
Aeroporto do Guarujá vai gerar 4 
mil empregos durante as obras

Geraldino Cruz

Arrecadação com impostos durante a construção 
do equipamento deve chegar a quase R$ 30 milhões. 
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Fazendo Acontecer 5 anos de sucesso
A Pão Nosso, mais nova casa de pães 
do Jd Costa e Silva, cai nas graças dos 
clientes com pão quentinho, ambiente 
diferenciado e atendimento de primei-
ra.  B1

Programa Alta Qualidade comemora 
sucesso regional dos seus primeiros cin-
co anos de vida e traça grandes planos 
para o futuro. B4

Jaque Barbosa

Estudo apresentado recentemente mostra que em três 
décadas, o aeroporto deve gerar mais de 6 mil empre-

gos fixos. Empresa que fará obras será conhecida até o 
final desse mês.  03

“Cubatão vai trilhar 
o mesmo caminho de 
desenvolvimento que o 
jeito tucano de governar 
leva para Santos e Praia 
Grande”. 02

70 
impugnados 
em Cubatão, 
Guarujá 
e Santos

Pesquisa

Só em Cubatão foram
mais de 30 impugnados.
Maioria dos candidatos 
já disse que irá recorrer 
ao TRE e continuará 
com a campanha 
nas ruas.

PAB lidera 
com folga 
em Santos 03

Cobrança irregular da 
CPFL? Dinheiro de volta!

Prefeitura propõe parceria para 
melhorar segurança nos bancos

Candidatos 
intensificam
corpo a corpo

Nas ruas

Vai ter emprego
Com o apoio do Sintracomos, desempregados de Cubatão pressionam empresas e garantam pelo menos 70% das vagas para moradores da 
Baixada Santista. Primeira leva de contratações será feita até outubro, quando está programada a Parada de Manutenção da RPBC. 06

Cobrança em conta da 
CPFL é considerada ir-
regular e moradores da 
região processam com-

Na proposta da Prefei-
tura de Cubatão, obriga-
toriedade de divisórias 
opacas para dar privaci-

panhia. Advogado explica 
como detectar a irregula-
ridade e o que fazer para 
reaver o seu dinheiro.  03

dade, proibição do uso de 
celular e câmeras dentro 
das agências bancárias e 
câmeras móveis nas en-

tradas. Entre os problemas 
mais recorrentes: ‘saidinha 
de bancos’ e abordagem a 
idosos. 05
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Jornal Acontece
Quais são suas propostas para a 

área da Saúde?
 Ademário
Já na primeira semana após nos-

sa eleição, vamos iniciar articula-
ções na Secretaria Estadual da Saú-
de. Com isso, já no início do meu 
mandato o Hospital será reaberto 
com toda sua capacidade de aten-
dimento.

Vamos criar o Poupatempo da 
Saúde, integrando o PS Central, 
com o Hospital, e a Policlínica que 
será reconstruída. Cubatão terá o 
AME (Ambulatório Médico de Es-
pecialidades). Todo o sistema de 
saúde será integrado e informati-
zado. Além disso vamos humanizar 
todo o sistema. O povo, que é quem 
recolhe impostos e paga a conta, 
tem que receber atendimento de ex-
celência.

 
Acontece
E o que fará com o Teatro Muni-

cipal que está entre os equipamen-
tos de saúde citados?

Ademário
O Teatro Municipal será con-

cluído. Vamos firmar parceria com 
a Fiesp/Ciesp para que o Sesc, por 
exemplo, gerencie o espaço de for-
ma que se torne autossustentável.

A política cultural da cidade será 
pensada para todos. Vamos, de fato, 
apoiar as iniciativas dos grupos e do 
movimento cultural e por fim, de 
uma vez por todas, ao apadrinha-
mento político.

Hoje a bagunça é tão grande 
que atrações importantes como a 
“Paixão de Cristo” e “Caminhos 
da Independência” chegam no mês 
das apresentações sem saber se te-
rão apoio da Prefeitura. Embora a 
cidade respire cultura e conte com 
uma fascinante diversidade, com 
expressões artísticas de todo o país, 

Entrevista
Acontece continua a série de entrevistas com todos os candidatos a prefeito de Cubatão. Em respeito ao leitor, legislação e à democ-
racia, todos terão o mesmo espaço, nas próximas edições. O critério para a sequência de entrevistas, foi repetir a ordem do início dos 
programas eleitorais gratuitos na TV.

Jaque Barbosa

“ ”
Cubatão vai trilhar o mesmo caminho de 
desenvolvimento que o jeito tucano de go-
vernar levou para Santos e Praia Grande

Oposicionista ao atual governo municipal, vereador mais votado na 
última eleição e o primeiro a manifestar intenção de disputar a Prefei-
tura, em 2013, Ademário Oliveira, 43 anos, alia juventude e experiên-
cia na disputa à prefeitura de Cubatão.

Filho mais velho, de família humilde, começou a ganhar a vida na 
antiga Copebrás. Trocou a fábrica pelo balcão do restaurante que to-
cou por mais de anos.

Na política, fez carreira no PSDB, seu único partido, onde está há 
mais de 20 anos. Maior liderança da legenda em Cubatão conta com 

apoio de grandes nomes tucanos do Estado, inclusive com o do 
governador Geraldo Alckmin.

Em seu currículo, além dos diplomas de bacharel em direito e 
de vereador, Ademário conta com boa bagagem executiva adqui-
rida na secretaria Estadual de Meio Ambiente. Entre os anos de 
2006 e 2012, foi um dos principais coordenadores do Programa 
Serra do Mar, responsável pela urbanização dos bairros cota e 
pela construção de mais de 2.000 unidades habitacionais, junto 
a CDHU.

não existe nenhuma sinergia. Em 
matéria de cultura, perdemos até 
os desfiles de 9 de abril e  7 de se-
tembro, momento importante para 
apresentação de bandas e fanfarras 
das escolas.

    
Acontece
Geração de emprego e renda. 

Como enfrentar o desemprego que 
não para de crescer?

Ademário
Está bastante claro que precisa-

mos buscar alternativas ao Pólo In-
dustrial. Mesmo que haja aumento 
na produção, o número de empre-
gos será cada vez menor, em razão 
da aplicação de novas tecnologias e 
de processos automatizados.

Por isso, vamos estimular a 
oferta de empregos no comércio e 
nas pequenas e médias empresas 
que hoje não têm qualquer incenti-
vo para se instalarem em Cubatão. 
Além disso vamos criar incubado-
ras de empresas, incentivando o 
empreendedorismo. Essas mesmas 
incubadoras vão abrir caminho 
para que nossos jovens entrem no 
mercado da tecnologia das Star 
Taps.

Criar condições adequadas para 
que o cubatense ocupe os melhores 
postos de trabalho. Hoje, os me-
lhores cursos profissionalizantes 
são pagos. Vamos ofertar cursos de 
excelência para nossos jovens e tra-
balhadores.

Acontece
Qual será seu estilo de admi-

nistração?
Ademário
Eficiência, qualidade e desburo-

cratização serão palavras de ordem 
no serviço público.

Qualquer cidadão que entra na 
Prefeitura hoje se depara com uma 
situação de penúria. Servidores 
desmotivados e com salários e be-
nefícios atrasados, pilhas e pilhas 
de papel, computadores quebra-
dos, sujeira, ineficiência e demora.

É inadmissível que o cidadão 
tenha que esperar mais de um ano 
por uma licença, carta de habite-
-se, por uma calçada recuperada 
ou poda de uma árvore.

Vamos enxugar e modernizar a 
máquina pública. Serviços e con-
tratos terceirizados serão revistos 
e redimencionados. Vamos colocar 
a casa em ordem e prestar serviços 
de qualidade. Através da valoriza-
ção dos servidores e pagamento de 
salários em dia, os cidadãos serão 
tratados como merecem, como 
nossos patrões.

 
Acontece
Pretende enfrentar o déficit ha-

bitacional do Município?
Ademário
Como um dos coordenadores 

do programa Serra do Mar, tenho 
condições de afirmar que a questão 

habitacional de Cubatão tem 
solução.

O modelo de urbani-
zação e reassentamento de 
famílias que aplicamos nos 
bairros Cota podem ser rea-
lizados nas Vilas Esperança 
e Pescadores, por exemplo. 
Aliás, não fosse a incompe-
tência do atual governo a 
avenida perimetral da Vila 
Esperança, estaria concluí-
da. Assim como estariam 
adiantadas as obras de cons-
trução de outras 2 mil mo-
radias para atender famílias 
dos Pilões e da Água Fria, 
não fosse a indisposição da 
Prefeitura em oferecer áreas 
para a CDHU. Os nossos 
projetos habitacionais tam-
bém serão planejados com a 
infraestrutura de educação, 
saúde e comércio.

Acontece
Infraestrutura da cidade?
Ademário
Não posso permitir que 

vidas continuem sendo cei-
fadas à margens das rodo-
vias. Já tratei com a Ecovias 
a criação de uma ciclovia 
integrando a Vila Natal, 
Bolsões, Ilha Caraguatá e 
Jardim Casqueiro. Este será 
o primeiro passo da integra-
ção cicloviária que será feita 
em toda  a cidade.

Vamos repensar a desti-
nação e o uso de áreas no-
bres no Centro, como é o 
caso dos terrenos do DER, 
da garagem municipal, do 
Kartódromo e inclusive das 
torres do edifício Castro.

Ademário

Ademário
16/09 - 08h  Gravação TV
09h30 e 15h30 Caminhada com candidatos
18h Lideranças Fernando Jorge
19h Lideranças Vila Nova
21h Lideranças Vila São José. 

17/09 - 09h30 e 15h30 Caminhada com 
candidatos
18h Liderança Jd. São Francisco
19h e 21h  Reunião com Lideranças

18/09 - 09h30 e 15h30  Caminhada com 
candidatos
19h Lideranças Pq Fernando Jorge

19/09 - 08h Gravação para TV
09h30 e 15h30 Caminhada com candidatos
18h Lideranças São Judas Tadeu
19h Lideranças Vila Nova
20h30 Reunião Teatro do Kaos.

20/09 - 09h30 Caminhada com candidatos
16h Sessão Câmara
19h0 Lideranças - Vila São José
20h30 Lideranças R. Manoel Jorge

Dinho
16/09 - 10h Feira Jd. Costa e Silva + Panfle-
tagem Ilha; 
19h Caminhada Conjunto Rubens Lara 

17/09 - 10h - Feira do Centro;
14h - Caminhada Pinheiro do Miranda 

18/09 - 10h - Feira V. Natal
14h - Caminhada V. Esperança -

Doda
16/09 - Caminhada Pq Fernando Jorge, Jd 
Costa e Silva e Jd São Francisco
17 e 18/09 – Caminhada na Vila dos 
Pescadores
19/09 - Debate da Cultura e Caminhadas 
na Vila Nova 
20/09 - Debate da Ciesp e Caminhada na 
Vila Nova
21/09 - Apresentação Plano Professores e 
Caminhada  Casqueiro
22/09 – Caminhada Casqueiro

Fábio Inácio
16/09 - 9h - Movimento Estudantil
18 h - Lançamento do Plano de Governo 
- Sede do PT
19h30 - Igreja Mundial
20 horas - Representantes dos Camelôs. 

17/09 - 9h - Caminha na Ilha Bela 
16h - Reunião de mobilização Casqueiro
18h - Rock Solidário
20h - Noite Portuguesa - Ilha Caraguatá 

18/09 - 9h - Passeio Ciclístico
16h – Reunião Nova República
18h30 - Reunião V. São José

19/09 - 18h - Certificação da Turma Proje-
to 2 Tempos
20h30 - Encontro com o Coletivo Nós do 
Teatro

20/09 - 11h30 - Ciesp 
16h - Sessão da Câmara 
20h - Visitas

21/09 - 9h30 Caminhada do Dia de Luta do 
Deficiente Físico
18h – Reunião V. Natal
20h – Reunião V. Esperança

22/09 - 18h – Reunião com as mulheres

Wagner Moura
16/09 - Caminhada Caraguatá 

17/09 - 10h30 - Feira e caminhada no 
Centro
13h - Almoço com lideranças
20h - Jovens da Igreja São Judas 

18/09 - 12h - Carreata no Cruzeiro Qui-
nhentista
18h - Comício Jd.Casqueiro 

19/09 - 12h - Almoço com lideranças 
14h - Caminhada na V. Nova 

20/09 - 10h - Entrevista Jornal Acontece
12h30 - Almoço com lideranças de bairros
14h - Encontro no CIESP 
16h - Comércio da Av. Brasil / Casqueiro

21/09 - 12h30 - Lideranças de bairro 
14h - Caminhada  Casqueiro 

22/09 - 12h30 - Lideranças de bairro 
14h - Caminhada Vale Verde

Agenda do candidato
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Ainda cabe recurso e 

muitos candidatos dis-

seram que vão recorrer, 

mantendo a campanha 

normalmente, nas ruas

Santos

Marcel Nobrega

Aeroporto de Guarujá 
vai criar 6.300 empregos

Oportunidade a vista Seu direito

Quem pega a conta da 
CPFL, nota na parte de bai-
xo duas taxas: a de energia 
(TE) e a de uso de sistemas 
de distribuição (TUSD). Em 
ambas, além do valor de cada 
uma, está discriminado o va-
lor do ICMS que é cobrado 
em cada um delas (18% para 
comerciais e entre 18% e 23% 
para residências).

É aí que mora o problema. 
Segundo o advogado Genadi 
Rouben (OAB/SP – 383025), 
a cobrança de ICMS sobre a 
TUSD é indevida.  Rouben 
argumenta que o imposto 
deve ser cobrado apenas so-
bre a taxa de energia, que é 
a mercadoria oferecida. “A 
taxa de uso de sistema não 

O Aeroporto Civil Metro-
politano de Guarujá (ACMG) 
gerará 6.348 empregos (dire-
tos e indiretos) em 30 anos. O 
número foi apresentado na úl-
tima semana pela consultoria 
da Geo Brasilis, responsável 
pela elaboração do Estudo de 
Viabilidade Técnica, Ambien-
tal e Econômica que serviu de 
base para o edital de licitação 
do Aeroporto. 

A projeção traz dados para 

Durante a fase da construção, serão mais de 3.900 postos de trabalho. 
Arrecadação com impostos deve chegar aos 30 milhões

a fase imediata de obras, que 
têm início após a conclusão 
do processo licitatório, e para 
as próximas três décadas.

Os 6.348 empregos com-
preendem os 364 postos de 
trabalho da concessionária, 
344 de terceirizados, 351 nas 
lojas e 5.289 na prestação de 
serviços, além da geração de 
R$ 79,2 milhões em impostos. 
O cenário considera a mo-
vimentação máxima do em-

preendimento, no 30º ano de 
operação.

Durante as obras, serão 
gerados 3.591 empregos (898 
diretos e 2.693 indiretos) e R$ 
29,8 milhões em impostos. A 
construção do Aeroporto Ci-
vil Metropolitano de Guarujá 
é a próxima etapa do projeto, 
que deverá estar em plena 
execução nos próximos dois 
anos. 

A licitação está prestes 

“Cobrança de ICMS na Conta da 
CPFL é FeIto de ForMa IrreguLar”

é um serviço ou mercadoria 
oferecido pela CPFL, então 
não pode ser cobrado impos-
to em cima disso. O Código 
de Defesa do Consumidor é 
bem claro nesse aspecto”, afir-
ma.

O advogado também con-
ta que é possível reaver o di-
nheiro dessa cobrança, mas 
que o caminho é pela Justiça 
comum. Não há como fazer 
essa reclamação por vias ad-
ministrativas. “Infelizmente, 
se o cidadão quiser reaver 
esse dinheiro, só com um 
processo na justiça. Já há ju-
risprudência sobre o assunto 
favorável ao consumidor, mas 
a Justiça ordena somente a 
devolução do que foi cobrado 
a mais”, afirma.

OUTRO LADO
A CPFL entende que o 

questionamento acerca da co-
brança do ICMS sobre tarifa 
de transmissão e distribuição, 
deve ser direcionado à Secre-
taria da Fazenda do Estado. 
Argumenta que não tem com-
petência para alterar a forma 
de cobrança do ICMS, sendo 
que inclui e/ou exclui da base 
de cálculo do imposto apenas 
o que o Estado determina. 
Quanto às ações, diz que não 
é parte legitima para figurar 
no processo e apenas cumpre 
as ordens judiciais quando 
oficiada.

Já a Secretaria da Fazenda 
não respondeu os questiona-
mentos até o fechamento des-
ta matéria.

Nesta semana, começa-
ram a ser divulgadas pelo 
site do TSE as candidatu-
ras que foram impugna-
das, seja por falta de apre-
sentação de documentos, 
no prazo, prestação de 
contas de mandato ante-
rior, condenações por co-
legiado ou qualquer outro 
motivo que possa causar 
inegibilidade.

Santos, Guarujá e 
Cubatão registraram jun-
tas 62 candidatos ao le-
gislativo impugnados. Se-
gundo dados divulgados 
no site do TSE até esta 
quinta (15), Cubatão teve 
28 impugnações e duas 
renúncias, sendo o maior 
número entre as três cida-
des citadas.

Em Cubatão, confor-
me Acontece  antecipou 
no início da campanha, o 
PSDC foi quem teve maior 
número de impugnações, 
por problema na filiação 
dos candidatos. 7 foram 
impugnados e dois renun-
ciaram, dois renunciaram 
e só 1 segue na disputa, em 
coligação com o PMN.

O candidato a prefeito 
de Santos pelo PSDB Paulo 
Alexandre Barbosa, lidera 
as intenções de voto com si-
tuação bastante confortável. 

70 vereadoreS 
IMPugnadoS

PauLo aLexandre Se dIStanCIa na LIderança

Nomes que eram con-
siderados fortes para a 
disputa também tiveram 
seus registros indeferi-
dos. É o caso do Professor 
Cagé (PPS), Sergio Peralta 
(PEN) e Adenilson Amo-
rim (PSDB). Terão agora 
que recorrer ao TRE para 
continuar concorrendo.

Na disputa por uma 
vaga na Pérola do Atlân-
tico, 25 postulantes tive-
ram seus registros im-
pugnados. O 26º foi o 
candidato Celso do Trans-
porte (PSDB) assassinado 
há cerca de duas semanas. 
Também houve uma re-
núncia.

 Santos registrou o me-
nor número de candida-
turas impugnadas até está 
quinta (15). Foram 06 im-
pugnações, três renúncias 
e um cancelamento de 
candidatura. 

Pode aumentar Vale 
ressaltar que ainda há pe-
didos de registro de can-
didatura que estão aguar-
dando julgamento ou cuja 
sentença ainda não foi pu-
blicada no site do TSE.

Em pesquisa divulgada nesta 
quinta, (15) o tucano apare-
ce isolado na liderança com 
63%. Além da ampla vanta-
gem, boa parte dos que não 

CUBATÃO   INDEFERIDO
GUARÁ    PDT
MARIANA OLIVEIRA  PEN (Renúncia)
SERGIO PERALTA   PEN
INÊZ DA EDUCAÇÃO  PMN
PROFESSOR CAGE  PPS
OSWALDO DIAS   PR
TIÃO    PMDB
PAULINHO CONSTRUTOR  PR  
ROSA RODRIGUES  PR  
MARCELO LUCENA BARBEIRO PRB
WILSON LIMA   PSB
CANTORA LEILA GONÇALVES PSC  
SERGIO AZEVEDO  PSC  
SILVIO POLICLINICA  PSC  
ADENILSON AMORIM  PSDB
CARIOCA   PSDB (com recurso)
ADEMIR MELOSO   PSDC 
DR. RICARDO   PSDC 
DRª MARGARETHE  PSDC 
JANDIRA    PSDC (Renúncia)
LUZIA DO BAR   PSDC 
MOACIR DOS SANTOS - MOAH PSDC (Renúncia) 
MURILO MENDES   PSDC 
PROF PAULO   PSDC 
TEREZA LINUKO   PSDC 
IZAEL    PT 
MARCELO CAMARÃO  PT 
SONIA DA SAÚDE   PT 
OSMAR HULK   PTB 
TATI VETERINÁRIA  SD 
FERNANDO GÓES   PTdoB
GILBERTO EURIDES  PTdoB
GILSON COSTA   PTB
IRANILDES GUERRA  PTB 
STEFANIE CARDOSO  PTdoB
JHONAS LINS   PTdoB
ROSANA SANTIAGO  PTdoB
CASALI    PTdoB
BETINHO LR    PTdoB
ASENALDO TAPIOQUEIRO  PTB

vão votar nele acreditam em 
sua vitória: 87% do total de 
pesquisados. O tucano ´é 
seguido por Carina Vitral 
do PCdoB, com 8%; Paulo 

Schiff (PDT), 6%; Marcelo 
Del Bosco (PPS), 5%; Débo-
ra Camilo (PSOL), 2%; Edgar 
Boturão (Pros), 2%, Hélio 
Halite (PRTB), 1% e profes-

sor Genival Bezerra (PSDC), 
1%. 

A Pesquisa Ibope/TV Tri-
buna foi realizada nos dias 
10 a 13 de setembro, quando 

ouviu 805 eleitores. A mar-
gem de erro é de 3%, com ní-
vel de confiança de 25%. Foi 
registrada pelo TRE-SP sob o 
número SP 01398/2016.

GUARUJÁ   INDEFERIDO
LUIZ ACARAÚ   DEM
DJ INDIO   PEN
ELIANE BITENCOURT  PEN
ROSANGELA SALEMA  PEN
VIVIANE E TÊCO   PEN
AMÉLIA MEL   PMB
DEDÊ DI DORA   PMB
DOUGLAS ESCOTEIRO  PMB
JOAQUIM DA BANCA  PMB
TAMARA CASTRO   PMDB
NILDA FACHIN   PPL
PROFESSOR SEBASTIAO  PPL
BARBA Renúncia  PPS
DINALDO RAMOS   PPS
DURVA PASTORAL DA SAUDE PPS
HILDA MORANGUINHO  PPS
JONAS GREB    PR
MÁRIO LUCIO   PR
NORMA DA CACHOEIRA  PRB
THIAGO RODRIGUES  PRTB
DEBORA Indeferido  PSC
ANA PAULA MARTINS  PSD
ANA PEDROSO   PSD
MAURO CALDAS   PSD
CELSO DO TRANSPORTE  PSDB
SERGIO GONZALEZ  PSDB
DR CLAUDIO CULTURA  PT

SANTOS   
D. SONIA  PPL (Cancelado)
FELIPE FRANÇA  PPS (Renúncia) 
LURDINHA AMADA PPS (Indeferido com recurso) 
GUILHERME MEDINA PROS (Indeferido)
ELOY DO JUDO  PSC (Renúncia)
MARY MAYNART  PSDC (Indeferido) 
PAULINHO DO MORRO PSDC (Indeferido)
WILLIAM MANICK PSDC (Renúncia)
LUIZ XAVIER  PSTU (Indeferido com recurso)
CLAUDIA CHARLEAUX PTN (Indeferido) 

Dr Genadi explica como 
reaver o dinheiro

Vista do projeto do aeroporto após conclusão das obras

a entrar reta final, já que no 
próximo dia 23 de setembro 
ocorre a sessão pública. O edi-
tal de licitação do Aeroporto 
foi retirado, até o momento, 
por 199 interessados (entre 
pessoas físicas e jurídicas), 
sendo 97 empresas. O edital 
está disponível até dia 21 des-
te mês.

NOVO MOMENTO
A prefeita Antonieta re-

cebeu a notícia com alegria. 
“Trabalhamos muito para 
chegar até aqui. Conquista-
mos cada etapa com a apre-
sentação da viabilidade do 
projeto, colocando toda nossa 
capacidade e seriedade neste 
tema. O aeroporto é uma rea-
lidade e saiu do papel. A lici-
tação está na rua e caminhan-
do para a conclusão. Fomos 
priorizados pelo Governo Fe-
deral no programa de Aviação 
Regional, lançado em 2012, e 
confirmados no mês passa-
do. O estudo apresentado traz 
números animadores e segu-
ros, demonstrando que o de-
senvolvimento econômico vai 
nos proporcionar uma nova 
realidade”, afirmou a chefe do 
Executivo.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EMERSON GOMES DA ROCHA e ELDA DAVID DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 347464427 - SSP/SP, CPF n.º 31818634830, 
com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta (16/02/1980), residente na Rua Caminho São Marcos, 2314, Vila dos Pescadores, Cuba-
tão - SP, filho de JOSÉ GOMES DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 57 anos de idade, 
residente em MACEIÓ - ALDivorciado de: MONIQUE ROBERTA JACYNTHO DA SILVA, conforme senten-
ça de 31/08/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de 
nº:0008522-16.2012.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, 
RG n.º 254893144 - SSP/SP, CPF n.º 61259560406, com 47 anos de idade, natural de JOÃO PESSOA - 
PB, nascida no dia três de julho de mil novecentos e sessenta e nove (03/07/1969), residente na Rua 
Caminho São Marcos, 2314, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de RISONETE DAVID DE OLIVEIRA, 
com 56 anos de idade, residente em RECIFE - PE. Divorciada de: LEVY JOSÉ DE SANTANA, conforme 
sentença de 07/10/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos au-
tos de nº:157.01.2010.006319-8/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ARTHUR SANTANA ROCHA e SANDRIELLY LIMA FERREIRA SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 428152831 - SSP/SP, CPF n.º 40649685814, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 159, fls. nº 339, Termo nº 45717), 
nascido no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e três (12/07/1993), residente na Rua Aveni-
da Principal, 242, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de ADENIVAL SANTANA ROCHA, de nacionalidade 
brasileira, vigilante, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DJANIRA SANTANA DA CRUZ, 
cozinheira, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 430439490 - SSP/SP, CPF n.º 47388886842, com 20 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 175, fls. nº 230, Termo nº 51976), nascida no dia primei-
ro de abril de mil novecentos e noventa e seis (01/04/1996), residente na Rua Avenida Principal, 242, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de EDVANIO FERREIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, feirante, 
com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SANDRA MARIA LIMA SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, feirante, com 40 anos de idade. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LINCOLN DA SILVA PAULA e SUELLEN APARECIDA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 26429286 - SSP/SP, CPF n.º 13384887832, com 42 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia sete de outubro de mil novecentos e setenta e três 
(07/10/1973), residente na Rua Nadir Tereza Esteves, 375, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JOSÉ DE 
PAULA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em SETE BARRAS 
- SP e de ROSALVA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 anos de idade, residente em SETE 
BARRAS - SPDivorciado de Renata Aparecida de Lima, conforme sentença de 03/04/2000, proferida pelo 
Juiz de Direito da 1ºVara Judicial da Comarca de Sete Barras-SP, nos autos do processo nº140/2000. Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, divulgadora, RG n.º 460193338 - SSP/SP, CPF n.º 
38082558890, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 124, fls. nº 
173, Termo nº 75605), nascida no dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (20/09/1988), 
residente na Rua Nadir Tereza Esteves, 375, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de JOSÉ AUGUSTO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
NOEMIA JUVENCIO DOS SANTOS, falecida há 6 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: UALLES SANTOS DO NASCIMENTO e DANIELA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de manutenção, RG n.º 35576989X - SSP/SP, CPF n.º 
31503441822, com 31 anos de idade, natural de SÃO FÉLIX - BA, nascido no dia cinco de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (05/02/1985), residente na Rua João Damaso, 224, Parque Fernando 
Jorge, Cubatão - SP, filho de GONÇALO FELIX DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, encarre-
gado, com 53 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO 
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em SÃO VICENTE 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 54753713X - SSP/
SP, CPF n.º 43515028862, com 23 anos de idade, natural de Açailândia - MA (Açailândia-MA  Livro 
nº 2, fls. nº 35, Termo nº 1337), nascida no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa e três 
(01/05/1993), residente na Rua João Damaso, 224, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de DA-
NIEL VERÇOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, soldador, com 54 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP e de ROSINEIDE DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALEXSANDER RODRIGUES VEIGA e KATLIN MARIA SANTOS DO NASCIMENTO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarifado, RG n.º 442249810 - SSP/SP, CPF n.º 
47969500870, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 180, fls. nº 270, Termo 
nº 54006), nascido no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (25/02/1997), 
residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 13, Vila São José, Cubatão - SP, filho de PATRICK RODRIGUES 
VEIGA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 35 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ADRIANA RODRIGUES DA SILVA, do lar, com 35 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 577326673 - SSP/SP, CPF n.º 
51194477836, com 16 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 200, fls. nº 238, Termo 
nº 61934), nascida no dia vinte e oito de fevereiro de dois mil (28/02/2000), residente na Rua Aveni-
da Ferroviária I, 176, Caminho Joana Dark, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de CRISTIANO JOSÉ 
SANTOS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, com 36 anos de idade, 
residente em LIMEIRA - SP e de IVETE PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARCIEL CONCEIÇÃO SANTOS e ANA KAROLINE DE BARROS NASCIMENTO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 530565249 - SSP/SP, CPF 
n.º 03147808580, com 29 anos de idade, natural de ESTÂNCIA - SE (Santa Luzia do Itanhi-SE  Livro nº 8, fls. 
nº 292, Termo nº 7540), nascido no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e sete (10/05/1987), re-
sidente na rua Caminho Paraíba, 763, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de MILTON DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, agricultor, com 65 anos de idade, residente em ESTÂNCIA - SE e de RENILDE ARISTI-
DES CONCEIÇÃO SANTOS, falecida há 5 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de caixa, RG n.º 570442230 - SSP/SP, CPF n.º 04765295303, com 26 anos de idade, natural de 
PICOS - PI (Picos-PI  Livro nº 19, fls. nº 70, Termo nº 21529), nascida no dia vinte e quatro de março de mil 
novecentos e noventa (24/03/1990), residente na rua Caminho Paraíba, 763, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, filha de JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, pastor, com 52 anos de idade, 
residente em PEDRO II - PI e de MARIA SÔNIA DE BARROS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 45 anos de idade, residente em PEDRO II - PI. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro. 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SAMUEL ÂNGELO ZEFERINO GALVÃO e ELIZANGELA SAANNE DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 42453836 - SSP/SP, CPF n.º 45002870864, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e seis (07/02/1996), residente na Rua Antonio Cunha, 97, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, 
filho de REGINALDO FERREIRA GALVÃO, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA IMACULADA ZEFERINO GALVÃO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente de planejamento, RG n.º 36351777 - SSP/SP, CPF n.º 37704406841, com 24 anos de 
idade, natural de CAMPO FORMOSO - BA, nascida no dia sete de maio de mil novecentos e noventa e dois 
(07/05/1992), residente na Rua Antonio Cunha, 97, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de DAILTON 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motoboy, com 47 anos de idade, residente em CAMPO FOR-
MOSO - BA e de ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, técnica de segurança, 
com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: RUBENS ANTÔNIO DE ABREU GOIS e ELIANA SANTANA DA PURIFICAÇÃO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 44167928 - SSP/SP, CPF n.º 
22619167876, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de junho de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (13/06/1984), residente na Rua Quinze de Novembro, 690, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, filho de LUCIANO PORTO GOIS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOANA D’ARC DE ABREU GOIS, de nacionalidade brasileira, auxiliar admi-
nistrativa, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Grace Kelly de Sousa Portela, 
conforme Escritura Pública de Divórcio Consensual lavrada no 1ºTabelionato de Notas e de Protesto de 
Letras e Títulos da Comarca de Praia Grande-SP, no livro 1524, às folhas 306, aos 24 de agosto de 2012.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 339283798 - SSP/SP, CPF 
n.º 33409968814, com 36 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho, Guarujá-SP  
Livro nº 20, fls. nº 140, Termo nº 8955), nascida no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e se-
tenta e nove (28/09/1979), residente na Rua Quinze de Novembro, 690, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de 
EDIVALDO DA PURIFICAÇÃO, de nacionalidade brasileira, construtor, com 56 anos de idade, residente em 
MONGAGUÁ - SP e de AMÁLIA SANTANA DA PURIFICAÇÃO, de nacionalidade brasileira, costureira, com 
53 anos de idade, residente em MONGAGUÁ - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de setembro de 2016
O Oficial: 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 artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JEFFERSON FERNANDO DO NASCIMENTO SANTOS e ELIZABETH CRISTINA SILONE 
DE PINHO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 49638562 - 
SSP/SP, CPF n.º 41976451809, com 21 anos de idade, natural de PARNAÍBA - PI (Parnaíba-PI  Livro nº 
417, fls. nº 48, Termo nº 97613), nascido no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (19/12/1994), residente na Rua A, 1260, Vila Costa Muniz, Cubatão - SP, filho de FERNAN-
DO DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, porteiro, com 49 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP e de MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de limpeza, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 40237776 - SSP/SP, CPF n.º 42918785830, com 22 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 176, fls. nº 11, Termo nº 106190), 
nascida no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e três (23/10/1993), residente na 
Rua João da Silva, 23, Vila São José, Cubatão - SP, filha de ADRIANO RODRIGUES DE PINHO, de nacio-
nalidade brasileira, comerciante, com 45 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de PRISCILA SI-
LONE DO ESPIRITO SANTO, falecida há 7 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FELIPE FERNANDES DA SILVA e BRUNA LORRANE MARTINS DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, armador, RG n.º 36808177 - SSP/SP, CPF n.º 
43762496889, com 21 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Recife-Madalena-PE  Livro nº 31, fls. nº 
161, Termo nº 37143), nascido no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(23/02/1995), residente na Rua Roberto Mário Santini, 266, bloco 43, apt.312, Bolsão 09, Cubatão - 
SP, filho de MARCELO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 46 anos de ida-
de, residente em RECIFE - PE e de VANUSA FERNANDES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, gari, 
com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, agente de processos, RG n.º 370651583 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão  Livro nº 182, fls. nº 206, Termo nº 54738), nascida no dia vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e noventa e sete (25/05/1997), residente na Rua 5, 85, Bolsão 09, Cubatão - SP, 
filha de GILSON MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 44 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de SIRLEIDE MENDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, saladeira, com 
46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: HEBERT ALEXANDER DE PAULA SILVA e ELIZETE PINHEIRO DE LIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 34961742 - SSP/SP, CPF n.º 30411365894, com 34 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta 
e dois (21/06/1982), residente na Rua Adelino Duarte, 76, Conjunto Afonso Schimidt, Cubatão - SP, filho 
de PAULO JERONIMO SILVA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DE PAULA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, domés-
tica, RG n.º 189033137 - SSP/SP, CPF n.º 08230258880, com 51 anos de idade, natural de PAULISTA - PE, 
nascida no dia onze de fevereiro de mil novecentos e sessenta e cinco (11/02/1965), residente na Rua 
Adelino Duarte, 76, Conjunto Afonso Schimidt, Cubatão - SP, filha de JOSÉ ANASTACIO DE LIRA, de na-
cionalidade brasileira, encanador, com 84 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DIVA PINHEIRO 
DE LIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Carlos Antonio da Rocha, conforme Escritura Pública lavrada aos 09/06/2016, pelo 1º Tabelião de 
Notas desta Comarca, no livro n°217, fls.171/182. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ ROBERTO DA SILVA e PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 331731538 - SSP/SP, com 27 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 132, fls. nº 60, Termo nº 34692), nascido no dia dezoito de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e oito (18/12/1988), residente na Rua Manoel Antonio da Silva, 25, bl.03 casa 
01, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO MANOEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
eletricista, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CARMELITA DA SILVA SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 584789257 - SSP/SP, CPF n.º 37886322835, 
com 31 anos de idade, natural de CÂNDIDO SALES - BA (CÂNDIDO SALES  Livro nº 22, fls. nº 48, Termo nº 
21352), nascida no dia doze de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (12/10/1984), residente 
na Rua Manoel Antonio da Silva, 25, bl.03 casa 01, Parque São Luis, Cubatão - SP, filha de ELISMAR 
OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, taxista, com 57 anos de idade, residente em CÂNDIDO 
SALES - BA e de MARIA LÉLIA  PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos 
de idade, residente em CÂNDIDO SALES - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de setembro de 2016
 Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: PAULO CÉSAR DE MOURA SENA e THAMYRES MATO GROSSO DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico automotivo, RG n.º 41082660 - SSP/
SP, CPF n.º 36567998814, com 29 anos de idade, natural de LIMOEIRO - PE (João Alfredo-PE  Livro 
nº 23, fls. nº 122, Termo nº 23982), nascido no dia trinta de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(30/07/1987), residente na Rua das Violetas, 446, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FERREIRA DE 
SENA, de nacionalidade brasileira, operador de equipamentos, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA VERÔNICA DE MOURA SENA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista 
de suprimentos, RG n.º 34248900 - SSP/SP, CPF n.º 38395232810, com 27 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de março de mil novecentos e oitenta e nove (31/03/1989), 
residente na Rua Arthur Bernardes, 648, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de ANTONIO CARLOS 
DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, assistente administrativo, com 51 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de DAYSE SILVA MATO GROSSO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RAFAEL DE MORAIS e EDILAINE AROUCHA GOMES. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 48596762 - SSP/SP, CPF n.º 23284106855, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 146, fls. nº 190, Termo nº 40394), nascido no 
dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e um (29/04/1991), residente na Avenida Ferroviá-
ria, 1250, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JULIO BISPO DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VANDA MARIA DE MORAIS, de naciona-
lidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 48574975 - SSP/SP, CPF n.º 40421841893, 
com 25 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 29º Subdistrito - Santo Amaro  Livro nº 
430, fls. nº 34, Termo nº 314082), nascida no dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e um 
(31/05/1991), residente na Avenida Ferroviária, 1250, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de EDI-
MILSON DAMIÃO GOMES, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 52 anos de idade, residente em 
SÃO LOURENÇO DA MATA - PE e de RAQUEL AROUCHA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, monitora, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JULIO CÉSAR LIMA SOARES DA SILVA e CAROLINE ALVES DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, RG n.º 334339893 - SSP/SP, CPF n.º 
31523680890, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de novembro 
de mil novecentos e noventa e um (24/11/1991), residente na Rua Dom Pedro II, 974, aptº 1, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de EDSON SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de SANDRA REGINA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, auxiliar ad-
ministrativa, com 54 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, estagiária de farmácia, RG n.º 488959937 - SSP/SP, CPF n.º 43099709824, com 
23 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e três (13/02/1993), residente na Rua Dom Pedro I, 156, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de ESTANISLAU 
LUCAS DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 56 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MADALENA DA CONCEIÇÃO ALVES SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar adminis-
trativa, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DEIVISON DA CRUZ ONOFRE e LUCIA DE FATIMA GOMES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldereiro, RG n.º 599922424 - SSP/SP, CPF n.º 01364147610, 
com 34 anos de idade, natural de BELO HORIZONTE - MG (Belo Horizonte-MG, 4ºSubdistrito  Livro 
nº 74, fls. nº 86, Termo nº 22377), nascido no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oiten-
ta e um (18/12/1981), residente na Rua João Damaso, 213, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi-
lho de JOSÉ ONOFRE, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 58 anos de idade, residente em 
BELO HORIZONTE - MG e de MARIA DE LOURDES DA CRUZ, falecida há 2 anos . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 42103676X - SSP/SP, CPF n.º 35263020813, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 117, fls. nº 144, Termo nº 28807), 
nascida no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (01/09/1986), residente na 
Rua João Damaso, 213, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de CARLOS ROBERTO GOMES, de-
saparecido há 30 anos e de LUCIA DE FATIMA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 
55 anos de idade, residente em ITAPEVA - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: OSÉIAS DA SILVA FERREIRA e TALIA APARECIDA DE LIMA ROCHA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de limpeza, RG n.º 38032074 - SEDS/AL, CPF n.º 12065516402, com 
20 anos de idade, natural de MACEIÓ - AL (Maceió-AL  Livro nº 40, fls. nº 103, Termo nº 35843), nascido 
no dia doze de março de mil novecentos e noventa e seis (12/03/1996), residente na Av. Ferroviária I, 113, 
Caminho Monte Serrat, Cubatão - SP, filho de ROSANO FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, al-
moxarife, com 38 anos de idade, residente em RIO DE JANEIRO - RJ e de CLAUDJANE MARIA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 38 anos de idade, residente em BOCA DA MATA - AL . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 620550661 - SSP/SP, CPF n.º 51106290801, 
com 16 anos de idade, natural de ESTÂNCIA - SE (Umbaúba-SE  Livro nº 15, fls. nº 108, Termo nº 15193), 
nascida no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa e nove (22/11/1999), residente na 
Av. Ferroviária I, 113, Caminho Monte Serrat, Cubatão - SP, filha de ROGER DANIEL DA ROCHA, de nacio-
nalidade brasileira, carpinteiro, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CARLA APARECIDA 
DOS SANTOS LIMA, desaparecida há 16 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JONATHAN ANDRÉ DA ROCHA e VERA LÚCIA DE SOUZA SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante, RG n.º 460166049 - SSP/SP, CPF n.º 37463326802, com 
27 anos de idade, natural de DUQUE DE CAXIAS - RJ, nascido no dia treze de setembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (13/09/1988), residente na Rua dos Girassóis, 393, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de 
MARIA APARECIDA DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Izabel Cristina dos Santos Ricoy, conforme sentença proferida pelo Juízo 
de Direito da 2ªVara desta Comarca, datada de 16/02/2011, autos de nº0006971-69.2010.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 427464730 - SSP/SP, CPF n.º 
46251531827, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de junho de mil 
novecentos e noventa e quatro (20/06/1994), residente na Travessa Beira Mar, 522, Sítio Novo, Cuba-
tão - SP, filha de GRIGORIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 63 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de ALDA NATALIA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RENILDO AZEVEDO DOS SANTOS e LIDIANA DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 1394512937 - SSP/BA, CPF n.º 02727444508, com 31 anos 
de idade, natural de Ipirá - BA (Ipirá-BA  Livro nº 34, fls. nº 152, Termo nº 38832), nascido no dia trinta de 
junho de mil novecentos e oitenta e cinco (30/06/1985), residente na Av.Principal, 891, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filho de ALMERINDO VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 
anos de idade, residente em Ipirá - BA e de ELZA SOUZA AZEVEDO DOS SANT0S, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 59 anos de idade, residente em Ipirá - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, vigilante, RG n.º 450555513 - SSP/SP, CPF n.º 36221948800, com 29 anos de idade, natural de 
MACEIÓ - AL (Atalaia-AL  Livro nº 27, fls. nº 05vº, Termo nº 27680), nascida no dia primeiro de outubro de 
mil novecentos e oitenta e seis (01/10/1986), residente na Rua Arquiteto Djalma Fontes de Souza, 169, 
Bolsão Nove, Cubatão - SP, filha de JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CICERA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: KENNEDY WILLIAM FERREIRA DOS REIS e STEPHANIE PEREIRA DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 42361205 - SSP/SP, CPF n.º 41816469807, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 160, fls. nº 380, Termo nº 46156), 
nascido no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e três (22/09/1993), residente na 
Rua Herbert José de Souza, 39, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de VAGNER VIEIRA DOS REIS, de nacio-
nalidade brasileira, ajudante, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VALQUIRIA APARE-
CIDA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 39 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 559176454 
- SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de BELO HORIZONTE - MG (Belo Horizonte - MG 2º subdistrito  
Livro nº 650, fls. nº 390, Termo nº 349333), nascida no dia vinte e um de junho de mil novecentos e 
noventa e seis (21/06/1996), residente na Rua Herbert José de Souza, 39, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, 
filha de ELISANDRA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, com 40 anos 
de idade, residente em BELO HORIZONTE - MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JILMAR CONCEIÇÃO SANTOS e JOSIANE TEIXEIRA LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, tapeceiro, RG n.º 29408291 - SSP/SP, CPF n.º 08861864805, com 
50 anos de idade, natural de JACOBINA - BA, nascido no dia vinte e cinco de dezembro de mil nove-
centos e sessenta e cinco (25/12/1965), residente na Av.Principal, 69, Vila Noel, Cubatão - SP, filho de 
JOSÉ JESUS DOS SANTOS, falecido há 03 anos e de RAQUEL RAIMUNDA DA CONCEIÇÃODivorciado de 
Edileuza Ferreira da Silva, conforme sentença datada aos 14/05/2010, proferida pela Juíza de Direito da 
3ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1193/2009, processo nº157.01.2009.008540-
6/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 277375113 
- SSP/SP, CPF n.º 32224188889, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte 
e oito de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (28/12/1977), residente na Av.Principal, 69, 
Vila Noel, Cubatão - SP, filha de JOSÉ TEIXEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLEUZA APARECIDA COSTA LIMA. Divorciada de 
Edson Cabral da Silva, através de escritura pública lavrada no 2ºTabelionato de Notas de Cubatão-SP, 
no livro nº110, fls.312/315, aos 18/03/2010. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: PAULO DOS SANTOS ANDRADE e IÊDA GUIMARÃES DE JESUS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, controlador de acesso, RG n.º 47227306 - SSP/SP, 
CPF n.º 41960030876, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito), nas-
cido no dia doze de outubro de mil novecentos e noventa (12/10/1990), residente na Rua Sambaia-
tuba, 38, casa 05, Jockei Clube, SÃO VICENTE - SP, filho de DÊNIO DOS SANTOS ANDRADE, de nacio-
nalidade brasileira, mecânico, com 52 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de CRISTINA 
KELLY DOS SANTOS ANDRADE, falecida há 05 anosDivorciado de Tatiane Araceli Almeida Uema, con-
forme sentença de 27/07/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Família da Comarca de 
São Vicente-SP, nos autos de nº544/16. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 48992444 - SSP/SP, CPF n.º 37968326877, com 23 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (25/02/1993), resi-
dente na Rua Benedito Moreira Cesar, 234, aptº32, Pq.São Luis, Cubatão - SP, filha de FLAVIO VITO-
RINO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA APARECIDA LIMA GUIMARÃES, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: BRUNO ROCHA ALVAREZ e 
GABRIELA DE OLIVEIRA VALENTE. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente operacional, RG n.º 472322588 - SSP/SP, CPF 
n.º 39313541807, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa (21/12/1990), 
residente na Rua XV de Novembro, 161, aptº22, Vila Nova, Cubatão - SP, 
filho de CARLOS EDUARDO SILVA ALVAREZ, de nacionalidade brasileira, 
operador portuário, com 51 anos de idade, residente em SANTOS - SP e 
de MARCIA APARECIDA ROCHA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 429438710 - SSP/SP, com 
20 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia trinta e um de 
janeiro de mil novecentos e noventa e seis (31/01/1996), residente na Rua 
XV de Novembro, 161, aptº22, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de MARCELO 
SILVESTRE VALENTE, de nacionalidade brasileira, estivador, com 48 anos 
de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de ELENIR DE OLIVEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, auxiliar de laboratório, residente em GUARUJÁ - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de setembro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: REINALDO ANTONIO ELOI e 
ELIANE AZEVEDO RIBEIRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ferroviário, RG n.º 44167762 - SSP/SP, CPF n.º 29525009831, com 
35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de junho de 
mil novecentos e oitenta e um (20/06/1981), residente na Av. Cruzeiro do 
Sul, 799, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de ANTONIO ELOI NETTO, falecido há 
9 anos e de CICERA INES ELOI, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 
62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 34508908X - SSP/SP, com 
36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de 
setembro de mil novecentos e setenta e nove (24/09/1979), residente na Av. 
Cruzeiro do Sul, 799, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de ISMAEL BATISTA RIBEI-
RO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 65 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA AZEVEDO RIBEIRO, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: EDNILTON ARCANJO SANTANA e 
CINTHIA DOS SANTOS CARVALHO. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, mecânico, RG n.º 485785407 - SSP/SP, CPF n.º 39932864803, 
com 26 anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Salvador - BA  Livro nº 445, 
fls. nº 09, Termo nº 146360), nascido no dia vinte e três de setembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (23/09/1989), residente na Rua São José, 801, Vila 
São José, Cubatão - SP, filho de EDMILTON VIEIRA DE SANTANA, de naciona-
lidade brasileira, vigilante, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARGARIDA DA SILVA ARCANJO SANTANA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 421762287 - SSP/SP, CPF n.º 
34360672888, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (07/01/1984), residente na Rua 
São José, 801, Vila São José, Cubatão - SP, filha de RONALDO VIEIRA DE CARVA-
LHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 anos de idade, residente em 
COQUEIRAL - MG e de LEDA MARIA DOS SANTOS CARVALHO, de nacionalidade 
brasileira, aux. de limpeza, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

A EMPRESA AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, torna público que 
requereu a Cetesb, de forma concomitante a Licença Pré-
via e a Licença de Instalação para Comércio e Distribuição 
de Gases Medicinais e Industriais, sito a Rua Dona Rosa 
Pereira Cunha, nº 157, esq c/ Rua Olivia de Jesus Peralta, 
Sitio São Luiz, Cubatão, São Paulo.

LINDE BOC GASES LTDA. torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 25001093, 
válida até 09/09/2018, para Gases industriais (exceto o 
gás cloro e os da extração e refino do pet à RUA ENGE-
NHEIRO PLÍNIO DE QUEIROZ, S/N, GLEBA 13, JARDIM SÃO 
MARCOS - CUBATÃO.

ANUNCIE  AQUI
3361-5212
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“
O projeto, apresentado 

e pelo secretário municipal 
de Segurança Pública e Ci-
dadania, José Carlos Pereira, 
propõe novas normas de se-
gurança no interior das agên-
cias e ampliação dos sistemas 
de vigilância externa dos es-
tabelecimentos.  Os represen-
tantes dos bancos receberam 
a minuta de um projeto de lei 

Prefeitura propõe parceria para 
melhorar segurança nos bancos

VENDA
CENTRO CUBATÃO - LANÇAMENTO 
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 FINANCIAMENTO
V.NOVA - CASA ISOLADA 2 DOR 
- TERRENO 8 X 21 - PÇA. FREI 
DAMIÃO -  250 MIL
31 MARÇO - CASA 2 DORMITORIOS 
- RUA LARGA, PROX. COLEGIO - 250 
MIL, ACEITA PROPOSTA
JD.CASQ. TERRENO 10 X 30 - 
CENTRO COMERCIAL, PROXIMO 
AO EXTRA 380 MIL

3361-4894 / 3372-7409 
almeidasimoveis.com.br 

R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro-Cubatão

CONSÓRCIO RESIDENCIAL E AUTO 
ABERTURA DE CONTA CORRENTE

 POUPANÇA 

FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, 
MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS

DESCONTE EM FOLHA DE PAGAMENTO 
OU CONTA CORRENTE

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

3361-8019

imóveis

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

Rua Armando Sales de 
Oliveira,nº-101-Centro 

Cubatão

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e Tapeçaria
para autos

autovidroscristal@hotmail.com
Av. Nações Unidas, 90 
Vila Nova - Cubatão

Novas regras

Alê Souza/PMC

Discussão é um grande avanço para a 
comunidade. 
Dia 22  estaremos na Acic com 
representantes da Prefeitura, bancos 
e órgãos públicos de segurança, inclusive 
com a Polícia Federal

Saidinhas de banco e abordagem a idosos, nos terminais,estão entre as ocorrências mais 
recorrentes. Projeto prevê restrição ao uso de celular, divisórias opacas, câmeras e discip-
lina de ambulantes.

instituindo a obrigatoriedade 
de instalação de divisórias 
opacas, impedindo a visuali-
zação de quem está nos cai-
xas de atendimento ou termi-
nais de serviço automático. O 
projeto proíbe, também, den-
tro das agências, o uso, pelos 
clientes, de aparelhos celula-
res, telefones fixos portáteis e 
aparelhos eletrônicos de fre-

quência de rádio e que se tire 
fotos ou faça filmagens.

O aperfeiçoamento dos 
sistemas externos de vigi-
lância, conforme o secretá-
rio, consistirá na destinação 
de câmeras móveis de vídeo 
para monitoramento especí-
fico das entradas das agên-
cias bancárias e na disciplina 
do comércio ambulante, para 

”Aparecido Antonelli
Presidente do Conseg

evitar que se concentre na 
frente dos estabelecimentos. 
“Só após um consenso sobre 
a eficiência da nova regula-
mentação é que ela será en-
caminhada à Câmara, para 
aprovação legislativa”, expli-
cou José Carlos.

José Carlos, secretário de Segurança, apresentou a minuta do projeto

Para o presidente do Con-
seg Aparecido Antonelli, a 
discussão é um grande avan-
ço. Ele lembrou que o assun-
to voltará à pauta no dia 22 
de setembro na Acic com a 
presença dos representantes 
da Prefeitura, bancos e ór-

gãos públicos de segurança 
inclusive Polícia Federal.

Após a reunião, os geren-
tes visitaram a central de vi-
deomonitoramento urbano 
da Secretaria Municipal de 
Segurança e Cidadania, ins-
talada no Paço Municipal.
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deSeMPregadoS PreSSIonaM eMPreSaS Para 
garantIa de eMPrego LoCaL

Macaé, presidente do Sin-
tracomos

Carlos Alberto Benincasa, 
Secretário de Emprego

Acordo selado

Desempregados de toda 
a região se uniram em uma 
passeata realizada na última 
segunda (12), em Cubatão. 
Cerca de 3 mil pessoas ca-
minharam pelas avenidas do 
Centro em direção ao Ciesp, 
onde uma reunião entre re-
presentantes das empresas, 
Sintracomos, Ciesp e Co-
missão de Desempregados 
da Baixada Santista selou 
o acordo de contratação de 
mão de obra local. Duran-
te toda semana os manifes-
tantes se mantiveram com 
doações recebidas no Sintra-
comos, que da toda a infraes-
trutura aos desempregados. 

Na reunião,  representantes 
dos desempregados cobraram 
o acordo que foi selado no 
último dia 30 de agosto, em 
reunião na ACIC. Na ocasião, 
as empresas mantiveram o 
acordo para dar preferência na 
contratação para moradores 
da Baixada. Em contrapartida, 
fica a cargo do PAT, do Sin-
dicato e da Comissão, a com-
provação de que o trabalhador 
mora na região há pelo menos 
um ano.

Os trabalhadores também 
tiveram a confirmação das em-
presas em relação as vagas da 
pré-parada da Refinaria, que 
ocorre no próximo mês. As 

empresas Manserv, C3, Estru-
tural, G&E e Marte vão reser-
var pelo menos 70% das vagas 
para moradores da Baixada 
e desse total, 10% são para 
mulheres. As empresas não 
anunciaram o número total de 
vagas

Com o compromisso das 
empresas, o PAT terá a in-
cumbência de certificar os 
currículos dos trabalhadores 
selecionados pelo Sindicato e 
Comissão de Desempregados 
e encaminhá-los para as em-
presas. O secretário de Empre-
go, Carlos Alberto Benincasa, 
comemora os avanços. “O 
movimento tem dado resulta-

do e a prefeitura de Cubatão 
vai fazer a sua parte para ga-
rantir que os trabalhadores 
tenham a sua chance. Essa 
união só tem a trazer bons 
frutos” afirma.

O presidente do Sintraco-
mos, Macaé Braz de Oliveira, 
comemorou o avanço. “Sem-
pre é bom ter vagas. Ficamos 
contentes com o compro-
misso das empresas. Agora 
vamos auxiliar os trabalhos 
e fiscalizar para que todo o 
acordo seja cumprido. E es-
peramos que alguns desses 
trabalhadores fiquem de vez 
nas empresas”, finaliza.
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O Pão Nosso de cada dia

Marcos e Fábio segurando o famoso Pão de Madioquinha, um dos 
produtos preferidos dos clientes da Pão Nosso

Tem um ditado popular que diz que “Um 
sonho sonhado sozinho é um sonho. Um 
sonho sonhado junto é realidade”. E se há 
uma frase que pode definir os proprietários 
da mais nova casa de pães da cidade, é essa.

E a ligação entre a frase e casa de pães ‘Pão 
Nosso’ é exatamente um sonho. Segundo 
Marcos Vinicius, um dos proprietários da 
casa e dono do famoso Churrasco Grego 
da Avenida Nove de Abril, o nome veio de 
um sonho. “Eu sempre gostei do ramo das 
panificações e uma noite sonhei que andava 
na rua e via uma padaria com esse nome”, 
conta.

O sonho deu forças para uma vontade 
antiga de Marcos, que encontrou no primo 
Fábio Henrique o impulso necessário para 
começar a empreitada. “O Marcos chegou 
para mim e contou que queria investir em 
uma padaria, com um conceito novo na 
cidade. Ele é primo e um grande amigo então 
topei na hora sem questionar muito. Juntamos 
dinheiro para dar início aos trabalhos e 
entramos de cabeça no projeto”, comenta 
Fábio, enquanto esbanja simpatia para os 
clientes que entram na padaria. Inaugurada 
há quase dois meses, a casa de pães ‘Pão 
Nosso’ traz um novo conceito de padaria 
para Cubatão. De cara, você encontra um 
ambiente totalmente diferente das padarias 
tradicionais. “As pessoas chegam aqui e se 
espantam com o ambiente. Um local bem 
claro, com atendimento rápido e atencioso”, 
comenta Fábio. 

Marcos Vinicius e Fabio Parrela trazem novo conceito de padaria para a cidade. Com pão 

quentinho a cada 15 minutos, 'Pão Nosso' cai no gosto dos clientes com bom atendi-

mento e o famoso Pão de Mandioquinha

Outro fator é a ausência de bebidas 
alcoólicas no hall de produtos da padaria. 
“Escolhemos não vender bebidas alcoolicas 
para trazer um ambiente mais familiar. 
Queremos que as pessoas venham aqui e 
tomem um café bem feito, salgados e doces 
fresquinhos e saiam felizes”, comenta Marcos 
Vinicius.

A cada 15 minutos, sai uma fornada de 
pães quentinhos e os clientes já perceberam 
isso, o que mantem a padaria sempre muito 
frequentada. Além disso, a ‘Pão Nosso’ oferece 
aos clientes o Pão de Mandioquinha, a receita 
que foi desenvolvida por eles, já virou sucesso 
e está cativando os clientes da padaria. “ Pão 
de Mandioquinha sem dúvida é a menina dos 
nossos olhos. Não esperávamos que ele tivesse 
tamanha aceitação. As filas que se formam 
atrás do pão têm sido cada vez maiores. Tem 
dias que é difícil atender a tanta demanda”, 
comemoram os proprietários.

aLMoço de doMIngo
Além de todos os produtos tradicionais, 

aos domingos a ‘Pão Nosso’ te ajuda a preparar 
o almoço. São diversas opções de massa, 
carnes assadas, uma costelinha preparada no 
capricho e o tradicional frango assado. É só 
chegar cedo no domingo e comprar o seu.

A casa de pães ‘Pão Nosso’ fica na Rua 
Marechal Rondon, 180, no Parque Fernando 
Jorge. Mais informações pelo telefone (13) 
3361-6959 ou pelo site cadadepaespaonosso.
com.br.

Fotos Marcel Nobrega

Fazendo Acontecer
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por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Compartilhando 
aprendizados
Foi um sucesso o café 
com bate papo de 
Educação Financeira 
na Floricultura Cen-
tral. A palestrante Te-
resa Tayra conduziu 
o evento, que teve as 
inscrições esgotadas 
e ajudou a esclare-
cer dúvidas sobre 
como economizar ou 
sair do vermelho. O 
grupo, formado por 
empreendedores da 
Região, trocou expe-
riências, comparti-
lhou ideias e novas 
parcerias surgiram

Muita benção, fé e 
aconselhamento, na 
Palavra de Vida. Na 

foto, as irmãs com o 
amigo Magaiver.
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Loja Acácia comemora 
A Loja Acácia de Cubatão reuniu personalidades em coquetel dançante animado pela Banda Trilha Sonora. O evento anual tam-
bém comemora o aniversário da instituição: 13 anos. A verba arrecadada com o patrocínio da Festa irá ajudar na compra dos 
freezers do Banco de Sangue da Santa Casa. O venerável Ricardo Nascimento (Picol) agradece, em nome de todos os irmãos da 
Loja, o apoio da Acic, e o patrocínio das empresas: Foto Zoom - Cubatão, Auto Mecânica Bacal e TZ Viagens - Pátio Iporanga.

Turismo, comércio e o cartão servidor foram 
abordados abordados pelos candidatos a 
prefeito de Cubatão, em encontro realizado 
na ACIC, na última quarta (14). O evento foi 
uma parceira entre o Santos & Região Con-
vention and Visitors Boureau e ACIC. Cada 
candidato teve 15 minutos para apresentar 
suas propostas e qual importância cada tema 
terá nos próximos quatro anos na Cidade.

Patricia Koch 
completa mais 

um ano de vida 
nessa semana. 

A coluna deseja 
felicidades , su-

cesso e muitas 
primaveras para 

comemorar. 
Parabéns!

Concurso 
de Bolsas 
ABC Master

O Colégio ABC Mas-
ter começa a sua caça 
as feras do estudo. Es-
tão abertas as inscri-
ções para as provas do 
concurso de Bolsas de 
Estudo 2017 para alu-
nos do 5º ao 9º ano 
do ensino fundamen-
tal. Os descontos na 
mensalidade variam 
de acordo com a clas-
sificação do candidato 
na prova. 

Para concorrer a uma 
das vagas, basta se 
inscrever até o dia 30 
de setembro através 
do site da ABC Master 
(abcmaster.com.br) ou 
diretamente na escola 
(Rua Maria do Carmo, 
269, Jardim Casquei-
ro).  A prova será rea-
lizada no dia 08 de 
outubro, as 09 horas, 
na própria escola. O 
candidato deve levar 
documento de identi-
dade. 

Para mais informa-
ções sobre o Concurso 
de Bolsas da ABC Mas-
ter, basta consultar o 
site da escola ou  ligar 
(13) 3364-1784 ou 
3364-3385, em horá-
rio comercial.
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Na sua telinha

Cinco anos em Alta Qualidade

No dia 08 de setembro de 2011, um grupo de amigos e 
excelentes profissionais de televisão conseguiam colocar 
no ar pela primeira vez o resultado de um projeto que era 
trabalhado a algum tempo.

Nesse dia, sob o comando de Claudio Barazal e 
Adriana Lima, nascia o Programa Alta Qualidade. Uma 
revista eletrônica que leva semanalmente os eventos e 
acontecimentos da Baixada Santista para a tela da sua casa, 
com proposta dinâmica e inovadora.

Inicialmente, como conta o apresentador e um dos 
idealizadores do programa, Claudio Barazal, o Alta 
Qualidade foi exibido pela Santa Cecilia TV, que abraçou a 
ideia e acreditou no sucesso do grupo. “A família Teixeira 
nos recebeu de braços abertos e deu a oportunidade de 
entrarmos no ar pela primeira vez”, comenta. Atualmente, 
além da Santa Cecilia TV, o programa é transmitido pela TV 
Brasil/Unisantos e Rede Brasil/Ilha do Sol TV.

Ao longo dos seus cinco anos de vida, o Alta Qualidade 
transmitiu momentos marcantes do dia a dia da Baixada 
Santista. “De todos os momentos, o primeiro programa é 
sempre especial. É o início de tudo”, conta Barazal. “Mas são 
tantos momentos que é difícil falar de alguns, todo programa 

Marcel Nobrega

Os idealizadores Adriana Lima e Claudio 
Barazal celebram o sucesso do Alta Qualidade

Equipe do Programa pronta para a cobertura de mais um grande evento na Baixada Santista

A equipe Alta Qualidade comemora cinco anos de 
um sonho que já começou trilhado no sucesso e 
se prepara para os próximos anos

Na TV:
• SaNTa CeCilia TV (CaNal 52UHF e 13 da NeT) – domiNgoS àS 

14H e TerçaS aS 01H30.
• TV BraSil/UNiSaNToS (CaNal 40UHF e 12 da NeT) – SegUN-

daS, qUarTaS e qUiNTaS àS 20H30
• TV ilHa do Sol/rede BraSil (CaNal 36UHF e 04 da NeT)      

domiNgoS àS 19H; TerçaS àS 09H30 e SexTaS àS 14 HoraS
Na iNTerNeT
• FaCeBook: FaCeBook.Com/programa.alTaqUalidade
• YoUTUBe: YoUTUBe.Com/USer/pgmalTaqUalidade

tem o seu brilho e emoção. Mas alguns nos lembramos 
sempre com muito carinho como a cobertura dos carnavais, 
as matérias e eventos da APAE de Santos, que sempre são 
cheias de emoção, o baile de 15 anos do Jornal Acontece, a 
posse do presidente do Sintracomos, Macaé Braz e o troféu 
Alta Qualidade, em 2014”.

Com grande otimismo, Barazal projeta os próximos 
cinco anos do programa com grande crescimento “O 
programa tem uma audiência que vem crescendo ano a 
ano. Sentimos isso quando as pessoas falam com a gente na 
rua e a internet também nos dá esse retorno. São mais de 
20 mil visualizações mensais no nosso canal do youtube e 
esse número cresce mês a mês. Deixo aqui registrado o meu 
agradecimento a toda a equipe do programa. Sem eles nada 
disso seria possível”, celebra o apresentador.
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