl s. nº 210, Ter-
mo nº 37865), nascida no dia nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (09/12/1984), 
residente na Rua Vereador Raul Jose Santana Leite, 185, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de ADEMAR 
DE AZEVEDO EVANGELISTA, de nacionalidade brasileira, vaqueiro, com 58 anos de idade, residente 
em Ipirá - BA e de ELENICE BASTOS MOREIRA EVANGELISTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
57 anos de idade, residente em Ipirá - 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, 12 de julho 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: WEVERTON FERNANDES DA SILVA QUEIROZ e IRACEMA PEREIRA SANCHES PACHECO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 40966686 - SSP/SP, CPF n.º 
35868466810, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de junho de mil 
novecentos e oitenta e seis (14/06/1986), residente na Rua Pio XII, 81, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ ROBERTO DE QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JUDITE FERNANDES DA SILVA QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, 
cozinheira, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, aux. de limpeza, RG n.º 266368888 - SSP/SP, CPF n.º 27032321879, com 40 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia nove de novembro de mil novecentos e setenta e cinco 
(09/11/1975), residente na Rua Pio XII, 81, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de ODAIR SANCHES 
PACHECO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP 
e de IRACEMA ALVES PEREIRA, falecida há 33 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, 08 de julho 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: JOEL NEVES DA SILVA e SANDRA DA SILVA SOUZA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, policial militar, RG n.º 4117116 - SSP/BA, CPF n.º 53630670563, com 45 
anos de idade, natural de ARAPIRACA - AL, nascido no dia três de março de mil novecentos e setenta e 
um (03/03/1971), residente na Av. Nações Unidas, 200, aptº11, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
FIRMINO DA SILVA, falecido há 1 ano e de LUCILA NEVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 75 anos de idade, residente em CAMAÇARI - BADivorciado de Alexandra de Matt os, conforme 
sentença datada de 16/10/2014, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro  desta Comarca, 
nos autos de N°0003759-98.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, operadora de caixa, RG n.º 586443654 - SSP/SP, CPF n.º 35087031854, com 35 anos de idade, 
natural de ANTÔNIO GONÇALVES - BA, nascida no dia três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
um (03/02/1981), residente na Av. Nações Unidas, 200, aptº11, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ELOI 
DIAS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em ANTÔNIO 
GONÇALVES - BA e de JOANA DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos 
de idade, residente em ANTÔNIO GONÇALVES - BA. Divorciada de João Vieira de Souza, conforme sen-
tença datada de 15/11/2015, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro desta Comarca, 
nos autos de N°0010609-71.2014.8.26.0157. 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, 06 de julho 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 JORGE PINHEIRO CAETANO e ROSANGELA SANTANA DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 249593439 - SSP/SP, CPF n.º 
16957637859, com 42 anos de idade, natural de CARMO - RJ, nascido no dia dezesseis de março de mil 
novecentos e setenta e quatro (16/03/1974), residente na Rua das Acácias, 471, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lho de ANTONIO JOSÉ CAETANO, falecido há 5 anos e de MARIA DIRCE PINHEIRO CAETANO, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivórciado de Patricia 
Galvão do Nascimento, conforme sentença de 27/06/2008, proferida pelo Juiz de Direito da 1ºVara Cívil 
desta Comarca, nos autos de nº691/08. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 583984861 - SSP/SP, CPF n.º 03348281555, com 31 anos de idade, natural de ITAPICURU - BA 
(Itapicuru-BA  Livro nº 8, fl s. nº 49, Termo nº 7148), nascida no dia vinte e seis de maio de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (26/05/1985), residente na Rua das Acácias, 471, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ GONZAGA DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, 
residente em ITAPICURU - BA e de JOSEFA SANTANA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
57 anos de idade, residente em ITAPICURU - 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, 11 de julho 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: RICARDO SANTOS FREITAS e KELLEN WAILLEN BARBOSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, tec. em instrumentação, RG n.º 36097163 - SSP/SP, CPF n.º 
35400744818, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 135, 
fl s. nº 142, Termo nº 82116), nascido no dia primeiro de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(01/11/1989), residente na Rua Julieta de Azevedo Bonavides, 151, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de 
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ARLETE COUTINHO SANTOS FREITAS, de nacionalidade brasileira, ad-
vogada, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, aux. administrati va, RG n.º 48617179 - SSP/SP, CPF n.º 38357475841, com 25 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa 
(26/07/1990), residente na Rua Vereador Raul José Sant’Anna Leite, 64, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha 
de SERGIO MARCOS BARBOSA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 57 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA HULDA LAZARINO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos ex-
igidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: FELIPE SILVA DE SOUSA 
e JHENIFFER CRISTINE DA SILVA SOUZA. , nascida no dia dezoito de no-
vembro de mil novecentos e noventa e sete (18/11/1997). Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
  

                
        Cubatão, 14 de julho 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: JOÃO MARIA XAVIER DE LIRA e LÉIA LIBERATO DO NASCIMENTO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheiro, RG n.º 44397143 - SSP/SP, CPF n.º 
30019698810, com 35 anos de idade, natural de NATAL - RN (Ielmo Marinho-RN  Livro nº 04, fl s. nº 
227, Termo nº 7058), nascido no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta (1/12/1980), 
residente na Av. Principal, 2194, Caminho Minas Gerais, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de FRAN-
CISCA XAVIER DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em 
IELMO MARINHO - RN . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tec. em enferma-
gem, RG n.º 489094600 - SSP/SP, CPF n.º 42850648809, com 23 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e três (1/4/1993), residente na 
Av. Principal, 2194, Caminho Minas Gerais, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ITAMAR DO NASCI-
MENTO, de nacionalidade brasileira, cozinheiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ALESSANDRA LIBERATO VITAL DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 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, 19 de julho 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: DAVI DOS SANTOS PINTO e LILIAN MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, policial civil - SSP/SP, com 32 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(28/6/1984), residente na Rua José Lopes, 57, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de MAURO 
FERREIRA PINTO e de CLEIDE FLORA DOS SANTOS PINTO . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, professora - SSP/SP, com 34 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no 
dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta e um (28/8/1981), residente na Av. Paris, 
454, aptº124, Boqueirão, PRAIA GRANDE - SP, fi lha de EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA e de LUCIA 
APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA. 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 julho 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: OSVALDO DA SILVA MENDONÇA e ANGELA SILVA BISPO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, padeiro, RG n.º 30180808 - SSP/SP, CPF n.º 27645942835, com 37 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e 
setenta e oito (25/9/1978), residente na Rua Caminho Minas Gerais, 2186, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lho de FRANCISCO SABINO MENDONÇA, falecido há 10 anos e de MARIA GEUZA DA SILVA MENDONÇA, 
falecida há 10 anosDivorciado de Cristi na Santos de Lima, conforme sentença datada de 08/10/2014, 
proferida pela MM. Juiza de Direito Coordenado do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cida-
dania da Comarca de São Vicente-SP-CEJUSC, nos autos de N°86/2013.. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 43390771X - SSP/SP, com 32 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta e três (28/8/1983), 
residente na Rua Caminho Minas Gerais, 2186, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSE BISPO FILHO, 
falecido há 12 anos e de APPARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
73 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 julho 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: LEWIS BRIAN CUNHA MICENO e MAYARA SOUZA FERREIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 471797613 - SSP/SP, CPF n.º 
39295296885, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e um (26/2/1991), residente na Rua 17, 74, Cota 200, Cubatão 
- SP, fi lho de ELY RODRIGUES MICENO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 41 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de SUZE APARECIDA CUNHA MICENO, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de enfermagem, com 45 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, recepcionista, RG n.º 368079934 - SSP/SP, CPF n.º 44427508820, com 21 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e qua-
tro (24/7/1994), residente na Rua 17, 74, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de GILSON SOUZA FERREI-
RA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ELISABETH CORCINO MARQUES DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 
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 julho 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: TAMIRO RIBEIRO DA SILVA e THAYS DA SILVA SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, armador, RG n.º 17339027 - SSP/MG, 
com 27 anos de idade, natural de AÇUCENA - MG, nascido no dia vinte de março de mil no-
vecentos e oitenta e nove (20/3/1989), residente na Rua Caminho São Paulo, 294, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MARIA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 
67 anos de idade, residente em AÇUCENA - MG e de MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, agricultora, com 60 anos de idade, residente em AÇUCENA - MG . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 55784731X - SSP/SP, 
com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de agosto de mil 
novecentos e noventa e sete (21/8/1997), residente na Rua Caminho São Paulo, 294, Vila Es-
perança, Cubatão - SP, fi lha de LANDOALDO FERREIRA DOS SANTOS, falecido há 15 anos e de 
IRIS DO CEU DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 39 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de julho 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: PETRUCIO OLIVEIRA DE MELO e ANDRÉA DANTAS LUZ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, comerciante, RG n.º 9323519 - SSP/SP, CPF n.º 88515117800, com 
59 anos de idade, natural de SANTANA DO IPANEMA - AL, nascido no dia vinte e quatro de novembro 
de mil novecentos e cinquenta e seis (24/11/1956), residente na Rua Rio de Janeiro, 833, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de JOAQUIM RODRIGUES DE MELO, falecido há 46 anos e de CECILIA OLIVEIRA DE 
MELO, falecida há 46 anosDivorciado de: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, conforme sentença datada de 
04/05/1999, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Distrital de Vicente de Carvalho, 
Município e Comarca de Guarujá-SP, nos autos de nº1398/98.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, promotora de vendas, RG n.º 1319577245 - SSP/BA, com 34 anos de idade, natural 
de ITUAÇU - BA (Ituaçu-BA  Livro nº 49, fl s. nº 87, Termo nº 3688), nascida no dia sete de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e um (7/12/1981), residente na Rua Rio de Janeiro, 833, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de PLINIO DE OLIVEIRA LUZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, 
residente em ITUAÇU - BA e de HELENITA DANTAS LUZ, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
69 anos de idade, residente em ITUAÇU - 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 julho 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: JHONATAN JESUS AMANCIO DOS SANTOS e JÉSSICA ELAYNE ALVES HILÁRIO DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 41628486 - SSP/SP, CPF 
n.º 42254173871, com 20 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (Cubatão-SP  Livro nº 176, fl s. 
nº 46, Termo nº 52190), nascido no dia primeiro de novembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(1/11/1995), residente na Rua Carlos Gomes, 399, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de ADELSON 
AMANCIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 anos de idade, residente em SAN-
TOS - SP e de QUEILA DE JESUS HONORIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, teleaten-
dente, RG n.º 480133980 - SSP/SP, CPF n.º 40963728890, com 24 anos de idade, natural de BRASÍLIA - DF 
(Ceilandia- 7º Ofi cio - DF  Livro nº 111, fl s. nº 385, Termo nº 66385), nascida no dia cinco de janeiro de 
mil novecentos e noventa e dois (5/1/1992), residente na Rua Carlos Gomes, 399, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lha de GERALDO HILÁRIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, serralheiro, com 53 anos 
de idade, residente em Taguati nga - DF e de ANTONIA LEITE ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de julho 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: LEANDRO DE OLIVEIRA BARROS e JOCILEIDE LOPES DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador de maquinas, RG n.º 18271878 - SSP/SP, CPF 
n.º 07641829864, com 50 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de janeiro de 
mil novecentos e sessenta e seis (7/1/1966), residente na Rua Almirante Barroso, 114, Jardim 31 de 
Março, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MARCELINO DE BARROS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 75 anos de idade, residente em ESCADA - PE e de MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA BARROS, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de MÁRCIA FERNANDES DE MOURA, conforme sentença datada de 10/09/2009, proferida pelo MM. 
Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2008.009337-0/000000-
000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 
94023010531 - SSP/CE, CPF n.º 63346052320, com 39 anos de idade, natural de CASCAVEL - CE (Cas-
cavel-CE  Livro nº 01, fl s. nº 154, Termo nº 830), nascida no dia treze de setembro de mil novecentos 
e setenta e seis (13/9/1976), residente na Rua Almirante Barroso, 114, Jardim 31 de Março, Cubatão 
- SP, fi lha de ANTONIO ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, 
residente em CASCAVEL - CE e de NEUZA MUNIZ LOPES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
74 anos de idade, residente em CASCAVEL - CE. 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 julho 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: MOISÉS DIAS DOS SANTOS e GERALDINA DAS GRAÇAS COSME. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 564988078 - SSP/SP, CPF n.º 02337947513, com 30 
anos de idade, natural de CAMAÇARI - BA (Dias D’Avila - BA  Livro nº 08, fl s. nº 192-v, Termo nº 1966), 
nascido no dia três de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (3/9/1985), residente na Rua Larissa 
Coquiner, 441, Caminho São Damião, Ilha Bela-Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ALDO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, porteiro, com 58 anos de idade, residente em SALVADOR - BA e de RAIMUN-
DA MOTA DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em 
SALVADOR - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aux. de limpeza, RG n.º 
419206115 - SSP/SP, CPF n.º 30608111805, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia dezenove de abril de mil novecentos e oitenta e dois (19/4/1982), residente na Rua Larissa Coquiner, 
441, Caminho São Damião, Ilha Bela-Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MARCIAL COSME, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOANA DAS GRAÇAS 
COSME, falecida há 08 anos. Divorciada de Divanildo Marti m da Silva, conforme sentença datada aos 
27/11/2012 e 06/03/2013, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, 
nos autos de nº0006527-65.2012.8.26.0157. 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, 15 de julho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Programa Alta Qualidade
Sexta (22) as 14h na TV Ilha/Rede Brasil canal 4 Net e 35UHF 
Sábado (23) as 13h30 TV Santa Cecilia 13 Net e 52 Uhf - as 
19h30 TV Ilha/Rede Brasil canal 4 net e 35 UHF e as 20h30 TV 
UniSantos canal 12 net e 40 UHF 
Domingo as 11h TV Santa Cecilia e as 19h  TV Ilha/Rede Brasil 
canal 4 net e 35 UHF

Programa Blackout 
TV Polo, canal 11 Net a parti r deste sábado e domingo. Página 
do Facebook do programa a parti r desta sexta

Veja a festa na TV

Agradecimento especial ao SAMU  Fotografi a: Aderbau Gama, Lamuel 10, Marcel Nobrega
Buff et: Canti na Tia Jô   Decoração: Claudia Cordeiro Duda Decorações
Dj Tony  Iluminação: Tom   Banda: Trilha Sonora

Fizeram a 
festa acontecer
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SAMUEL RIBEIRO DA SILVA e FRANCYELLE OLIVEIRA SOUSA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, cabeleireiro, RG n.º 443752552 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de 
SÃO VICENTE - SP, nascido no dia três de março de mil novecentos e noventa e seis (03/03/1996), residen-
te na Avenida Fernando Santos Oliveira, 360, aptº21, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSUÉ 
RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, coletor, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de VALÉRIA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 46 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 582466787 - 
SSP/SP, com 16 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia quatro de março de dois mil 
(04/03/2000), residente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 360, aptº21, Jardim Nova República, Cu-
batão - SP, fi lha de FRANCISCO CARLOS ALVES SOUSA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 43 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, diaris-
ta, 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, 12 de julho 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: MATHEUS HENRIQUE AMARO INACIO DE JESUS e BRENNA DA SILVA VIEIRA PRI-
MO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 457300607 - SSP/SP, 
CPF n.º 37860820811, com 21 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro 
nº 215, fl s. nº 124, Termo nº 153920), nascido no dia treze de setembro de mil novecentos e noven-
ta e quatro (13/09/1994), residente na Rua Luís Gustavo de Lima, 10, Ap.21, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lho de WILLIAN AMARO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, gerente comercial, com 42 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de ELISANGELA AMARO INACIO, de nacionalidade brasileira, 
recepcionista, com 44 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 429357874 - SSP/SP, CPF n.º 43734703832, com 21 
anos de idade, natural de FLORIANO - PI, nascida no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (27/02/1995), residente na Rua Luís Gustavo de Lima, 10, Ap.21, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lha de EVA VIEIRA DA SILVA PRIMO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 
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 julho 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: CLÓVIS MOURA DA SILVA JÚNIOR e NAIRANA OLIVEIRA DOS SANTOS. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, músico, RG n.º 495416186 - SSP/SP, com 22 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 160, fl s. nº 347, Termo nº 46123), nascido no dia dezesseis 
de setembro de mil novecentos e noventa e três (16/09/1993), residente na Avenida Principal, 1323, 
Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de CLÓVIS MOURA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DÉBORA RODRIGUES MOURA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, inspetora, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489099750 - SSP/SP, CPF n.º 41234301806, com 23 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 158, fl s. nº 86, Termo nº 45066), nascida no dia vinte de abril 
de mil novecentos e noventa e três (20/04/1993), residente na Rua Dom Pedro II, 687, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de REGINALDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lubrifi cador, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, varredora, 
com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de julho 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: FRANKLIN DIEGO SANTOS BOMFIM e JÉSSICA PAMELLA LUCENA BEZERRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 33725388 
- SSP/SP, CPF n.º 37478309860, com 28 anos de idade, natural de GUARULHOS - SP, nascido no dia 
treze de abril de mil novecentos e oitenta e oito (13/04/1988), residente na Rua Belarmino do 
Amaral, 604, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de JERONIMO CARVALHO BOMFIM, de nacio-
nalidade brasileira, conferente, com 48 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA 
DE LOURDES DE JESUS SANTOS BOMFIM, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, 
residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 472346799 - SSP/SP, CPF n.º 39281907844, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa (24/11/1990), residente na Rua 
Belarmino do Amaral, 604, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de DORGIVAL BEZERRA DE ME-
DEIROS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em SÃO VICEN-
TE - SP e de GIRLEIDE LUCENA DE SOUZA BEZERRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de julho 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: BRUNO DO NASCIMENTO DANTAS PEREIRA e THÍFANI NUNES DE CARVALHO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 306638630 - SSP/
SP, CPF n.º 39352265866, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 137, 
fl s. nº 49, Termo nº 36671), nascido no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(04/09/1989), residente na Rua das Palmas, 80, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO DAN-
TAS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 51 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de LUCIA MARIA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 53 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 48047121 - SSP/SP, CPF n.º 40404953816, com 24 anos de idade, natural de ASSIS - SP (As-
sis  Livro nº 46, fl s. nº 219, Termo nº 28988), nascida no dia quatorze de novembro de mil novecen-
tos e noventa e um (14/11/1991), residente na Rua das Palmas, 80, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ ANTUNES DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de julho 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: RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS e ANA PAULA DE JESUS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 300694192 
- SSP/SP, CPF n.º 28603857890, com 35 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dez 
de maio de mil novecentos e oitenta e um (10/05/1981), residente na Rua Santa Julia, 105, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 66 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de ALAIDE ALMEIDA DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em SANTOS - SPDivorciado de: NÚBIA BRAZ, 
conforme sentença datada de 26/04/2013, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família 
e Sucessões de Santos-SP, nos autos de nº839/13.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, técnica de segurança do trabalho, RG n.º 300068165 - SSP/SP, CPF n.º 27041345882, com 39 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 53, fl s. nº 53, Termo nº 2604), nascida no 
dia oito de abril de mil novecentos e setenta e sete (08/04/1977), residente na Rua Santa Julia, 105, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de SERGIO FARIAS DOS SANTOS, falecido há 32 anos e de MA-
RIA JOSÉ DE JESUS SANTOS, falecida há 22 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, 08 de julho 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: MATHEUS ESPINDOLA FELIX e SARA DE OLIVEIRA SOARES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 485967352 - SSP/SP, 
CPF n.º 39061686890, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 
272, fl s. nº 188, Termo nº 96861), nascido no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(12/02/1992), residente na Rua Dom Pedro I, 790, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO ROCHA 
FELIX, de nacionalidade brasileira, construtor civil, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
CLAUDETE GALINDO ESPINDOLA, de nacionalidade brasileira, assistente administrati va, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de caixa, RG n.º 417191625 - SSP/SP, CPF n.º 43547191858, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e quatro (30/05/1994), residente na Rua 
Dom Pedro I, 790, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ SOARES DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 05 anos e de MARIA TEREZA DE OLIVEIRA MATOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de julho 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: DOUGLAS ALVES DA SILVA e SILVANIA RIBEIRO DE MELO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, operador ii, RG n.º 26247146 - SSP/SP, CPF n.º 19296136873, com 
42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de abril de mil novecentos e setenta 
e quatro (04/04/1974), residente na Av. Nações Unidas, 200, aptº24, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de 
SEBASTIÃO CORREIA DA SILVA JÚNIOR, falecido há 9 anos e de IRACY ALVES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SPDiviorciado de Fabiana Nunes 
dos Santos, conforme sentença datada de 20/05/2016, proferida pela MM. Juiza de Direito da 4 Vara 
do Foro desta Comarca, nos autos e N°157.01.2007.008284-1/000-000. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, técnica administrati va, RG n.º 27235512 - SSP/SP, CPF n.º 25838397802, 
com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de novembro de mil novecentos 
e setenta e seis (11/11/1976), residente na Rua Santa Terezinha, 4, fundos, Vila São José, Cubatão - 
SP, fi lha de ATAIDE RIBEIRO DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ELIZETE MARIA DE MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
71 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, 07 de julho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EVERSON DA SILVA SANTOS e THAYNA OLIVEIRA MARQUES DE ALMEIDA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, açougueiro, RG n.º 488906428 - SSP/SP, CPF n.º 
41730277888, com 23 anos de idade, natural de SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE (Bonito-PE  Livro 
nº 49, fl s. nº 72, Termo nº 18070), nascido no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
três (05/02/1993), residente na Rua José de Castro, 345, casa 02, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSÉ EDNILSON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 43 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA VALDENE DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, pro-
fessora, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, RG n.º 470218174 - SSP/SP, CPF n.º 45942821801, com 19 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 203, fl s. nº 300, Termo nº 122812), nascida 
no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa e seis (26/09/1996), residente na Rua 
José de Castro, 345, casa 02, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, fi lha de MARIELSON SOUZA DE ALMEIDA, 
falecido há 14 anos e de ANGELICA DE OLIVEIRA MARQUES, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 
40 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, 07 de julho 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: CHARLISSON VINICIUS DA SILVA e PATRICIA ROBERTA DE LIMA CLEMENTE. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 48569983 - SSP/SP, CPF 
n.º 36547282864, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de agosto 
de mil novecentos e oitenta e nove (18/08/1989), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 570, 
bl.H3, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de MARIA VALDINEIDE DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de enfermagem, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 443997688 - SSP/SP, CPF n.º 
34873727898, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de novembro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (02/11/1985), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 570, bl.H3, 
Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de SEBASTIÃO ESTACIO DO CARMO CLEMENTE, falecido há 
23 anos e de DILMA AUREA DE LIMA CLEMENTE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de 
idade, residente em PARAGUAÇU PAULISTA - 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 julho 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: VALDELICIO BASTOS MOREIRA e MARLENE GOMES BARBOSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de caldeiraria, RG n.º 109818386 - SSP/SP, com 63 anos de 
idade, natural de Ipirá - BA (Ipirá - BA  Livro nº 61, fl s. nº 225, Termo nº 77113), nascido no dia primeiro de 
setembro de mil novecentos e cinquenta e dois (01/09/1952), residente na Rua Vereador Raul Jose San-
tana Leite, 185, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de ELPIDIO DA PAIXÃO MOREIRA, falecido há 03 anos e de 
VITALINA MOREIRA BASTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 94 anos de idade, residente 
em Ipirá - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 242689371 - SSP/
SP, CPF n.º 12144937850, com 56 anos de idade, natural de Galante-Campina Grande - PB (São Lourenço 
da Mata - PE  Livro nº 59, fl s. nº 149, Termo nº 29467), nascida no dia sete de junho de mil novecentos 
e sessenta (07/06/1960), residente na Rua Vereador Raul Jose Santana Leite, 185, Vale Verde, Cubatão - 
SP, fi lha de NOBERTO GOMES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 86 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOAQUINA MARIA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, brasileira, 
com 89 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 julho 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: WASHINGTON BARROS ALMEIDA e ROSANA RODRIGUES FONSÊCA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 0399031820100 - SSP/MA, CPF n.º 60620664347, 
com 23 anos de idade, natural de SÃO JOÃO BATISTA - MA, nascido no dia trinta e um de agosto de 
mil novecentos e noventa e dois (31/08/1992), residente na Rua Antonio Augusto Bastos, 80, Parque 
Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de PAULO DUARTE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, ajudante, 
com 49 anos de idade, residente em SÃO JOÃO BATISTA - MA e de MARINEZ JESUS BARROS, de na-
cionalidade brasileira, domésti ca, com 45 anos de idade, residente em SÃO LUÍS - MA . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, copeira, RG n.º 0314177720067 - SSP/MA, com 28 anos 
de idade, natural de SÃO JOÃO BATISTA - MA, nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos 
e oitenta e oito (22/04/1988), residente na Rua Antonio Augusto Bastos, 80, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, fi lha de LUCIMEIRE RODRIGUES FONSÊCA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE FERRER - MA. 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, 08 de julho 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: BRUNO DANIEL SILVA DE MOURA e SAMARA KATIANE ALCÂNTARA DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, frenti sta, RG n.º 47231032 - SSP/SP, CPF n.º 
32806657873, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dezoito de novembro 
de mil novecentos e noventa (18/11/1990), residente na Rua Dois, 37, Jardim Europa, Cota 200, Cu-
batão - SP, fi lho de JOSÉ LUIZ LOPES DE MOURA, de nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos e 
de JOZINEIDE SILVA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, padeira, com 45 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Samara Kati ane Alcântara da Silva, conforme sentença de 21/01/2013, 
proferida pelo Juíz de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões da Comarca de Praia Grande-SP, nos 
autos de nº 0002497-94.2012.8.26.0477. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
operadora de loja, RG n.º 483700381 - SSP/SP, CPF n.º 41287727808, com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e um (25/12/1991), 
residente na Rua Dois, 37, Jardim Europa, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de JAILTON JOSÉ SANTANA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 53 anos de idade, residente em SALVADOR - BA e 
de SUENE MARGARIDA ALCÂNTARA ANJOS, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 49 anos de 
idade, residente em SALVADOR - BA. Divorciada de  Bruno Daniel Ssilva de Moura, conforme sentença de 
21/01/2013, proferida pelo Juíz de Direito da 1ªVara de Família e Sucessões da Comarca de Praia Grande-
SP, nos autos de  nº 0002497-94.2012.8.26.0477. 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, 08 de julho 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: RONALDO FERRAZ BEZERRA e MARIA GRACINEIDE DE OLIVEIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 44396678 - SSP/SP, CPF n.º 35126935801, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (09/12/1985), residente na Rua Roberto Mario Santi ni, Bloco 306, Ap.206, 
G-2, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de PAULO DE SENA BEZERRA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLI FERRAZ BEZERRA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 377085698 - SSP/SP, CPF n.º 01005671427, com 
36 anos de idade, natural de SAIRÉ - PE, nascida no dia seis de outubro de mil novecentos e setenta 
e nove (06/10/1979), residente na Rua Roberto Mario Santi ni, Bloco 306, Ap.206, G-2, Bolsão 9, Cu-
batão - SP, fi lha de PEDRO INACIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 72 anos de 
idade, residente em BEZERROS - PE e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, 
com 71 anos de idade, residente em BEZERROS - PE. Divorciada de Inácio José de Moura, conforme 
sentença datada aos 15/07/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº0002764-51.2015.8.26.0157. 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, 06 de julho 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: EDSON BATISTA DE ANDRADE e JULIANA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 25489378 - SSP/SP, CPF n.º 33211820841, com 
31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 89, fl s. nº 54, Termo nº 
54452), nascido no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (22/12/1984), 
residente na Rua 17, Bloco 33, Ap.D12, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ DOS ANJOS DE AN-
DRADE, falecido há 10 anos e de ROMILDA BORGES BATISTA DE ANDRADE, falecida há 01 ano . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 29408553 - SSP/SP, CPF n.º 
44310260888, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de dezembro 
de mil novecentos e noventa e dois (01/12/1992), residente na Rua 17, Bloco 33, Ap.D12, Bolsão 9, 
Cubatão - SP, fi lha de AILTON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, funileiro, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de EZIL MORAIS LUIZ, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
57 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, 06 de julho 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: VALDELICIO BARBOSA MOREIRA e KÁTIA MOREIRA EVANGELISTA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, coletor, RG n.º 483583601 - SSP/SP, CPF n.º 
32819261850, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de julho de 
mil novecentos e oitenta e quatro (21/07/1984), residente na Rua Vereador Raul Jose Santana Leite, 
185, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de VALDELICIO BASTOS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, en-
carregado de caldeiraria, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE GOMES 
BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 600375420 - SSP/SP, CPF n.º 
03771160502, com 31 anos de idade, natural de Ipirá - BA (Ipira - BA  Livro nº 33, fl s. nº 210, Ter-
mo nº 37865), nascida no dia nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (09/12/1984), 
residente na Rua Vereador Raul Jose Santana Leite, 185, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de ADEMAR 
DE AZEVEDO EVANGELISTA, de nacionalidade brasileira, vaqueiro, com 58 anos de idade, residente 
em Ipirá - BA e de ELENICE BASTOS MOREIRA EVANGELISTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
57 anos de idade, residente em Ipirá - 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, 12 de julho 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: WEVERTON FERNANDES DA SILVA QUEIROZ e IRACEMA PEREIRA SANCHES PACHECO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 40966686 - SSP/SP, CPF n.º 
35868466810, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de junho de mil 
novecentos e oitenta e seis (14/06/1986), residente na Rua Pio XII, 81, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ ROBERTO DE QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JUDITE FERNANDES DA SILVA QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, 
cozinheira, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, aux. de limpeza, RG n.º 266368888 - SSP/SP, CPF n.º 27032321879, com 40 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia nove de novembro de mil novecentos e setenta e cinco 
(09/11/1975), residente na Rua Pio XII, 81, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de ODAIR SANCHES 
PACHECO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP 
e de IRACEMA ALVES PEREIRA, falecida há 33 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, 08 de julho 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: JOEL NEVES DA SILVA e SANDRA DA SILVA SOUZA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, policial militar, RG n.º 4117116 - SSP/BA, CPF n.º 53630670563, com 45 
anos de idade, natural de ARAPIRACA - AL, nascido no dia três de março de mil novecentos e setenta e 
um (03/03/1971), residente na Av. Nações Unidas, 200, aptº11, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
FIRMINO DA SILVA, falecido há 1 ano e de LUCILA NEVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 75 anos de idade, residente em CAMAÇARI - BADivorciado de Alexandra de Matt os, conforme 
sentença datada de 16/10/2014, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro  desta Comarca, 
nos autos de N°0003759-98.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, operadora de caixa, RG n.º 586443654 - SSP/SP, CPF n.º 35087031854, com 35 anos de idade, 
natural de ANTÔNIO GONÇALVES - BA, nascida no dia três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
um (03/02/1981), residente na Av. Nações Unidas, 200, aptº11, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ELOI 
DIAS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em ANTÔNIO 
GONÇALVES - BA e de JOANA DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos 
de idade, residente em ANTÔNIO GONÇALVES - BA. Divorciada de João Vieira de Souza, conforme sen-
tença datada de 15/11/2015, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro desta Comarca, 
nos autos de N°0010609-71.2014.8.26.0157. 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, 06 de julho 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 JORGE PINHEIRO CAETANO e ROSANGELA SANTANA DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 249593439 - SSP/SP, CPF n.º 
16957637859, com 42 anos de idade, natural de CARMO - RJ, nascido no dia dezesseis de março de mil 
novecentos e setenta e quatro (16/03/1974), residente na Rua das Acácias, 471, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lho de ANTONIO JOSÉ CAETANO, falecido há 5 anos e de MARIA DIRCE PINHEIRO CAETANO, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivórciado de Patricia 
Galvão do Nascimento, conforme sentença de 27/06/2008, proferida pelo Juiz de Direito da 1ºVara Cívil 
desta Comarca, nos autos de nº691/08. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 583984861 - SSP/SP, CPF n.º 03348281555, com 31 anos de idade, natural de ITAPICURU - BA 
(Itapicuru-BA  Livro nº 8, fl s. nº 49, Termo nº 7148), nascida no dia vinte e seis de maio de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (26/05/1985), residente na Rua das Acácias, 471, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ GONZAGA DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, 
residente em ITAPICURU - BA e de JOSEFA SANTANA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
57 anos de idade, residente em ITAPICURU - 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, 11 de julho 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: RICARDO SANTOS FREITAS e KELLEN WAILLEN BARBOSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, tec. em instrumentação, RG n.º 36097163 - SSP/SP, CPF n.º 
35400744818, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 135, 
fl s. nº 142, Termo nº 82116), nascido no dia primeiro de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(01/11/1989), residente na Rua Julieta de Azevedo Bonavides, 151, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de 
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ARLETE COUTINHO SANTOS FREITAS, de nacionalidade brasileira, ad-
vogada, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, aux. administrati va, RG n.º 48617179 - SSP/SP, CPF n.º 38357475841, com 25 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa 
(26/07/1990), residente na Rua Vereador Raul José Sant’Anna Leite, 64, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha 
de SERGIO MARCOS BARBOSA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 57 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA HULDA LAZARINO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos ex-
igidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: FELIPE SILVA DE SOUSA 
e JHENIFFER CRISTINE DA SILVA SOUZA. , nascida no dia dezoito de no-
vembro de mil novecentos e noventa e sete (18/11/1997). Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
  

                
        Cubatão, 14 de julho 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: JOÃO MARIA XAVIER DE LIRA e LÉIA LIBERATO DO NASCIMENTO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheiro, RG n.º 44397143 - SSP/SP, CPF n.º 
30019698810, com 35 anos de idade, natural de NATAL - RN (Ielmo Marinho-RN  Livro nº 04, fl s. nº 
227, Termo nº 7058), nascido no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta (1/12/1980), 
residente na Av. Principal, 2194, Caminho Minas Gerais, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de FRAN-
CISCA XAVIER DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em 
IELMO MARINHO - RN . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tec. em enferma-
gem, RG n.º 489094600 - SSP/SP, CPF n.º 42850648809, com 23 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e três (1/4/1993), residente na 
Av. Principal, 2194, Caminho Minas Gerais, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ITAMAR DO NASCI-
MENTO, de nacionalidade brasileira, cozinheiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ALESSANDRA LIBERATO VITAL DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 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, 19 de julho 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: DAVI DOS SANTOS PINTO e LILIAN MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, policial civil - SSP/SP, com 32 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(28/6/1984), residente na Rua José Lopes, 57, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de MAURO 
FERREIRA PINTO e de CLEIDE FLORA DOS SANTOS PINTO . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, professora - SSP/SP, com 34 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no 
dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta e um (28/8/1981), residente na Av. Paris, 
454, aptº124, Boqueirão, PRAIA GRANDE - SP, fi lha de EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA e de LUCIA 
APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA. 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 julho 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: OSVALDO DA SILVA MENDONÇA e ANGELA SILVA BISPO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, padeiro, RG n.º 30180808 - SSP/SP, CPF n.º 27645942835, com 37 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e 
setenta e oito (25/9/1978), residente na Rua Caminho Minas Gerais, 2186, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lho de FRANCISCO SABINO MENDONÇA, falecido há 10 anos e de MARIA GEUZA DA SILVA MENDONÇA, 
falecida há 10 anosDivorciado de Cristi na Santos de Lima, conforme sentença datada de 08/10/2014, 
proferida pela MM. Juiza de Direito Coordenado do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cida-
dania da Comarca de São Vicente-SP-CEJUSC, nos autos de N°86/2013.. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 43390771X - SSP/SP, com 32 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta e três (28/8/1983), 
residente na Rua Caminho Minas Gerais, 2186, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSE BISPO FILHO, 
falecido há 12 anos e de APPARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
73 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 julho 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: LEWIS BRIAN CUNHA MICENO e MAYARA SOUZA FERREIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 471797613 - SSP/SP, CPF n.º 
39295296885, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e um (26/2/1991), residente na Rua 17, 74, Cota 200, Cubatão 
- SP, fi lho de ELY RODRIGUES MICENO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 41 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de SUZE APARECIDA CUNHA MICENO, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de enfermagem, com 45 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, recepcionista, RG n.º 368079934 - SSP/SP, CPF n.º 44427508820, com 21 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e qua-
tro (24/7/1994), residente na Rua 17, 74, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de GILSON SOUZA FERREI-
RA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ELISABETH CORCINO MARQUES DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 
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 julho 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: TAMIRO RIBEIRO DA SILVA e THAYS DA SILVA SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, armador, RG n.º 17339027 - SSP/MG, 
com 27 anos de idade, natural de AÇUCENA - MG, nascido no dia vinte de março de mil no-
vecentos e oitenta e nove (20/3/1989), residente na Rua Caminho São Paulo, 294, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MARIA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 
67 anos de idade, residente em AÇUCENA - MG e de MARIA DA PIEDADE RIBEIRO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, agricultora, com 60 anos de idade, residente em AÇUCENA - MG . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 55784731X - SSP/SP, 
com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de agosto de mil 
novecentos e noventa e sete (21/8/1997), residente na Rua Caminho São Paulo, 294, Vila Es-
perança, Cubatão - SP, fi lha de LANDOALDO FERREIRA DOS SANTOS, falecido há 15 anos e de 
IRIS DO CEU DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 39 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de julho 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: PETRUCIO OLIVEIRA DE MELO e ANDRÉA DANTAS LUZ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, comerciante, RG n.º 9323519 - SSP/SP, CPF n.º 88515117800, com 
59 anos de idade, natural de SANTANA DO IPANEMA - AL, nascido no dia vinte e quatro de novembro 
de mil novecentos e cinquenta e seis (24/11/1956), residente na Rua Rio de Janeiro, 833, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de JOAQUIM RODRIGUES DE MELO, falecido há 46 anos e de CECILIA OLIVEIRA DE 
MELO, falecida há 46 anosDivorciado de: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, conforme sentença datada de 
04/05/1999, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Distrital de Vicente de Carvalho, 
Município e Comarca de Guarujá-SP, nos autos de nº1398/98.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, promotora de vendas, RG n.º 1319577245 - SSP/BA, com 34 anos de idade, natural 
de ITUAÇU - BA (Ituaçu-BA  Livro nº 49, fl s. nº 87, Termo nº 3688), nascida no dia sete de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e um (7/12/1981), residente na Rua Rio de Janeiro, 833, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de PLINIO DE OLIVEIRA LUZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, 
residente em ITUAÇU - BA e de HELENITA DANTAS LUZ, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
69 anos de idade, residente em ITUAÇU - 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 julho 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: JHONATAN JESUS AMANCIO DOS SANTOS e JÉSSICA ELAYNE ALVES HILÁRIO DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 41628486 - SSP/SP, CPF 
n.º 42254173871, com 20 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (Cubatão-SP  Livro nº 176, fl s. 
nº 46, Termo nº 52190), nascido no dia primeiro de novembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(1/11/1995), residente na Rua Carlos Gomes, 399, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de ADELSON 
AMANCIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 anos de idade, residente em SAN-
TOS - SP e de QUEILA DE JESUS HONORIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, teleaten-
dente, RG n.º 480133980 - SSP/SP, CPF n.º 40963728890, com 24 anos de idade, natural de BRASÍLIA - DF 
(Ceilandia- 7º Ofi cio - DF  Livro nº 111, fl s. nº 385, Termo nº 66385), nascida no dia cinco de janeiro de 
mil novecentos e noventa e dois (5/1/1992), residente na Rua Carlos Gomes, 399, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lha de GERALDO HILÁRIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, serralheiro, com 53 anos 
de idade, residente em Taguati nga - DF e de ANTONIA LEITE ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de julho 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: LEANDRO DE OLIVEIRA BARROS e JOCILEIDE LOPES DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador de maquinas, RG n.º 18271878 - SSP/SP, CPF 
n.º 07641829864, com 50 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de janeiro de 
mil novecentos e sessenta e seis (7/1/1966), residente na Rua Almirante Barroso, 114, Jardim 31 de 
Março, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MARCELINO DE BARROS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 75 anos de idade, residente em ESCADA - PE e de MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA BARROS, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de MÁRCIA FERNANDES DE MOURA, conforme sentença datada de 10/09/2009, proferida pelo MM. 
Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2008.009337-0/000000-
000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 
94023010531 - SSP/CE, CPF n.º 63346052320, com 39 anos de idade, natural de CASCAVEL - CE (Cas-
cavel-CE  Livro nº 01, fl s. nº 154, Termo nº 830), nascida no dia treze de setembro de mil novecentos 
e setenta e seis (13/9/1976), residente na Rua Almirante Barroso, 114, Jardim 31 de Março, Cubatão 
- SP, fi lha de ANTONIO ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, 
residente em CASCAVEL - CE e de NEUZA MUNIZ LOPES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
74 anos de idade, residente em CASCAVEL - CE. 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 julho 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: MOISÉS DIAS DOS SANTOS e GERALDINA DAS GRAÇAS COSME. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 564988078 - SSP/SP, CPF n.º 02337947513, com 30 
anos de idade, natural de CAMAÇARI - BA (Dias D’Avila - BA  Livro nº 08, fl s. nº 192-v, Termo nº 1966), 
nascido no dia três de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (3/9/1985), residente na Rua Larissa 
Coquiner, 441, Caminho São Damião, Ilha Bela-Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ALDO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, porteiro, com 58 anos de idade, residente em SALVADOR - BA e de RAIMUN-
DA MOTA DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em 
SALVADOR - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aux. de limpeza, RG n.º 
419206115 - SSP/SP, CPF n.º 30608111805, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia dezenove de abril de mil novecentos e oitenta e dois (19/4/1982), residente na Rua Larissa Coquiner, 
441, Caminho São Damião, Ilha Bela-Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MARCIAL COSME, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOANA DAS GRAÇAS 
COSME, falecida há 08 anos. Divorciada de Divanildo Marti m da Silva, conforme sentença datada aos 
27/11/2012 e 06/03/2013, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, 
nos autos de nº0006527-65.2012.8.26.0157. 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, 15 de julho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VALDECIR SEVERINO DA SILVA e ROBERTA NÓBREGA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 23465190 - SSP/SP, CPF n.º 12133462821, com 
46 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de maio de mil novecentos e setenta 
(10/5/1970), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, Bloco 93-A, Ap.52-A, Bolsão 7, Cubatão - SP, 
fi lho de ERMIRO SEVERINO DA SILVA, falecido há 38 anos e de VALDIVINA FLORINDA DA SILVA, falecida 
há 26 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 439229741 - SSP/
SP, com 32 anos de idade, natural de POJUCA - BA (Mata de São João-BA  Livro nº 81, fl s. nº 360, Ter-
mo nº 719), nascida no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (17/12/1983), 
residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, Bloco 93-A, Ap.52-A, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSELITO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, encanador, com 55 anos de idade, residente 
em MATA DE SÃO JOÃO - BA e de MARIA DO SOCORRO DA NÓBREGA, 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, 15 de julho 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: PETRONIO TENÓRIO DE REZENDE e PRISCILA PEREIRA BONFIM. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, armador, RG n.º 587076227 - SSP/SP, CPF n.º 09345691421, com 
25 anos de idade, natural de CUSTÓDIA - PE (Custódia-PE  Livro nº 17, fl s. nº 146, Termo nº 19468), 
nascido no dia três de agosto de mil novecentos e noventa (03/08/1990), residente na Caminho São 
Bartolomeu, 191, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ RICARDO DE REZENDE, de nacionalidade 
brasileira, agricultor, com 56 anos de idade, residente em CUSTÓDIA - PE e de MARIA DAS GRAÇAS TE-
NÓRIO DE REZENDE, de nacionalidade brasileira, funcionária pública, com 52 anos de idade, residente 
em CUSTÓDIA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de cozinha, RG 
n.º 485965410 - SSP/SP, CPF n.º 38549830852, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 146, fl s. nº 45, Termo nº 40249), nascida no dia três de abril de mil novecentos e noventa e 
um (03/04/1991), residente na Caminho São Bartolomeu, 191, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
GERONIMO BONFIM FILHO, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
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, 14 de julho 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: ALOISIO JOSÉ DOS SANTOS e IZILDA BARBOSA GUIMARÃES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, analista assistente administrati vo, RG n.º 199031514 - SSP/SP, CPF 
n.º 06540758839, com 52 anos de idade, natural de MURICI - AL, nascido no dia quatro de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e três (04/12/1963), residente na Rua Domingos Costa, 158, bl.6, aptº12, 
Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de NATALICIO JOSÉ DOS SANTOS, falecido há 2 anos e de BENEDITA 
LAURINDA DOS SANTOS, falecida há 6 mesesDivorciado de Zelia Helena de Oliveira, conforme senten-
ça datada de 31/03/2005, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca, nos autos de 
N°104/05. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 155398714 
- SSP/SP, CPF n.º 04046814845, com 53 anos de idade, natural de DUQUE DE CAXIAS - RJ, nascida no 
dia três de novembro de mil novecentos e sessenta e dois (03/11/1962), residente na Rua Domingos 
Costa, 158, bl.6, aptº12, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO DE SOUZA GUIMARÃES, faleci-
do há 12 anos e de MARLENE BARBOSA GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Divorciada de Carlos Alvaro dos Santos, conforme sentença 
datada de 30/03/2004, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara  de Família e das Sucessões da 
Comarca de Santos, nos autos de N°7221/04. 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 julho 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: MARCIO GOMES SANTOS e THAMIRES DE MOURA PAIVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 506739089 - SSP/SP, CPF n.º 00476280575, com 
32 anos de idade, natural de ARACAJU - SE, nascido no dia quinze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e três (15/09/1983), residente na Rua João Carlos Campos, 89, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho 
de MANOEL MESSIAS GOMES, falecido há 20 anos e de MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS GOMES, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em ITABI - SE . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrati va, RG n.º 475070008 - SSP/SP, CPF n.º 
39060866827, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de abril de mil nove-
centos e noventa e um (12/04/1991), residente na Rua João Carlos Campos, 89, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lha de HELIO RAMOS PAIVA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CRISTINA JOAQUINA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de julho 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: GEOVAN DA CONCEIÇÃO SILVA e JUCINEIDE ALVES DE JESUS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, conservador, RG n.º 591401319 - SSP/
SP, CPF n.º 60175565333, com 29 anos de idade, natural de MONÇÃO - MA, nascido no dia 
quatro de maio de mil novecentos e oitenta e sete (04/05/1987), residente na Av. Principal, 
14625, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em SANTA LUZIA - MA e de MA-
RIA BEZERRA DA CONCEIÇÃO, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 323783855 - SSP/SP, CPF n.º 16957212840, com 42 anos de 
idade, natural de SERRA PRETA - BA, nascida no dia vinte e dois de agosto de mil novecen-
tos e setenta e três (22/08/1973), residente na Av. Principal, 14625, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lha de IRENE ALVES DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de 
idade, residente em Ipirá - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de julho 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: LUCAS FERREIRA DA SILVA e MONICA SILVA DE LIMA FERNANDES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 42805381 - SSP/SP, CPF n.º 39227209867, com 
21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 170, fl s. nº 260, Termo nº 50116), 
nascido no dia sete de maio de mil novecentos e noventa e cinco (07/05/1995), residente na Rua 
Nossa Senhora Aparecida, 64, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de JORGE BEZERRA DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, micro empresário, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MA-
RIA DIVANI FERREIRA ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar contábil, RG n.º 
381500044 - SSP/SP, com 18 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 238, 
fl s. nº 100, Termo nº 167538), nascida no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noven-
ta e sete (28/12/1997), residente na Rua Paraíba, 158, Eletropaulo, Cubatão - SP, fi lha de FREDNEI DE 
LIMA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 43 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de LUCIMEIRE BRAGA DA SILVA DE LIMA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
40 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 julho 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: ELEUDE JOSÉ DOS SANTOS e ZULEIDE SOARES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 622637757 - SSP/SP, CPF n.º 26885658855, 
com 42 anos de idade, natural de CAETITÉ - BA, nascido no dia vinte e três de fevereiro de mil nove-
centos e setenta e quatro (23/02/1974), residente na Rua do Curtume, 428, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lho de GERALDO ROQUE SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, 
residente em CAETITÉ - BA e de ANALIA PIMENTEL SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 66 anos de idade, residente em CAETITÉ - BADivorciado de Denize de Matos Araújo, conforme 
sentença datada de 19/05/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos 
autos de nº0004248-38.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
vigilante, RG n.º 288655266 - SSP/SP, CPF n.º 29053922822, com 41 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e sete de março de mil novecentos e setenta e cinco (27/03/1975), residen-
te na Rua do Curtume, 428, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO ANGELO DOS SANTOS, falecido há 
3 anos e de FLORACI SOARES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Carlos Roberto de Jesus, conforme sentença datada 
14/04/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara de Família e Sucessões do Foro de Praia Grande-
-SP, nos autos de nº4006596-05.2013.8.26.0477. 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 julho 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 CARLOS DA SILVA SANTOS e ELLEN CHRISLAINE DE OLIVEIRA RODRIGUES. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor de autos, RG n.º 390044611 - SSP/
SP, com 27 anos de idade, natural de GIRAU DO PONCIANO - AL (Girau do Ponciano-AL  Livro nº 15, 
fl s. nº 89, Termo nº 15657), nascido no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(16/01/1989), residente na Rua Santa Filomena, 413, Siti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi -
lho de PEDRO FREITAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 59 anos de ida-
de, residente em RIO DE JANEIRO - RJ e de LINDAURA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 247881600 - SSP/RJ, CPF n.º 13594081770, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa e 
um (23/01/1991), residente na Rua Santa Filomena, 413, Siti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi -
lha de ELIAS RODRIGUES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, vigia, com 52 anos de idade, residen-
te em SÃO VICENTE - SP e de RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de julho 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: PAULO AVELINO FUCHS DA SILVA e TATIANE DE ASSIS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de enfermagem, RG n.º 417932832 - SSP/SP, CPF n.º 
30865811822, com 33 anos de idade, natural de PRAIA GRANDE - SP, nascido no dia três de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e três (03/02/1983), residente na Rua dos Girassóis, 128, Vila Natal, Cubatão - 
SP, fi lho de PAULO AVELINO DA SILVA, falecido há 3 anos e de MARIA HELENA FUCHS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Luzia de Aquino 
Freire, conforme sentença datada de 05/07/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de 
Família e Sucessões da Comarca de Santos, nos autos de N°1311/2011.. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, educadora fí sica, RG n.º 421763759 - SSP/SP, CPF n.º 35118740843, com 
30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e 
seis (05/06/1986), residente na Rua dos Girassóis, 128, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de VALDIR SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RO-
SANGELA EZEQUIEL DE ASSIS, 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, 13 de julho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ASS.DE ESPORTE LAZER E CULTURA MENINOS DO FUTURO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Convidamos todos os interesses para participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL que será realizada na dia 28 de julho de 2016 , na Rua Antonio 
Augusto Bastos nº88 , Parque Fernando  Jorge em Cubatão/SP com 
convocação as 18:30 horas e a 2º convocação as 19:00 horas com a 
seguinte ordem do dia.
 
 
1 – Promover eleição e posse da DIRETORIA e dos MEMBROS DO 
CONSELHO FISCAL.
2 – ASSUNTOS DIVERSOS

 
Cubatão, 20 de Julho de 2016

 
 

Lazaro Matos do Nascimento 
 Presidente

 
Maria Mercedes Taises de Lemos 

Vice presidente

PPPS– PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Comissão Executiva Provisória de Cubatão – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Executiva Provisória do Partido Popular Socia-
lista – PPS de Cubatão/SP, nos termos dos artigos 26 e seguintes combi-
nado com o que dispõe do  Estatuto, em consonância com o disposto no 
artigo 7º da Lei 9.504/97, avoca todos os Convencionais para a Conven-
ção Municipal.
O evento será realizado no dia 31 de julho de 2.016, das 14:00 às 18:00 
horas, na ACIC – Associação Comercial e Industrial de Cubatão, situada 
na Rua Bahia, nº 171, neste Município, para deliberar o seguinte:

ORDEM DO DIA
1) Escolha dos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeitos e a Vereador;
2) Sorteio dos respectivos números de candidatos a vereador;
3) Aprovação de coligações com outros Partidos;
4) Outros assuntos de interesse do Partido;
5) Outras deliberações de ordem geral e estatutária

Cubatão, 19 de julho de 2.016

Luiz Carlos Costa
Presidente da Comissão Provisória do PMDB

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL - ELEIÇÕES 2016
Município de Cubatão - Estado de São Paulo

O presidente da Comissão Diretora Municipal Provisória do PROS - Par-
tido Republicano da Ordem Social do Município de Cubatão - Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições, nos termos da Legislação Vigente 
e em conformidade com as disposições do Estatuto Partidário, CONVOCA 
todos os eleitores regulamente habilitados para a Convenção Municipal, 
a ser realizada no dia 31 de julho de 2016, com início as 14:00 horas, na 
ACIC - Associação Comercial e Industrial de Cubatão, sito a Rua Bahia, 
163, Vila Paulista, neste município, para deliberar a seguinte ordem do dia:
1. Eleições Municipais. Majoritária - escolha de candidatos e deliberação 
sobre coligações;
2. Eleições Municipais. Proporcionais - escolha de candidatos e delibera-
ção sobre coligações;
3. Sorteio de Números para Candidatos ao cargo de Vereador;
4. Assuntos Gerais pertinentes as Eleições;
5. Filiação de novos fi liados;
6. Outros assuntos de Interesse do Partido.

Cubatão, 20 de julho de 2016

José Euclides de Oliveira
Presidente em exercício
Diretório de Cubatão/SP

PMDB – PARTIDO DO MOVIMENTO 
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Comissão Executiva Provisória de Cubatão – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Executiva Provisória do Partido do Movi-
mento Democrático Brasileiro – PMDB de Cubatão/SP, nos termos dos 
artigos 26 e seguintes combinado com o que dispõe do artigo 87 do 
Estatuto, em consonância com o disposto no artigo 7º da Lei 9.504/97, 
avoca todos os Convencionais para a Convenção Municipal.
O evento será realizado no dia 31 de julho de 2.016, das 14:00 às 18:00 
horas, na ACIC – Associação Comercial e Industrial de Cubatão, situada 
na Rua Bahia, nº 171, neste Município, para deliberar o seguinte:

ORDEM DO DIA
1) Escolha dos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeitos e a Vereador;
2) Sorteio dos respectivos números de candidatos a vereador;
3) Aprovação de coligações com outros Partidos;
4) Outros assuntos de interesse do Partido;
5) Outras deliberações de ordem geral e estatutária

Cubatão, 19 de julho de 2.016

WAGNER MOURA DOS SANTOS
Presidente da Comissão Provisória do PMDB

PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Edital de Convocação

A Comissão Provisória Municipal do PSD – Partido 
Social Democrático na cidade de Cubatão/SP, por seu 
Presidente abaixo assinado, conforme determinam os 

artigos 16, 20 e 34 do Estatuto Partidário, CONVOCA os senhores conven-
cionais desta agremiação, ou seja, os membros da Comissão Provisória 
Municipal, Vereadores, Deputados Estaduais e Federais, com domicilio 
eleitoral nesta cidade, para CONVENÇÃO MUNICIPAL, que se realizará 
na sede do partido, no dia 30 de julho de 2.016, sábado, das 10:00 hs às 
15:00 hs, no seguinte endereço: Avenida Henry Borden n.º 631, Vila Santa 
Rosa, em Cubatão/SP, destinada a deliberar sobre a seguinte pauta:
a) Propostas de candidaturas para as Eleições Municipais, que se realiza-
rão no dia 02 de Outubro de 2016;
b)  Propostas de coligações para as Eleições Municipais, que se realizarão 
no dia 02 de Outubro de 2016;
c) Escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
d) Sorteio dos números dos candidatos a Vereador;
e) Fixação do limite de gastos e constituição do comitê fi nanceiro;
f) Delegação de poderes à Comissão Provisória Municipal para deliberar 
sobre os casos omissos e a respeito de todas as  questões relacionadas 
às Eleições Municipais 2016;
g) Outros assuntos de interesse partidário.

Cubatão, 22 de julho de 2.016

DONIZETE TAVARES DO NASCIMENTO
Presidente do PSD - Cubatão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos da Legislação em vigor fi cam convocados, por este 
Edital, os Membros da Comissão Provisória e  Vereadores  com do-
micílio eleitoral neste Município, para a Convenção Municipal para a 
escolha de candidatos às Eleições de 02 de Outubro de 2016, que será 
realizada no dia 30 de julho de 2016, com início às 14 Horas, nas de-
pendências do Auditório da Câmara Municipal de Cubatão, na Praça 
dos Emancipadores  s/n, Bloco Legislativo, Centro, nesta Cidade, com 
a seguinte:

ORDEM DO DIA
A – Escolha do candidato a Prefeito, Vice – Prefeito e Vereadores;
B – Apreciação e votação de propostas de coligação com outros Par-
tidos;
C – Assuntos Gerais.

Cubatão,  18 de Julho de 2016.

José Osvaldo Passarelli Junior
Presidente da Comissão Provisória Municipal
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VENDE
• SALA COMERCIAL NO CENTRO 160.000,00
• APARTAMENTO DE 2 DORMS NA VILA VALENÇA EM SÃO VICENTE  

200.000,00
• APARTAMENTO DE 2 DORMS NO ITARARÉ EM SÃO VICENTE PRÓXIMO A 

PRAIA – 380.000,00
• APARTAMENTO EM SANTOS DE ALTO PADRÃO COM ÁREA DE LA-

ZER COMPLETA NOS BAIRROS GONZAGA, APARECIDA A PARTIR DE 
1.100.000,00

• APARTAMENTO TÉRREO NO JD. CASQUEIRO 320.000,00
• SOBREPOSTA DE 2 DORMS SENDO 1 SUÍTE E CHURRASQUEIRA NA VILA 

NOVA 310.000,00 
• APTO DE 2 DORMS NA VILA VALENÇA EM SÃO VICENTE 200.000,00
• SÃO VICENTE – SOBRADO DE 2 DORMS SENDO 2 SUÍTES, CHURRAS-

QUEIRA E 1 VAGA DE GARAGEM 325.000,00

ALUGA
• APTOS DE 2 DORMS NA VILA NOVA – 703,00 mais encargos
• APTO SEMI-MOBILIADO JD CASQUEIRO com closet e hidromassagem 

– 1.503,00 pacote
• SOBRADO DE 3 DORMS (1 SUÍTE) NA PONTE NOVA – 1603,00
• APTO DE 2 DORMS EM SANTOS (GONZAGA) – 2800,00 pacote 
• COMERCIAL (SÃO VICENTE) – LOJA E SALA DE 140M² NO CENTRO
• COMERCIAL (SÃO VICENTE) – SALA NA LINHA AMARELA 1.103,00
• COMERCIAL (CUBATÃO) - GALPÃO NO PQ SÃO LUIS 

620M² 
• COMERCIAL (SANTOS) – SALÃO NA PÇA DOS 

ANDRADAS 
• SALÃO COMERCIAL NOS BAIRROS V. NOVA, JD. SÃO 

FRANCISCO E NA V. PAULISTA
• COMERCIAL – SALA - 703,00

CRECI: 147.855

13 3361-1665 / 7805-5252

CRECI 57407
VENDA
CENTRO CUBATÃO - LANÇA-
MENTO 01 E 2 DORM - 20% 
ENTRADA. FALE CONOSCO
V.VERDE- SOBREP ALTA E 
BAIXA - 2 DORM. C/SUITE, 
1 VAGA ACEITA FINANC 190 
MIL
V.NOVA-AP 01 DORMITORIO 
- IMPECAVEL, REFORMADO 
- 180 MIL ACEITA FINANCIA-
MENTO
V.NOVA - CASA ISOLADA 2 
DOR - TERRENO 8 X 21 - PÇA. 
FREI DAMIÃO -  250 MIL
31 MARÇO - CASA 2 DORMI-
TORIOS - RUA LARGA, PROX. 
COLEGIO - 250 MIL, ACEITA 

3361-4894 
3372-7409 

Rua Armando Sales de 
Oliveira, 371 - Centro - 

Cubatão
almeidasimoveis.com.br

PROPOSTA
JD.CASQ. TERRENO 10 X 
30 - CENTRO COMERCIAL, 
PROXIMO AO EXTRA 380 MIL

LOCAÇÃO
J.CASQ. APART 02 DORM 
COM GARAGEM PACOTE R$ 
1.000
V.NOVA APTO 2 DORM, GAR 
COLET, PACOTE R$ 1.000 
C.SILVA - CASA - 1 QUARTO , 
SALA COZ WC R$ 750,00

CONSÓRCIO 
RESIDENCIAL E 

AUTO ABERTURA 
DE CONTA CORRENTE 

E POUPANÇA 

FINANCIAMENTO 
DE IMÓVEIS

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

EMPRÉSTIMOS 
CONSIGNADOS

PARA FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS, MUNICIPAIS, 
ESTADUAIS E FEDERAIS, 

APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DO INSS

DESCONTE EM FOLHA 
DE PAGAMENTO 

OU CONTA CORRENTE

Casqueiro 3363-2209

   Vila Nova 3361-8686

    Säo Vicente 3221-5910

3 quartos todo reformado e 
móveis planejados quartos, 
cozinha. 120 mil. Os quar-
tos e a cozinha são planeja-
dos, e o apartamento está 
todo reformado (piso lami-
nado, sanca, papel de pare-
de, porcelanato, pasti lhas de 
vidro na cozinha e banheiro.
Tintas todas laváveis. Prédio 
de elevador - 7º andar. Infor-
mações 13-981781170. Efi ge-
nia Assis

APARTAMENTO
NO PARQUE 
SÃO LUIZ

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

Av. Nações 
Unidas, 90 
Vila Nova - 
Cubatão

autovidroscristal@hotmail.com.br

Casa c/ 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço, churrasquei-
ra, edícula com banheiro 
e 2 cômodos, 150m de 
área construída à 300m da 
praia. 
Interessados falar com Ze-
quinha. (13) 3507-5582. 
Mongaguá.

VENDO CASA 
EM MONGAGUÁ

imóveisASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA E CIDADANIA DR. LEÃO DE MOURA
CNPJ: 51.642.098/0001-11

BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de Dezembro de 2015.
         
ATIVO      PASSIVO    
CONTAS   2014 2015  CONTAS   2014 2015
ATIVO CIRCULANTE  137064.73 312829.96  PASSIVO CIRCULANTE  141573.83 316326.89
DISPONÍVEL     80339.54 138681.79  EXIGIVEL A CURTO PRAZO 141573.83 316326.89
Caixa         742.00        655.69  FORNECEDORES     27528.07   27119.90
BANCOS C/ MOVIMENTO  46082.22 134783.04  Fornecedores     27528.07    27119.90
Banco do Brasil - 67.201-7   10524.12   40555.13  SEGUROS A PAGAR              0.00 114202.79
Banco do Brasil - 5215-9      2248.88   64982.52  Contrato Pró Saúde              0.00 114202.79
Banco do Brasil  - 58.459-2  26492.76     1485.50  OBRIGAÇÕES SOCIAIS     45029.97   49072.74
Banco Santander - 565-2     6816.46   27759.89  Contribuição Sindical       4126.83      4126.83
APLIC. LIQUIDAÇÃO IMEDIATA  33515.32     3243.06  Contribuição Assistencial         892.78        892.78
Banco do Brasil - CDB    -1131.93            0.00  FGTS      34639.31   35564.84
Banco do Brasil - Curto Prazo  33092.30        830.48  GPS        5371.05      7823.87
Banco do Brasil - 58.459-2    1554.95     2412.58  DARF PIS S/ FOPAG             0.00        664.42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO  12992.46   12992.46  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS      1098.24      4900.31
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS  10740.69   10740.69  IRRF          136.15        697.39
Adiantamento Quitações Férias  10456.69   10456.69  ISSQN          817.73      2163.11
Adiantamento de Salário          42.00          42.00  Retenção 4,65%         144.36      1592.26
Adiantamento Funcionários       242.00        242.00  IRRF Prestação de Serviços             0.00        447.55
IMPOSTOS A RECUPERAR     2251.77      2251.77  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS    67917.55   61299.82 
Depósitos em Caução      2251.77      2251.77  Salários       67917.55   61299.82
OUTROS CRÉDITOS     -9135.25 105067.54  OUTRAS OBRIGAÇÕES              0.00    59731.33
Cheques a Compensar     -9135.25    -9135.25  Contas a pagar              0.00      3052.87
Contrato Pró Saúde             0.00 114202.79  Honorários Contábeis              0.00      2565.40
IMPOSTOS A COMPENSAR   52867.98   52867.98  Serviços de Terceiros              0.00        2272.97
IR e CSLL a Compensar           32.84          32.84  Férias               0.00    37777.19
IRRF a Compensar         182.55        182.55  Serviços Pessoa Física              0.00   14062.90
INSS a Recuperar         409.41        409.41   
Créditos a Recuperar   51656.01   51656.01  PATRIMÔNIO LÍQUIDO     72262.24    45542.82
Créditos de Telefone         587.17        587.17  RESERVAS      72262.24    45542.82
DESPESAS DIFERIDAS APROPRIAR            0.00     3220.19  LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS    72262.24    45542.82
Seguros a Apropriar             0.00     3220.19  Defi cits Acumulados                       -306370.56  -333089.98
ATIVO PERMANENTE    76771.34   49039.75  Superávits Acumulados  378632.80  378632.80
IMOBILIZADO    76771.34   49039.75     
BENS EM OPERAÇÃO  203378.22 217160.53     
Benfeitorias em Imóvel Terceiros     4000.00     4000.00     
Máquinas e Equipamentos   50404.31    59193.11     
Móveis e Utensílios    19501.91    19817.22     
Equipamentos Proc. Eletr. Dados   33989.51    38667.71     
Veículos     95482.49    95482.49     
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS           -126606.88 -168120.78     
Benfeitorias em Imóvel Terceiros   -1520.00     -1919.96     
Máquinas e Equipamentos -21329.71  -32582.31     
Móveis e Utensílios    -5260.84    -9219.06     
Equipamentos Proc. Eletr. Dados -32417.07  -39223.75     
Veículos   -66079.26  -85175.70     
TOTAL DO ATIVO  213836.07 361869.71  TOTAL DO PASSIVO  213836.07 361869.71
Reconhecemos a exati dão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2015.     
Somando Ati vo e Passivo a importância de R$ 361.869,71 (Trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e nove  reais e setenta e um 
centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profi ssional contador, fi ca técnico desde que reconhecidamente operou com elementos 
dados e fi rma que se responsabiliza pela sua exati dão e veracidade.       
  DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015   
CONTAS   2014 2015  CONTAS   2014 2015
RECEITAS   0.00 1221259.00  DESPESAS          0.00 1247978.42
RECEITAS OPERACIONAIS 0.00 1130400.75  DESPESAS OPERACIONAIS        0.00 1247978.42
RECEITAS FINANCEIRAS  0.00 1127097.72  DESPESAS COMERCIAIS/ADMINIST.        0.00    900418.32
Descontos Obti dos  0.00        1107.46  Despesas Comerciais/Administrat        0.00    900418.32
Mensalidades  0.00        6050.00     
Aplicações Financeiras  0.00        5548.36  DESPESAS TRIBUTÁRIAS         0.00        9900.57
Convênio SUS  0.00    781414.29  Despesas Tributárias         0.00        9900.57
Contrato Pró Saúde  0.00    238097.21     
Contrato CASM  0.00      35286.57  DESPESAS FINANCEIRAS         0.00        5448.66
Contrato AHBB Saúde  0.00      59593.83  Despesas Financeiras         0.00        5448.66
OUTRAS RECEITAS  0.00        3303.03     
Alugueis Ati vos  0.00        1195.00  DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL        0.00    332210.87
Doações Pessoas Físicas  0.00        1976.03  CUSTO ATENDIMENTO GRATUITO        0.00    332210.87
Contribuições de Simpati zantes 0.00          132.00  Gratuidades         0. 00    332210.87
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0.00      90858.25     
OUTRAS TRANSAÇÕES EVENTUAIS 0.00      90858.25  RECEITAS (+)         0.00  1221259.00
Doações Recebidas  0.00      64589.79  DESPESAS (-)         0.00 1247978.42
Receitas Eventuais  0.00      26268.46  DÉFICIT (=)          0.00     -26719.42

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Associação Casa da Esperança e Cidadania “Dr. Leão de Moura”, tendo examinado as contas e 
documentos referentes ao Balanço Patrimonial do exercício de 2015 atestam a sua exati dão, opinando pela respecti va aprovação.  
       
Cubatão, 30 de Janeiro de 2016.         
         
SÉRGIO BALULA  FRANCISCO JOSÉ BARROS DE LIMA  ANTÔNIO TEIXEIRA GOMES   
PRESIDENTE   MEMBRO    Membro   
RG: 9.918.783  RG: 64.552.147   RG: 11.598.987-0   
CPF: 885.956.258-91  CPF: 512.578.588-15   CPF: 120.250.625-91   
         
BENJAMIN RODRIGUEZ LOPEZ     REINALDO MONTALVÃO DE SOUZA   
SECRETÁRIO DE SAÚDE DE CUBATÃO     CRC: 1SP195539/O-4   
INTERVENTOR      CONTADOR    
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Tuberculose

Hospital Municipal de Cubatão 
Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva

ESPAÇO SAÚDEESPAÇO SAÚDE

tos e disponíveis na maio-
ria dos postos de saúde. O 
diagnóstico é feito princi-
palmente através da aná-
lise do catarro (bacilos-
copia) e da radiogra� a de 
tórax. 

Tratamento
- são utilizados três 

medicamentos, distribu-
ídos gratuitamente nos 
postos de saúde;

- em geral, o tratamen-
to dura seis meses e deve 
ser seguido corretamente;

- se o paciente inter-
romper o uso dos medi-
camentos antes do tem-
po previsto, os bacilos de 
Koch podem se tornar 
resistentes aos remédios, 
di� cultando a cura da do-
ença.

Prevenção
- os pacientes com tu-

berculose precisam ser 
identi� cados para serem 
tratados o mais rápi-
do possível, reduzindo a 
chance de contaminação 
do ar;

- evitar ambientes com 
situação precária (falta 
de higiene e locais com 
pouca ventilação e com 
muitas pessoas), pois faci-
litam o risco de contágio;

- Má alimentação, al-
coolismo e uso de drogas 
geram baixa resistência 
orgânica, aumentando as 
chances de contaminação;

- A prevenção pode 
ser feita com a vacina-
ção BCG e com remédio 
(quimiopro� laxia da tu-
berculose). 

por Dr. José Luiz Colmenero
CRM: 44.272 - Diretor Técnico

Tuberculose é uma 
doença infecciosa e con-
tagiosa, causada por uma 
bactéria que atinge prin-
cipalmente os pulmões, 
mas também pode aco-
meter outros órgãos. É 
importante esclarecer que 
a doença tem cura!

A infecção acontece 
quando uma pessoa in-
fectada expele gotículas 
que contém o bacilo de 
Koch (ou Mycobacterium 
tuberculosis), liberadas 
durante a fala, respiração, 
tosse ou espirro. Essas 
pequenas gotas de saliva 
podem contaminar uma 
pessoa sadia.

Quando o bacilo atin-
ge aos alvéolos, acontece a 
infecção e a doença pode 
evoluir, surgindo alguns 
sintomas:

- tosse persistente por 
mais de duas semanas

- cansaço 
- febre
- sudorese
- falta de apetite e ema-

grecimento
- dor no peito
- em casos avançados 

há eliminação de muco e 
sangue na tosse

 Ao perceber os 
sintomas parecidos com 
os da doença, a pessoa 
deve procurar imediata-
mente um posto de saúde. 
Quanto mais cedo come-
çar o tratamento, maiores 
as chances de cura e me-
nores as chances de conta-
minar outras pessoas.

Os exames para avaliar 
a tuberculose são gratui-

ANUNCIE 
AQUI
ligue

(13)
3361-5212


