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Polo Comics and Games

Agora é 
a vez da 
coleta de 
lixo parar
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Equilibrium
11 anos de 
Ótica Sidnei

Cubatão inaugura clinica particular de 
psicologia especializada em dependência 
química, psicologia jurídica, violência 
doméstica e coaching de emagrecimento. 
Inauguração é nesta sexta, (11)B4

Está tenso em Cubatão!
Nesta sexta, a Terracom, 
sem receber, suspende a 
coleta de lixo e mais onze 
creches e escolas munici-
pais devem suspender as 
aulas, por falta de meren-
deira ou faxineira.  
Ontem, Conselho denun-
ciou ‘caos na saúde e risco 
de mortes’, ao MP.  03

Ótica Sidnei comemora 11 anos de 
vida com espaço renovado e pro-
moção especial para os clientes do 
Jornal Acontece B1

Primeiro evento nerd de Cubatão, promovido pela TV Polo, movimentou a ACIC no último domingo. Super-heróis 
e videogames fizeram a alegria da garotada e dos fãs da cultura nerd. 03

Unipar Carbocloro leva 
dois prêmios internacionais
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Programa Fábrica Aberta 
foi agraciado com o prê-
mio  ‘IChemE’, em Man-

chester, na Inglaterra. Já 
em Londres, iniciativa da 
área de processos e proje-

tos da indústria recebeu 
o troféu do ‘Be Inspire’ 
Awards. 06.

Seu dinheiro

Advogado alerta para cobrança 
indevida de ICMS na conta de luz

Especialista em direito 
tributário, Adel Ali Mah-
moud orienta consumi-
dores e empresas sobre 
cobrança indevida do 

ICMS na conta de luz. 
Aumento no valor pode 
chegar a 35%. 
Veja como recupera o seu 
dinheiro     03

Sujou de vez

COLUNA DO CIDO BARBOSA
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Transição está 
ofi cializada, mas 
dizem que 
‘não sai papel’

O visível  
desconforto 
de Ademário, 
ao lado de 
Marcia Rosa

Câmara aprova 
‘Anistia’ aos ser-
vidores persegui-
dos na ditadura

O adeus a 
Bel Moraes

Patinação 
no Anilinas

Muita comoção na des-
pedida da artista e de-
signer que teve grande 
atuação cultural na ci-
dade. Bel escrevia a co-
luna ‘Seja Feliz Hoje’ no 
Acontece.  03

Melissa Passarelli e a 
equipe gaúcha Patinart 
fazem apresentação es-
pecial da modalidade. 
Entrada é franca  B1

Quintino 
concorre ao 
Troféu ACEESP

IFSP Cubatão 
terá curso de 
engenharia

Pelo segundo ano conse-
cutivo, jornalista cubaten-
se pode levar dois prêmios 
no ‘Oscar’ do jornalismo 
esportivo paulista. Vota-
ção segue até o dia 15 03

Instituto Federal de Cuba-
tão terá curso de enge-
nharia gratuito a partir de 
2017. Novo curso técnico 
também começa ativida-
des no próximo ano. 02.

22 familias da 
Vila São José 
regularizam 
moradias
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Não está fácil a vida 
em Cubatão, onde a crise 
� nanceira da Prefeitura 
se acentua, paralisando 
serviços essenciais à 
população. E esta sexta-
feira (11) promete ser 
caótica: chegou à redação, 
na noite desta quinta, a 
informação (não o� cial) de 
que mais 11 unidades entre 
creches e escolas municipais 
suspenderão as aulas. O 
motivo é a greve da boa parte 
dos funcionários da Cursan, 
que se arrasta há meses 
deixando unidades sem 
merendeiras e faxineiras. 
As escolas que vinham 
funcionando já começam 
a parar. Além das 11 que 
param na sexta (antecipando 
o feriado), existem outras 
que esticarão o feriado e não 
voltarão na quarta.

Ainda na noite desta 
quinta (10) a Terracom 
suspendeu a coleta de lixo 
no município. Se um novo 
acordo não suspender 
a paralização hoje, a 

Anistia Municipal
O projeto que altera a 

legislação municipal que 
concede anistia a servidores 
perseguidos politicamente 
foi aprovado pelos 
vereadores, em segunda 
discussão. 

Pelo texto atual, a 
Administração concede 
anistia aos servidores 
públicos da Administração 
Direta de 1/1/1989 a 
31/12/1992. O projeto de 
lei altera o período para o 
intervalo entre 9/4/1949 
(data da emancipação 
político-administrativa da 
Cidade) e 5/10/1988 (data 
da promulgação da atual 
Constituição Federal).

Novos prefeitos 
Entre os nove municípios 

da Baixada, Itanhaém, 
Mongaguá, Praia Grande 
e Santos reelegeram seus 
atuais prefeitos. Já Bertioga, 
Cubatão, Guarujá, Peruíbe 
e São Vicente terão novos 
líderes. A subsecretaria de 
Assuntos Metropolitanos, 
ligada à Casa Civil do 
Governo do Estado, 
promoveu uma reunião 
com objetivo de apresentar 
a estrutura de governança 
da Região Metropolitana, 
para os estreantes: Conselho 
de Desenvolvimento 
(Condesb), Agência 
Metropolitana (Agem) e 
Fundo de Desenvolvimento.

Como há muito não 
acontecia, desta vez 
Cubatão � cou à vontade 
no ninho, representada 
pelo tucano Ademário. Dos 
nove municípios sete serão 
governados pelo PSDB e os 
outros, dois são aliados.

Transição
Ato ‘republicano’, é 

facultativo do prefeito em 
exercício que por não ser 
regulamentado em lei, pode 
optar por não fazê-lo. Mas 
na prática, todos acabam 
fazendo, para não pegar mal.

Em Cubatão, o encontro 
entre os dois prefeito 
aconteceu esta semana, 
depois, inclusive, de Guarujá, 
onde a eleição só foi decidida 
no segundo turno.

Mas para quem 
acompanha, nos bastidores, 
� ca a sensação de ‘faz de 
contas’. Pelo que parece, o 
futuro governo só vai saber 
das coisas mesmo, depois 
que tomar posse.

Desconforto
Quem acompanhou a 

assinatura o� cial da portaria 
que instituiu a transição, 
percebeu que o prefeito 
eleito Ademário não estava 
muito confortável. Este é 
um ato típico para sorrisos 
e tapinhas nas costas, mas o 
tucano estava extremamente 
desconfortável no gabinete 
petista. Para piorar a 
situação teve que sentar em 
uma das cadeiras vermelhas 
que ornamentam o gabinete.

Subindo o tom
Um dia depois de 

Terracom suspende 
coleta de lixo em Cubatão

Conselho denuncia caos na saúde

SUJOU DE VEZ!
o� cializada a transição, 
Ademário voltou a subir o 
tom contra o atual governo: 
“a prefeita Marcia Rosa tem 
mandato até 31 de dezembro.  
Ela é a responsável pelo caos 
que estamos vivendo hoje, 
devido a irresponsabilidade 
administrativa. Só a 
Cursan tem um rombo 
de R$ 68 milhões. Há 
15 dias protocolamos  o 
pedido de uma lista de 
informações sobre a situação 
da Prefeitura, sem êxito.
Estamos trabalhando com 
informações extra-o� ciais”, 
discurssou, numa clara 
indicação de que a transição 
não está � uindo. 

  Facão da Marcia
Rolou um boato na 

cidade de que a prefeita, sob 
a justi� cativa de economia, 
deixaria fora do governo 
alguns secretários e C.Os. 
Uma reunião que estava 
marcada com a equipe de 
governo para a tarde desta 
quinta (10) e que poderia 
tratar do assunto, acabou não 
acontecendo.

Na realidade, a maioria 
dos membros do alto 
escalão nem sabem se estão 
de fato no cargo. Depois 
das exonerações feitas por 
Aguinaldo Araújo, ninguém 
sabe direito ‘se voltou, ou não 
para o cargo. Enquanto isso a 
instabilidade administrativa 
se acentua. Até a Caixa de 
Previdência deixou de efetuar 
pagamentos e atos por falta de 
‘quem assine’. os aposentados 
continuam sem receber.

Vila São José
Na tarde desta quinta 

(10), 22 famílias da Vila São 
José receberam o documento 
que regulariza a situação das 
suas moradias, até então sem 
escritura. Com o documento, 
as famílias poderão obter 
crédito para reforma ou até 
mesmo vender as suas casas 
de forma legal. O Termo 
de Cessão dos Direitos 
En� têuticos para Uso do 
Solo, nome do documento 
entregue hoje, agora precisa 
ser registrado no cartório 
pelos seus portadores para 
que seja lavrada a escritura. 
A entrega do documento 
faz parte do Programa de 
Regularização Fundiária 
da Cidade e já entregou o 
documento para 200 famílias 
do bairro.

Engenharia  IFSP
O Instituto Federal de 

Cubatão vai abrir dois novos 
cursos em 2017. O primeiro 
é o curso de Engenharia 
de Automação, o primeiro 
curso de engenharia 
gratuito da Baixada. Serão 
40 vagas e a seleção será 
feita pelo SISU. O outro é o 
curso Técnico de Eventos 
Integrado ao Ensino Médio, 
voltado a alunos egressos 
do Ensino Fundamental 
II. Para ingressar basta 
realizar prova, que terá suas 
inscrições abertas em breve. 
Veja matéria completa no 
www.acontecedigital.com.br

população terá um feriadão 
ainda mais problemático.

Até o fechamento desta 
edição, nem a Terracom 
nem a Prefeitura tinham se 
pronunciado o� cialmente, 
porém Acontece apurou 
que a dívida com a empresa 
ultrapassa os 15 milhões 

de reais. Além de faturas 
(cheias) que estão atrasadas 
existem resíduos que 
incluem anos anteriores 
e teriam sido incluídos 
no acordo de julho, deste 
ano. Na época a Prefeitura 
parcelou débitos atrasados, 
suspendendo a paralização 

Ultima paralização foi em julho e esta deve se arrastar durante o feriadão

iniciada em 16 de julho. 
Mas só teria pago duas 
parcelas, voltando a � car 
inadimplente.

A Terracom também 
tem problemas de faturas 
atrasadas em Guarujá e São 
Vicente, onde suspendeu a 
coleta na quarta (9). 

O Conselho Municipal 
de Saúde protocolou, junto 
à promotoria pública, 
denúncia de que a situação 
da saúde pública municipal 
em Cubatão é ‘precária e 
insustentável’. Em caráter 
de urgência, o documento 

MINISTÉRIO PÚBLICO

considera que 15 pacientes 
aguardam transferência 
para hospital, com risco de 
agravamento e até morte. 
Entre os pacientes  estão 
portadores de edema 
agudo, AVC, insu� ciência 
coronária etc. Eles 

estariam acomodados 
inadequadamente nos pronto 
socorros central, infantil e na 
UPA, aguardando cirurgias 
e até mesmo exames para 
fechamento de diagnóstico.

O documento ainda alerta 
que os prontos socorros 

não contam com suporte 
para exames laboratoriais 
e imagem, inviabilizando o 
trabalho dos médicos.  

A denúncia foi 
protocolada nesta quinta 
(10), junto a promotora 
Larissa Motta.

Atendimento especializado
Os portadores de de� ciência intelectual da Cidade receberam o� cialmente na tarde de ontem (10), as chaves do novo 

centro de atendimento especializado. O Centro de Atendimento a Pessoas Portadoras de De� ciência Intelectual � ca na 
Rua Marechal Deodoro, na Vila Elizabeth. O local já é conhecido, pois lá � cava a Casa do Autista, administrada pela 
Apae. O atendimento, tanto a autistas como aos demais portadores de de� ciência intelectual, será feito pela organização 
não-governamental ‘Centro de Convivência Normal é Ser Diferente’, que inicialmente vai atender 15 pessoas, de qualquer 
idade e sexo.

José Mario Alves

Coleta de lixo parou ontem (10) à noite. E nesta sexta param mais 11 unidades entre creches e escolas

Segundo a denúncia, situação é ‘precária e insustentável’ em toda a rede municipal de 
saúde. ‘Existem 15 pacientes aguardando transferência para hospital com risco de morrer’
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Kelly Petraglia

A sua conta de luz 
está mais cara do que 
realmente deveria ser.  Este 
encarecimento acontece na 
cobrança do ICMS, que está 
sendo feita erroneamente 
pelo Governo do Estado. 

Quem a� rma isso é o 
advogado especialista em 
direito tributário Adel 
Ali Mahmoud, que se 

comunidade

Estão cobrando cerca de 
30% a mais na conta de luz 

Cubatão dá adeus a Bel Moraes

DINHEIRO PELA TOMADA NA DISPUTA

CULTURA GEEK

DESPEDIDA

Especialista aponta onde está o erro e o que fazer para reaver o dinheiro da cobrança indevida. O rombo 
na economia local é ainda maior, considerando o possível consumo do Polo Industrial de Cubatão

especializou no assunto. 
“Com essa cobrança 
indevida, os consumidores 
estão pagando até 35% a mais 
no valor da conta de luz”.

Dr. Mahmoud explica 
que a cobrança do imposto 
deveria ser feita apenas sob o 
valor de energia consumida 
pelos usuários, sobre a TUSD 
(Tarifa de Uso de Sistemas 

de Distribuição), porém ela 
está sendo feita também 
em cima de outras tarifas 
discriminadas na conta de 
luz. Ele ainda ressalta que 
a lei Kandir (87/1996), que 
dispõe sobre quais operações 
e prestações de serviços o 
imposto pode ser cobrado, 
porém não prevê a cobrança 
de ICMS na forma aplicada 
sobre a soma das taxas 
cobradas na referida conta, 
tornando irregular a forma 
aplicada na cobrança do 
ICMS sobre essas taxas.

O tributarista também 
a� rma que é possível reaver 
essa diferença e tirar a 
cobrança das contas futuras 
e faz uma ressalva. “Já 
existem casos em diversos 
estados do país em que a 
cobrança foi contestada e 
o consumidor recebeu de 
volta, o valor que foi pago a 
mais  indevidamente. Vale 
ressaltar que nesses casos não 
há como entrar com pedido 
de indenização diversa, 
somente a sua devolução ”.  

A orientação do 
advogado é que se procure 
um especialista no tema para 
entrar com as ações deste 
tipo. “Apesar de ser cobrada 
na conta de luz, o imposto 
� ca com o Estado, pois a sua 

cobrança é autorizada por ele. 
A empresa de energia cumpre 
o que o Estado determina e 
muitas ações não prosperam 
por serem impetradas de 
forma equivocada”, comenta.

DETALHAMENTO 
DAS COBRANÇAS
Na conta, é possível 

veri� car os detalhes de 
cada cobrança. O valor da 
TUSD (Tarifa de Uso de 
Sistemas de Distribuição), 
vem na primeira linha. Em 
seguida vem o consumo e, 
na sequência, os impostos, 
incluindo o ICMS que leva 
em conta o valor total. 
Para entrar com ação são 
necessárias as três últimas 
contas pagas, cópias do 
RG e CPF, assinatura de 
procuração junto a advogado 
e contrato de locação (para 
quem é inquilino).

EMPRESAS
As empresas e 

comerciantes  sofrem com a 
mesma cobrança e também 
podem recorrer. A única 
diferença é o tipo de taxa sob 
a qual ela é feita. Nesse caso, 
é cobrado o ICMS em cima 
da Tarifa de Uso dos Sistemas 
Elétricos de Transmissão 
(TUST).

Cultura Nerd, super-heróis 
andando pelo salão da ACIC, vídeo 
games e muita diversão marcaram 
o 1º Polo Comics and Games, o 
primeiro evento voltado ao público 
nerd de Cubatão. Durante todo 
o domingo, centenas de pessoas 
puderam viver um pouquinho do 
mundo dos quadrinhos, dos games 
e puderam conhecer mais sobre 
o dia a dia dos youtubers Sam (do 
canal Sam In Games) e Rick (do Rik 
Studios). 

Os cosplayers deram um show a 
partte. Crianças e adultos que sempre 
quiseram chegar perto de grandes 
personagens dos quadrinhos, 
desenhos e � lmes favoritos, tiveram 
a chance de ver de perto as fantasias 
e as encenações realizadas pelos 
cosplayers. E  durante todo o dia, 
disputas acirradíssimas FIFA 16, 
um dos games de futebol mais 
jogados em todo o mundo, levou os 
meninos a fazerem � la para jogar 
um pouquinho e se divertir com o 
game.

E quem perdeu o evento deste 
ano, prepara-se para 2017. “A 
receptividade das pessoas foi 
sensacional. Com toda a certeza, 
ano que vem tem mais”, a� rma 
Marcelo Parreira, diretor da TV 
Polo.

Pelo segundo ano 
consecutivo, o jornalista 
cubatense Ademir Quintino 
concorre a um dos prêmios 
mais disputados do 
jornalismo esportivo do São 
Paulo: o troféu da ACEESP 
(Associação dos Cronistas 
Esportivos do Estado de São 
Paulo).

Quintino concorre 
em duas categorias nesse 
ano: melhor colunista/
blogueiro esportivo e site 
esportivo. A votação é 
aberta ao público e segue até 
o dia 15 de novembro. Para 
votar, basta acessar o site 
(http://www.aceesp.org.br/
site/?page_id=3810) e votar 
no cubatense e nos seus 
jornalistas preferidos nas 
outras categorias.

Os vencedores de cada 
categoria serão conhecidos 

Ademir Quintino, de novo, entre os 
melhores do jornalismo esportivo

Jornalista cubatense concorre em 
duas categorias no Troféu ACEESP

no dia 02 de dezembro, em 
cerimônia que será realizada 
no Clube Sirio Libanês, em 
São Paulo.

VENCEDOR EM 2015 
Ademir Quintino já 

venceu o prêmio em 2015, 
quando se consagrou como 
o único jornalista esportivo 
do estado a vencer em duas 
categorias. Na ocasião, 
Quintino levou para casa 
os troféus nas categorias 
Colunista/Blogueiro e 
melhor Repórter de Rádio.

Atualmente, além de 
seu blog especializado na 
cobertura do dia a dia do 
Santos FC (ademirquintino.
com.br/), Quintino também 
é comentarista o� cial da 
Rádio Santos FC, que 
transmite todos os jogos do 
Peixe

Dr. Adel Mahmoud especialista em direito tributário, 
explicou detalhes, na redação. O escritório fica em 
Cubatão, na rua Assembleia de Deus, 39, conj 505. 
Tel (13) 33722505 – adeladv@terra.com.br

A artista cubatense Bel 
Moraes, deixa seu nome 
marcado na história Cubatão. 
Aos 38 anos, faleceu esta 
semana, depois de longa luta 
contra um câncer. Conhecida 
na região por suas atividades 
artísticas, Bel escreveu para o 
Jornal Acontece, assinando a 
coluna “Seja Feliz Hoje”.

Começou a se aprofundar 

artisticamente com música, 
em 2002. Trabalhou como 
coadjuvante em produções, 
ligada à gerência da Criança de 
Cubatão, e em festivais da ONG 
Studio K. Em 2008, produziu 
o espetáculo “A Humanidade 
ou a Nadi� cação”, de Marcelo 
Ariel e Natan de Alencar, e 
o musical “O Bar”, cantando 
Bossa Nova ao lado de Mateus 

Moisés. Também em 2008, 
participou do lançamento do 
fanzine “O Literata”, ao lado do 
idealizador � iago de Castro.

Em 2009, ingressou no 
Teatro do Kaos, e estreou no 
espetáculo “Caminhos da 
Independência VIII”, no papel 
de Maria Leopoldina. Nos 
anos seguintes desenvolveu 
programas para a TV Polo 

(Espaço Animal e Top Trade) 
e a Cubatão Pet Week, voltada 
aos animais. Participou do 
média metragem “Cubatão 
nota 10” em 2012; produziu a 
1ª Feira Fashion Plus Size de 
Cubatão. Em 2015, tornou-
se membro da Sociedade 
Brasileira de Coaching. 
Também atuou em agência de 
publicidade.

A prefeita Marcia Rosa 
manifestou publicamente o 
pesar pela perda: “lamento 
profundamente a morte de 
uma das principais lideranças 
culturais da Cidade e amiga 
de muitos anos. Nos deixou 
tão jovem, mas sua marca 
� ca eternizada. Meu abraço e 
carinho a todos os familiares”, 
disse, em comunicado o� cial.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172editais de casamento

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RODRIGO LOPES DE LIRA e ANGELICA MARIA OLIVEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileiro, divorciado, vendedor, RG n.º 41017673 - SSP/SP, CPF n.º 33245435843, 
com 32 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia doze de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e três (12/12/1983), residente na Rua Santa Julia, 90, Caminho Santa Clara, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
52 anos de idade, residente em OSASCO - SP e de VERA LUCIA GENUINO DE LIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de: Kelly Cris-
ti na de Oliveira, conforme sentença datada de 28/08/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara 
de Família e Sucessões da Comarca de São Vicente/SP, nos autos de 1832/12.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 487681289 - SSP/SP, CPF n.º 44275389832, com 23 
anos de idade, natural de PRAIA GRANDE - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 36, fl s. nº 84, Termo nº 26218), 
nascida no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa e três (22/07/1993), residente na 
Rua Santa Julia, 90, Caminho Santa Clara, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ SANTANA DA 
SILVA, falecido há 01 ano e de ANA LUCIA ARAUJO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: RENE FARIAS DE BRITO e CAROLINE DO PRADO MOREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico junior, RG n.º 48570806 - SSP/SP, CPF n.º 40438895851, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 153, fl s. nº 98, Termo nº 43088), 
nascido no dia nove de junho de mil novecentos e noventa e dois (09/06/1992), residente na Rua Ca-
minho São Leopoldo, 1362, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de LUIS CARLOS BORGES DE BRITO, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de REJANE CRIS-
TINA DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fotógrafa, RG n.º 35734101 - SSP/SP, CPF n.º 
33683849886, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 153, fl s. nº 325, Ter-
mo nº 43315), nascida no dia treze de julho de mil novecentos e noventa e dois (13/07/1992), residente 
na Rua Waldomiro Pereira, 825, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS ROBERTO MOREIRA, falecido 
há 19 anos e de LUCIA RITA DO PRADO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de enfermagem, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DANILO RODRIGUES e THAINÁ DO NASCIMENTO RIBEIRO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, frenti sta, RG n.º 48209753 - SSP/SP, CPF n.º 43279510805, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 152, fl s. nº 122, Termo nº 42714), 
nascido no dia doze de abril de mil novecentos e noventa e dois (12/04/1992), residente na Rua 
Dom Idílio José Soares, 99, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO LAZARO RODRIGUES, de na-
cionalidade brasileira, porteiro, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA WIL-
DELENE RIBEIRO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, teleoperadora, RG n.º 
558198302 - SSP/SP, CPF n.º 48500857846, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
-SP  Livro nº 180, fl s. nº 338, Termo nº 54074), nascida no dia vinte e oito de fevereiro de mil no-
vecentos e noventa e sete (28/02/1997), residente na Rua 04, 107, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de 
CICERO GONÇALVES RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 44 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ANDREIA GONÇALVES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FELIPE DE OLIVEIRA MAGALHÃES e MARA TORRES BARBOSA DE SOUZA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. administrati vo, RG n.º 421506611 - SSP/SP, CPF n.º 
44860945816, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de janeiro de 
mil novecentos e noventa e seis (24/01/1996), residente na RUA Caminho São Leopoldo, 71, Morro do 
Índio, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de EWERTON DOS SANTOS MAGALHÃES, de nacionalidade bra-
sileira, caminhoneiro, com 48 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de RITA DE CASSIA JESUS 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 507521031 - SSP/SP, CPF n.º 
48042401876, com 16 anos de idade, natural de CAMPO LIMPO PAULISTA - SP (Campo Limpo Paulista-SP  
Livro nº 36, fl s. nº 243, Termo nº 19391), nascida no dia vinte e seis de outubro de dois mil (26/10/2000), 
residente na RUA Caminho São Leopoldo, 71, Morro do Índio, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
JUVENAL LIMA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, lubrifi cador, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JOELMA TORRES BARBOSA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, op. de caixa, 
com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS e CRISTIANE SOUZA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, vidraceiro, RG n.º 25111869 - SSP/SP, CPF n.º 24922392840, 
com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 48, fl s. nº 144, Termo nº 37416), 
nascido no dia dois de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (02/08/1975), residente na Rua Rio 
de Janeiro, 448, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSAFÁ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 80 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUDITH PEREIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, assistente administrati va, RG n.º 294085828 - SSP/SP, CPF n.º 
28729491860, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de outubro de 
mil novecentos e setenta e cinco (19/10/1975), residente na Rua Bernardino de Pinho Gomes, 455, Jar-
dim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ DIAS DA SILVA, falecido há 10 anos e de MARIA DE SOUZA 
SILVA, falecida há 2 anos. Divorciada de Gino Paulo da Silva, conforme sentença datada de 13/07/2010, 
proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara desta Comarca, nos autos de nº de ordem 1149/2009, pro-
cesso nº157.01.2009.008218-3/000000.000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: LUIS PORTILLO REQUEJO e ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade Espanhola, solteiro, advogado, DNI n.º 22738120K - AQT110652, CPF n.º 23909532802, 
com 47 anos de idade, natural de Valladolid, Espanha - EX, nascido no dia vinte de julho de mil no-
vecentos e sessenta e nove (20/07/1969), residente na Rua das Rosas, 325, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lho de LUIS, falecido há 14 anos e de CARMELA, de nacionalidade Espanhola, do lar, com 78 anos 
de idade, residente em Espanha - EX . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
aposentada, RG n.º 23035256X - SSP/SP, CPF n.º 24755544874, com 44 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP, nascida no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e setenta e dois (27/04/1972), 
residente na Rua das Rosas, 325, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de PALMIRA MARQUES, falecida há 20 
anos. Divorciada de: Wiliam Barbosa de Lima, através de Escritura Publica lavrada no 3º Tabelionato de 
Santos-SP, aos 10/04/2015, Livro 810, fl s.148. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FÁBIO VIEIRA DA SILVA e IZAURA DE OLIVEIRA GOMES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mantenedor, RG n.º 47873263 - SSP/SP, CPF n.º 40720184819, com 
25 anos de idade, natural de PARIQUERA-AÇU - SP (Miracatu-SP (Distrito de Pedro Pedro Barros)  Livro 
nº 11, fl s. nº 112, Termo nº 1385), nascido no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa e 
um (26/04/1991), residente na Rua Vereador Benedito Lima Gonçalves, 176, Jd.São Francisco, fi lho de 
PAULO LOURENÇO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente 
em MIRACATU - SP e de FÁTIMA APARECIDA VIEIRA DA SILVA, falecida há 2 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 495740809 - SSP/SP, CPF n.º 43256451870, com 
22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 287, fl s. nº 172, Termo nº 
105768), nascida no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e quatro (24/03/1994), 
residente na Rua Benedito Moreira César, Ap.168, Bloco 42, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lha de WLADE-
MIR APARECIDO GOMES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 50 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: MARCOS DA SILVA FERREIRA e FABIANA REGINA JORDÃO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 25194856 - SSP/SP, CPF 
n.º 16243180883, com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de no-
vembro de mil novecentos e setenta e três (11/11/1973), residente na Rua Brigadeiro José 
Vicente Faria de Lima, 429, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL VICENTE FERREIRA, fa-
lecido há 04 anos e de ELISABETE DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 344483241 - SSP/SP, CPF n.º 21363769855, com 36 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oi-
tenta (29/07/1980), residente na Rua Brigadeiro José Vicente Faria de Lima, 429, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de VIRGOLINO JORDÃO, falecido há 15 anos e de NATALINA DA SILVA JOR-
DÃO, falecido há 31 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ALEX SANDRO BARROS OLIVEIRA e RAYLA DE JESUS SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 34155084X - SSP/SP, CPF n.º 22859316892, com 
31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 111, fl s. nº 156, Termo nº 26431), 
nascido no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (26/10/1985), residente na 
Rua Vicente Latrova, bl.20, apto.51, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GESSILA-
NE DE FATIMA BARROS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, teleoperadora, RG n.º 
50225547X - SSP/SP, CPF n.º 45334231838, com 19 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 182, fl s. nº 291, Termo nº 54823), nascida no dia dezessete de abril de mil novecentos e no-
venta e sete (17/04/1997), residente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 44, bl.02  apto.32, Bolsão 7, 
Cubatão - SP, fi lha de ROSALINA DE JESUS SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JANILDO PAULO BARBOSA e ANA MAURIDES DE JESUS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 226814609 - SSP/SP, CPF n.º 10824361865, com 46 
anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE (Surubim-PE  Livro nº 41, fl s. nº 240, Termo nº 26896), nasci-
do no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e setenta (26/08/1970), residente na RUA 1ºde Maio, 
111, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de PAULO ANTÔNIO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARGARIDA MARIA BARBOSA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, tec. administrati va, RG n.º 473081696 - SSP/SP, CPF n.º 37805973814, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa 
(15/10/1990), residente na RUA Alaíde Soares Souza Chaves, 45, Bloco M1, Ap.21, Bolsão 7, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ ERIBALDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANA MARIA DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aux. de limpe-
za, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ GERALDO ALVES OLIVEIRA e PATRICIA BARBOSA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, ajudante, RG n.º 28013454X - SSP/SP, CPF n.º 24913255860, com 41 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dezenove de março de mil novecentos e setenta e cinco 
(19/03/1975), residente na Rua Rio de Janeiro, 745, casa 02, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de GERALDO 
BEZERRA ALVES, falecido há 08 anos e de MARIA DAS DORES OLIVEIRA ALVES, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de: Availda Josefa dos San-
tos, conforme sentença datada de 26/11/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº0001735-97.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, manicure, RG n.º 277372707 - SSP/SP, CPF n.º 27735587821, com 41 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de junho de mil novecentos e setenta e cinco (01/06/1975), 
residente na Rua Rio de Janeiro, 745, casa 02, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ BARBOSA, falecido 
há 39 anos e de DEJANIRA PATRICIA DOS SANTOS, falecida há 03 anos. Divorciada de: Luciano Correia da 
Silva, conforme sentença datada de 15/04/2013, prroferida pela Juiza de Direito da 3ª Vara Judicial da 
Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº807/2012. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GENIVALDO SEVERINO DE LIMA e EDIENE DOS SANTOS FERREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 574483482 - SSP/SP, CPF n.º 81672250463, 
com 45 anos de idade, natural de PORTO CALVO - AL (Campestre-AL  Livro nº 03, fl s. nº 208, Termo 
nº 2281), nascido no dia dez de agosto de mil novecentos e setenta e um (10/08/1971), residente na 
RUA Bernardino de Pinho Gomes, 543, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de MARIA JOSÉ DE LIMA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em XEXÉU - PE . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 0484452620135 - SSP/MA, CPF n.º 
61348052384, com 21 anos de idade, natural de PENALVA - MA (Penalva-MA  Livro nº 53, fl s. nº 216, 
Termo nº 77655), nascida no dia três de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (03/10/1995), 
residente na RUA Bernardino de Pinho Gomes, 543, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de DOMINGOS 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 60 anos de idade, residente em PENALVA - MA e 
de ANTONIA SILVA DOS SANTOS, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MISAEL ROSARIO SANTOS e KELY DOS SANTOS SOARES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 44166976 - SSP/SP, CPF n.º 
23016091895, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e oito (01/02/1988), residente na RUA São Francisco de Assis, 49, Vila 
São José, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL DO ROSARIO SANTOS, de nacionalidade brasileira, mecâni-
co de manutenção, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SONIA HILARIA DO ROSA-
RIO SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 428101045 - SSP/SP, CPF 
n.º 43279515874, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de outubro 
de mil novecentos e noventa e quatro (30/10/1994), residente na RUA Agosti nho Lourenço, 16, Jar-
dim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de VICENTE FARIAS SOARES, falecido há 1 ano e de MARIA DA 
PAZ DOS SANTOS SOARES, falecida há 6 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ADRIANO DA SILVA SOARES e ADRIELLY CAROLINA NEVES. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 424565055 - SSP/SP, CPF n.º 
37870287814, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de junho 
de mil novecentos e oitenta e seis (26/06/1986), residente na RUA Antonio Bastos, 161, Parque Fer-
nando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de GELSON AREDA SOARES, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, 
com 53 anos de idade, residente em BLUMENAU - SC e de QUITERIA GONÇALVES DA SILVA SOARES, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em BARUERI - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 362558607 - SSP/SP, CPF n.º 
33720522857, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de abril de mil 
novecentos e noventa e dois (16/04/1992), residente na RUA Antonio Bastos, 161, Parque Fernando 
Jorge, Cubatão - SP, fi lha de CONCEIÇÃO DE FATIMA NEVES, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: PAULO DA CRUZ MACHADO e KELLY CRISTINA DE SOUSA PONTES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de informáti ca, RG n.º 1010241508 - SSP/BA, 
CPF n.º 01857022521, com 32 anos de idade, natural de BARREIRAS - BA, nascido no dia onze de abril 
de mil novecentos e oitenta e quatro (11/04/1984), residente na Rua Vereador Gigino Aldo Trombi-
no, 239, apt.32, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO FERREIRA MACHADO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 79 anos de idade, residente em BARREIRAS - BA e de ARMINDA MARIA 
DA CRUZ MACHADO, falecida há 06 anosDivorciado de ELIZETE OLIVEIRA DOS REIS, conforme escritu-
ra pública lavrada no Cartório de Notas do 1º Ofí cio de Barreiras-BA, datada de 17/04/2013, liv.218, 
fl s. 80.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, RG n.º 1531526640 - 
SSP/BA, CPF n.º 05083414503, com 26 anos de idade, natural de BARREIRAS - BA (BARREIRAS  Livro 
nº 29, fl s. nº 157, Termo nº 32203), nascida no dia dezenove de outubro de mil novecentos e noven-
ta (19/10/1990), residente na Rua Vereador Gigino Aldo Trombino, 239, apt.32, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PONTES, de nacionalidade brasileira, britador, 
com 47 anos de idade, residente em BARREIRAS - BA e de MARIA CELIA DE SOUSA, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 41 anos de idade. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: ANDERSON DA SILVA SANTOS e RAYANE GLEICIANE DE OLIVEIRA FRANÇA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 387673465 - SSP/SP, CPF 
n.º 23272701893, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 142, fl s. nº 279, 
Termo nº 38891), nascido no dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (03/12/1989), 
residente na Rua Caminho Monte Serrat, 113, R, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de ROMES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, manobrista, com 55 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de 
VERA LUCIA LUCAS SANTOS, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 64 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 521986564 - SSP/
SP, CPF n.º 44345183804, com 20 anos de idade, natural de PALMARES - PE (Cubatão-SP  Livro nº 182, 
fl s. nº 357, Termo nº 54889), nascida no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (24/11/1995), residente na Rua Caminho Monte Serrat, 113, R, Vila dos Pescadores, Cubatão - 
SP, fi lha de ROMERO FRANÇA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 40 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 
40 anos de idade, residente em CAMPINAS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MARCELO SANTOS DA SILVA e MARILIA SANTOS VIEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 43792767 - SSP/SP, CPF n.º 23076212885, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 124, fl s. nº 106, Termo nº 31551), nascido no 
dia dois de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (02/10/1987), residente na Rua 25 de Dezem-
bro, 696, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ PEDRO TELES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
montador de andaimes, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CICERA RO-
DRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, garçonete, RG n.º 442650851 - 
SSP/SP, CPF n.º 37859629836, com 28 anos de idade, natural de ITABUNA - BA (Itapitanga  Livro nº 
21, fl s. nº 103, Termo nº 14019), nascida no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(06/12/1987), residente na Rua Caminho Zé do Rio, 31, Ilha Bela, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
UILSON MARTINS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente 
em ITAPITANGA - BA e de PERCILIA SANTOS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 59 
anos de idade, residente em ITAPITANGA - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LEANDRO BRUNO DOS SANTOS e ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 355763886 - SSP/SP, CPF n.º 39670095808, 
com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e sete de janeiro de mil nove-
centos e noventa (27/01/1990), residente na RUA João Francisco de Oliveira, 46, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, fi lho de IVANILDO BARBOZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA EUNICE DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, cozinheira, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 460040157 - SSP/SP, CPF n.º 38419683841, com 27 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e 
oitenta e oito (31/10/1988), residente na RUA Cubatão, 127, Casa 2, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi -
lha de ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MIRIAN FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDSON ROBERTO BARBOSA DA SILVA e CARLA ADELAIDE CABRAL RODRIGUES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, maquinista, RG n.º 43005718 - SSP/SP, CPF n.º 
31585832839, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de maio de mil nove-
centos e oitenta e três (04/05/1983), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 80, apto.43E, Vila Natal, Cuba-
tão - SP, fi lho de ERADIO JOSE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP e de BERNADETE LOURDES BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, auxiliar de serviços gerais, com 54 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 44409051 - SSP/SP, CPF n.º 31484790847, com 
34 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 68, fl s. nº 249, Termo nº 42299), 
nascida no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (16/09/1982), residente na Rua 
Julio Amaro Ribeiro, 80, apto.43E, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de MARCOS AURELIO RODRIGUES, fale-
cido há 05 anos e de MARY APARECIDA CABRAL NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 60 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: VALDIR CAETANO DOS SANTOS e MICHEL-
LÍ MARIA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
eletricista, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze 
de setembro de mil novecentos e oitenta e três (15/09/1983), residente na Rua 
Santo Antonio de Pádua, 264, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL CAE-
TANO DOS SANTOS e de TELMA MARIA DOS SANTOS . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, balconista, com 29 anos de idade, natural de CA-
TENDE - PE, nascida no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(10/09/1987), residente na Rua Gomes Leal, 230, Parque Pirati ninga, ITAQUAQUE-
CETUBA - SP, fi lha de MARCOS ANTONIO DE LIMA e de MARIA JOSÉ DA CONCEI-
ÇÃO. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: VANDERSON RODRIGO ROSA DOMINGUES e 
ELINE ALVES FRANCISCO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
almoxarife - SSP/SP, com 33 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido 
no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (24/01/1983), 
residente na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, 666, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de 
VALDIR DOMINGUES e de OSMARINA ROSA DOMINGUES . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de escritório - SSP/SP, com 29 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dois de julho de mil novecentos e 
oitenta e sete (02/07/1987), residente na Rua Flamínio Levy, 135, apt.15, Saboó, 
SANTOS - SP, fi lha de CARLOS ALBERTO FRANCISCO e de SELMA ALVES FRANCIS-
CO. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDIVALDO JOVENCIO DOS SANTOS e ZELIA FRANÇA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 13879117 - SSP/SP, CPF n.º 02534503812, com 60 
anos de idade, natural de JEREMOABO - BA (Jeremoabo - BA  Livro nº 15, fl s. nº 73, Termo nº 7762), nas-
cido no dia cinco de julho de mil novecentos e cinquenta e seis (05/07/1956), residente na Av.Dr. Fernan-
do Costa, 477, Ap.14, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO JOVENCIO DOS SANTOS, falecido há 2 
anos e de JOSEFA ARMERINDA DE JESUS SANTOS, falecida há 5 anos . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 306637194 - SSP/SP, CPF n.º 40362230544, com 56 anos de idade, 
natural de JEREMOABO - BA (Jeremoabo - BA  Livro nº 5, fl s. nº 90, Termo nº 4983), nascida no dia seis 
de dezembro de mil novecentos e cinquenta e nove (06/12/1959), residente na Av.Dr. Fernando Costa, 
477, Ap.14, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lha de ALFREDO ROSENDO DOS SANTOS, falecido há 8 anos e de 
EMILIANA FRANÇA DOS SANTOS, falecida há 4 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DIONE MARQUES DO AMARAL PINHEIRO e EDINALVA RODRIGUES DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, administrador, RG n.º 29708882 - SSP/SP, CPF n.º 
02414272740, com 45 anos de idade, natural de SÃO LUÍS - MA (São Luís-MA  Livro nº 123, fl s. nº 286, 
Termo nº 58153), nascido no dia primeiro de julho de mil novecentos e setenta e um (01/07/1971), 
residente na RUA Oswaldo Cruz, 149, casa 1, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ RAIMUN-
DO DOS SANTOS PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, engenheiro de obras, com 65 anos de idade, 
residente em SÃO LUÍS - MA e de MARIA DO CARMO DO AMARAL PINHEIRO, falecida há 6 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 357715792 - SSP/
SP, CPF n.º 31722979852, com 34 anos de idade, natural de SANTA CRUZ - RN (Santa Cruz-RN  Livro nº 
84, fl s. nº 291, Termo nº 11089), nascida no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (14/09/1982), residente na RUA Oswaldo Cruz, 149, casa 1, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lha 
de JOÃO RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 65 anos de idade, residente 
em SANTA CRUZ - RN e de LUZIA CARDOSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 65 
anos de idade, residente em SANTA CRUZ - RN. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDISON JOSÉ DE AGUIAR e ELAINE CRISTINA PIERRI. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, médico, RG n.º 211647317 - SSP/SP, CPF n.º 41395158720, com 59 anos 
de idade, natural de NITERÓI - RJ (São Gonçalo-RJ  Livro nº 02, fl s. nº 82, Termo nº 1522), nascido 
no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e cinquenta e sete (23/01/1957), residente na Praça 
Olimpio Lima, 20, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de NERO JOSÉ DE AGUIAR, falecido há 04 meses 
e de ROSA TEIXEIRA DOS SANTOS, falecida há 04 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, enfermeira, RG n.º 357341247 - SSP/SP, CPF n.º 30984886893, com 32 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 100, fl s. nº 138, Termo nº 22036), nascida no dia vinte e 
dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (22/02/1984), residente na Praça Olimpio Lima, 
20, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ PIERRI, de nacionalidade brasileira, motorista, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOAQUIM RAMOS DA FONSECA e JACIANE DOS SANTOS GONÇALVES. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 26215147 - SSP/SP, CPF n.º 02979191809, 
com 54 anos de idade, natural de PRIMAVERA - PA (São João de Pirabas-PA  Livro nº 22, fl s. nº 35, Termo 
nº 4367), nascido no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e sessenta e um (27/11/1961), 
residente na Rua Francisco da Costa, 230, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de DEUZARINA RAMOS DA 
FONSECA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em BELÉM - PA . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 250052635 - SSP/SP, CPF 
n.º 33491158885, com 43 anos de idade, natural de BRASÍLIA - DF (Brasília-DF  Livro nº 55, fl s. nº 4, 
Termo nº 59705), nascida no dia quatorze de setembro de mil novecentos e setenta e três (14/09/1973), 
residente na Rua Francisco da Costa, 230, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO JORGE GON-
ÇALVES, falecido há 1 ano e de JACIRENE DOS SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 
58 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: VALDECI JOSÉ BRAZ e MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 551871386 - SSP/SP, CPF n.º 72520418400, com 
64 anos de idade, natural de JACUÍPE - AL (Porto Calvo-AL  Livro nº 40, fl s. nº 63-v, Termo nº 31858), 
nascido no dia seis de maio de mil novecentos e cinquenta e dois (06/05/1952), residente na RUA Roney 
Gochi, Bloco 33, Casa 2-I, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ALFREDO BRAZ, falecido há 60 anos e de 
JOSEFA ANTONIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 05 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, aux. de cozinha, RG n.º 568055494 - SSP/SP, CPF n.º 45968004487, com 50 anos de idade, 
natural de PORTO DE PEDRAS - AL (Matriz de Camaragibe-AL  Livro nº 22, fl s. nº 279-v, Termo nº 11637), 
nascida no dia três de setembro de mil novecentos e sessenta e seis (03/09/1966), residente na RUA 
Roney Gochi, Bloco 33, Casa 2-I, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO ROSENO DOS SANTOS, falecido há 
17 anos e de ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 86 anos de 
idade, residente em MATRIZ DE CAMARAGIBE - AL. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EDILTON SOUZA BARBOSA e VALDA LARANJEIRA DE SOUZA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, borracheiro alinhador, RG n.º 44660776 - SSP/SP, CPF n.º 
38514846817, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de abril de mil no-
vecentos e oitenta e oito (12/04/1988), residente na RUA Caminho Santa Rita de Cássia, 1576, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lho de EDSON SOUZA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de TEREZINHA DA SILVA GAMBA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 27161142X - SSP/SP, CPF n.º 24796538895, 
com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de julho de mil novecen-
tos e setenta e quatro (23/07/1974), residente na RUA Caminho Santa Rita de Cássia, 1576, Vila Es-
perança, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO GOMES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GERALDA LARANJEIRA GOMES, falecida há 
20 anos. Divorciada de Antonio Senadia de Lima, conforme sentença datada de 11/09/2012, profe-
ria pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Judicial desta Comarca, nos atutos de N°917/2012, proces-
so n°157.01.2012.006788-5/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA e JÉSSICA DOS SANTOS SILVÉRIO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico de manutenção, RG n.º 27660826 - SSP/SP, CPF n.º 
28892168886, com 36 anos de idade, natural de CUSTÓDIA - PE, nascido no dia seis de maio de mil 
novecentos e oitenta (06/05/1980), residente na Avenida Nove de Abril, 1713, Centro, Cubatão - SP, 
fi lho de ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, falecido há 2 anos e de MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de 
Daiane dos Santos Silva, conforme sentença datada de 30/06/2011, proferida pelo Juiz de Direito da 
2ªVara desta Comarca, nos autos de ordem nº615/2011, pocresso nº157.01.2011.004553-2/000000-
000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 471824069 - SSP/SP, CPF 
n.º 41345423837, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 145, fl s. nº 104, 
Termo nº 39910), nascida no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (15/02/1991), 
residente na Avenida Nove de Abril, 1713, Centro, Cubatão - SP, fi lha de MARCO ANTONIO SILVÉRIO, 
falecido há 1 ano e meio e de SANDRA GOIS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MATHEUS DE LIMA DA SILVA e RUTINEA RODRIGUES DE SOUZA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 527089527 - SSP/SP, CPF n.º 
47457962859, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 185, fl s. nº 07, Termo 
nº 55733), nascido no dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e sete (19/10/1997), 
residente na Rua João  Veiga, 481, bl.03 apt.45, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de ADILSON AL-
VES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 54 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ADRIANA SENADIA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, balconista, com 38 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, alimen-
tadora, RG n.º 349614143 - SSP/SP, CPF n.º 31164736841, com 36 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão  Livro nº 69, fl s. nº 137, Termo nº 9697), nascida no dia três de dezembro de mil 
novecentos e setenta e nove (03/12/1979), residente na Rua João  Veiga, 481, bl.03 apt.45, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de OSVALDO ROCHA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, caldeirei-
ro, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GILDETE RODRIGUES AGUIAR, do lar, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: AILTON DE MIRANDA e MARIA DA GUIA SILVA RIBEIRO. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 28881291 - SSP/SP, CPF n.º 31147359830, com 35 anos de idade, 
natural de SÃO PAULO - SP (Indianópolis-SP  Livro nº 88, fl s. nº 293, Termo nº 48946), nascido no dia qua-
tro de agosto de mil novecentos e oitenta e um (04/08/1981), residente na Rua Marechal Carmona, 131, 
Fundos, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de ADÃO CARLOS DE MIRANDA, falecido há 01 ano e 
de FRANCISCA SILVÉRIA DE MIRANDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residen-
te em INHAPIM - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG 
n.º 534980053 - SSP/SP, CPF n.º 15311944862, com 44 anos de idade, natural de PATOS - PB (Quixaba-PB  
Livro nº 2, fl s. nº 41, Termo nº 1364), nascida no dia oito de novembro de mil novecentos e setenta e um 
(08/11/1971), residente na Rua Marechal Carmona, 131, Fundos, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, 
fi lha de DAVINO RIBEIRO LEITE, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 72 anos de idade, residente em 
JOÃO PESSOA - PB e de MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 
com 65 anos de idade, residente em JOÃO PESSOA - PB. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: RICARDO FEITOSA DE SOUZA e MAYARA CAROLINE DE SALES DOS 
SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, com 30 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia trinta e um de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (31/12/1985), residente na RUA Mario de Andrade, 969, Vila Assunção, 
PRAIA GRANDE - SP, fi lho de MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE SOUZA e de BENTA AUXILIA-
DORA ALVES FEITOSA DE SOUZA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, estudante, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco (23/10/1995), residente na AVENIDA Nações 
Unidas, 200, apt.14-A, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de VALDIR CARDOSO DOS SANTOS e de 
GIRLEIDE MARIA DE SALES. 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, 04 de novembro 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: OLIVIO MACHADO ROSA e MARISA APARECIDA ALVARENGA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, marteleteiro, RG n.º 398982909 - SSP/SP, CPF n.º 
62251210997, com 48 anos de idade, natural de NOVA TEBAS - PR, nascido no dia vinte e quatro de 
novembro de mil novecentos e sessenta e sete (24/11/1967), residente na AVENIDA Principal, 881, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lho de SALVADOR ROSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 
anos de idade, residente em MANOEL RIBAS - PR e de FRANCISCA MACHADO ROSA, falecida há 3 anos-
Viúvo de Ivete de Alvarenga Rosa, falecida aos 20/03/2016, no livro C-74, folhas 073, sob o N°42916, 
no Cartório do Guarujá-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, promotora 
de vendas, RG n.º 273196509 - SSP/SP, CPF n.º 31035007851, com 39 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia dezoito de abril de mil novecentos e setenta e sete (18/04/1977), residente na 
AVENIDA Principal, 881, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MENDES DOS SANTOS, falecido há 
20 anos e de YVONE APARECIDA ALVARENGA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 
anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP. Divorciada de Cris� ano da Conceição Peres, conforme 
sentença datada de 19/05/2006, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Itaquaquecetuba-SP, nos autos de N°940/2006. 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, 04 de novembro 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: JAIANDERSON DA SILVA GOMES e KARLLA SAYLLA SOUZA DE MORAIS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 579172314 - SSP/SP, CPF n.º 10457618426, 
com 22 anos de idade, natural de CUSTÓDIA - PE (Maceió-AL  Livro nº 29, fl s. nº 139, Termo nº 23899), 
nascido no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e quatro (21/03/1994), residente 
na Avenida Henry Borden, 580, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lho de JURANDI GOMES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, ajudante, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLÁUDIA 
MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em VÁRZEA PAU-
LISTA - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, açougueira, RG n.º 579172600 
- SSP/SP, CPF n.º 08520697402, com 22 anos de idade, natural de CUSTÓDIA - PE (Custódia-PE  Livro nº 
20, fl s. nº 82, Termo nº 22814), nascida no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(10/10/1994), residente na Avenida Henry Borden, 580, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lha de RIVALDO 
RODRIGUES DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 47 anos de idade, residente em 
CUSTÓDIA - PE e de MARIA JOSELUCE SOUZA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, professora, com 
46 anos de idade, residente em CUSTÓDIA - PE. 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, 04 de novembro 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: LEANDRO BARBOZA DE LIRA e ALDENORA DE MORAIS BARBOSA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 9145395 - SSP/PE, CPF n.º 10927415429, 
com 23 anos de idade, natural de ÁGUAS BELAS - PE (Águas Belas-PE  Livro nº 90, fl s. nº 114, Termo 
nº 49001), nascido no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e noventa e três (26/08/1993), 
residente na Avenida Principal, Caminho da Dina, 1029, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de EXPE-
DITO BARBOZA DE LIRA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 67 anos de idade, residente em 
ÁGUAS BELAS - PE e de MARIA DE LOURDES BARBOZA DE LIRA, de nacionalidade brasileira, agricul-
tora, com 57 anos de idade, residente em ÁGUAS BELAS - PE . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 2069572463 - SSP/BA, CPF n.º 86011283519, com 21 anos de 
idade, natural de SERRA DO RAMALHO - BA (Bom Jesus da Lapa-BA  Livro nº 47, fl s. nº 138, Termo 
nº 54921), nascida no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (18/08/1995), re-
sidente na Avenida Principal, Caminho da Dina, 1029, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MARIA 
APARECIDA DE MORAIS BARBOSA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 42 anos de ida-
de, residente em BOM JESUS DA LAPA - BA. 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, 05 de novembro 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: ANDRÉ LUIS SANTOS DE MELLO e CRISTIANE DE LIMA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade 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 (28/01/1976), residente na RUA Josafá Balbino dos Santos, 206, Bloco D2, Jardim Real, Cubatão - SP, 
fi lho de SIVALDA SANTOS DE MELLO, falecida há 1 ano e meioDivorciado de Cris� ane de Lima Silva, con-
forme sentença datada aos 08/10/2015, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-
-SP, nos autos de nº593/12, processo nº0004154-61.2012.8.26.0157. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 441674525 - SSP/SP, CPF n.º 31018887865, com 34 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, 206, Bloco D2, Jardim Real, Cubatão - SP, fi -
lha de JOÃO JERONIMO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, porteiro, com 62 anos de idade, residente 
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, conforme sentença 
datada aos 08/10/2015, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº593/12, processo 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, 07 de novembro 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: RENAN KAYO PEREIRA DAMAZIO e MARCELA URBANO SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar técnico, RG n.º 36008009 - SSP/SP, CPF n.º 41022753800, com 
25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito), nascido no dia três de março de mil 
novecentos e noventa e um (03/03/1991), residente na Rua Sete de Setembro, 603, Vila Nova, Cubatão - 
SP, fi lho de RENATO CARLOS DAMAZIO, de nacionalidade brasileira, aposentado, residente em JACAREÍ - 
SP e de CLEIDE NADJA PEREIRA DAMAZIO, de nacionalidade brasileira, secretária, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atriz, RG n.º 5661470 - SSP/SC, CPF n.º 
33356957805, com 32 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)), nascida no dia doze 
de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (12/09/1984), residente na Rua Saldanha da Gama, 
103, apt.102, Itararé, SÃO VICENTE - SP, fi lha de SIDNEI SILVA, de nacionalidade brasileira, engenheiro apo-
sentado, residente em SÃO VICENTE - SP e de SONIA MARIA URBANO SILVA, de nacionalidade brasileira, 
professora aposentada, residente em SÃO VICENTE - 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, 07 de novembro 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: MARCELO DE OLIVEIRA e ANA PATRICIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 22682392 - SSP/SP, CPF n.º 12146966866, com 42 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (São Vicente-SP  Livro nº 81, fl s. nº 136, Termo nº 68273), nascido 
no dia onze de março de mil novecentos e setenta e quatro (11/03/1974), residente na Avenida Brasil, 
4429, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MECENAS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
do, com 74 anos de idade, residente em PINHÃO - SE e de JOSEFINA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, teleatendente, RG n.º 545080332 - SSP/SP, CPF n.º 
23000603883, com 37 anos de idade, natural de CARIRA - SE (Carira-SE  Livro nº 08, fl s. nº 105, Termo 
nº 6811), nascida no dia quinze de abril de mil novecentos e setenta e nove (15/04/1979), residente 
na Avenida Brasil, 4429, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de EMELIANO BISPO DOS SANTOS, faleci-
do há 19 anos e de JOSEFA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
86 anos de idade, residente em PINHÃO - SE. 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, 07 de novembro 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: ALEXSANDRO DOS SANTOS PEIXOTO e VANESSA KAREN MACHADO COSTA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, instrutor de auto escola, RG n.º 28865874 - SSP/
SP, CPF n.º 26590483809, com 39 anos de idade, natural de ITABERABA - BA (Itaberaba-BA  Livro nº 
70, fl s. nº 112, Termo nº 8697), nascido no dia trinta de setembro de mil novecentos e setenta e sete 
(30/9/1977), residente na Rua Arthur Bernardes, 159, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de VILA-
RINO PEIXOTO, de nacionalidade brasileira, corretor de imóveis, com 61 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA NADIR DOS SANTOS PEIXOTO, de nacionalidade brasileira, costureira, com 59 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administra� va, RG n.º 40966988 - SSP/SP, CPF n.º 29174994867, com 36 anos de idade, natural 
de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 33º Subdistrito - Alto da Moóca  Livro nº 18, fl s. nº 228vº, Termo nº 
14149), nascida no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta (22/2/1980), residente 
na Rua Arthur Bernardes, 159, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO MACHADO COS-
TA, de nacionalidade brasileira, engenheiro agrônomo, com 85 anos de idade, residente em IPATIN-
GA - MG e de MARIA JOVELINA FERREIRA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, 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 afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de novembro 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: SIDNEI SOUZA DA PAIXÃO e DEBORA SIQUEIRA DE SÁ SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de máquinas, RG n.º 266363659 - SSP/SP, CPF n.º 26973091873, com 38 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de novembro de mil novecentos e setenta e sete (08/11/1977), 
residente na Rua das Acácias, 455, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de VENANCIO SOUZA DA PAIXÃO, de nacionalida-
de brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCILIA FERNANDES DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de IVONETI 
APARECIDA SOARES, conforme sentença de 18/02/2014, proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca 
de Cubatão-SP, nos autos de nº 0001685-71.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, recepcionista, RG n.º 30180686X - SSP/SP, CPF n.º 27459257842, com 38 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de maio de mil novecentos e setenta e oito (17/05/1978), residente na 
Rua Antonio José da Silva, 20, bl G apt.43, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IVONE SIQUEIRA DE SÁ SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de RICARDO 
FRANCISCO DE BARROS, conforme sentença de 23/01/2014, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Co-
marca de Cubatão-SP,nos autos de nº 0001352-90.2012.8.26.0157. 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, 07 de novembro 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: LUDOVINO DE ALMEIDA JUNIOR e SOLANGE GOMES HONÓRIO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de manutenção, RG n.º 13639129 - SSP/SP, 
CPF n.º 03393449893, com 55 anos de idade, natural de SANTO ANDRÉ - SP, nascido no dia vinte e 
três de janeiro de mil novecentos e sessenta e um (23/01/1961), residente na RUA Paraíba, 710, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lho de LUDOVINO DE ALMEIDA, falecido há 13 anos e de LAIDE ANDREOLI AL-
MEIDA, falecida há 2 anosDivorciado de Maria de Lourdes Gomes Florêncio, conforme sentença da-
tada de 03/10/2013, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Suzano-SP, 
nos autos de N°1004053-81.2013.8.26.0606.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira - SSP/
SP, com 43 anos de idade, natural de PERPÉTUO SOCORRO - MG, nascida no dia cinco de novembro 
de mil novecentos e setenta e três (05/11/1973), fi lha de IDEORGES JOSÉ HONORARIO, falecido há 19 
anos e de RITA GOMES HONORIO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 80 anos de idade, re-
sidente em CORONEL FABRICIANO - MG. Divorciada de Valdeci Nonato Monteiro, conforme sentença 
datada de 22/10/2013, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca desta Cidade, nos 
autos de N°0006338-24.2011.8.26.0157-837/11. 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, 05 de novembro 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: RAFAEL SILVA SANTOS e ANDREA APARECIDA LEMOS DE LIMA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de caixa, RG n.º 288655187 - SSP/SP, CPF n.º 
32017833827, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 95, fl s. nº 10, Termo 
nº 19918), nascido no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e três (05/05/1983), residente na 
Rua do Alojamento, 40, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ IVANILDO SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, operador de máquina, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NOEMIA ROSA 
SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 57 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 
309756583 - SSP/SP, CPF n.º 28626312806, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 65, fl s. nº 198, Termo nº 8166), nascida no dia sete de maio de mil novecentos e setenta e nove 
(07/05/1979), residente na Rua do Alojamento, 40, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de NIVAN RODRIGUES 
LIMA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 60 anos de idade, residente em SERRA TALHADA - PE 
e de SOLANGE LEMOS LIMA, falecida há 27 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, 07 de novembro 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: GILVANIR FIDENCIO e ROSANGELA MARIA OLIVEIRA DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, coordenador técnico, RG n.º 607770910 - SSP/SP, CPF n.º 
02533614947, com 38 anos de idade, natural de SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR (Santa Terezinha 
de Itaipu-PR  Livro nº 08, fl s. nº 062, Termo nº 7044), nascido no dia vinte e oito de agosto de mil 
novecentos e setenta e oito (28/08/1978), residente na RUA Rio de Janeiro, 1015, Ap.23, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de ADÃO FIDENCIO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de ida-
de, residente em JOINVILLE - SC e de ELZI TEREZINHA FIDENCIO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 59 anos de idade, residente em JOINVILLE - SC . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 34508732X - SSP/SP, CPF n.º 30475374886, com 34 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (29/12/1981), 
residente na RUA Rio de Janeiro, 1015, Ap.23, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ CARLOS MOREI-
RA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ROSA MARIA DE OLIVEIRA GADELHA, de nacionalidade brasileira, microempresária, 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, 07 de novembro 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: CLEITON AMERICO QUIRINO e ANA PAULA SOUZA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 43922413 - SSP/SP, CPF n.º 30695337874, 
com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 98, fl s. nº 341, Termo nº 21443), 
nascido no dia dois de julho de mil novecentos e oitenta e três (02/07/1983), residente na Rua Brasílio 
Mar� ns Fontes, 63, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO AMERICO QUIRINO, falecido 
há 1 ano e de MARIA AMARA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 68 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domés� ca, RG 
n.º 415535281 - SSP/SP, CPF n.º 45862760881, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 169, fl s. nº 165, Termo nº 49523), nascida no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e cinco (05/02/1995), residente na Rua Brasílio Mar� ns Fontes, 63, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
fi lha de JORGE BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 57 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de MARIA CONCEIÇÃO SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, 
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, 07 de novembro 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: ROSENILDO DE RESENDE SILVA e LUZINETE NUNES DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 580255591 - SSP/SP, CPF n.º 05896249462, 
com 34 anos de idade, natural de FLORES - PE (Flores-PE  Livro nº 61, fl s. nº 230, Termo nº 9519), 
nascido no dia nove de abril de mil novecentos e oitenta e dois (09/04/1982), residente na Aveni-
da Principal, Caminho do Pedro Antônio, 1022, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ELIAS JOSÉ DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 59 anos de idade, residente em FLORES - PE e de 
MARIA JOSÉ DE RESENDE SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 58 anos de idade, resi-
dente em FLORES - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de cai-
xa, RG n.º 569703207 - SSP/SP, CPF n.º 05774060438, com 30 anos de idade, natural de FLORES - PE 
(Lagoa Grande-PE  Livro nº 8, fl s. nº 174, Termo nº 8238), nascida no dia dezessete de agosto de mil 
novecentos e oitenta e seis (17/08/1986), residente na Avenida Principal, Caminho do Pedro Antônio, 
1022, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de SEBASTIÃO NUNES DA SILVA, falecido há 20 anos e de ES-
PEDITA MARIA DA SILVA, falecida há 17 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, 05 de novembro 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: DOUGLAS DOS SANTOS TUCKER e JANAINA PEREIRA DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 430080931 - SSP/SP, CPF n.º 
37258208801, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 235, fl s. nº 
138v, Termo nº 74637), nascido no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (10/02/1987), 
residente na RUA Beira Mar, 346, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de NORMAN DOUGLAS TUC-
KER, falecido há 2 anos e 7 meses e de MARIA LUCIA LIMA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, aj. de cozinha, RG n.º 444000598 - SSP/SP, CPF n.º 34535556865, com 31 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (08/04/1985), 
residente na RUA Beira Mar, 346, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ANTONIO DA SILVA, 
falecido há 6 anos e de NEIDE GUIMARÃES PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresenta-
ram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANTONIO MARCOS FER-
REIRA DA SILVA e ERICA MARQUES. Sendo a pre-
tendente, fi lha de ROGELINA MARQUES. Se al-
guem 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, 28 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DA PRÓXIMA 
DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO 

HABITACIONAL MÁRIO COVAS 

Eu, Aldemario Oliveira dos Santos Filho, no uso das minhas atribuições 
como administrador provisório, convoco os moradores e associados da 
Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Mário Covas para que 
no período de 13/11 a par� r das 10:00 hs no CAC 40 para inscrições da 
chapa que irão disputar as eleições para a escolha da nova diretoria. 
As eleições serão realizadas no dia 20/11 a par� r das 8:30 hs e será 
encerrada as 17:30

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

Vendo duplex no Embaré c/190m ú� l sendo 
4 quartos, 2 com suíte, terraço, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviços, churrasqueira. Vende-se 
ou troca-se por imóvel de menor valor em Cubatão. 
Tratar com Biara - 98814-8180/99142-2445

Duplex no Embaré

AIR LIQUIDE BRASIL 
LTDA. torna público que 
recebeu da CETESB 
a Licença Prévia e de 
Instalação N° 25000267 
para Comércio atacadista 
de outros produtos químicos 
e petroquímicos, sito a 
Rua Dona Rosa de Jesus 
Peralta, nº 157, Sito São 
Luiz, Cubatão.

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresen-
taram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: WENDEL MESSIAS DA 
SILVA e MARISA CERQUEIRA DE SOUZA. Sen-
do a pretendente, divorciada. Se alguem sou-
ber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de outubro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Edital de citação - Prazo de 30 dias expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, processo nº 1006921-33-2014,8,26,0562

O (A) Doutor (a) Rogério Márcio Teixeira, MM, Juiz (a) de Direito da 12³ Vara Civil, do 
Forum de Santos, da Comarca de Santos, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) interessados ausentes, incertos, desconhecidos, bem como seus 
cônjugues e/ou sucessores, que SEBASTIANA MALTA FRANÇA ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO do imóvel situado à A. Dino Beuno, n° 38, apto 31, Ponta 
da Praia, Edifício Aroeira, Santos, contendo um dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, corredor, hall interno e terraço de serviço com tanque, confrontando na 
frente com o hall do prédio, por onde tem sua entrada e escadaria, de um lado 
com o apartamento número 32, do outro com o espaçodo recuo lateral direito e 
nos fundos com o espaço do recuo frontal, medindo 46,30 metros quadrados de 
área construida com matrícula n° 26.919 registrado no 2° Cartório de Registro de 
Imóveis de Santos, alegando posse mansa e pacífi ca no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supermencionados para, no 
prazo de 15 (quinze)dias, a fl uir após o prazo de 30 dias, considerando o feito, 
sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor. Sendo o presente edital, por extrato afi xado e publicado na forma da lei. 

Santos, 14 de maio de 2014
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Buscando a excelência de 
seus serviços e programas, 
a Unipar Carbocloro foi 
agraciada na última semana 
com dois prêmios de nível 
internacional: o ‘Be Inspire 
Awards’ e o ‘IChemE’, ambos 
entregues na Inglaterra.

No Be Inspired Awards 
2016, uma premiação 
internacional da empresa 
Bentley, a empresa levou 
um projeto desenvolvido 
pela área de Processos de 
Projetos. Trata-se de uma 
estrutura customizada 
para criação de maquetes 
3D da fábrica. Para o 
engenheiro de Projetos, 
Carlos Rodrigues, o projeto 
trouxe uma experiência 
importante para a equipe. 
“Em vez de adquirirmos 
serviços ou pacotes 
prontos no mercado, 
customizamos a ferramenta 
internamente. Foi uma 
grande oportunidade de 
aprendizado”, explica.

 Já no ‘IChemE 
Global Award’, o projeto 
premiado foi o Fábrica 
Aberta, que venceu na 
categoria Treinamento 

Unipar Carbocloro leva ‘Be Inspire’ e ‘IChemE’
PRÊMIOS INTERNACIONAIS

e Desenvolvimento. A 
premiação celebra a 
excelência, inovação e 
realizações nas indústrias 
químicas, atraindo 

Sylvia Vieira recebe o prêmio ‘IChemE’, em 
Manchester, na Inglaterra.

O engenheiro da Unipar Carbocloro Carlos Rodrigues recebe o 
prêmio ‘Be Inspired, em Londres.

interesses ao redor do 
mundo.  “Esse troféu é 
de muito orgulho para 
todos os colaboradores 
da Unipar Carbocloro e 

coincidentemente esta 
semana, dia 11 de novembro, 
o Programa completa 31 
anos, com mais de 106 mil 
visitantes. O Fábrica Aberta 

é sinônimo de transparência 
e respeito às pessoas e ao 
meio ambiente. Vamos 
continuar trabalhando para 
que mais pessoas possam 

nos conhecer e ver como se 
produz em harmonia com a 
natureza”, conta a assessora 
de comunicação da Unpar 
Carbocloro, Sylvia Vieira.
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11 anos de Ótica Sidnei
Produtos de qualidade, 

atendimento de primeira 
e um espaço cada vez mais 
aconchegante, sempre 
com o foco no bem estar 
dos clientes. Essas são as 
premissas que há 11 anos 
regem uma das óticas mais 
tradicionais da Cidade: a 
Ótica Sidnei.

Inaugurada em 
novembro de 2005 pelo 
empresário Sidnei Cordovil, 
a Ótica Sidnei passou por 
uma grande transformação 
no interior da loja, baseada 
em pesquisas e muita 
dedicação para tornar 

FAZENDO ACONTECER
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o ambiente ainda mais 
aconchegante. Além da 
dedicação no espaço físico a 
ótica é conhecida pelo ótimo 
atendimento e sorriso no 
rosto da equipe, e o resulto 
não poderia ser outro: 11 
anos de sucesso. “Queremos 
dar a eles o melhor 
atendimento possível e por 
isso reformamos toda a loja, 
para que os clientes entrem 
e sintam-se confortáveis”, 
comenta Sidnei.

Com uma clientela que 
os acompanha desde o 
início, a ótica se orgulha da 
sua jornada e quer continuar 

As funcionárias da Ótica Sidnei, Erika Silva (esq.) e Fernanda Ramos (centro), 
acompanhadas da proprietária Sandra Carvalho (dir.) 

Ótica Sidnei com espaço renovado para proporcionar todo o conforto neces-
sário para os seus clientes. Ao centro, o estande da Chilli Beans.

sendo uma referência na 
cidade. “Estamos nesse 
mesmo local há 11 anos e 
vemos famílias trazendo 
seus � lhos e netos para 
que nós cuidemos dos 
seus óculos. "É grati� cante 
ver esse retorno e faz com 
que cada esforço valha a 
pena. Recebemos clientes 
de Santos e outras cidades 
que vem aqui simplesmente 
pelo boca a boca que é feito 
na cidade”, a� rma Sandra 
Carvalho, proprietária da 
ótica.

Além do espaço e 
do atendimento de alta 

PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO
Para comemorar o seu 11º aniversário, a Ótica 

Sidnei tem um desconto especial para os leitores do 
Jornal Acontece. 20% de desconto nas armações 
de qualquer óculos. Basta recortar o cupom abaixo 
e levar até lá.

qualidade, a Ótica Sidnei é 
a única na Cidade que conta 
com a linha de óculos de 
grau da Chilli Beans, uma 
das marcas de óculos mais 
conhecidas do país. A nova 
coleção, inspirada na banda 
Legião Urbana e no cantor 
Cazuza está embelezando 
o centro da ótica em 
estande com um modelo 
mais bonito que o outro. A 
Ótica Sidnei � ca na Avenida 
Joaquim Miguel Couto, 688, 
no centro de Cubatão (em 
frente a Igreja Universal). 
Para mais informações ligue 
(13) 3372-3115.

Todo mês a Auto Es-
cola Prisma, realiza a 
promoção Habilitação 
Premiada. Os sortudos 
de outubro foram Gil-
liard de Oliveira Luiz 
(Prisma Casqueiro) e 
Priscila Merilim (Pris-
ma Centro). Eles vão 
tirar a habilitação, to-
talmente na faixa

A patinadora cubatense 
Melissa Passarelli realiza junto 
com a sua equipe, a Patinart 
(RS), uma apresentação es-
pecial de patinação artística 
no Parque Novo Anilinas no 
próximo dia 19, a partir das 16 
horas.

Sob a coordenação da pro-
fessora Janaína Baccarat, as 
meninas da Patinart querem 
apresentar para Cubatão todo 
o talento e as coreogra� as que 
foram premiadas em diversos 
campeonatos pelo Brasil afora. 
Em sua conquista mais recente, 
a cubatense Melissa Passareli 
conquistou duas medalhas de 
ouro na Copa Mercosul, real-
izado no Rio Grande do Sul.

A apresentação será aberta 
ao público. O Parque Novo 
Anilinas � ca na Avenida 09 de 
Abril s/n.  

Patinação Artística no Novo Anilinas
Melissa Passarelli e a equipe Patinart realizam apresentação da 
modalidade no próximo dia 19

Começa hoje, (11) e vai 
até o dia 27 de novembro, a 1ª 
Festa do Morango de Cubatão, 
com espetáculos musicais, in-
fantis, gastronomia e parque 
de diversões. O evento será no 
Parque Novo Anilinas, de sex-
tas a domingos, das 15 às 22h. 
Neste � m de semana, por causa 

Festa do morango começa nesta sexta, 11
do feriado, as atividades serão 
prolongadas até a terça (15).

A festa é resultado de par-
ceria entre a Prefeitura, por 
meio das secretarias munici-
pais de Cultura e Turismo, e a 
empresa de eventos Diverland 
Park. Segundo o secretário de 
Cultura, Antonio de Pádua, 

sua realização não trará custos 
para o Município. "E o retorno 
será importante pois - além 
de contarmos com mais uma 
atração turística e cultural na 
cidade - o Fundo Social de 
Solidariedade receberá  parte 
da renda, revertida em cestas 
básicas".
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jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Os amantes do bom e velho forró tem um mo-
tivo para dançar até o corpo cansar. Neste domin-
go (13), a partir das 13 horas, a Sociedade de Mel-
horamentos da Vila Nova recebe a 4ª edição do 
Encontro de Sanfoneiros. O evento vai levar para 
o palco nomes como Camarão Sanfoneiro, Adria-
no Sanfoneiro, a dupla caipira Eri Costa e Dinho, 
Adrianinho do Acordeon, Joãozinho do Acor-
deon, Gil Sanfoneiro, Miguel da Capela, Zezinho 
dos 8 baixos, Luiz do Retalho Nordestino, Sena 
Dias dos Teclados, Chiquinho Sanfoneiro, Biro 
Biro da Super 8, Zé do Café, Aristeu Sanfoneiro e 
mais uma série de artistas da região. 

O 4º Encontro de Sanfoneiros prestará ho-
menagem a dois grandes artistas do forró: o sr. 
Eugênio da Sanfona e o Fofão. 

A apresentação do festival � ca por conta dos 
populares Eri Costa, Pedro Miami e Cícero Bola.  
E a comida � ca a cargo do pessoal do Restaurante 
Senadinho.

A Sociedade de Melhoramentos da Vila Nova 
� ca na Avenida Nações Unidas, 344, em Cubatão. 
O 4º Encontro de Sanfoneiros tem apoio do Res-
taurante Senadinho e do Jornal Acontece. A en-
trada é franca.

Para mais informações é só ligar para (13) 
98824-6819 ou (13) 98216-0293.

Aniversariando na mesma semana, os escorpianos comemoraram: Cido Bar-
bosa, Ademário e Toninho Vieira

O pequeno Sa-
muel comemorou 
na última sexta 
(04) mais um ano 
de vida e cele-
brou ao lado do 
seu irmão mais 
novo Saulo, da 
prima Mariana e 
da Tia Cristiane, 
em festa reali-
zada na casa do 
popular Jacaré. 

A família Tavares 
está em festa! 
Manoel Tavares, o 
popular Maneco, 
sempre engajado 
em ações voltadas 
à Saúde em Cuba-
tão celebrou mais 
um ano de vida. Na 
foto, com o fi lho, o 
fi sioterapeuta Alex 
Tavares

Esbanjando amor, 
pai e fi lho ce-
lebram a vida. 

Matheus Henrique 
comemora seu 9º 
aniversário, cheio 

de saúde, inteli-
gência e carisma 

para alegria do pai 
Júlio Cesar. Para-

béns Matheus; voe 
alto e seja muito 

feliz

A equipe do ve-
reador mais vo-
tado da história 
de Cubatão pre-
parou uma festa 
surpresa. Além 
do aniversário de 
Toninho Vieira, to-
dos celebraram o 
sucesso nas urnas, 
com a presença 
do prefeito eleito 
Ademário, que 
também aniversa-
riou na semana.

4º ENCONTRO DE SANFONEIROS
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 FATUS EM TORNEIO ESTADUAL
De volta ao circuito de competições da Ginastica 
Rítmica, a Academia Fatus, de Cubatão, já conse-
guiu bons resultados em seu primeiro campeonato 
após um ano longe das disputas. No Torneio GR 
Brasil, realizado no último dia 29 em São Bernardo 
do Campo, as cubatenses conseguiram destaque nas 
disputas, que envolveram 1400 ginastas de academias 
de todo país. Sob orientação da professora Fátima, 
as cubatenses mandaram bem nos movimentos e co-
reogra� as e chamaram a atenção do público presente, 
conquistando cinco medalhas de destaque. A acade-
mia Fatus comemora o resultado.

FESTA FANTASIA 
DO ROTARY

Badaladíssima e muito bem 
organizada, a Festa a Fan-
tasia do Rotary Cubatão foi 
sucesso total. Música para 
todos os gostos, fartura de 
sorrisos e clima extrema-
mente familiar. Destaque 
para os participantes que 
capricharam nas fantasias. 
A equipe organizadora está 
de parabéns! E já aguarda-
mos a próxima
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Festival de Prêmios da Acic

A promoção mais concorrida 
do � nal de ano de Cubatão está 
chegando com um monte de 
prêmios. 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 ACIC.

Basta  juntar R$ 100 reais em 
notas � scais ou comprovantes 
de compra nos comércios 
cadastrados (veja abaixo), 

totalizando R$ 100,00 em 
compras, não tem limite para 
a quantidade de cupons e/ou 
notas � scais. Somando o valor 
necessário, você pode realizar a 
troca.

Todos os cupons da 
promoção devem ser trocados 
na ACIC (Rua Bahia, 171, 
Centro), de segunda à sexta, das 
10h às 12:00 e das 14h às 17h. É 
só levar as suas notas e cupons 
� scais até a Associação e a cada 

R$ 100, você ganha um cupom da 
promoção, preencha, deposite na 
urna e boa sorte. 

Comerciante
Se você é comerciante e não 

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

Comprando nas lojas abaixo, 
você pode participar da promoção

NATAL PREMIADO

EQUILIBRIUM
Clínica inaugura nesta sexta, 10

Com expressiva 
atuação na cidade, as 
psicólogas Maria Antônia 
Silva e Aline Abrantes 
concentraram esforços 
de suas especialidades 
e a partir desta semana 
oferecem a Cubatão a Clínica 
Psicológica Equilibrium. 
As duas psicólogas já 
tem vasta experiência no 
atendimento público, porém 
observaram a necessidade da 
criar um clínica particular, 
onde pudessem priorizar 
o conforto, privacidade e 

atendimento personalizado, 
já que as áreas de atuação 
tratam de assuntos delicados 
no campo pessoal e de 
família.

Dependência química 
Trabalho junto ao 

dependente químico extensivo 
aos familiares. Tratamento varia 
de acordo com a progressão e 
gravidade da doença

Psicologia jurídica 
Auxilia advogado e 

familiares, acompanhando o 

indivíduo como, assistente 
técnico, na sua relação com o 
trâmite judicial. 

Emagrecimento 
O trabalho de coaching 

da dra. Aline Abrantes busca 
identi� car desequilíbrios 
alimentares e reconstruir a auto 
imagem, aspectos fundamentais 
para e� cácia na perda de peso, 
de forma saudável.

Orientação familiar, 
terapia familiar, avaliação 

psicológica, supervisão.

As doutoras 
Maria Antonia (esq) 

e Aline Abrantes 
(dir), na redação

C��� B������Especializada em psicologia jurídica, dependência química, violência doméstica 
e coaching de emagrecimento

EQUILIBRIUM

D. Pedro ll, 509

Vila Nova - Cubatão

Telefone 3323-5634


