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Fazendo Acontecer
Em estilo colonial e cercado pela decoração 
da Floricultura Central, o Espaço Café com 
Flores deixou gosto de ‘quero mais’. B1

M����� N������

Cine Roxy sedia‘Querô na escola’

TRE cassa mandato 
da prefeita e vice

César será 
o chefe de 
gabinete e 
Érika Verçosa 
vereadora, 
em janeiro  02

Movimentações 
começam a 
defi nir ‘quem é 
quem’ no novo 
tabuleiro político 
da cidade 02

Votos de 
Adenilson 
Amorim e Carioca 
garantem 
supremacia
 do PSDB

A partir deste sábado (22) 
a conta de luz das cidades 
atendidas pela CPFL vai 
� car 19,47% mais bara-
ta. Redução vai aliviar o 
bolso dos moradores de 
Cubatão e mais 4 cidades 
na Baixada Santista  06

Associação traz o reno-
mado palestrante Takashi 
Yamauchi  para falar sobre o 
novo marco regulatório do 
setor de transportes e tirar as 
dúvidas do trabalhadores do 
setor sobre a nova legislação. 
Palestra será gratuita e 
acontecerá na ACIC 05

UME Martim Afonso 
recebe 1º Festival da 
modalidade no domingo.
Tudo de graça 05

Tarifa de luz 
mais barata 
no verão

Altacub 
realiza palestra 
em novembro

Beisebol no 
Jardim Nova 
República

SindPMC realiza 
Vernissage em 
homenagem ao dia 
dos professores B2

Polo Comics and games
Cosplayers dão vida à personagens famosos 
do universo Nerd, na primeira edição do 
evento, em novembro. B3

Sempre apoiando o cine-
ma nacional, o Cine Roxy 
de Cubatão recebe na pró-

xima terça (25) mostra 
com os � lmes produzidos 
pelo “Querô nas Escolas”. 

Após a mostra, curtas es-
colhidos por voto popular 
serão premiados B3

Decisão, que ainda não 
foi publicada, determi-
nará o afastamento de 
Marcia Rosa e Donize-

te, para que assuma 
imediatamente o pre-
sidente da Câmara, 
Aguinaldo Araújo.  

D��������� PMC

Porém, diante do tér-
mino do mandato e 
considerando as me-
didas protelatórias 

cabíveis, que serão to-
madas pela defesa, é 
difícil acreditar que a 
prefeita seja afastada, 

de fato, mesmo que não 
consiga efeito suspensi-
vo, para aguardar recur-
so ao TSE, no cargo. 02 

M����� N������

Acordo 
garante 
presidência 
da Câmara 
para Rodrigo 
Alemão 03
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Julgamento na tarde desta 
quarta (19), na sede do TRE, em 
São Paulo, cassou os mandatos 
da prefeita Marcia Rosa e o 
vice Donizete, em Cubatão. 
Os bastidores da política 
local entraram em polvorosa, 
considerando a possibilidade de 
afastamento da prefeita, a exemplo 
do que aconteceu em junho de 
2014 quando o então presidente 
da Câmara Wagner Moura (PT 
à época) assumiu por 35 dias. 
Desta vez assumiria o presidente 
da Câmara Aguinaldo Araújo 
(PDT). A notícia publicada no 
portal e redes sociais do Acontece, 
no � m da tarde desta quarta, 
atingiu mais de 10 mil acessos, 
em menos de 1 hora. Somado a 
isso, notícias desencontradas em 
sites de grandes jornais e dúvidas 

César no 
gabinete

A informação 
certamente não é o� cial, 
mas já é tida como certa 
nos bastidores da política; 
o vereador reeleito César 
Nascimento deverá assumir 
a che� a de gabinete do 
prefeito Ademário, em 1 de 
janeiro. O acerto teria sido 
decisivo em sua desistência 
de pleitear o comando da 
Câmara.

Carioca
O agora segundo 

suplente de vereador com 
540 votos, Carioca, pode 
se considerar potencial 
vereador, para 2017. Caso 
o vereador mais votado 
Toninho Vieira ‘se ajeite’ 
com o prefeito eleito, existe 
a real possibilidade de vir 
a compor o alto escalão da 
Prefeitura. Nesta hipótese 
e con� rmada a ascensão 
de Erika Verçosa, Carioca 
assumiria a vaga.

Este ano
Na hipótese de a prefeita 

Marcia Rosa ser afastada do 
cargo, Aguinaldo Araújo 
assumiria a Prefeitura e 
Dinho seria o presidente da 
Casa, até o � m do ano. Já 
o vereador eleito Toninho 
Vieira, suplente do PDT na 
eleição de 2012, anteciparia 
sua chegada à Casa. Outra 
possibilidade é de Celso da 
Água, suplente que � cou no 
PDT, à época, assumir. Aí 
dependeria dos interesses, 
em questão.

Verçosa 
vereadora

Caso con� rmada a 
che� a de gabinete sob o 
comando do vereador 
César, a sua vaga � cará com 
Erika Verçosa, primeira 
suplente do PSDB. Com 617 
votos, tirará de Lalá (SD) 
o título de menos votado 
da Casa. Fiel ao partido 
e a� nada com o prefeito 
eleito, a evangélica reúne 
as condições ideais e já 
pode ir se preparando para 
adentrar a Casa, no começo 
do ano, aumentando ainda 
mais a ‘bancada da fé’. 

TRE cassa mandato 
da prefeita de Cubatão

Mandatos da prefeita e vice foram cassados pelo TRE, que manteve os direitos políticos de ambos, 
afastando ainda, a multa de Donizete. Noticias publicadas em grandes jornais, nesta quarta, 
confundiam este processo com o da cassação de 2014, que é outro, e ainda está no TSE

dos leitores, levaram Acontece 
a antecipar a edição impressa, 
para esta quinta, com intuito de 
esclarecer melhor o assunto.

O processo
Neste novo processo, Marcia 

Rosa e o vice foram acusados 
pela coligação “Cubatão Pode 
Mais com a força do Povo”, 
do candidato a prefeito em 
2012, pelo PSDB, Nei Serra. 
A acusação sustentou que 
a Prefeitura gastou com 
publicidade, em ano de eleição, 
valor superior à média do que 
foi gasto nos três anos anteriores 
ao pleito. A decisão unânime 
do colegiado con� rmou a 
sentença de primeira instância, 
expedida em 2015 pelo juiz 
Rodrigo Jacób.

Em 2014
O processo em que a prefeita 

e vice foram cassados pelo TRE 
em 2014, embora proposto pela 
mesma coligação, é outro, e era 
referente ao uso do Jornal Reação 
Popular, também na eleição de 
2012. Neste processo, a prefeita 
voltou ao cargo sob liminar que 
ainda aguarda apreciação do 
TSE, em Brasília. 

O que diz 
a prefeitura
“Com relação à decisão do 

TRE-SP, cabe informar que a 
Prefeitura ainda não foi noti� cada 
da sentença. Além disso é passível 
de recurso no Tribunal Superior 
Eleitoral. A prefeita Marcia 
Rosa continua normalmente à 
frente da Prefeitura de Cubatão, 

• A decisão deverá ser publicada nos próximos dias pelo 
TRE, provavelmente, um dia depois da próxima sessão. 
Podemos considerar como razoável, no início da semana 
que vem.

• A sentença, determinará afastamento imediato da prefeita 
para que assuma o presidente da Câmara Aguinaldo Araújo. 
Porém, antes das partes serem no� fi cadas, a defesa da 
prefeita deve entrar com ‘Embargos de Declaração’. Estes 
embargos tem efeito suspensivo imediato, e a prefeita 
permanece no cargo. Eles esclarecem aspectos, mas não 
mudam a sentença. Devem fi car para ‘conhecimento’ no 
TRE, por mais um mês, considerando a média.

• Passado este período a sentença deve ser cumprida, porém 
a defesa interpõe recurso ao TSE, pedindo, ao mesmo 
tempo, que o presidente do TRE suspenda o afastamento 
da prefeita, enquanto durar o julgamento no TSE. E é aí 
que está a diferença com relação ao processo de 2014, 
animando a defesa da prefeita. “Na época, o presidente 
era Antônio Carlos Mathias Coltro, que costumava negar 

Jugalmento 
que ocorreu 
ontem, (19), 
cassou o 
mandato de 
Marcia Rosa e 
Donizete. 
Mas, com 
o mandato 
terminando, 
dificilmente 
haverá tempo 
para a decisão 
ser cumprida, 
mesmo que 
a defesa não 
tenha sucesso 
nos recursos

legitimada com todas as 
prerrogativas legais para o 
exercício do cargo. Assim 
como o vice-prefeito Donizete 
Tavares.

Sobre a decisão, a defesa 
da Chefe do Executivo 
esclarece que trata-se de uma 
interpretação equivocada de 
que houve gastos excessivos 
com publicidade no ano 
eleitoral de 2012, superando a 
média dos três anos anteriores. 
O próprio Tribunal de Contas 
do Estado, revendo sua decisão 
anterior, reconheceu que 
tais gastos com publicidade 
foram feitos dentro dos limites 
estabelecidos pela legislação 
eleitoral – fato que não foi 
levado em consideração pelos 
juízes do TRE”.

O que deve acontecer!

este pedido. Hoje com o novo presidente Mário Devianne 
estes pedidos de suspensão, em casos similares estão sendo 
atendidos”, explicou o advogado da prefeita, Paulo Toledo. 

• Se for aceito o efeito suspensivo, a prefeita seguramente 
terminará seu mandato, enquanto aguarda o julgamento no 
TSE. Se não for aceito, como no caso do processo de 2014, 
o presidente da Câmara é no� fi cado a assumir a Prefeitura 
imediatamente. Em outra frente, a defesa da prefeita entra 
com uma medida cautelar no TSE, para que ela permaneça 
no cargo até o julgamento do mérito. Se der certo pode 
nem dar tempo de a prefeita deixar a cadeira. 

• Se não for aceito o efeito suspensivo no TRE nem a cautelar 
no TSE, a defesa pedirá uma reconsideração, como em 2014, 
podendo a prefeita fi car fora do cargo por até um mês. Mas há de 
se considerar que, a esta altura, poderemos já estar no fi m do ano.

• Para que a prefeita seja afastada, é necessário que a defesa 
perca em todas as medidas acima e  que o trâmite aconteça 
antes do fi m do ano. Não existe a possibilidade da posse do 
prefeito eleito Ademário ser antecipada.
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LEGISLATURA

Acordo define mesas diretoras da Câmara

Votos de Adenilson Amorim 
e Carioca foram validados

Agora a eleição para 
vereador está de� nida e 
nada mais deve mudar na 
composição dos 15 eleitos, 
par 2017. Os 1024 votos 
dos dois tucanos, agora 
suplentes, garantiram a 
bancada de 4, do PSDB.

Embora tenha tido sua 
campanha prejudicada por 
uma questão meramente 
burocrática, o vice-
presidente e agora suplente 
de vereador pelo PSDB, 
Adenilson Amorim tem 
motivos para comemorar. 
É que a validação de seus 
votos e de Carioca, pelo 

Rodrigo Alemão
Filho do ex-vereador e presidente da 

Câmara José Roberto Azzoline Soares, 
o Alemão, Rodrigo Ramos Soares, ou 
Rodrigo Alemão, nasceu em Cubatão, tem 
33 anos, é casado e tem um � lho. No caso 
de Rodrigo, a pouca idade não é sinônimo 
de inexperiência política. Começou 
sua carreira pública ao lado de seu pai, 
assessorando-o durante os três mandatos, 
inclusive na presidência da Câmara. É 
advogado há 10 anos, com seu próprio 
escritório na cidade.

Com a vida toda construída em 
Cubatão, estudou no Lorena e Afonso 
Schmidt. Se formou em Direito pela 
Universidade Paulista (UNIP), em janeiro 
de 2006. Em 2010, � nalizou pós-graduação 
em processo civil na Universidade 
Santa Cecília. Católico atuante, também 
frequenta e contribui com aconselhamento 
jurídico na Paróquia São Francisco de 
Assis há 10 anos, com atendimento a toda 
comunidade.

Com o ‘acordão’, Rodrigo Alemão (PSDB) será o mais jovem a assumir presidência da Casa

2º Biênio (2019-2020)
Presidente 
Ivan Hildebrando (PSB)
Vice-Presidente  
Cesar Nascimento (PSDB)
1º secretário 
Cleber do Cavaco (PRB)
2º secretário 
Lalá (SD)

Acabaram as eleições, 
mas os bastidores da política 
de Cubatão continuam a 
todo vapor. Enquanto a 
equipe do prefeito eleito 
Ademário cuida da transição, 
os vereadores eleitos se 
articulam e de� nem a 
composição das mesas 
diretoras nos dois biênios, da 
próxima Legislatura.

Os oito vereadores que 
compõe as mesas diretoras 
dos dois biênios (quadro 
abaixo) junto com os 

vereadores Wilson Pio 
(PSDB) e o atual presidente 
Aguinaldo Araújo (PDT) 
fecharam acordo para eleição 
das mesmas, nesta terça (18). 

Conjecturas
Nos bastidores a crença 

é de que, a correlação de 
forças políticas da cidade e 
do novo governo pode estar 
se de� nindo, a partir do 
entendimento na Câmara.

De fora do grupo, o 
vereador mais votado, 

Toninho Vieira (PSDB), 
pode ter errado na estratégia 
para chegar à presidência, 
mas ainda tem musculatura 
política su� ciente para 
reposicionar sua postura e 
espaço político dentro do 
ninho tucano.

Ficaram de fora 
Anderson de Lana (PRB), 
Fábio Roxinho (PMDB) 
e os petistas Rafael Tucla 
e Jair do Bar. Entende-
se que o PT, por razões 
partidárias, di� cilmente 
terá condições políticas de 
compor o grupo de apoio ao 
novo prefeito. Apesar disso, 
os dois vereadores petistas 
não mostram disposição 
em fazer oposição ao novo 
governo, pelo contrário, 
dizem ‘entender o recado das 
urnas’. Já no caso dos outros 
dois vereadores, � car de fora 
desta primeira composição, 
poderia ser um sinal de 
isolamento político.

1º Biênio (2017-2018)
Presidente 
Rodrigo Alemão (PSDB)
Vice-Presidente 
Ricardo Queixão (PDT)
1º secretário 
Marcinho (PSB)
2º secretário 
Sergio Calçados (PPS)

#tamojunto Cléber do Cavaco, César, Ivan Hildebrando, Aguinaldo Araújo, Queixão, Rodrigo Alemão, Marcinho, Sérgio Calçados, Lalá e Wilson Pio.

TRE nesta quarta, 19, foram 
responsáveis por garantir 
a manutenção da bancada 
tucana, maior  na Câmara 
cubatense.

Sem os votos de 
Adenilson e Carioca, 
o PSDB poderia até 
perder a vaga de Wilson 
Pio para Sérgio Peralta 
(ainda indeferido), caso 
a coligação do PT viesse a 
ter sucesso nos recursos 
dos seus candidatos 
indeferidos e que ainda 
aguardam julgamento (até 

o fechamento desta edição).

Certidão 
Só 17 dias depois da 

eleição o TRE reconheceu 
que o candidato Adenilson 
Amorim, não tinha nenhuma 
pendência e reunia todas as 
condições para a disputa. Até 
o dia da eleição seu nome 
aparecia como indeferido 
com recurso (apto), no site 
do TSE, com sua votação 
aparecendo zerada, depois 
da eleição (situação que 
permanecia até o fechamento 
desta edição, mas que deve 
ser corrigida para 484 votos a 
qualquer momento).

O problema todo foi 

uma certidão apresentada 
ao cartório de Cubatão fora 
do prazo, o que gerou o 
indeferimento local, por falta 
de documento, obrigando 
o candidato a recorrer para 
São Paulo, que só validou a 
juntada do documento, agora.

Vice-presidente do PSDB 
e oposicionista convicto, 
Adenilson Amorim � gurava 
entre os favoritos para a 
vereança, mas a lentidão da 
justiça para resolver o caso, 
teria inviabilizado o avanço 
de sua candidatura junto 
aos seus leitores, conforme 
avalia o candidato.

SINTRACOMOS

Em reunião realizada na 
última segunda (17) na sede 
do Sintracomos em Santos, 
o prefeito eleito de Cubatão 
a� rmou que a Cursan vai 
seguir seus trabalhos. A 
garantia de que nenhum 
trabalhador vai perder o seu 
posto agradou ao Presidente 
do sindicato, Macaé Marcos 
Braz de Oliveira, que vem 
travando uma luta para que 
os trabalhadores da empresa 
recebam seus salários e 
outros benefícios em dia. 
Macaé também ouviu do 
prefeito eleito que a Cursan 
deve passar por mudanças 

na forma de administração 
para sanar todos os 
problemas no menor tempo 
possível. “Ficamos felizes 
com as palavras do prefeito 
Ademário e as garantias de 
que ninguém vai perder o 
emprego. Sabemos que a 
situação da empresa não 
é fácil, mas nós vamos 
continuar trabalhando 
para que os trabalhadores 
consigam exercer suas 
funções. Esse diálogo é 
importante e � co feliz que os 
canais estejam abertos para 
uma boa comunicação”, 
� naliza o sindicalista.

Cursan não vai fechar



04 20 de outubro de 2016 digital.com.br

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOÃO PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA e THAINÁ TIAGO COSTA LUIZ. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 43030283 - SSP/SP, CPF n.º 45428021837, com 21 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e cinco (9/2/1995), residente na Rua Acacia dos santos Pereira, 131, bl.8, apt.2, Jardm Nova República, 
Cubatão - SP, fi lho de PEDRO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, lubrifi cador, com 
46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADRIANA BARBOSA DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 424213187 - SSP/SP, CPF n.º 44814385846, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e 
cinco (24/5/1995), residente na Rua Roberto Mario San� ni, 182, Jardm Nova República, Cubatão - SP, 
fi lha de RICARDO ANTONIO LUIZ, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 44 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ELIZANGELA TIAGO COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DANIEL OLIVEIRA PENHA DOS SANTOS e JÉSSYCA MARQUES SANTANA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de importação, RG n.º 398129514 - SSP/SP, 
CPF n.º 38497809882, com 26 anos de idade, natural de ARACAJU - SE (Paripiranga-BA  Livro nº 20, 
fl s. nº 115, Termo nº 17558), nascido no dia nove de julho de mil novecentos e noventa (9/7/1990), 
residente na Rua 13 de Maio, 631, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ROBERTO PENHA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, pintor, com 48 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de NEUZA REIS 
OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em PARIPIRANGA 
- BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 497800895 - SSP/
SP, CPF n.º 42027391835, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 151, fl s. nº 293, Termo nº 91976), nascida no dia treze de junho de mil novecentos e noventa e um 
(13/6/1991), residente na Rua 13 de Maio, 631, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de EZEQUIEL VIEIRA DE 
SANTANA, de nacionalidade brasileira, professor de educação � sica, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de FATIMA APARECIDA MARQUES SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: WENDEL MESSIAS DA SILVA e MARISA CERQUEIRA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de loja, RG n.º 34448281 - SSP/SP, CPF n.º 39479720833, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de agosto de mil novecentos e 
noventa e dois (13/8/1992), residente na Rua Dom Idilio José Soares, 48, apt.2, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lho de WILSON ALUIZIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIENE OLIVEIRA MESSIAS DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, auxiliar de escritório, RG n.º 30007046 - SSP/SP, CPF n.º 35406634879, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (15/9/1988), residente na Rua Dom Idilio José Soares, 48, apt.2, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lha de ARIOVALDO JOSÉ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VERENIA CERQUEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Denison de Melo Taveira, conforme 
sentença datada de 03/10/2012, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara Judicial desta Comar-
ca, nos autos de N°0002741-13.2012.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS e ANDRESSA CARDEAL DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 43888405 - SSP/SP, CPF n.º 33544323818, 
com 31 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá-SP  Livro nº 24, fl s. nº 120, Termo nº 20359), 
nascido no dia dois de março de mil novecentos e oitenta e cinco (2/3/1985), residente na Rua José 
Gomes dos Santos, 31, Q.101, Travessa 231, Lote: 11, Morrinhos II, GUARUJÁ - SP, fi lho de JOÃO BAR-
BOSA DOS SANTOS, falecido há 1 ano e de MARIA LUIZA DOS SANTOS NETA, de nacionalidade brasi-
leira, diarista, com 55 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, gerente, RG n.º 46017777 - SSP/SP, CPF n.º 36181176802, com 28 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(15/10/1988), residente na Rua Luiz Gonzaga do Nascimento, 154, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de 
REGINALDO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA CARDEAL 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 afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA DE DEUS e CLÊDIVANIA FIGUEIRÊDO SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar técnico de laboratório, RG n.º 44396148 - 
SSP/SP, CPF n.º 37083845808, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 125, 
fl s. nº 120, Termo nº 31967), nascido no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(19/12/1987), residente na Rua dos Girassóis, 191, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO BATISTA DE 
DEUS, de nacionalidade brasileira, cozinheiro, com 62 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP 
e de IRENE FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 61 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de escri-
ta fi scal, RG n.º 421288188 - SSP/SP, CPF n.º 34950922858, com 29 anos de idade, natural de PENEDO 
- AL (Penedo-AL  Livro nº 22, fl s. nº 298, Termo nº 25039), nascida no dia cinco de setembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (5/9/1987), residente na Rua dos Girassóis, 191, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ GERIVAN SANTOS, de nacionalidade brasileira, supervisor elétrica, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de EDIVANIA FIGUEIRÊDO SANTOS, de nacionalidade brasileira, professora, 
com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUIZ FERNANDO ALVARENGA FARIA e DENIZE SANTOS DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, embarcador de transporte, RG n.º 36008248 - SSP/
SP, CPF n.º 38875789886, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois 
de outubro de mil novecentos e noventa (22/10/1990), residente na Rua Salgado Filho, 208, Jardim 
Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de FERNANDO CESAR FARIA, falecido há 24 anos e de MARIA LUI-
ZA ALVARENGA, FALECIDA HÁ 24 ANOS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de caixa, RG n.º 379476745 - SSP/SP, CPF n.º 47243658890, com 20 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(17/12/1995), residente na Rua Par� cular, 36, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, fi lha de JOSENILDO CAR-
LOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 48 anos de idade, residente em SÃO PAULO - 
SP e de CECILIA DORALICE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, com 45 anos de idade, resi-
dente na Rua Par� cular, 36, em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALEX LUIZ MEIRELES DA SILVA e ÍRIS MARIA DOS SANTOS LIMA DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 34449003 - SSP/SP, CPF n.º 21616783885, 
com 38 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dezenove de julho de mil novecentos e se-
tenta e oito (19/7/1978), residente na Rua Rio de Janeiro, 944, apt.1, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
LUIZ DA SILVA, falecido há 26 anos e de ILZA MEIRELES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar, RG n.º 52378207X - SSP/SP, CPF n.º 45135633898, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (12/1/1998), residente na Rua 7, 57, 
Fabril, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, gerente, com 38 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MICHELI DOS SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 34 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 afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EDER SCHENEMAN DA SILVEIRA e KELLY DE LIMA BARBOSA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante de carro forte, RG n.º 44117465 - SSP/SP, CPF n.º 
22111311820, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de novembro 
de mil novecentos e oitenta e três (29/11/1983), residente na Rua Josefa Araújo de Oliveira, 55, bloco 
03, apt.15, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de ROZENO JOSÉ DA SILVEIRA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIZABETH SCHENEMAN DA 
SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, costureira, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SPDi-
vorciado de Lilian dos Santos Leal, conforme sentença datada de 03/12/2009, proferida pelo Juiz de Di-
reito da 2ªVara Judicial desta Comarca, nos autos de nº157.01.2009.005027-9.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 342490527 - SSP/SP, CPF n.º 34588002805, 
com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de junho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (17/6/1985), residente na Rua Josefa Araújo de Oliveira, 55, bloco 03, apt.15, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ALVES  BARBOSA, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 59 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DE LIMA BARBOSA, 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 afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ISAAC IVO SILVA DE LIMA e REGINA ARAUJO GOMES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, RG n.º 458828993 - SSP/SP, CPF n.º 37577701882, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de outubro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (28/10/1988), residente na Rua Maria Ester Garcês Vilete, 58, Jd.Nova República, 
Cubatão - SP, fi lho de IVO FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 66 anos de 
idade, residente em BOM JARDIM - PE e de LUZIA JOSEFA SILVA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, artesã, RG n.º 485565493 - SSP/SP, CPF n.º 38773168831, com 24 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de março de mil novecentos e noventa e 
dois (27/3/1992), residente na Rua Maria Ester Garcês Vilete, 58, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ HAMILTON GOMES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JUDENIRA FERREIRA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FAGNER ANTONIO AZEVEDO GUSSO e ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SAN-
TOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 105584334 - SSP/
PR, CPF n.º 06762079954, com 29 anos de idade, natural de PORTO AMAZONAS - PR (Porto Amazo-
nas-PR  Livro nº 11, fl s. nº 121, Termo nº 991), nascido no dia dezoito de maio de mil novecentos e 
oitenta e sete (18/5/1987), residente na Rua Antonio da Silva Pereira, 10, Jd.Costa e Silva, Cubatão 
- SP, fi lho de FÁBIO ANTONIO GUSSO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 anos de idade, 
residente em CURITIBA - PR e de ANDRÉIA AZEVEDO GUSSO, de nacionalidade brasileira, professora, 
com 48 anos de idade, residente em CURITIBA - PR . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, aux. administra� va, RG n.º 34448856 - SSP/SP, CPF n.º 22405516829, com 32 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e quatro 
(16/3/1984), residente na Rua Antonio da Silva Pereira, 10, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de JO-
SENILDO BAHIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de NEIDE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DENIS DE LIMA PEDROSO e SUÉLEN MENDONÇA NOGUEIRA SOUSA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de planejamento, RG n.º 40826631 - SSP/SP, CPF 
n.º 35211368843, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 113, fl s. nº 337, 
Termo nº 27408), nascido no dia quatorze de março de mil novecentos e oitenta e seis (14/3/1986), 
residente na Avenida Henry Borden, 638, bloco B, apt.46, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lho de BE-
NEDITO PEDROSO FILHO, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 62 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA LUCIA DE LIMA PEDROSO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, es-
tudante, RG n.º 489956944 - SSP/SP, CPF n.º 35563791807, com 23 anos de idade, natural de SAN-
TOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 170, fl s. nº 270, Termo nº 103087), nascida no dia quatorze 
de abril de mil novecentos e noventa e três (14/4/1993), residente na Avenida Henry Borden, 638, 
bloco B, apt.46, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO EDMAR NOGUEIRA SOUSA, faleci-
do há 19 anos e de MARIA DO CARMO SOUZA MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS e ADRINÉIA MARIA PINTO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado, RG n.º 53770225 - SSP/SP, CPF n.º 29059138864, 
com 52 anos de idade, natural de LARANJEIRAS - SE (Laranjeiras-SE  Livro nº 03, fl s. nº 40, Termo nº 
2158), nascido no dia dez de setembro de mil novecentos e sessenta e quatro (10/9/1964), residente 
na Rua Nelson Nunes de Azevedo, 17, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ EDIRANI DOS SAN-
TOS, falecido há 5 anos e de IVANILDE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 72 
anos de idade, residente em LARANJEIRAS - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, auxiliar administra� va, RG n.º 28300685 - SSP/SP, CPF n.º 25194512899, com 41 anos de 
idade, natural de RESENDE COSTA - MG, nascida no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e cinco (23/2/1975), residente na Rua Jeff erson Damião do Amaral, 317, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ SILVESTRE PINTO, falecido há 11 anos e de MARIA DO CARMO PINTO, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de: ED-
SON DA SILVA LOPES, conforme sentença datada de 01/12/2001, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª 
Vara desta Comarca, nos autos de nº935/2000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RENNESON SILVA VIEIRA DE SOUZA e ELIANE CRISTINA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 402996045 - SSP/SP, CPF n.º 35545685898, com 30 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e seis (15/2/1986), residente na Rua 18, 335, casa 2, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de PASCOAL VIEIRA 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA VILANEIDE DA SILVA SOUZA, falecida há 4 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 35676350X - SSP/SP, CPF n.º 30585628882, com 37 anos de idade, 
natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia vinte e oito de março de mil novecentos e setenta e nove 
(28/3/1979), residente na Rua 18, 335, casa 2, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS DA SIL-
VA, falecido há 35 anos e de ELZA REGINA SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
67 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: ANDRÉ LUIS SANTOS DE MELLO e CRISTIANE DE LIMA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 273470401 - SSP/SP, CPF n.º 25108290845, com 
40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e 
setenta e seis (28/1/1976), residente na Rua Josafá Balbino dos Santos, 45, Bloco D2, Ap.206, Bolsão 9, 
Cubatão - SP, fi lho de SIVALDA SANTOS DE MELLO, falecida há 1 ano e meioDivorciado de Cris� ane de 
Lima Silva, conforme sentença datada aos 08/10/2015, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro 
de Cubatão-SP, nos autos de nº0004154-61.2012.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 441674525 - SSP/SP, CPF n.º 31018887865, com 33 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e 
dois (25/10/1982), residente na Rua Josafá Balbino dos Santos, 45, Bloco D2, Ap.205, Bolsão 9, Cubatão 
- SP, fi lha de JOÃO JERONIMO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, porteiro, com 62 anos de idade, re-
sidente em RECIFE - PE e de MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de André Luis Santos de Mello, confor-
me sentença datada aos 08/10/2015, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº0004154-61.2012.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ERINALDO SOUZA e PATRICIA DE SOUZA MELO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 330857149 - SSP/SP, CPF n.º 21604374845, com 36 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oiten-
ta (7/2/1980), residente na Rua Caminho da Sociedade, 1383, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de 
EMERENTINO URBANO SOUZA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 58 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de MARGARIDA FURTADO, falecida há 6 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, soldadora, RG n.º 455787529 - SSP/SP, CPF n.º 31855633876, com 
33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de março de mil novecentos e oitenta 
e três (6/3/1983), residente na Rua Caminho da Sociedade, 1383, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha 
de MARIO LEANDRO DE MELO, de nacionalidade brasileira, caldereiro, com 66 anos de idade, residen-
te em ARACAJU - SE e de DAVINA DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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 afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EWERTON MATOS e GILCILENE FERREIRA SANTANA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 458296284 - SSP/SP, CPF n.º 37534896894, com 29 anos de 
idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta e 
sete (28/6/1987), residente na Rua 7 de Setembro, 486, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de WALDEMAR 
MOURA DE MATOS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP e de ROSANA MÁRCIA ALVES DO  NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 49 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, balconista, RG n.º 2900744 - SSP/RJ, CPF n.º 08819434873, com 47 anos de idade, 
natural de Jacarepaguá - RJ, nascida no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e sessenta e nove 
(27/8/1969), residente na Rua 7 de Setembro, 486, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CLAUDINO SAN-
TANA, falecido há 10 anos e de ADELITA FERREIRA SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 87 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: HUMBERTO JOSÉ DE ANDRADE e MARIA DA CONCEIÇÃO PEDROSA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 5992128 - SSP/SP, CPF n.º 
04736946466, com 34 anos de idade, natural de CAMARAGIBE - PE (São Lourenço da Mata-PE  Livro 
nº 117, fl s. nº 62, Termo nº 34982), nascido no dia dezessete de junho de mil novecentos e oitenta 
e dois (17/6/1982), residente na Rua das Azaléias, 283, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MA-
NOEL DE ANDRADE, falecido há 18 anos e de MARIA DO CARMO TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 63 anos de idade, residente em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 557502585 - SSP/SP, CPF n.º 98796453400, com 42 
anos de idade, natural de GOIANA - PE (Tejucupapo - Goiana - PE  Livro nº 22, fl s. nº 46, Termo nº 
629), nascida no dia treze de abril de mil novecentos e setenta e quatro (13/4/1974), residente na Rua 
das Azaléias, 283, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO FRANCISCO PEDROSA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE e de MA-
RIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, falecida há 38 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ MESSIAS DA SILVA e MARIA JOSÉ GOMES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 146507046 - SSP/SP, CPF n.º 04970738890, com 55 anos de 
idade, natural de MURICI - AL, nascido no dia trinta e um de março de mil novecentos e sessenta e um 
(31/3/1961), residente na Rua Avenida Nossa Senhora da Lapa, 371, casa 02, Vila Nova, Cubatão - SP, fi -
lho de JOSÉ INACIO DA SILVA, falecido há 30 anos e de MARIA ESTELITA DINIZ DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em CAMPO LIMPO PAULISTA - SPDivorciado de 
ELIÉTE MUNIZ CUSTÓDIO, conforme sentença de 22/04/1992, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara 
da Comarca de Jundiaí-SP, nos autos de nº 1340/91.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 22314264 - SSP/SP, CPF n.º 06932717875, com 54 anos de idade, 
natural de MURICI - AL (Murici-AL-1ºDistrito  Livro nº 33, fl s. nº 288, Termo nº 24114), nascida no dia vinte 
e cinco de novembro de mil novecentos e sessenta e um (25/11/1961), residente na Rua Avenida Nossa 
Senhora da Lapa, 371, casa 02, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL JOSÉ GOMES, falecido há 25 anos 
e de MARINETE DA SILVA GOMES, falecida há 15 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: JOÃO CARLOS NUNES DA SILVA e IVANETE DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, porteiro, RG n.º 217472667 - SSP/SP, 
CPF n.º 12133141863, com 46 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e 
nove de outubro de mil novecentos e sessenta e nove (29/10/1969), residente na Rua Dom 
Pedro I, 245, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO NUNES DA SILVA, falecido há 09 anos e 
de DULCINÉA MATOS SILVA, falecida há 07 anosViúvo de Ana Paula Jordani da Silva, falecida 
aos 10/11/2013, no livro C-50, fl s.122, sob Nº32143, no Cartório de Praia Grande-SP. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 268426284 - SSP/SP, CPF n.º 
16235801882, com 45 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de novembro 
de mil novecentos e setenta (3/11/1970), residente na Rua Dom Pedro I, 245, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, fi lha de HELIO EVARISTO DOS SANTOS, falecido há 03 anos e de BERNADETE PAULO 
DOS SANTOS, falecida há 15 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EDINALDO DA SILVA MANOEL e DAYANE SILVA MOURA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador, RG n.º 45185444 - SSP/SP, CPF n.º 38838509859, com 27 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (22/12/1988), residente na Rua Roberto Mario San� ni, 266, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ MANOEL FILHO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 anos de idade, residen-
te em GUARUJÁ - SP e de CARMERINDA FRANCISCA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domés� -
ca, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, assistente administra� va, RG n.º 42966832 - SSP/SP, CPF n.º 43752550805, com 
21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco (25/5/1995), residente na Rua dos Girassois, 119, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de 
DJALMA DOS SANTOS MOURA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANA LUCIA FERREIRA DE MELO 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 afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FELYPE CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA e ROSILENE DA SILVA VALÉRIO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 34509266 - SSP/SP, CPF n.º 33410718818, com 
31 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (24/11/1984), residente na Rua Dr. Oswaldo Mar� ns de Oliveira, 121, Parque Fernan-
do Jorge, Cubatão - SP, fi lho de ELI RAMOS DE OLIVEIRA, falecido há 21 anos e de JUDITE AUGUSTA RA-
MOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pensionista, com 70 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 409665769 - SSP/
SP, CPF n.º 37755286878, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três 
de março de mil novecentos e oitenta e sete (23/3/1987), residente na Rua Dr. Oswaldo Mar� ns de 
Oliveira, 121, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de REINALDO VALERIO, falecido há 2 meses e 
de LEONOR DA SILVA VALÉRIO, falecida há 7 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MÁRCIO DA SILVA SANTANA e FRANCIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 447782150 - SSP/SP, CPF n.º 
39223003830, com 27 anos de idade, natural de SÃO CAETANO DO SUL - SP (São Caetano do Sul-SP  
Livro nº 83, fl s. nº 149, Termo nº 98374), nascido no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta 
e nove (9/5/1989), residente na Rua Dom Pedro I, 189, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOAQUIM 
MANOEL DE SANTANA FILHO, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 58 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de IRACEMA JOSEFA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, operadora de telemarke� ng, RG n.º 442436750 - SSP/SP, CPF n.º 42639601814, com 19 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de março de mil novecentos e noventa e sete 
(15/3/1997), residente na Rua Santa Julia, 725, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO 
JUSTINO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, doceira, 
com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JEFERSON GONÇALVES DE LIMA e FERNANDA DOS SANTOS MORAES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, leitor, RG n.º 48580317 - SSP/SP, CPF n.º 41809266874, 
com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e oito de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e dois (28/2/1992), residente na Rua Beira Mar, 461, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lho de MARCOS AURELIO MACHADO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 
50 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de PATRICIA GONÇALVES DE LIMA, de nacionali-
dade brasileira, diarista, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 36003990X - SSP/SP, CPF n.º 38436226801, com 25 
anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no dia cinco de maio de mil novecentos e noventa 
e um (5/5/1991), residente na Rua Beira Mar, 461, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
MORAES NETO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 59 anos de idade, residente em SANTOS 
- SP e de CLEONICE DOS SANTOS MORAES, de nacionalidade brasileira, Zeladora, com 58 anos de ida-
de, residente em SANTOS - SP. Divorciada de Jeff erson Silva dos Santos, conforme sentença datada de 
07/11/2013, proferida pela MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de San-
tos-SP, nos autos de N°0021399-97.2013.8.26.0562. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: GENTIL JÚNIOR DA SILVA BARBOZA e CAMILA DA SILVA PINHEIRO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, RG n.º 496864026 - SSP/SP, CPF n.º 
40655126899, com 24 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Vertente do Lério, Surubim-PE  Livro 
nº 18, fl s. nº 117, Termo nº 23195), nascido no dia quatorze de junho de mil novecentos e noven-
ta e dois (14/6/1992), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho 
de GENTIL GOMES BARBOZA, de nacionalidade brasileira, armador, com 54 anos de idade, residente 
em BOM JARDIM - PE e de JOSEFA JOSETE DA SILVA BARBOZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 anos de idade, residente em BOM JARDIM - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 459749353 - SSP/SP, CPF n.º 45145195885, com 19 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e seis (17/10/1996), 
residente na Rua José Antônio Ribeiro, 105, Jardim Trinta e Um de Março, Cubatão - SP, fi lha de MA-
NOEL LUIS PINHEIRO FILHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de SOLENE MARIA DA SILVA PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ADAILTON JESUS DOS SANTOS e SUELEN REGINE SILVA DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 58786111 - SSP/SP, CPF n.º 
05548351508, com 25 anos de idade, natural de CAPELA - SE (Capela - SE  Livro nº 57, fl s. nº 285, Termo 
nº 16698), nascido no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (28/2/1991), 
residente na Rua Professora Maria Rosa de Aquino Cordel, 22, casa 02, Jardim Nova República, Cuba-
tão - SP, fi lho de JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 62 anos de idade, re-
sidente em CAPELA - SE e de MARIA JOSÉ DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos 
de idade, residente em CAPELA - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
operadora de empilhadeira, RG n.º 44396082 - SSP/SP, CPF n.º 35452138897, com 30 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP (Cubatão), nascida no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e seis (23/2/1986), residente na Rua Professora Maria Rosa de Aquino Cordel, 22, casa 02, 
Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de RENATO TREVA DOS SANTOS, falecido há 18 anos e 
de CRISTIANE LOPES DA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agente de saúde, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Manoel Ba� sta de Lima, conforme senten-
ça datada de 19/05/2008, pelo Juiz de Direito da 2ªVara desta Comarca, nos autos de nº de ordem 
534/08, processo nº157.01.2008.003219-0. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: MARIVALDO ARAUJO SILVA e GERDIENE BARBOSA FONSECA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, marteleteiro, RG n.º 35003936 - SSP/SE, CPF n.º 05780086532, 
com 26 anos de idade, natural de PORTO DA FOLHA - SE, nascido no dia dezessete de julho de mil 
novecentos e noventa (17/7/1990), residente na Rua João Veiga, 516, bl.2, apt.32, Conjunto Rubens 
Lara, Cubatão - SP, fi lho de VALDEMAR FERREIRA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, lavrador, 
com 51 anos de idade, residente em PORTO DA FOLHA - SE e de MARIA EDNA MATOS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em PORTO DA FOLHA - SE . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 29422381 - SSP/SP, CPF n.º 
00358589665, com 43 anos de idade, natural de FRANCISCO DUMONT - MG, nascida no dia dois de 
setembro de mil novecentos e setenta e três (2/9/1973), residente na Rua João Veiga, 516, bl.2, apt.32, 
Conjunto Rubens Lara, Cubatão - SP, fi lha de ELPIDIO BARBOSA FONSECA, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentado, com 74 anos de idade, residente em VÁRZEA DA PALMA - MG e de MARIA DONATO 
FONSECA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente em VÁRZEA DA 
PALMA - MG. Divorciada de Eduardo Borges de Andrade, conforme sentença datada de 17/04/2009, 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de N°195/09, pro-
cesso N°157.01.2009.001396-3/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: CARLOS HENRIQUE JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA e JÉSSICA OLIVEIRA FRANÇA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor técnico, RG n.º 48855228X - SSP/
SP, CPF n.º 41630620840, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Li-
vro nº 173, fl s. nº 84, Termo nº 104530), nascido no dia dez de julho de mil novecentos e noventa e 
três (10/7/1993), residente na Rua Antônio Ortega Domingues, 25, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, 
fi lho de CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, operador, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SONIA APARECIDA DE RESENDE DIAS OLIVEIRA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, professora, RG n.º 428314247 - SSP/SP, CPF n.º 41135936803, com 22 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 163, fl s. nº 274, Termo nº 47244), nascida no 
dia nove de março de mil novecentos e noventa e quatro (9/3/1994), residente na Rua Padre Primo 
Maria Vieira, 239, apt.52, Jardim Sao Francisco, Cubatão - SP, fi lha de ERIOVALDO FERREIRA FRANÇA, 
desaparecido há 22 anos e de CATIA NEIVA OLIVEIRA LESSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
41 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: PAULO ROBERTO NECO e PAULA FERNANDA DE MENEZES BRUNO. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciado, operador de maquinas, RG n.º 34155250 - SSP/SP, CPF n.º 29240882839, com 34 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e dois (9/3/1982), 
residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 120, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO AIRTON NECO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ NECO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de: LETICIA SILVA 
DE OLIVEIRA, conforme sentença de 14/02/2011, proferida pela Juiza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca 
de Cubatão-SP, nos autos de nº119/11.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
RG n.º 433007722 - SSP/SP, CPF n.º 45687246860, com 20 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no 
dia nove de setembro de mil novecentos e noventa e seis (9/9/1996), residente na Rua Marina Lourenço de 
Oliveira, 120, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ROBERTO BRUNO, de nacionalidade brasileira, pizzaiolo, com 
48 anos de idade, residente em PERUÍBE - SP e de NIVALDA COSTA DE MENEZES BRUNO, de nacionalidade bra-
sileira, cobradora, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSIVALDO 
PEREIRA GUIMARÃES e DEBORA DE ARAUJO. Sendo o pretenden-
te, divorciado de Fernanda Rodrigues dos Santos. Sendo a preten-
dente, fi lha  FRANCISCA NUNES DE ARAUJO. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de setembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: THIAGO LIMA ALVES e TATIANE DE ANDRADE ROSENDO DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, policial militar, RG n.º 441677046 - SSP/SP, CPF n.º 
31992843880, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de abril de mil 
novecentos e oitenta e cinco (12/04/1985), residente na Rua XV de Novembro, 753, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lho de EDSON MARTINS ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de EVA APARECIDA PINHEIRO LIMA ALVES, de nacionalidade brasileira, 
policial militar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, policial militar, RG n.º 485962159 - SSP/SP, CPF n.º 40408028882, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e um (14/12/1991), residente na Rua XV de Novembro, 753, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de 
MANOEL ROSENDO DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA HELENA DE ANDRADE, 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 afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

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

Nos termos do estatuto convoco os senhores cooperados para 
assembleia Geral Ordinaria, a realizar-se na sede na rua Hum, nº 
73 Bairro jardim São Marcos no dia 28 de outubro as 18:00 horas

Pauta do dia 
Alteração do estatuto e eleição da  Nova  Diretoria
 

Raimundo Felismino de Moura
Presidente

Coopera� va de Cubatão - CooperTransac

Pouco conhecido no Brasil 
mas que arrasta multidões em 
outros países como EUA, Cuba 
e países da Asia, o beisebol será 
apresentado aos cubatenses no 
próximo domingo (23).

O 1º Festival de Beisebol 
de Cubatão terá uma série de 
atividades gratuitas realizadas 
na UME Martim Afonso, das 
9 às 16h.

No local será montada uma 
estrutura in� ável, conhecida 
pelos praticantes da modali-
dade como Gaiola, para as pes-
soas interessadas na prática de 
arremessos e rebatidas e beise-
bol, sob a supervisão de moni-
tores especializados. Segundo 
a coordenadora geral, Marlene 
Cruz de Almeida, estão previs-
tas palestras por esportistas, e 
no local � carão expostos, du-
rante o evento, alguns equipa-
mentos usados pelos pratican-

ESPORTES

Festival de Beisebol no Nova República 

tes nas competições.
Sobre o projeto Sonhando 

Alto, Marlene diz tratar-se de 
um programa do Ministério 
de Publicações da Igreja Ad-
ventista do Sétimo Dia, que 
existe desde o ano 2000, e 
destinado a estimular os jo-

vens para o crescimento na 
vida. Quanto à ADRA Brasil, 
explica ser uma organização 
privada, não governamental, 
sem � ns lucrativos, com objeti-
vos assistenciais, bene� centes e 
� lantrópicos, que integra uma 
rede internacional, atuante em 

130 países.
Em Cubatão, a ADRA Bra-

sil atua em três unidades: na 
Rua Amaro Manoel dos San-
tos, 30, Jardim Nova Repúbli-
ca; Rua das Azaleias, 13, Vila 
Natal; e Rua Santa Filomena nº 
1, Sítio Novo/Vila Esperança.

D���������

Clinica vai levar atividades e palestras para mostrar o esporte aos cubatenses

Altacub realiza palestra 
sobre setor de Transportes

O novo marco regulatório 
do setor de transportes de 
carga veio para auxiliar e 
desburocratizar os trabalhos 
na área. Mas ele ainda levanta 
uma série de dúvidas nos 
trabalhadores da categoria.

Foi pensando nisso que 
a ALTACUB (Associação 
Logística de Transporte 
Autônomo de Cubatão) 
traz para a cidade Takashi 
Yamauchi, especialista na 
área para dar  uma palestra 
sobre o assunto no próximo 

dia 03 de novembro, a partir 
das 15 horas, no Auditório 
da ACIC (Rua Bahia, 171, 
Vila Paulista). Durante a 
palestra, Yamauchi vai falar 
sobre todas as vertentes do 
novo marco regulatório, as 
exigências do setor, formas 
de desenvolvimento dos 
trabalhos com sustentabilidade 
e segurança.

A palestra será gratuita. 
Para mais informações, basta 
ligar para  (13) 98863-2425 ou 
(13) 7809-9269.

Caratecas são destaque na 
final do CBK e Escolar

Os atletas da Associação 
Unidos Karatê-Do e 
do Lins Clube Cubatão 
participaram da Etapa � nal 
do Campeonato Brasileiro 
CBK e do Campeonato 
Brasileiro Escolar/FEDEESP, 
ambos realizados nos dias 13 
e 14 deste mês, no Ibirapuera, 
em São Paulo.

Os destaques do Unidos 
foram: Sabrina de Paula, 
ouro no Shiai, no CBK, e 
que no Escolar � cou com o 
ouro no Shiai e 5º lugar no 
Kata; Alessandra de Paula, 

ouro no Shiai e prata no 
Kata, no Escolar, e prata no 
Shiai do CBK; Beatriz Inácio, 
medalha de ouro no Shiai, do 
Escolar, e prata no Shiai do 
CBK; Andreh Marques, prata 
no Shiai do Escolar; � iago 
Nascimento, ouro no Shiai 
do Escolar, e bronze no CBK.

Pelo Lions Clube, 
� amires Gouveia, prata 
na categoria 16/17 anos, até 
53 kg kyu abaixo; Douglas 
Brito, prata por equipes na 
Sênior, e bronze na categoria 
Sênior acima de 75 kg.
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Em tempos que só se 
fala de crise e economizar 
é necessário, a ANEEL 
(Agência Nacional de 
Energia Elétrica) anunciou 
nesta terça (18) uma 
medida que vai agradar 
muito aos consumidores 
de Cubatão e de mais 4 
cidades da região. A conta 
de luz vai � car 19,47% mais 
barata.

A redução se dá por 
conta dos cálculos que 
foram refeitos pela ANEEL, 
levando em consideração 
as variações de custos 
associados à prestação de 
serviços pela companhia, 
e que passa a valer a partir 
deste sábado (22). 

A medida foi 
apresentada e aprovada em 
reunião realizada na sede 

Conta de luz mais barata a partir de domingo
ECONOMIA

Redução acontece nas cidades atendidas pela CPFL Piratininga, que atende Cubatão e mais 4 cidades da Baixada

da agência em Brasília e vai 
bene� ciar os consumidores 
das cidades de Cubatão, 
Santos, São Vicente, Praia 
Grande e Vicente de 
Carvalho, em Guarujá.

No estado de São Paulo, 
moradores de outras 21 
cidades que são atendidas 
pela companhia também 
verão a conta de luz � car 
mais baratas.

E para ajudar o leitor 
a economizar ainda mais 
na conta de luz e ter um 
alívio no � nal do mês, o 
Acontece preparou uma 
lista de pequenas coisas 
que você pode fazer no seu 
dia e diminuir ainda mais 
o valor da sua conta de luz. 
Veja no quadro como fazer 
sua casa ser um exemplo de 
economia de energia.

Aproveite a luz do 
dia e mantenha as 
janelas abertas.

Troque as lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas 
fl uorescentes ou de LED. 
Elas duram mais e são mais 
econômicas.

Cômodo vazio? 
Apague as luzes.

Pintar os ambientes da casa 
com cores claras ajuda a 
refl etir melhor a luz

Tire da tomada os 
aparaelhos elétricos que não 
estão sendo utilizados. Isso 
evita fuga de energia

Verifi que o selo da PROCEL, 
ele auxilia na hora da compra 
de um novo aparelho

Benjamins e 
extensões ajudam 
no desperdício 

No chuveiro, evite banhos 
longos, 10 minutos são 
sufi cientes e use-o na 
posição verãoEvite abrir e fechar a geladeira o 

tempo todo. Verifi que também 
se a porta está fechando 
corretamente. Caso contrário, é 
bom ver se a borracha da porta 
está em perfeitas condições

Na hora de passar roupa, 
acumule o máximo de roupa 
possível para ligar o ferro 
apenas uma vez. 

Junte o máximo de roupa 
possível para ligar a 
máquina de lavar 
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Café com o toque especial das flores

Durante os dois 
dias do "Café com 
Flores", as lojas 
exibiram looks com 
as novas tendências 
para o verão que se 
aproxima, com dicas 
para aproveitar a 
próxima estação.

Há 37 anos, a Floricultura 
Central oferece num espaço sempre 
de muito bom gosto, ótimas opções 
em � ores e presentes. Na última 
semana, a equipe atrelou o cheiro 
das mais diversas � ores com o de um 
delicioso café. e esta combinação 
não poderia ter resultado em nada 
menos que um grande sucesso. 
Foi a primeira edição do Café com 
Flores da Floricultura Central.

A idealizado do projeto Helena, 
comemora a realização deste sonho 
que teve a venda dos convites 
esgotadas nos dois dias sexta (14) 
e sábado (15).

Em estilo café colonial, teve 
fartura e tudo de ótima qualidade, 
entre eles o tradicional quindim 
e deliciosos bolinhos de chuva, 
� zeram a alegria dos convidados.

Além das deliciosas guloseimas, 
des� le de moda e consultoria de 
beleza deram tom ao evento. As 
lojas parceiras no des� le foram: 
Cris Fraguas, Val Araújo, Divino Look e Doçuras de Vó. 
A consultora de beleza Priscila Santos deu dicas sobre 
maquiagem e cuidados com a pele..

“O Café com Flores já está no calendário mensal de 
eventos da Floricultura Central, com o intuito de oferecer 
comida de qualidade em um ambiente agradável. Todos 
esses eventos são uma forma de retribuir a cidade que 
tanto nos acolheu”, comenta Helena.

EXPOSIÇÃO 
Além do evento mensal, a Floricultura também 

prepara uma exposição fotográ� ca para dar continuidade 
às comemorações do seu 37º aniversário, na mostra que 
acontece em novembro, fotos da � ora da nossa região 
serão exibidas.

O Espaço Café com Flores também pode ser alugado 
para confraternização, jantares ou pequenas festas. Para 
mais informações sobre valores e dias disponíveis, basta 
ligar para a Floricultura Central (13) 3361-2703. A 
� oricultura � ca na Rua Cidade de Pinhal, 130 - Parque 
Fernando Jorge, Cubatão. 

Numa pegada colonial, Floricultura Central inova com o 1º Café com Flores

FAZENDO ACONTECER

O espaço da Floricultura Central é utilizado para 
diversos eventos. A Soroptmist de Cubatão realizou 
no último dia 25 de setembro um grande 'Café 
Brechó em tons laranja', em alusão ao Dia Mundial 
de Combate da Violência Contra a Mulher. Na 
ocasião, as soroptmistas ofereceram cursos, um 
delicioso café e diversas outras atividades voltadas 
à mulher.
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por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

A companheira 
Soroptimista, Edna 
Araújo celebrou 
mais um aniversá-
rio. Recebe o cari-
nho da coluna!

SINDPMC REALIZA VERNISSAGE PARA EXALTAR TALENTO DO PROFESSOR

A nova sede do Sin-
dicato dos Professores 
Municipais de Cubatão 
(SindPMC) foi palco para 
uma Vernissage que exal-
tou o talento artístico dos 
professores da cidade. 
Com exposição realiza-
da na última sexta (14), 
os professores puderam 
mostrar seus trabalhos 
de pintura, artesanato e 
fotogra� a. O evento mar-
cou também a inaugura-
ção da nova sede do Sin-
dPMC, que agora atende 
na Rua Goiás, 93, na Vila 
Paulista.

A presidente do sin-
dicato, Eleniza Garcia, 
enalteceu o talento dos 
professores da cidade. 
“Muitos professores têm 
seus talentos escondi-
dos e nós queremos dar 
a oportunidade deles 
mostrarem para a popu-
lação. Vamos fazer desse 
Vernissage um evento 
permanente em nosso ca-
lendário, para que todos 
possam mostrar o seu 
lado criativo”, comenta.

Durante o evento, 
os professores exibiram 
quadros, fotogra� as e ar-
tesanato em cerâmica e 
porcelana. O destaque no 
Vernissage foi a presença 
e exposição das fotos da 
professora Cida Micossi, 
que recebe no próximo 
mês um prêmio por sua 
obra como escritora em 
Roma, na Itália.
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Tradicional promoção está a todo vapor. Veja como participar

Festival de Prêmios da Acic

O natal está chegando e 
renovar os eletrodomésticos 
ou começar o ano motorizado, 
é sempre uma das prioridades. 
A promoção mais concorrida 
do � nal de ano de Cubatão 
está chegando com um monte 
de prêmios que podem te dar 
uma mãozinha nesta renovação. 
Uma moto, geladeiras, fogões, 
TV’s, máquinas de lavar 
roupas, microondas entre 
outros eletrodomésticos serão 
sorteados no próximo dia 08 de 
janeiro, na sede da Associação 
Comercial e Industrial de 
Cubatão.

A edição desse ano vem 
com uma série de novidades. 
A primeira é a forma para 

obter os cupons da promoção. 
O consumidor precisa juntar 
R$ 100 reais em notas � scais 
ou comprovantes de compra 
nos comércios cadastrados 
na promoção. Pode juntar o 
comprovante da compra no 
mercado com a nota daquela 
camiseta bacana que você 
comprou em outra loja. O 
importante é totalizar R$ 100,00 
em compras, não tem limite 
para a quantidade de cupons 
e/ou notas � scais. Somando o 
valor necessário, você já pode 
realizar a troca.

Para dar ainda mais 
transparência ao processo, todos 
os cupons da promoção devem 
ser trocados na ACIC (Rua 

Bahia, 171, Centro). É só levar 
as suas notas e cupons � scais 
até a Associação e a cada R$ 
100, você ganha um cupom da 
promoção, preencha e deposite 
na urna para concorrer a todos 
os prêmios do Natal Premiado. 
As trocas devem ser feitas 
sempre de segunda à sexta, das 
10h às 12:00 e das 14h às 17h.

E se você é comerciante e 
não está participando, ainda 
dá tempo de se cadastrar, é 
só entrar em contato com a 
ACIC pelo telefone (13) 3361-
1519 e fazer a solicitação. A 
promoção visa fomentar o 
comércio local neste � nal 
de ano, trazendo retorno 
imediato ao comércio.

POLO COMICS AND GAMES
Cosplayers dão vida à famosos do universo Nerd

Um evento nerd não 
está completo se não houver 
personagens famosos do 
mundo Nerd perambulando 
pelos corredores e encantando 
a todos. No Polo Comics 
and Games não poderia ser 
diferente. Quem passar pelo 
evento vai ver os famosos 
Cosplayers dando vida a 
super-heróis e vilões de todas 
as épocas.

O destaque é a cosplayer 
Giovanna Antonello, ou Gih, 

como é conhecida no circuito 
de feiras e eventos. Famosa 
pelo cosplay da Harley Quinn 
(ou Arlequina, no Brasil), 
personagem do Esquadrão 
Suícida, que conta com 
personagens como o Coringa.

Gih tem 23 anos e começou 
a fazer cosplay há pouco 
mais de um ano, quando foi 
anunciado o � lme e ela viu sua 
personagem favorita ganhando 
vida. “Quando vi o trailer do 
Esquadrão Suicida me bateu a 

vontade de ser igual a Harley 
Quinn. Meus amigos me 
incentivaram a começar com o 
cosplay e desde então não parei 
mais. Pude viver a experiência 
de ser a personagem por uns 
dias durante a Comic Com 
Experience Brasil, maior 
evento da cultura nerd no 
país e foi algo sensacional", 
comenta a cosplayer, que está 
preparando uma surpresa para 
Cubatão.

Polo Comics And Games 

– A primeira edição do evento 
dedicado a universo Geek 
está chegando. No dia 06 de 
novembro, a ACIC vai receber 
amantes e curiosos para uma 
viagem dentro do universo 
nerd. Além dos cosplayers, 
haverá encontro de youtubers, 
gameshows e um campeonato 
escolar de Fifa 16, um dos 
games de futebol mais jogados 
do mundo. A entrada custa R$ 
20,00 e pode ser comprada na 
hora do evento.

Comprando nas lojas abaixo, 
você pode participar da promoção

NATAL PREMIADO


