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Fazendo Acontecer
Cultura no Valongo

Escola ABC celebra seu 13º aniversário 
com festa para os alunos e projetando 
novos desafios para o próximo ano.  B1

Festival Internacional de Imagem 
leva palestras, exposições e work-
shops de fotografia e cinema ao 
centro de Santos até domingo.  B4

Marcel Nobrega

Divulgação

Responsabilidade social 

Coluna do Cido BarBosa

02

CMOC seleciona projetos 
sociais na Baixada Santis-
ta e em outras cidades do 

país. Empresa vai priorizar 
projetos nas áreas de gera-
ção de renda e emprego, 

Ademário terá verba extra 
para começar ano na Saúde

Prefeito eleito de 
Cubatão passou a 
semana com deputados 
tucanos, em Brasília. 
Além de imediatos 4 
milhões em emendas 
p a r l a m e n t a r e s , 
conseguiu apoio 

político dos ministros 
da Saúde Ricardo 
Barros e das Relações 
Exteriores, José Serra. 
Esta semana continuam 
as articulações junto 
ao governo do Estado: 
prioridade é a Saúde. 02

‘Aliança do Bem’ amplia 
apoio a Valter Suman

PCdoB de Sidnei Aranha, 
PTB e PV se juntam ao 
PSDB, de Gilberto Benzi, 

em apoio ao candidato do 
PSB Valter Suman, que dis-
puta o segundo turno con-

tra Haifa Madi (PPS), no 
Guarujá. Semana passada, 
vice-governador e cúpula 

tucana da região, declara-
ram apoio a Suman, em 
evento específico. 03

Bancada da fé 
Pelos menos 6 
chegam à Câma-
ra cubatense com 
a força da igreja

Querô comemora 
10 anos com vasta 
programação 06

Sem representati-
vidade feminina: 
Nêga Piruzzi, 
foi a última 
da Câmara

De coligação 
derrotada, Maurici 
Aragão defende 
união para 
resgatar cidade

Chico da Adega 
é convidado 
para buchada 
da posse, 
na Paraíba

Novo contrato 
da Prefeitura 
com  AHBB 
deve reorganizar 
atendimento

Guarujá promove con-
curso literário para novos 
escritores mostrarem seus 
trabalhos nas categorias 

‘Pérolas da Literatura’

meio ambiente, cultura, es-
porte, lazer, saúde e educa-
ção. 06

poesia, conto e crônica.  
Inscrições seguem até o 
dia 21. Veja mais detalhes 
na página B2
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O prefeito eleito de Cubatão 
Ademário (PSDB) já esteve em Brasília, 
durante a última semana, em busca de 
apoio e recursos federais para Cubatão, 
já a partir de janeiro de 2017. 

O tucano, acompanhado do deputado 
federal Bruno Covas, também se reuniu 
com o Ministro da Saúde, Ricardo 
Barros (PP) e das Relações Exteriores, 
José Serra (PSDB) a fim de discutir o 
repasse de mais verbas e soluções para 
o setor. 

Como resultado da viagem a cidade 
já tem garantidos R$ 4 milhões através 
de emendas dos deputados federais. 
Após aprovação do Orçamento pelo 
Congresso, o dinheiro pode ser liberado 
rapidamente e não exige contrapartida 
da Prefeitura. 

Além do deputado Covas, Ademário 
esteve com outros parlamentares tucanos 
e paulistas, além dos representantes 
eleitos pela Baixada, Beto Mansur e 
Marcelo Squassoni. 

As conversas e cafezinhos com os 
deputados entraram pela madrugada. 
A delegação cubatense pegou carona na 
longa sessão da Câmara dos Deputados 
que discutia a PEC (Projeto de Emenda 

Marcel Nobrega

Bancada da fé
Não vai ser por falta de oração que Cubatão não 

vai pra frente. Pelo menos 6 dos vereadores eleitos 
se declararam, ao Jornal, como membros de alguma 
igreja. Os evangélicos terão, inclusive, a volta de um 
pastor à Câmara: Wilson Pio, da AD Cubatão. Os 
evangélicos Ivan Hildebrando e Aguinaldo Araújo, 
foram reeleitos; agora são 3, na bancada evangélica.

São franciSco
Mantendo a tradição de representatividade 

política, a Paróquia São Francisco de Assis, da Vila 
Nova,  alçou nada menos que 3 membros à Casa 
Legislativa. Anderson De Lana e Rodrigo Alemão, 
que moram no bairro e Marcinho, carismático 
fervoroso com atuação nas comunidades periféricas.

nêga vereadora 
Mais uma vez a 

Câmara ficou sem 
representatividade 
feminina. A última 
vez que uma mulher 
ocupou assento 
na Casa foi com 
Nêga Pieruzzi, no 
primeiro mandato 
da prefeita Marcia 
Rosa – legislatura 
2009/12. Antes 

disso Marcia Rosa dividiu espaço na Câmara com a 
própria Nêga e Marli Luz Reinoso 2001/04. Depois 
com Jô Maluf 2005/08.   

Nêga também foi a única mulher a ocupar a 
presidência da Casa, entre 1981/83.

contrato do HoSpital
Está prontinho para ser assinado e publicado, o 

novo contrato da AHBB com a Prefeitura Reduzido 
para R$ 3,5 milhões, tem delimitações mais 
específicas, dos serviços. Se a Prefeitura mantiver o 
pagamento em dia, a AHBB irá manter o Hospital em 
pleno funcionamento, dentro das novas obrigações 
contratuais. Na próxima edição, Acontece apresenta 
os detalhes do novo contrato.

BucHada da poSSe
O resultado da eleição também trouxe alegrias 

para o comerciante Chico da Adega. Hugo Araújo, 
filho de seu irmão paraibano, foi eleito vice-prefeito 
de Vista Serrana, na Paraíba. O sobrinho ilustre 
já reservou as passagens para o tio Chico comer a 
buchada da posse.

democracia cuBatenSe
Ele foi pré-candidato a prefeito pelo PMN mas 

abriu mão em nome da coligação de seu partido e 
saiu candidato a vereador de última hora. Afinado 
com os interesses da comunidade, Maurici Aragão 
entende a soberania democrática: “a classe política 
tem que estar a serviço da vontade popular, expressa 
nas urnas’.

. 
apoio democrático
Em vídeo nas redes sociais, o médico agradece 

aos votos, para vereador e, ao parabenizar o novo 
prefeito e vice, o ferrenho oposicionista, nos últimos 
anos, defende que a nova administração estaja 
voltada para as necessidades popular. “O PMN 
está à disposição para 
somar esforços para que 
o Município possa quitar 
esta dívida social para 
com o seu povo. Estamos 
torcendo pelo sucesso 
do novo prefeito e à sua 
disposição para ajudar na 
reconstrução da cidade, 
destruída principalmente 
na área de Saúde e junto ao 
funcionalismo”. 

Ademário terá verba extra 
para começar o ano na Saúde
Prefeito eleito articula 
com deputados e pede 
ao Ministro agilidade 
na liberação de R$ 4 milhões 
em emendas parlamentares

Constitucional) que pretende limitar 
os gastos públicos. “Temos trabalhado 
mais de 15 horas por dia para dar as 
respostas que a população espera”, diz 
o novo prefeito.

REPUBLICANO
Enquanto corre atrás de recursos 

e projetos nos governos Estadual e 
Federal, o prefeito eleito coordena sua 
equipe de transição. 

“Tudo está correndo muito bem. 
Acredito que faremos uma transição 
tranquila e democrática, a exemplo do 
que vem ocorrendo na capital entre o 
tucano João Dória e o petista Fernando 

Haddad. O período eleitoral já passou 
e agora todos temos que pensar no 
que é melhor para a cidade”, afirma 
Ademário. 

TORPEDO  DA MARCIA
A prefeita Marcia Rosa e o 

prefeito eleito Ademário ainda não se 
encontraram pessoalmente. Contudo, 
após a confirmação do resultado da 
eleição, a prefeita enviou mensagem 
ao eleito, desejando-lhe boa sorte. O 
tucano diz que agradeceu a mensagem 
recebida e que considera salutar e 
democrático os cumprimentos entre 
ambos.

memBroS da prefeitura 
Paulo Toledo (coordenador da Comissão)
André Takagochi Rinaldi (secretário de 
Assuntos Jurídicos), Fernando Henriques 
(assessoria do gabinete da prefeita) 
Paula Ravanelli Losada (secretária de Au-
ditoria e Controladoria Interna) 

indicadoS por ademário 
- Ricardo Ezequiel Torres   - André Martins Ferreira 
- Jefferson Dias Neves Cansou   - Judson Ribeiro Assunção 
- Pedro de Sá Filho   - Arlindo Fagundes
- Raimundo Walter Pinheiro Lima - Fábia Margarido
- Raul Christiano

Membros da futura  Comissão de 
Transição se encontraram nesta quinta 
(13). O ato atende ao artigo 75 da Lei 
Orgânica Municipal. A reunião, em 
caráter informal, serviu para definir 
o cronograma de ações da equipe de 
transição que deve ser oficializada na 
próxima segunda-feira 

O decreto que criou o grupo foi 

publicado oficialmente pela prefeita 
no último dia 11. O advogado Paulo 
Toledo, ex-secretário jurídico da atual 
gestão foi indicado pela prefeita para 
coordenar os trabalhos. 

Em tese, o objetivo da Comissão 
é dar transparência total a toda a 
máquina administrativa, incluindo 
autarquias, como a CMT e a Caixa de 

Transição
Previdência e também a Cursan. 

Os membros indicados pela prefeita 
devem receber questionamentos de 
diversos tipos, principalmente sobre 
contratos em vigência,  projetos 
em andamento, funcionalismo e, 
principalmente, dívidas da Prefeitura 
e a situação dos serviços prestados ao 
público.
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Depois do PSDB de Gilberto Benzi, agora o PCdoB de Sidnei Aranha, PTB e PV formalizam apoio ao candidato do PSB Valter Suman

Coletivo PouPatemPo Curta metragem

Marcel Nobrega

Nesta quinta-feira, dia 
13, o diretório municipal 
do PSB foi palco de mais 
um evento, ampliando 
o apoio partidário ao 
candidato Valter Suman, 
na disputa pelo segundo 
turno. Além do PSDB,  
PTB, PV e PCdoB 
passaram a integrar a 
‘Aliança do Bem’. Agora, 
como já era esperado 
nos bastidores da política 
local, os principais 
candidatos derrotados no 
primeiro turno, na terceira 
e quarta colocação, estão 
formalmente aliados ao 
PSB. 

O advogado Sidnei 
Aranha (PC do B), 
quarto colocado com 
8.679 votos, declarou 
apoio a Suman no início 
desta semana. “O PCdoB 
declara seu apoio a Valter 
Suman, neste segundo 
turno, na figura de Sidnei 
Aranha, desejando que a 
vitória seja transformada 
em ações efetivas para a 
melhoria da qualidade 
de vida dos moradores 
de Guarujá e Vicente 
de Carvalho”, assinala 
a presidente do PCdoB 
Lindaci Carvalho.

Suman já contava com 
o apoio de Gilberto Benzi, 
terceiro colocado no 
primeiro turno  (22.741), 
e do PSDB, anunciado na 
semana passada.

30 de outubro
A ex-deputada 

estadual Haifa Madi 
(PPS), primeira colocada 
em 2 de outubro, e o 
médico Walter Suman 
(PSB), se enfrentarão nas 
urnas, em 30 de outubro, 
finalizando as eleições da 
Baixada. 

Guarujá foi a única 
cidade da região que 
não definiu a eleição no 
primeiro turno.

‘Aliança do Bem‘ amplia 
apoio a Valter Suman

Segundo turno

Governo 
do Estado
Na semana passada, 

o PSDB declarou apoio 
formal a Suman, durante 
evento no diretório 
municipal do Partido, 
com a presença do 
coordenador regional 
Edmur Mesquita. 
Também compareceu 
ao evento, o vice-
governador e presidente 
estadual do PSB, Marcio 
França. Em sua fala, o 
vice-governador reiterou 
o “apoio do governador 
ao projeto político 
que pretende resgatar 
Guarujá, com Valter 
Suman, prefeito”.  

As empresas de ônibus 
de Guarujá, Bertioga e 
seletivos de Santos (do 
Grupo Sobral) pagaram, 
até a tarde desta quinta-
feira, 13, os salários, vales-
alimentação e cestas-básicas 
que estavam atrasados. Desta 
forma, evitaram a greve dos 
motoristas programada para 
esta sexta-feira, 14. 

A greve nas viações 
Translitoral (Guarujá), 
Bertioga e Guaiúba (seletivos 
de Santos), havia sido 
aprovada em assembleia 
na segunda-feira (10), no 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários 
de Santos e Região. 

Os empregados das 
três empresas estavam sem 
receber os salários e a cesta-
básica desde o quinto dia 
útil, além do vale-refeição de 
25 de setembro e salários de 
férias.

Ao comemorar oito 
anos de funcionamento 
em Santos, o Poupatempo 
ultrapassou a marca de 12 
milhões de atendimentos, 
sendo 4,3 milhões em 
órgãos municipais 
(35%). Nos últimos 12 
meses, foram 556.287 
atendimentos, número 
43,4% maior do que o 
registrado no primeiro ano 
de operação (387.749).

Os serviços municipais 
mais procurados 
são parcelamento de 
dívida ativa, consulta e 
regularização de tributos 
municipais, aprovação de 
projetos arquitetônicos e 
multas de trânsito. A lista 
completa pode ser acessada 
em www.poupatempo.
sp.gov.br

O espaço disponibiliza 
diversos serviços estaduais 
e municipais em um único 

A atriz cubatense Valéria 
Silva mora há dois anos e 
meio em Los Angeles, nos 
Estados Unidos, local que 
escolheu para realizar o 
sonho de escrever um curta 
metragem. Além de atuar, 
Valéria sempre gostou de 
escrever roteiros e histórias, 
então, decidiu junto com sua 
amiga Paula Soveral falar 
sobre um tema polêmico: o 
tráfico de mulheres. Assim 
surgiu o curta Red Souls. 
“A intenção desse curta é 
relatar a triste realidade 
de mulheres que passaram 
por essa situação e também 
alertar as pessoas sobre esse 
assunto”, conta Valéria.

As amigas demoraram 
cerca de seis meses para 
finalizar o roteiro e cerca 
de um ano para finalizar 
o filme. O curta conta 
a história de Sara, uma 
dançarina brasileira que 

Empresas pagam 
e evitam greve 
dos ônibus

Oito anos e 2 milhões 
de atendimentos

Atriz local é premiada 
no ‘Los Angeles Film Festival’

local. Recebe uma média 
de 120 mil cidadãos por 
mês. Entre os setores mais 
procurados estão dívida 
ativa da Procuradoria Geral 
do Município, o Instituto 
de Identificação (IIRGD), 
para RG e Atestados de 
Antecedentes Criminais e 
o Detran-SP, com 1 milhão 
de documentos emitidos, 
como Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e 
Licenciamento de veículos.

passava por dificuldades 
financeiras e conseguiu 
uma oportunidade de 
emprego nos Estados 
Unidos. Chegando lá, foi 
obrigada a se prostituir. 
Esse trabalho deixou 
Valéria com a sensação do 
dever cumprido, como ela 
mesmo alega. “Foi uma das 
melhores experiências da 
minha vida e estou muito 
feliz de ver o resultado 

SERVIÇO
Rua João Pessoa, 246, 
Centro Histórico
Funcionamento: 
Segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h
Sábado, das 8h às 13h

desse projeto”.
Red Souls foi indicado 

e premiado como 
melhor curta metragem 
internacional no Los 
Angeles Film Festival 2016. 
Além das produtoras e 
roteiristas Valéria Silva 
e Paula Soveral, a obra 
tem direção de Aditya J. 
Patwardhan.

O curta está disponível 
no Youtube. 
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: WELLINTON CANDIDO DA SILVA e NATÁLIA DOS SANTOS VIEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, advogado, RG n.º 351474377 - SSP/SP, CPF n.º 36695643814, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de abril de mil novecentos e oitenta e 
oito (10/04/1988), residente na Rua Gigino Aldo Trombino, 349, Apto.24, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, 
filho de JOÃO BOSCO CANDIDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, fiscal de ônibus, com 62 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ CANDIDO DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, terapeuta ocupacional, RG n.º 429469858 - SSP/SP, CPF n.º 43197258835, com 
23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 283, fls. nº 208, Termo nº 
103460), nascida no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e três (25/09/1993), 
residente na Rua Vereador Manoel Lourenço dos Santos, 10, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, filha de 
OSVALDO MARQUES VIEIRA, de nacionalidade brasileira, taxista, com 58 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de DIOMARINA DOS SANTOS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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: LUIZ CARLOS FONSECA RODRIGUES e MARIA JOSÉ MESSIAS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, motorista, RG n.º 21549779X - SSP/SP, CPF n.º 
53825225615, com 52 anos de idade, natural de SERRA DOS AIMORÉS - MG, nascido no dia três de 
junho de mil novecentos e sessenta e quatro (03/06/1964), residente na Rua Caminho São Jorge, 
37, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de BENEDITO RODRIGUES, falecido há 40 anos e de CECY 
METZKER FONSECA, falecida há 32 anosDivorciado de Maria de Lourdes da Silva, conforme sentença 
de 13/03/14, proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Itanhaém-SP, nos autos de nº0001051-
39.2014.8.26.0266. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, gari, RG n.º 
184000889 - SSP/SP, CPF n.º 13048629840, com 49 anos de idade, natural de ITAJU DO COLÔNIA - BA, 
nascida no dia oito de julho de mil novecentos e sessenta e sete (08/07/1967), residente na Rua Co-
ronel Villar, 3128, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO DOS SANTOS, falecido há 06 
meses e de JOSEFA MESSIAS DOS SANTOS, falecida há 32 anos. Divorciada de José Bispo dos Santos 
Filho, conforme sentença de 26/08/1999, proferida pelo Juiz de Direito da 5ªVara Cível da Comar-
ca de São Vicente-SP, nos autos de nº1646/98. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de 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: ALEXANDRE ALMEIDA SOUZA e FABIANE SANTOS SOARES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 254439482 - SSP/SP, CPF n.º 25107655823, 
com 40 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 112, fls. nº 091, Termo 
nº 233), nascido no dia treze de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (13/01/1976), residente na 
Av.Beira Mar, 1659, Ap.02, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, filho de GILBERTINO BISPO DE SOUZA, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA EDIRIA AL-
MEIDA SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de saúde, RG n.º 294081070 - SSP/
SP, CPF n.º 28033513829, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de março 
de mil novecentos e setenta e sete (03/03/1977), residente na Rua São Leopoldo, 1098, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de EDUARDO SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA ALVES SANTOS SOARES, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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: LAERCIO DOS SANTOS MADEIRA e RAYANE FRANCO ALMEIDA MUNIZ. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, RG n.º 46847442 - SSP/
SP, CPF n.º 39399764826, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Li-
vro nº 128, fls. nº 73v, Termo nº 77795), nascido no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e nove (14/02/1989), residente na Rua Nicolau Cuqui, 88, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho 
de LAERCIO DA COSTA MADEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, re-
sidente em PRAIA GRANDE - SP e de VERA LUCIA MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 529886285 - SSP/SP, com 18 anos de idade, natural de JUQUIÁ - SP 
(Miracatu-SP  Livro nº 59, fls. nº 160, Termo nº 10058), nascida no dia sete de novembro de mil nove-
centos e noventa e sete (07/11/1997), residente na Rua Julio Gama Alves, 280, Belas Artes, ITANHAÉM 
- SP, filha de NILSON FRANCO MUNIZ, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 47 anos de idade, 
residente em ITANHAÉM - SP e de MARCELINA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
56 anos de idade, residente em ITANHAÉM - 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, 03 de outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JEFFERSON GOMES PEREIRA e KAROLYN VITÓRIA SENADIA DE AMORIM. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 495815548 - SSP/SP, CPF n.º 
43792386879, com 23 anos de idade, natural de SANTO ANDRÉ - SP (Santo André- 2ºSubd de Utinga-SP  
Livro nº 97, fls. nº 222, Termo nº 66985), nascido no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e três 
(07/04/1993), residente na Rua Amaral Neto, 81, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de GERSON 
FRANCISCO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 45 anos de idade, residente em ISAÍAS 
COELHO - PI e de LUCIANA APARECIDA GOMES, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 45 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, RG n.º 39143634X - SSP/SP, CPF n.º 48058263800, com 16 anos de idade, natural de REGIS-
TRO - SP (Cajati, Jacupiranga-SP  Livro nº 35, fls. nº 40, Termo nº 14939), nascida no dia vinte e três de 
setembro de dois mil (23/09/2000), residente na Rua Amaral Neto, 81, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
filha de AURELIO SENADIA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 36 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de VIVIAN AMORIM DE LIMA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 
com 35 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, 03 de outubro 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 CICERO DOS SANTOS e EDILZA MARIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, lavrador, RG n.º 596944925 - SSP/SP, CPF n.º 67797300410, com 45 anos 
de idade, natural de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL (São Miguel dos Campos-AL  Livro nº 53, fls. nº 156, 
Termo nº 16087), nascido no dia três de dezembro de mil novecentos e setenta (03/12/1970), residente 
na Rua Caminho São Paulo, 296, Ilha Bela, Cubatão - SP, filho de ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, pescador, com 74 anos de idade, residente em SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL 
e de SEBASTIANA OLIVIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pescadora, com 72 anos de idade, re-
sidente em SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 596945048 - SSP/SP, CPF n.º 02906189405, com 42 anos de idade, natural de ROTEIRO - AL 
(Roteiro-AL  Livro nº 7, fls. nº 207, Termo nº 4324), nascida no dia dezesseis de fevereiro de mil novecen-
tos e setenta e quatro (16/02/1974), residente na Rua Caminho São Paulo, 296, Ilha Bela, Cubatão - SP, 
filha de VALDECI ANTONIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pescador, com 69 anos de idade, 
residente em ROTEIRO - AL e de MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, pescadora, 
com 68 anos de idade, residente em ROTEIRO - AL. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de outubro 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: ANTONIO PEREIRA DOS REIS e NOEMIA MARIA DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 73367643 - SSP/SP, CPF n.º 23784156800, 
com 76 anos de idade, natural de LASSANCE - MG, nascido no dia seis de janeiro de mil novecentos 
e quarenta (06/01/1940), residente na Rua Maria Almeida Torres, 148, Vale Verde, Cubatão - SP, filho 
de SEVERIANA PEREIRA DA SILVA, falecida há 22 anosAssina à rôgo do contraente que declarou estar 
impossibilitado de assinar, cuja impessão digital vai à margem do termo: Ilca Ferreira dos Reis Silva, 
RG n°10.414.597-3-SSP/SP, CPF: 108.240.548-57, casada, recepcionista, residente na Rua Irineu Elias 
da Silva, n°265, Vila Mathias, São Vicente-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, aposentada, RG n.º 118453300 - SSP/SP, CPF n.º 01818326825, com 62 anos de idade, natural 
de REMANSO - BA (São Vicente-SP  Livro nº 51, fls. nº 597, Termo nº 33050), nascida no dia vinte e 
quatro de abril de mil novecentos e cinquenta e quatro (24/04/1954), residente na Rua Maria Almeida 
Torres, 148, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de ANTONIO DOS SANTOS, falecido há 50 anos e de EU-
LINA MARIA DOS SANTOS, falecida há 40 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, 04 de outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: BRUNO OLIVEIRA DE CARVALHO e NATHALHA SILVA OLIVEIRA SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 42194957 - SSP/SP, CPF n.º 42770410865, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 212, fls. nº 97, Termo nº 66569), nascido 
no dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa e quatro (18/06/1994), residente na Rua Olívia de 
Jesus Peralta, 81, apt.31, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de EDMILSON VIEIRA DE CARVALHO, de na-
cionalidade brasileira, soldador, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANA MOREI-
RA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrativa, RG n.º 42367089 
- SSP/SP, CPF n.º 41755395817, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 170, fls. 
nº 126, Termo nº 49882), nascida no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e cinco (05/04/1995), 
residente na Rua Olívia de Jesus Peralta, 81, apt.31, Parque São Luis, Cubatão - SP, filha de MARCOS AN-
TONIO DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de LUCIARA MARIANO SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, empresária, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de outubro 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 Código 
Civil Brasileiro: MICHAEL DOUGLAS SILVA DE SOUSA e LAYLLAINE NUNES DE ARAÚJO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista administrativo, RG n.º 48878727 - SSP/SP, CPF n.º 
41219596809, com 23 anos de idade, natural de VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, nascido no dia quatorze 
de julho de mil novecentos e noventa e três (14/07/1993), residente na Av. Principal, 4167, Vila Esperan-
ça, Cubatão - SP, filho de MARCOS ANTONIO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 45 
anos de idade, residente em RECIFE - PE e de MARIA LINDACI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente administrativa, RG n.º 489319403 - SSP/SP, CPF n.º 41222181878, com 23 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e três 
(25/06/1993), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, bl.20, apt.42 H, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de 
LAILTON PIRES DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, agente de trânsito, com 45 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ROSELANE NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, monitora escolar, 
com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de outubro 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: ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA e ERICA MARQUES. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, embarcador, RG n.º 54713085 - SSP/SP, CPF n.º 45692399865, 
com 20 anos de idade, natural de PETROLINA - PE (Lagoa Grande-PE  Livro nº 13, fls. nº 168, Termo nº 
14127), nascido no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (10/02/1996), residente 
na Rua Caminho São Leopoldo, 960, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de ANTONIO NUNES DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
LÚCIA FERREIRA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 41 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar adi-
mistrativa, RG n.º 57193015 - SSP/SP, CPF n.º 09781027622, com 29 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão  Livro nº 122, fls. nº 170, Termo nº 30823), nascida no dia vinte e oito de junho 
de mil novecentos e oitenta e sete (28/06/1987), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1394, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, filha de REGELINA MARQUES, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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: CARLOS ROBERTO CARDOSO BIANO e LUCIANA SIMÕES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, maçariqueiro, RG n.º 486055188 - SSP/SP, com 26 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de outubro de mil novecentos 
e oitenta e nove (17/10/1989), residente na Rua Santa Barbara, 46, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filho de MARIA JOSÉ CARDOSO BIANO, falecida há 05 anos . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 460178805 - SSP/SP, com 29 anos de idade, natural de 
ARACAJU - SE (Nossa Senhora das Dores-SE (2ºOfício)  Livro nº 77, fls. nº 205, Termo nº 1014), 
nascida no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (15/02/1987), residente na 
Rua Santa Mônica, 86, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de MANOEL PEREIRA SIMÕES, falecido 
há 04 anos e de MARIA DA GRAÇA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 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, 03 de outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDSON DA SILVA NETO e JECICLEIDE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 40049194 - SSP/SP, CPF n.º 28750575880, com 35 anos de idade, 
natural de ITANHAÉM - SP, nascido no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e um (03/06/1981), 
residente na Rua Manoel Antonio Silva, 66, Bloco 7, Ap.22, Pq.São Luís, Cubatão - SP, filho de MANOEL 
FILHO NETO, falecido há 10 anos e de LINDAURA DA SILVA NETO, falecida há 30 anosDivorciado de Que-
sia Anacleto da Silva, conforme sentença datada aos 09/04/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara 
da Família e Sucessões da Comarca de Praia Grande-SP, nos autos do proc. de nº1700/2011. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 280148446 - SSP/SP, CPF n.º 
35102051890, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de julho de mil no-
vecentos e oitenta e seis (01/07/1986), residente na Rua Manoel Antonio Silva, 66, Bloco 7, Ap.22, Pq.São 
Luís, Cubatão - SP, filha de WALTER JOAQUIM DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, maçariqueiro, com 
64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 62 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, 05 de outubro 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: JOSIVALDO PEREIRA GUIMARÃES e DEBORA DE ARAUJO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, pintor industrial, RG n.º 235960809 - SSP/SP, CPF n.º 10918069858, 
com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de março de mil novecentos e se-
tenta e dois (10/03/1972), residente na Rua Santa Filomena, 15, fundos, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filho de JOSÉ PEREIRA GUIMARÃES, falecido há 8 anos e de MARIA JOSÉ CORREIA GUIMARÃES, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de 
Fernanda Rodrigues, conforme sentença datada de 16/06/2015, proferida pela MM. Juiza de Direito 
Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São Vicente-
-SP - CEJUSC, nos autos de N°187/2015.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorcia-
da, do lar, RG n.º 262235870 - SSP/SP, CPF n.º 25785952831, com 41 anos de idade, natural de SÃO 
PAULO - SP, nascida no dia quinze de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (15/10/1974), 
residente na Rua Francisco Gutierrez, 27, Jardim Ester, SÃO PAULO - SP, filha de JOÃO CANDIDO DE 
ARAUJO, falecido há 1 ano e de FRANSICA NUNES DE ARAUJO, falecida há 11 anos. Divorciada de 
Marcos José Gomes da Silva, conforme sentença datada de 26/01/2016, proferida pela MM. Juiza de 
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de São Paulo-SP, 
nos autos de N°0706128-03/2012.8.26.0704. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de 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: GLEBSON DOS SANTOS SILVA e JOANA DARK DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, aux. de serviços gerais, RG n.º 9314328 - SSP/PE, CPF n.º 11332126464, com 
21 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE (Bom Jardim 1º Distrito  Livro nº 14, fls. nº 123, Termo 
nº 17240), nascido no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (22/01/1995), 
residente na Rua Santa Terezinha, 63, Vila São José, Cubatão - SP, filho de SEVERINO PATRICIO DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 45 anos de idade, residente em OROBÓ - PE e de ANA 
CARDOSO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 54 anos de idade, residente em 
OROBÓ - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 622930230 - SSP/
SP, CPF n.º 02657609333, com 29 anos de idade, natural de COCAL DE TELHA - PI (Capitão de Campos-PI  
Livro nº 20, fls. nº 090, Termo nº 22158), nascida no dia dez de setembro de mil novecentos e oiten-
ta e sete (10/09/1987), residente na Av.Principal, 3, Casa 20, Vila Noel, Cubatão - SP, filha de REGINO 
SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 87 anos de idade, residente em COCAL 
DE TELHA - PI e de MARIA NEUZA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos 
de idade, residente em COCAL DE TELHA - 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, 03 de outubro 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: THIAGO RAMOS DOS SANTOS e THALYTA TRINDADE DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 460142653 - SSP/SP, 
CPF n.º 38708120870, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão), nascido no dia vin-
te e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (27/01/1989), residente na Rua José Delfim 
Louro, 79, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de EDILSON VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLI RAMOS DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, recepcionista, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 421989130 - SSP/SP, 
CPF n.º 41981284800, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 160, fls. nº 266, 
Termo nº 46042), nascida no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e três (03/09/1993), 
residente na Rua José Delfim Louro, 79, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de VALMIR DOS SANTOS, isolador, 
com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GILDA TRINDADE DOS SANTOS, vigilante, 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, 06 de outubro 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: ARIEL GUIMARÃES e ANDREIA MUNIZ DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, gerente operacional, RG n.º 5279428 - SSP/PR, CPF n.º 76799107900, 
com 46 anos de idade, natural de PARANAGUÁ - PR, nascido no dia vinte de janeiro de mil novecentos 
e setenta (20/01/1970), residente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 320, bloco.05, apt.02, Bolsão 
7, Cubatão - SP, filho de ALDAIR GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos 
de idade, residente em PARANAGUÁ - PR e de OLGA AMARAL GUIMARÃES, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, com 70 anos de idade, residente em PARANAGUÁ - PRDivorciado de Vaní da Cunha 
Nascimento, conforme Escritura Pública no 2ºTabelionato de Notas da Comarca de Paranaguá-PR, 
lavrada no livro 383-N, fls.187/188, em 1 de fevereiro de 2013.. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, artesã, RG n.º 29430612 - SSP/SP, CPF n.º 25754104871, com 38 anos de 
idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no dia três de janeiro de mil novecentos e setenta e oito 
(03/01/1978), residente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 320, bloco.05, apt.02, Bolsão 7, Cuba-
tão - SP, filha de MANOEL MUNIZ DE SOUZA, falecido há 24 anos e de ALDA LUCAS MUNIZ DE SOU-
ZA, falecida há 5 anos. Divorciada de Flavio Santos Macedo conforme sentença de 29/09/2015, pro-
ferida pela 3ªVara da Familia e Sucessões - Foro Regional II- Santo Amaro- Comarca de São Paulo-SP 
nos autos de nº1042198-10.2015.8.26.0002. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de 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: CHERLISON COSMO DE SOUSA e LETÍCIA DE AZEVEDO ARAUJO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldereiro, RG n.º 485477725 - SSP/SP, CPF n.º 39513863808, com 
24 anos de idade, natural de TERESINA - PI (Teresina-PI 1º Cartório  Livro nº 261, fls. nº 592, Termo nº 
217553), nascido no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e dois (15/05/1992), residente na 
Rua Santo Antônio de Pádua, 35, Vila São José, Cubatão - SP, filho de ANTONIO COSMO DE SOUSA, de 
nacionalidade brasileira, pintor, com 52 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP e de 
MARIA JOSÉ DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de segurança, RG 
n.º 485875676 - SSP/SP, CPF n.º 36749322883, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 136, fls. nº 206, Termo nº 36430), nascida no dia quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta 
e nove (14/08/1989), residente na Rua Santo Antônio de Pádua, 35, Vila São José, Cubatão - SP, filha de 
ABSALÃO DE ALMEIDA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, caldereiro, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ROSANGELA SOUZA AZEVEDO ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de outubro 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 ANTÔNIO DOS SANTOS e SIMONY DOS ANJOS. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 576758929 - SSP/SP, CPF n.º 02433474485, com 42 anos de idade, 
natural de MARECHAL DEODORO - AL, nascido no dia quinze de dezembro de mil novecentos e setenta e 
três (15/12/1973), residente na Rua Amaro Manoel dos Santos, 78, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
filho de ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS, desaparecido e de MARIA SEVERIANO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do la, com 67 anos de idade, residente em MARECHAL DEODORO - AL . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 43923325 - SSP/SP, CPF n.º 22115985877, com 33 
anos de idade, natural de IGUAÍ - BA, nascida no dia sete de setembro de mil novecentos e oitenta e 
três (07/09/1983), residente na Rua Amaro Manoel dos Santos, 78, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
filha de ALOISIO SERGIO DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA SOLANGE DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de outubro 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: ADEILSON RAIMUNDO DA SILVA e LARISSA DA SILVA TAVARES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de elétrica, RG n.º 360081848 - SSP/SP, CPF n.º 
37712605823, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de novembro 
de mil novecentos e oitenta e nove (16/11/1989), residente na Rua dos Girassois, 23, Vila Natal, Cuba-
tão - SP, filho de MIGUEL RAIMUNDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 56 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de INÁCIA RAIMUNDA DA SILVA, 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 2104492 - SSP/ES, CPF n.º 11482614782, com 31 anos de idade, na-
tural de VITÓRIA - ES, nascida no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(24/01/1985), residente na Rua dos Girassois, 23, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de FERNANDO TAVA-
RES, falecido há 2 anos e de VALDEMIRA DA SILVA TAVARES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
66 anos de idade, residente em VITÓRIA - ES. 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, 01 de outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DIEGO MORALES FERRARI e FRANCINE DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente comercial, com 25 anos de idade, natural 
de SÃO PAULO - SP, nascido no dia oito de novembro de mil novecentos e noventa (08/11/1990), 
residente na Rua Olga Coli, 213, Jardim Guaramar, PRAIA GRANDE - SP, filho de DJAIR FRANCISCO 
FERRARI e de IVONETE DE FÁTIMA MORALES FERRARI . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia treze de setembro de mil novecentos e noventa e um (13/09/1991), residente na Rua Antonio 
Augusto Bastos, 199, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de MARIO DA SILVA OLIVEIRA e de 
JOSEFA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de outubro 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: ERIVAN DIAS LIMA e SANDRA PATRÍCIA CARVALHO MEDEIROS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 392259400 - SSP/SP, CPF n.º 
04866559543, com 29 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL (Alecrim,Pão de Açúcar-AL  
Livro nº 21, fls. nº 14, Termo nº 12577), nascido no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e 
sete (09/05/1987), residente na Rua dos Girassóis, 39, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de IVONE DIAS 
LIMA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 49 anos de idade, residente em Pão de Açúcar - AL 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 626453057 - SSP/SP, CPF 
n.º 03801943410, com 35 anos de idade, natural de Pão de Açúcar - AL (Alecrim,Pão de Açúcar-AL  Livro 
nº 16, fls. nº 133, Termo nº 7655), nascida no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e 
um (15/09/1981), residente na Rua dos Girassóis, 39, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de SANDRO RAMOS 
MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 53 anos de idade, residente em Pão de Açú-
car - AL e de MARIA DOS PRAZERES CARVALHO MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 
anos de idade, residente em Pão de Açúcar - AL. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MANOEL VICTOR VIEIRA SALES e DÉBORA CRISTINA CAMPOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de gate, RG n.º 460049987 - SSP/SP, CPF n.º 23174181836, 
com 27 anos de idade, natural de REGISTRO - SP (Registro - SP  Livro nº 62, fls. nº 24, Termo nº 21730), 
nascido no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e nove (29/05/1989), residente na Rua 
Caminho Santa Isabel, 41, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de MAISA VIEIRA SALES, de naciona-
lidade brasileira, aux. de limpeza, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485982304 - SSP/SP, CPF n.º 38371342888, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de março de mil novecentos e 
noventa e um (21/03/1991), residente na Rua Caminho Santa Isabel, 41, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, filha de JOEL CARLOS CAMPOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 42 anos de idade, resi-
dente em CAJURI - MG e de MARIA GRACINEIDE VICENTE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, gari, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DIEGO SILVA SANTA ROSA e ELISANGELA DA SILVA FERREIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de lubrificação, RG n.º 32995851 - SSP/SP, CPF 
n.º 37295791850, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
131, fls. nº 243, Termo nº 79927), nascido no dia seis de junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(06/06/1989), residente na Rua Manoel Couto Sobrinho, 74, casa 02, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, 
filho de JUAREZ NEVES SANTA ROSA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 61 anos de idade, re-
sidente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA VALENÇA DA SILVA SANTA ROSA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 58 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativo, RG n.º 33434425 - SSP/SP, CPF n.º 40665982852, com 23 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 167, fls. nº 111, Termo nº 
101174), nascida no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (21/12/1992), 
residente na Rua Manoel Couto Sobrinho, 74, casa 02, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, filha de JOÃO 
FERREIRA PAULO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ERLY PEDRO DA SILVA FEREIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EVANDRO DE OLIVEIRA e LEODIANE PAES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 421388122 - SSP/SP, CPF n.º 31815033800, com 33 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 190, fls. nº 250, Termo nº 48019), nascido 
no dia dez de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (10/11/1982), residente na Rua Amaral Neto, 
Caminho Santa Rosa, 1852, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e 
de SUEDINALVA VIANA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, balconista, com 58 anos de idade, 
residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, 
RG n.º 356351191 - SSP/SP, CPF n.º 30348543824, com 37 anos de idade, natural de CURITIBA - PR, 
nascida no dia doze de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (12/02/1979), residente na Rua 
Amaral Neto, Caminho Santa Rosa, 1852, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de ANTONIO PAZ DA 
SILVA, falecido há 30 anos e de TEREZA KICHELESKI DA SILVA, falecida há 18 anos. Divorciada de DAVIS 
SILVA SUDATTI, conforme sentença de 08/05/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da 
Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº383/11. 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 outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GIVANILDO BARBOSA DA SILVA e RAIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 347463228 - SSP/SP, CPF n.º 06947303435, com 
30 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL (São José da Tapera - AL  Livro nº 16, fls. nº 26, Ter-
mo nº 14103), nascido no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (06/08/1986), residente na 
Rua  Larissa Kocner, 226, Ilha Bela, Cubatão - SP, filho de JOSÉ BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, motorista, com 54 anos de idade e de MARIA MARGARIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 50 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
625161853 - SSP/SP, CPF n.º 12557133485, com 20 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL 
(São José da Tapera - AL  Livro nº 23, fls. nº 93, Termo nº 21832), nascida no dia dois de abril de mil nove-
centos e noventa e seis (02/04/1996), residente na Rua  Larissa Kocner, 226, Ilha Bela, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ LUIS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 53 anos de idade, residente em 
SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL e de ROSILENE BARBOSA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, com 49 
anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL. 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, 01 de outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MAICON THIAGO DA SILVA NUNES e MARCIA REGINA DO SOCORRO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 44396285 - SSP/SP, CPF n.º 37061433809, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de abril de mil novecentos e 
oitenta e oito (15/04/1988), residente na Rua Caminho dos Pilões, 186, Pilões, Cubatão - SP, filho de 
JOSÉ RODRIGUES NUNES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ANA MACHADO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. de serviços gerais, com 55 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
agente de saúde, RG n.º 441169041 - SSP/SP, CPF n.º 09059481658, com 28 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (20/12/1987), resi-
dente na Rua Caminho dos Pilões, 186, Pilões, Cubatão - SP, filha de GERALDO DONIZETI DO SOCORRO, 
de nacionalidade brasileira, motorista, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSENILDA 
MARIA DOS SANTOS, desaparecida há 23 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, 04 de outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ÉRICLES SANTOS DA SILVA e LUELLY BASTOS RIOS DOS REIS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 429992579 - SSP/SP, CPF n.º 45622182824, com 20 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 174, fls. nº 202, Termo nº 51550), nascido 
no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (01/01/1996), residente na Rua Julio 
Amaro Ribeiro, 81, apt.41 D, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de VAHILTON JOSÉ DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, pintor, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LEDA MARIA SANTOS 
DA SILVA, 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 486306124 - SSP/SP, com 24 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Guarujá-SP  Livro nº 52, fls. nº 239, Termo nº 37340), nascida no 
dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e dois (16/04/1992), residente na Rua Julio Amaro 
Ribeiro, 81, apt.41 D, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de LUIS GONZAGA GAMA DOS REIS, desapareci-
do há 14 anos e de MARIZETE BASTOS RIOS DOS REIS, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de outubro 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: THIAGO QUEIROZ DA SILVA e ALINE DE LIMA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, entregador, RG n.º 45023136 - SSP/SP, CPF n.º 38877602805, com 27 
anos de idade, natural de GUARULHOS - SP, nascido no dia quinze de abril de mil novecentos e oitenta 
e nove (15/04/1989), residente na Rua Machado de Assis, 601, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho 
de JUSCELINO CARNEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, entregador, com 53 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DE QUEIROZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
costureira, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente operacional, RG n.º 47288822 - SSP/SP, CPF n.º 39266357898, com 25 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de janeiro de mil novecentos e noventa e um 
(02/01/1991), residente na Rua Carlos Gomes, 172, casa 2, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de 
IZAIAS LUIS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, operador de guindaste, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ELIANE MARINHO DE LIMA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
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, 01 de outubro 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: ADILSON LUIZ DE MORAES e MARIA JOSÉ SANTOS LIMA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 99164024 - SSP/SP, CPF n.º 88571513872, 
com 59 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia quatro de setembro de mil novecen-
tos e cinquenta e sete (04/09/1957), residente na Avenida Ferroviária, 56, Caminho São Vitor, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, filho de QUIRINO DE MORAES FILHO, falecido há 30 anos e de CLEMENCIA 
DOS SANTOS MORAES, falecida há 30 anosDivorciado de Hilda Siqueira, conforme sentença datada 
aos 11/05/2016, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos do proc. 
nº0006575-53.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, aposentada, RG 
n.º 140880550 - SSP/SP, CPF n.º 06308133884, com 71 anos de idade, natural de UNA - BA, nascida no dia 
treze de março de mil novecentos e quarenta e cinco (13/03/1945), residente na Avenida Ferroviária, 56, 
Caminho São Vitor, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de LAURA FERNANDES COSTA, falecida há 13 
anos. Viúva de Francisco Souza Lima, falecido aos 03/07/2001, no livro C-102, fls.221, sob o Nº61829, no 
Cartório de São Paulo-SP, no 8ºSubdistrito Santana. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de outubro 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: ALEX RESENDE SILVA DIAS e MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, RG n.º 257377104 - SSP/SP, CPF 
n.º 27875351863, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 63, fls. nº 347, 
Termo nº 7519), nascido no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (20/02/1979), 
residente na Rua Vicente Latrova, 25, apt.24, Bolsão 7, Cubatão - SP, filho de CELSO LUIZ DIAS, fale-
cido há 16 anos e de APARECIDA VALCIR RESENDE SILVA, de nacionalidade brasileira, conselheira 
tutelar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, administradora de obras, RG n.º 439219334 - SSP/SP, CPF n.º 22730418881, com 
32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 102, fls. nº 160, Termo nº 22854), nas-
cida no dia oito de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (08/06/1984), residente na Rua Vi-
cente Latrova, 25, apt.24, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha de ANTONIO CANDIDO DA SILVA, falecido há 
2 anos e de MARGARIDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 
68 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, 07 de outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.
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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

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANTONIO JOSÉ BARBOSA NETO e JOSEANE PAULINO DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 189035857 - SSP/SP, CPF n.º 08282466883, com 50 
anos de idade, natural de TAPEROÁ - PB, nascido no dia seis de junho de mil novecentos e sessenta e 
seis (06/06/1966), residente na Rua Marcio Pereira da Silva, 2, Costa Muniz, Cubatão - SP, filho de JOSÉ 
ANTONIO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas pesadas, com 74 anos de idade, 
residente em ASSUNÇÃO - PB e de SEVERINA REGINA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
73 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Helena Borges, conforme sentença datada de 
14/06/2012, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ªVara Cível desta Comcarca, nos autos de N°580/12.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 338752742 - SSP/SP, CPF n.º 
27636023806, com 38 anos de idade, natural de CAPELA - AL, nascida no dia dezesseis de abril de mil no-
vecentos e setenta e oito (16/04/1978), residente na Rua Santa Marta, 124, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de GERALDO PAULINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DA SILVA PAULINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Ednei de Melo Barreto, conforme sentença data-
da de 25/03/2015, proferida pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro de São 
Vicente, nos autos de N°1001115-93.2015.8.26.0590. 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, 07 de outubro 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: ANDREY FERNANDO LADICO DE SANTANA e ANDRESSA BATISTA ACELINO DE 
SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assessor de relações públicas, RG 
n.º 48571475 - SSP/SP, CPF n.º 40679946802, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão-SP  Livro nº 153, fls. nº 135, Termo nº 43125), nascido no dia trinta e um de maio de mil nove-
centos e noventa e dois (31/05/1992), residente na Avenida Principal, 1543, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filho de JOSÉ BARTOLOMEU DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ORLANDINA LADICO, de nacionalidade brasileira, cobrado-
ra, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, auxiliar de departamento pessoal, RG n.º 429402843 - SSP/SP, CPF n.º 40980825865, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 171, fls. nº 249, Termo nº 
50403), nascida no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e noventa e cinco (26/06/1995), re-
sidente na Avenida Principal, 2777, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSÉ ACELINO DE SOU-
ZA, falecido há 08 anos e de TEREZINHA BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de outubro 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: CLAUDIO DA SILVA e DAISY SILVA DE MOURA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, encanador industrial, RG n.º 242086536 - SSP/SP, CPF n.º 12144360804, 
com 46 anos de idade, natural de FEIRA GRANDE - AL, nascido no dia vinte e oito de setembro de mil 
novecentos e setenta (28/09/1970), residente na Rua José de Castro, 203, Ilha Caraguatá, Cubatão - 
SP, filho de JOSÉ AFONSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Simone Sabino, conforme sen-
tença datada de 26/02/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos au-
tos de nº1000645-03.2015.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
auxiliar de limpeza, RG n.º 343490468 - SSP/SP, CPF n.º 27059983813, com 39 anos de idade, natural 
de GUARUJÁ - SP, nascida no dia quinze de março de mil novecentos e setenta e sete (15/03/1977), 
residente na Rua José de Castro, 203, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de JOÃO BATISTA DE MOU-
RA, desaparecido há 9 anos e de MARLY SILVA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
57 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Divorciada de Wellington Costa de Oliveira, confor-
me sentença datada de 18/11/2005, proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca 
de São Vicente-SP, nos autos de nº1706/05. 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 outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FABIO TENORIO DA SILVA e LUCINÉIA SANTOS DE MELO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, balconista, RG n.º 44396900 - SSP/SP, CPF n.º 31870116836, com 34 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 90, fls. nº 147, Termo nº 18065), nascido no dia seis 
de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (06/09/1982), residente na Rua dos Girassóis, 489, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filho de ERNANI PATRICIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, balconista, com 58 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ZENILDA TENORIO DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, balconista, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciada, agente comunitaria, RG n.º 322069427 - SSP/SP, CPF n.º 35458057864, com 
30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(09/04/1986), residente na Avenida Principal, 4623, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de LUIZ CARLOS 
CARNEIRO DE MELO, falecido há 2 anos e de ZILMA BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Cleiton Silvanio do Carmo, con-
forme sentença datada de 28/07/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara do Foro desta Comar-
ca, nos autos de nº0001956-80.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JEFFERSON FERREIRA NOBRE e MARIA HELENA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 443972023 - SSP/SP, CPF n.º 32558529862, com 34 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 87, fls. nº 207, Termo nº 16931), nascido no 
dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e dois (29/04/1982), residente na Avenida Principal, 
Caminho Oliveira, 494, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ RODRIGUES NOBRE, de nacionalidade 
brasileira, marceneiro, com 60 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de FATIMA FERREIRA 
NOBRE, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de cozi-
nha, RG n.º 30526025X - SSP/SP, CPF n.º 28056026843, com 38 anos de idade, natural de TEÓFILO OTONI 
- MG (Frei Gonzaga, Teófilo Otoni-MG  Livro nº 4, fls. nº 181, Termo nº 3649), nascida no dia dezenove de 
abril de mil novecentos e setenta e oito (19/04/1978), residente na Avenida Principal, Caminho Oliveira, 
494, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de ARLINDO JOSÉ DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de MAR-
CELINA MARIA DOS SANTOS, falecida há 40 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 outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LUÍS GUSTAVO DE LIMA e JÉSSICA MARQUES VIANA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, analista de manutenção, RG n.º 485938005 - SSP/SP, CPF n.º 42993955810, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 154, fls. nº 304, Termo nº 43692), nascido 
no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa e dois (24/06/1992), residente na Rua das 
Girassois, 152, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de WALCACY JOSÉ DE LIMA JUNIOR, de nacionalidade brasi-
leira, vigilante, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SUZANA DA SILVA LIMA, de nacio-
nalidade brasileira, vigilante, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, aprendiz de auxiliar administrativa, RG n.º 41299527X - SSP/SP, com 19 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 181, fls. nº 169, Termo nº 54303), nascida no 
dia sete de abril de mil novecentos e noventa e sete (07/04/1997), residente na Avenida Principal, 343, 
Vila Caique, Cubatão - SP, filha de JOSÉ GERALDO VIANA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CLAUDIA MARQUES, de nacionalidade brasileira, 
artesã, com 43 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, 10 de outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: AURIONE DA SILVA BATISTA e ENELDITA BATISTA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 304585300 - SSP/SP, CPF n.º 25996779803, com 40 
anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Vertente do Lério, Surubim-PE  Livro nº 03, fls. nº 223, Termo 
nº 5642), nascido no dia trinta de setembro de mil novecentos e setenta e seis (30/09/1976), residente 
na Rua Professora Terezinha Silva, 25, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, filho de JOSÉ UMBERTO BATISTA, de 
nacionalidade brasileira, com 74 anos de idade, residente em SURUBIM - PE e de JOSEFA DA SILVA BATIS-
TA, falecida há 26 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, comerciante, RG n.º 
27879556 - SSP/SP, CPF n.º 31280963840, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 73, fls. nº 312, Termo nº 11464), nascida no dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta 
(23/07/1980), residente na Rua Professora Terezinha Silva, 25, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
BATISTA DE OLIVEIRA, falecido há 33 anos e de TEREZA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 71 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, 08 de outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: IGOR JOSÉ SANTANA GONÇALVES e VERONICA BARBOSA DE JESUS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 342492986 - SSP/SP, CPF 
n.º 26877127870, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 53, fls. nº 105, 
Termo nº 2811), nascido no dia três de maio de mil novecentos e setenta e sete (03/05/1977), resi-
dente na Avenida Nadir Tereza Esteves, 265, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de WALTER JOSÉ 
GONÇALVES, falecido há 10 anos e de TEREZA SANTANA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do-
méstica, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, cobradora, RG n.º 449607847 - SSP/SP, CPF n.º 03816620558, com 26 anos de ida-
de, natural de LAGARTO - SE (Lagarto-SE - 3ºOficio  Livro nº 31, fls. nº 203, Termo nº 34160), nasci-
da no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (20/12/1989), residente na Avenida 
Nadir Tereza Esteves, 265, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de JOSÉ HAMILTON DE JESUS, desapa-
recido há 26 anos e de MARIA DA PAIXÃO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 43 
anos de idade, residente em LAGARTO - SE. 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 outubro 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: CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS LEITE e ELIETE DIAS MOREIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de qualidade, RG n.º 246794124 - SSP/SP, com 
43 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP, nascido no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos 
e setenta e três (22/08/1973), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 561, bl.4, apt.81, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, filho de MANOEL LEITE NETO, de nacionalidade brasileira, autônomo, com 65 anos 
de idade, residente em ITAJAÍ - SC e de ELIZABETH DOS SANTOS LEITE, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 65 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 344483502 - SSP/SP, CPF n.º 27789967886, com 38 
anos de idade, natural de POTÉ - MG, nascida no dia dez de janeiro de mil novecentos e setenta e oito 
(10/01/1978), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 561, bl.4, apt.81, Parque São Luis, Cubatão - SP, 
filha de SELVINA DIAS MOREIRA, 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, 10 de outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CÉLIO DA SILVA e JÉSSICA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, encanador industrial, RG n.º 394198954 - SSP/SP, CPF n.º 37249027867, com 32 anos de 
idade, natural de UNIÃO DOS PALMARES - AL (Poço, Maceió-AL  Livro nº 51, fls. nº 37, Termo nº 52233), 
nascido no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (16/09/1984), residente na 
Rua Julio Amaro Ribeiro, 111, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de QUITERIA PEDRO DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 475468478 - SSP/SP, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 149, fls. nº 162, Termo nº 41560), nascida no dia três de agosto de mil novecentos e no-
venta (03/08/1990), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 111, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de LOURIVAL 
FERREIRA DA SILVA, desaparecido há 26 anos e de JOSEFA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 58 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, 10 de outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: MANOEL JO-
SEFA ANERLITA DE ARAUJO, aposentada, com 85 anos de idade, resi-
dente em SURUBIM - PEDivorciado de Maria Nice Xavier dos Santos, 
conforme escritura pública de 21/07/2016, lavrada no 1º Tabelião de Notas 
e de Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro nº218, fls.320/321.
Sendo a pretendente, natural de MEDINA - MG . Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presen-
te para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06de outubro de 2016
O Oficial: Fabio Capraro.
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CMOC recebe inscrições para seleção 
de projetos sociais na Baixada

Crianças participam de aulas de música em um dos projetos apoiados pela empresa

reSPonSabilidade SoCial

A CMOC International 
Brasil assumiu, no dia 30 
de setembro, as operações 
de Nióbio e Fosfatos, em 
um acordo fechado com o 
Grupo Anglo American. 
Com o objetivo de continuar 
o processo de seleção de 
projetos sociais, que foi 
anunciado pelo Grupo, a 
CMOC prorrogou até o dia 
14 de outubro,  as inscrições 
para  selecionar programas 
a serem realizados nas 
comunidades de Catalão 
e Ouvidor, em Goiás; 
e Cubatão, na Baixada 
Santista. As inscrições irão 
priorizar as áreas de geração 
de renda e emprego, meio 

EmprEsa mantEm o compromisso dE invEstir Em 
projEtos quE irão bEnEficiar moradorEs das cidadEs 
ondE a companhia possui opEraçõEs dE nióbio E 
fosfatos

Divulgação/Cmoc

ambiente, cultura, esporte, 
lazer, saúde e educação.

“Fortalecer a cultura 
e a economia local; 
aprimorando condições de 
educação, meio ambiente e 
lazer é uma das premissas 
de atuação da CMOC no 
Brasil. Com a iniciativa, 
pretendemos captar projetos 
advindos das comunidades 
onde atuamos e oportunizar 
a transformação social local. 
Dessa forma, contribuímos 
para a geração de valor social 
nessas localidades.”, ressalta 
a Gerente de Assuntos 
Corporativos da CMOC 
International Brasil, Raquel 
Araújo. 

Para elaborar  e 
apresentar os projetos sociais 
é necessário seguir o Manual 
de Investimento Social e os 
Formulários de Inscrições, 

de acordo com o tipo da 
proposta: Investimento 
Privado ou Investimento via 
Incentivo Fiscal. 

Após o preenchimento, 

o formulário deve ser 
enviado para projetosocial@
angloamerican.com.

 Para fazer o download 
dos materiais e saber mais 

sobre os projetos a serem 
selecionados, clique no link 
do site da Anglo American: 
http://brasil.angloamerican.
com/sustentabilidade
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Escola ABC: 13 anos formando cidadãos

Mais madura, equipe ABC apaga mais uma vela confiante no próximo ciclo da escola

A proprietária da escola, Alaide Figueiredo 

acredita que educar com amor e 

compromisso, é o segredo do sucesso 

nesses  13 anos da escola

De um sonho nasceu a vontade de educar e formar 
cidadãos para a vida. E em 2003 a professora Alaíde 
Figueiredo deixou o seu trabalho na rede estadual 
de ensino para se dedicar totalmente ao projeto que 
começava a ganhar forma. Começava ali a escola ABC.

No início das atividades, a escola atendia apenas 
crianças no Ensino Infantil, mas com o pedido dos pais, 
surgiu também o ensino fundamental na escola. Foi aí 
que se percebeu a necessidade de um prédio adequado 
para tal função. Após a procura e as obras, nascia em 
2008 o prédio da ABC Master, unidade voltada para o 
ensino fundamental. O prédio também deverá ser a 
sede do ensino médio da ABC, assim que a Secretaria 
de Educação do Estado autorizar as atividades. A escola 
espera que isso possa ocorrer já em 2017.

E para celebrar os 13 anos de vida, os alunos do 
Ensino Infantil e do Fundamental cantaram parabéns e 
ganharam uma festa com direito a bolo, salgados e tudo 
o que se tem direito em uma festa de aniversário. 

“É muito gratificante ver os resultados que o trabalho 
tem obtido e o crescimento da escola. Trabalhamos todos 
os dias buscando o melhor para os alunos, professores e 
a população e acreditamos que a educação pode mudar 
o mundo. Nós agradecemos muito a todos os alunos 
que estão e que já passaram pelas nossas salas e a todos 
os profissionais que fazem da escola o que ela é hoje”, 
comenta Veridiana Figueiredo, diretora da escola.

Fundada em 2003, escola tem planos de iniciar as atividades do Ensino Médio em 2017

Fotos Arquivo ABC

Fazendo aConteCer

atividadeS 
reconHecidaS 
O trabalho com o 

ensino fundamental rende 
frutos e a escola apoia e 
incentiva a participação 
dos alunos em projetos 
externos, como o ‘Zika 
Zero’, promovido pelo 
Governo Federal.

A ABC Master foi a 
única escola do Estado 
de São Paulo selecionada 
através de voto popular 
para disputar a grande 
final. Como resultado 
do trabalho dos alunos, 
conseguiram o 4º lugar na 
disputa, com a animação 
feita mostrando como 
evitar a proliferação do 
mosquito Aedes Aegypti.
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por jaque BarBoSa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

8º Bar Rotário

O próximo dia 30 promete ser 
cheio de animação e boa comi-
da na SOMECA (Sociedade de 
Melhoramentos do Jardim Cas-
queiro). Nesse dia acontece a 8ª 
edição do Bar Rotário. Durante 
toda a tarde, será servido um 
delicioso churrasco com buffet 
de acompanhamentos e os pre-
sentes podem aproveitar à von-
tade. 

A animação da festa fica por 
conta da banda MPBlack Duo, 
que vai levar o melhor da músi-
ca popular brasileira para a SO-
MECA e promete colocar todo 
mundo para dançar durante 
toda a tarde.

Quem quiser participar, basta 
procurar o Rotary Club e adqui-
rir seu convite, que custa R$ 50 
(bebidas não inclusas no valor 
do convite). A festa acontece do 
meio dias às 16h30min. Crian-
ças com até 8 anos não pagam.

A SOMECA fica na Rua Maria 
Graziela, 565, no Jardim Cas-
queiro, em Cubatão.

Os vereadores eleitos em Cubatão Toninho Vieira, Wilson Pio, Cesar Nascimento e Rodrigo Alemão se 
reuniram com o novo prefeito da cidade, Ademário Oliveira e seu vice Pedro de Sá celebram o sucesso do 
PSDB nas eleições

A promoção ‘Habili-
tação Premiada’ da 
Auto moto escola 
Prisma, está fazen-
do o maior sucesso. 
Na semana passada, 
mais dois alunos fo-
ram contemplados e 
irão tirar a habilita-
ção na faixa. Fabiana 
Barbosa foi a sortuda 
da unidade do Cas-
queiro e July Barrado 
foi a contemplada da 
unidade do Centro. 
Parabéns às meninas 
e  à Auto escola Pris-
ma pela iniciativa.

Guarujá apresenta 
Pérolas da literatura

O novo escritor tem uma oportu-
nidade de mostrar seu trabalho 
no VII Concurso Literário ‘Perolas 
da Literatura’, promovido pela 
prefeitura do Guarujá. Os interes-
sados podem participar em três 
modalidades literárias: poesia 
(12 a 17 anos), crônica e conto (a 
partir de 17 anos).
Para se inscrever, basta preencher 
o formulário pelo link (https://
goo.gl/forms/cBKXAYSAh7r-
8Z58L2), ou entregar o requeri-
mento na Secretaria Municipal de 
Cultura (Rua Benjamim Constant, 
413, Pitangueiras) junto com a 
obra literária. As inscrições se-
guem até 21 de outubro. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone 3386-2230.
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Dois youtubers de Cubatão vem ganhando 
destaque na web. Os canais San in Games e 
Rik Studios conquistam seguidores todos os 
dias e cativam o público com seu conteúdo e a 
simpatia dos seus criadores: San Cerqueira, do 
San in Games e Rik Santiago, do Rik Studios.

Rik começou no youtube em 2009, e em 
2012 criou o Rik Studios, um canal onde ele faz 
de tudo um pouco. Culinária, games, dicas de 
informática e internet, vlogs (diário em vídeo) 
e mais uma infinidade de assuntos. O canal tem 
quase 100 mil inscritos, Rik conta um pouco da 
sua rotina. “Criar conteúdo é um trabalho árduo. 
Preciso pensar sempre em algo que engrandeça 
o canal ou que o meu público tem curiosidade. 
O trabalho para produzir um canal é árduo, mas 
o esforço vale a pena”, comenta o jovem de 23 
anos, que trabalha com edição de vídeos.

Já San Cerqueira, de 21 anos, tem o seu 
canal focado em uma temática: os videogames. 
Com mais de 900 mil inscritos e 5 milhões de 
visualizações mensais, o youtuber é conhecido 
nacionalmente pela riqueza de detalhes 
sobre cada jogo. Os vídeos costumam trazer 

A família Campos está 
em festa! A primogê-
nita Sarah Campos 
celebra 7 aninhos es-
banjando inteligência 
e simpatia. A pequena 
foi quem deu a ins-
piração para criação 
da top loja de roupas 
femininas, Sarah Cam-
pos Moda Fashion. 
Na foto, Sarah com os 
pais Ricardo Campos e 
Nanda Campos

A lanchonete Brilho do Sol, fez a alegria da criançada no Dia das Crianças. 

Pinturas faciais e muita diversão marcaram a tarde das crianças que passaram 

pela lanchonete, que fica na Av. Nove de Abril, 1885 no Centro de Cubatão 

Café com Flores
A Floricultura Central realiza nesta sexta e sábado (14 e 15) mais 
uma das atividades voltadas à comemoração dos 37 anos de vida da 
loja. Um chá da tarde cheio de surpresas e delicias caseiras foi prepa-
rado e hoje será servido a partir das 16h30min no sá, no espaço Café 
com Flores. 
Além de todas as guloseimas, os participantes do café poderão 
apreciar um desfile de roupas, realizado em parceria com as lojas 
Alquimia, Cris Fraguas, Val Araújo, Dolls Pluz Size e Divino Look. Além 
dos desfiles, haverá a consultoria de beleza feita por Priscila Santos, 
do Studio MB e os doces da Doçuras de Vó. Durante todo o evento, as 
lojas sortearão brindes entre para os participantes do Chá da Tarde 
da Floricultura Central
Quem quiser participar basta adquirir o seu convite, que pode ser 
comprado na própria Floricultura Central (Rua Cidade de Pinhal, 130) 
ou pelo telefone 3361-2703. Os convites custam R$ 29,90 e as vagas 
são limitadas.

Carol Queiroz curiosidades sobre a criação e todos os assuntos 
relacionados ao jogo, além dos gameplays 
(vídeos com dicas para passar as fases). “Comecei 
em 2012 mostrando curiosidades e novas 
formas de jogar GTA (Grand Thef Auto, jogo 
famoso no mundo inteiro) e o canal começou 
a caminhar. Como fazia as coisas com muita 
riqueza de detalhes, grandes portais de games 
começaram a usar os meus vídeos para falar dos 
jogos e o trabalho começou a ser reconhecido. 
Hoje produzo vídeos diários sobre vários jogos. 
Era uma vontade de falar um pouco sobre 
videogames que viraram meu trabalho”, conta 
San, que além do youtube agora tem sua própria 
marca de roupas, a Mafia clothes.

Polo Comics and Games – No dia 06 de 
novembro, San e Rik estarão no primeiro evento 
de cultura nerd de Cubatão. Rik Santiago fará o 
gameshow sobre Pokemon Go, que terá sorteio 
de brindes. San Cerqueira vai contar para o 
público um pouco da sua experiência como 
youtuber e dos desafios da carreira na internet. 
O Polo Comics and Games acontece na ACIC e 
a entrada custará R$ 20,00.

Polo ComiCS and gameS - a vez doS YoutuberS

San in Games e Rik Studios vão contar um pouco da rotina e do trabalho de 
ter um canal de vídeo na internet no primeiro evento Geek de Cubatão

14 de outubro de 2016 B3digital.com.br



diCa Cultural

Santos recebe Festival Internacional de Imagem
Exposições fotografias, 

oficinas, workshops e 
palestras movimentam o 
centro de Santos desde a 
última quarta (12), com o 
Festival Internacional da 
Imagem, que transformou 
o bairro do Valongo 
em um grande centro 
cultural.

Ao todo, 10 espaços 
oferecem atividades aos 
participantes e curiosos, 
que vão poder aprender 
mais sobre fotografia, 

Eryk Rocha/Divulgação

Além da moto, promoção vai sortear diversos eletrodomésticos

filmes, artes e movimentos 
culturais da Baixada 
Santista e de todo o país.

Para participar dos 
eventos do Festival 
Internacional de Imagem 
de Santos, que segue até 
domingo (15), basta se 
inscrever através do site 
( w w w. v a l on g o. c om ) , 
escolher o que quer fazer 
e chegar cedo no local 
para garantir o melhor 
lugar. Todas as atividades 
são gratuitas.

FeStival de PrêmioS

Natal Premiado vai sortear uma Moto 0 km 
Quem não gostaria de 

começar o ano com uma 
moto novinha em folha 
na garagem, ou trocar os 
eletrodomésticos da casa? 
O Natal Premiado da ACIC 
pode te ajudar a realizar 
estes sonhos. Neste ano, a 
tradicional promoção do 
comércio de Cubatão vai 
sortear uma Moto 0km no 
dia 08 de janeiro. Além da 
moto, a promoção vai sortear 
vários eletrodomésticos 
como geladeira, fogão, 
ar condicionado, TV de 
plasma, bicicleta e uma 
série de outros prêmios 
serão sorteados.

Para participar é simples: 
Basta juntar comprovantes 

de compra e notas fiscais 
dos estabelecimentos 
cadastrados e trocar pelos 
cupons. A cada R$ 100 em 
compras no comércio local 
você tem direito a um cupom, 
que deve ser obtido na sede 
da ACIC (Rua Bahia, 171, na 
Vila Paulista). A troca pode 
ser realizada de segunda à 
sexta, das 10h ao meio dia e 
das 14 às 17 horas.

O comerciante que ainda 

não está participando do 
Natal Premiado ainda tem 
tempo para se inscrever 
ligando na ACIC (3361-
1519). Basta solicitar para 
que um dos representantes 
da associação realize o 
cadastro do estabelecimento, 
que passará a contar pontos 
para a troca de cupons. Mais 
informações podem ser 
obtidas na sede de ACIC ou 
através do (13) 3361-1519.

O evento vai contar 
com a presença e 
exposições de grandes 
nomes da fotografia da 
América Latina como 

Bob Wolfenson, um 
dos mais renomados 
da América Latina; 
Araquém Alcântara, 
o mais importante no 
registro da natureza 
brasileira; Corinne 
Noordenbos, holandesa 
premiada em 2014 pela 
Royal Photographic 
Society; Miguel 
Machalski, argentino; 
Rosa Liksom, finlandesa, 
e o venezuelano Juan 
Valbuena, entre outros.

Programação
Para saber mais sobre 
os dias e horários do 
Festival, acesse:
www.valongo.com
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