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Marcinho viu 
‘execução’ 
cair a 
seus pés

Fazendo sorrir Alta Gastronomia
Com aulas de circo no currículo, a 
Escola de Ensino Infantil Allegro 
inicia suas atividades em 2017 e está 
com matrículas abertas.  B1

‘Rainha das Serras’ traz culinária austra-
liana para os cubatenses degustarem um 
almoço de altíssimo nível. Próximo edi-
ção do almoço será de frutos do mar.  B3

MILAGRE

Eleito vereador em Cubatão pelo 
PSB, Marcinho sobreviveu à ten-
tativa de homicídio quando vol-
tava do trabalho para casa, na 
Vila Natal. Fervoroso católico da 
Renovação Carismática -RCC 
desde a juventude, o ‘pregador 
do evangelho’, está em obser-
vação na Santa Casa de Santos, 
onde se recupera para voltar ‘à 
vida de testemunhos’, agora com 
o maior de todos, no repertório. 
As balas tinham endereço certo: 
coração e cabeça. 02

Empresa reuniu sindicatos das 
categorias que emprega para 
expor gravidade da situação. 
Apesar disso, salários, 13º e PLR 
estão garantidos. 03

Ex-presidente do Sindicato dos 
Estivadores faleceu na manhã 
desta quinta (24) após sofrer um 
infarto. Sindicalista tem lutas 
históricas à frente da estiva do 
Porto de Santos. Sepultamento 
acontece na manhã de hoje (25), 
em Santos.  03

Dívidas com a 
Terracom se 
aproximam de 
200 milhões

O adeus ao 
estivador 
Vanderlei 

Projeto tenta recompor prejuízo dos 
servidores cubatenses, depois que a Jus-
tiça considerou inconstitucional a gra-
tificação de 30% para cargos de nível 

Auto Posto São Jorge, contrata
TROCADOR DE ÓLEO (com experiência)
Interessados deixar curriculo no posto. 

Tratar com William
Informações: 3361-3377

Aguinaldo Araújo 
faz primeira reunião 
de secretários 02

Câmara vota recomposição 
dos servidores

superior. 
Depois de uma semana de muita 
pressão, votação deve acontecer nes-
ta sexta, já em 1ª e 2ª discussão.  02

“Pode divulgar que o 
Marcinho está de volta. 
Tudo tem um preço e 
agora é uma questão de 
honra: podem contar 
comigo até o fim. Não va-
mos desistir de Cubatão”

Pensando na saúde do trabalhador, o Sintracomos promoveu uma palestra 
na sua sede, em Santos, na última segunda (21), para alertar sobre os riscos 
do câncer de próstata e as formas de prevenção. A palestra foi ministrada 
pela enfermeira Luciana Silva (Seconci). Na foto, o presidente do Sintraco-
mos, Macaé Braz de Oliveira posa ao lado do vereador Cacá Teixeira (PSDB) 
de Santos, que foi prestigiar o evento.

NOVEMBRO AZUL

Vespaziano Rocha
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O vereador eleito conti-
nua internado na Santa Casa 
de Santos em observação e o 
quadro clínico é estável. Nes-
ta quinta -feira o vereador re-
cebeu visitas mais próximas, 
quando gravou o recado (aci-
ma)para a população.

A polícia está investigando 
o caso sob o comando do de-
legado dr Wanderley Mange. 

“Tudo Tem um preço! QuesTão de 
honra: conTem comigo aTé o fim”

Milagre

30%

Interino

Stand by
Aguinaldo Araujo deve 

aguardar mais alguns dias an-
tes de tomar qualquer atitude 
mais relevante no cargo de 
prefeito. O pedido de efeito 
suspensivo junto ao TSE pro-
tocolado nesta quarta (23) às 
17 horas pode ter uma deci-
são ainda nesta sexta, já que 
estes casos costumam ser de-
cididos em até 48 horas. Caso 
a prefeita não tenha sucesso, 
pode apelar ao TSE – man-
dado de segurança, cautelar 
etc, cuja decisão também é 
rápida. Portanto a possibili-
dade de retorno da prefeita, 
até a próxima terça-feira, é 
considerável. Até lá, o mais 
prudente mesmo é ficar em 
stand by.

Lista de 
secretários
Não é verdadeira a lista 

que circulou ontem (24), nas 
redes sociais, com os nomes 
dos secretários municipais 
que assumirão com Ademá-
rio em 1º de janeiro. Embora 
seja especulação e não tenha 
saído do núcleo do prefeito 
eleito, o ‘chute’ bateu na trave: 
a metade dos nomes que apa-
recem na relação devem  ser 
confirmados nos respectivos 
cargos citados. A lista oficial 
com os primeiros nomes do 
alto escalão tucano munici-
pal deve ser divulgada em 1º 
de dezembro

Afinados
O prefeito eleito Ademá-

rio não irá interferir nem 
antecipar sua gestão, dentro 
da gestão do prefeito, em 
exercício, Aguinaldo Araú-
jo. Ademário faz questão de 
afirmar que respeita a legiti-
midade do mandato e que o 
governo de Aguinaldo Araú-
jo terá a marca do próprio 
Aguinaldo. Entretanto, nos 
bastidores, todos sabem que, 
com Aguinaldo no comando 
a transição fluirá em ‘plena 
harmonia’, facilitando muito 
a vida do tucano, em sua as-
censão 1º de janeiro. Embora 
Ademário não ‘vá se meter’ 
no governo, os dois já esta-
riam afinados politicamente.

Comelc
No próximo dia 05, os no-

vos conselheiros do Conselho 
Municipal de Esporte e Lazer 
de Cubatão tomarão posse 
em cerimônia que acontece-
rá no miniauditório da Câ-
mara, a partir das 10 horas. 
Os novos nomes do Comelc 
foram eleitos em pleito reali-
zado no último dia 17. Serão 
empossados Donizete dos 
Santos, o Granami, Sérgio 
José dos Santos, o Serjão do 
karatê, Luiz Lula, da Associa-
ção Unidos do Karatê; André 
Luiz Cravo, da Oficina do 
Físico; Reginaldo Freitas dos 
Santos, o Pimpolho e Edilson 
Araújo, da Associação Para-
desportiva Cubatense. Após 
a posse, será feita a eleição da 
mesa diretora da entidade.

Pregador do evangelho e militante da Renovação Carismática Católica desde a juventude, Marcinho viu a ‘execução 
encomendada’ cair a seus pés’. Notícia ‘Marcinho passa bem’ teve mais de 300 mil acessos no site de Acontece

Os vereadores de Cuba-
tão votam nesta sexta (25) 
às 16 horas, o Projeto de Lei 
Complementar, de autoria 
do Executivo, que ‘recompõe 
o padrão de vencimento das 
carreiras de escolaridade su-
perior, das classes de docen-
tes e de suporte pedagógico. 
A ideia é de que o projeto 
seja votado em primeira e se-
gunda discussões, no mesmo 
dia, seguindo para a sanção 
do Executivo.

Na quinta passada (17), a 
prefeita Marcia Rosa entre-
gou ao então presidente da 
Câmara, Aguinaldo Araújo, 
o projeto com objetivo de re-
compor o valor que os fun-
cionários perderão com a re-
cente decisão da Justiça que 
considerou inconstitucional 

câmara voTa ‘recomposição’ dos servidores

aguinaldo araújo realiza primeira reunião com secreTariado

Projeto foi enviado por Marcia Rosa depois que a Justiça considerou inconstitucional a gratificação de 30%  aos
servidores com cargo de nível superior

Prefeito em exercício prioriza Saúde e funcionalismo público municipal

a Lei Municipal 2037/92, que 
concedeu  30% de gratifica-
ção para cargos que exijam o 
nível superior. Um segundo 
projeto, referente a pajens 
(auxiliares de Educação In-
fantil) também foi entregue, 
já que as tabelas de salários 
são diferentes das dos de-
mais funcionários. 

Pressão
Após a apresentação dos 

projetos por parte do Execu-
tivo, os vereadores trabalha-
ram sob pressão dos servi-
dores, que lotaram a Cãmara 
na quarta (23), para avaliar 
e colocar o projeto em vota-
ção. 

Durante a semana, hou-
ve uma intensa discussão 
sobre a constitucionalidade 

ou não do projeto relativo 
aos cargos que exigem nível 
superior, que acabou tendo 
parecer favorável na Comis-
são de Justiça e Redação da 
Câmara.

Já no caso do segundo 
projeto, que trata dos pajens, 
não havia informação oficial 
até a noite de quinta, fecha-
mento desta edição. Mas 
Acontece apurou que os ve-
readores, já teriam acordado 
para aprová-lo também nesta 
sexta. Neste caso ele também 
será votado em duas discus-
sões, seguindo para sanção 
no Executivo.

A OAB Cubatão chegou a 
protocolar, na Câmara, opo-
sição ao projeto que seria in-
constitucional. 

A entidade se tornou alvo 

de severas críticas por parte 
dos servidores interessados e 
até mesmo advogados e ou-
tros grupos da comunidade. 
No dia seguinte, a OAB reti-
rou a oposição apresentada, 
considerando que não foi 
constatado o desrespeito à 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal ‘depois de analisar me-
lhor a matéria e ouvir escla-
recimentos do Procurador 
Geral do Município, de que 
não haverá prejuízo ao ser-
vidor nem aumento na folha 
de pagamento’. Porém a OAB 
manteve a oposição ao pro-
jeto 059, que trata da recom-
posição das pajéns.

Unânime
Diante da pressão é pos-

sível prever aprovação unâ-
nime na Câmara, nos dois 

Logo após o crime, ainda 
em choque, Mazinho disse à 
polícia que foi anunciado um 
assalto e, que depois de entre-
gar os pertences, os meliantes 
atiraram. 

 Porém o delegado está 
empenhado no caso, traba-
lhando com todas as hipóte-
ses de crimes. 

O prefeito em exercí-
cio de Cubatão, Aguinaldo 
Araújo (PDT) realizou sua 
primeira reunião de tra-
balho com os secretários 
da Administração Munici-
pal, no final da tarde desta 
quinta-feira (24).  “Vamos 
trabalhar buscando o me-

projetos.
Apesar de alguns verea-

dores, considerarem, em re-
servado, possível inconstitu-
cionalidade do projeto, por 
tratar de aumento em ano de 
eleição (tema alvo de diver-
gências de entendimentos), 
é difícil imaginar que algum 
terá coragem de assumir o 
desgaste político de votar 
contra o interesse dos ser-
vidores, prejudicados com a 
perda dos 30%. A galeria da 
Câmara, agora sobre a presi-
dência de Dinho, deve ficar 
pequena na tarde desta sex-
ta-feira.

“Pode divulgar que o 
Marcinho está de vol-
ta. Tudo tem um preço 
e agora é uma ques-
tão de honra: podem 
contar comigo até o 
fim. Agradeço as ma-
nifestações de carinho 
e orações. Não vamos 
desistir de Cubatão”

lhor para a Cidade. Assu-
mimos em final de gover-
no, num momento muito 
delicado. Por esse motivo, 
trabalhamos em conjunto 
com a Comissão de Transi-
ção que já estava constituí-
da”, disse Aguinaldo. 

Falando aos secretários 

(a maioria compunha o go-
verno Marcia Rosa) disse 
que o “objetivo é concluir, 
da melhor forma possível, 
esse final de governo. As 
prioridades são a Saúde e 
o funcionalismo público, 
tanto os da ativa como os 
aposentados”, ressaltou.

A tendência é de que 
Aguinaldo Araújo aguarde 
os recursos em caráter de 
urgência, interpostos pela 
defesa de Marcia Rosa, an-
tes de tomar atitudes efu-
sivas ou características de 
um novo governo.  

Comissão de 
pagamentos
Diante da crise financeira, 

o novo governo estabeleceu 
uma comissão para análise 
de pagamentos e despesas: 
Aurea Tupinambá, Passarelli 
Jr, Flávio (da CMT) e o atual 
secretário Baldini.

Íntegra da notícia publicada no site de Acontece, 
uma hora depois do atentado: 

“Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita e tu não serás atingido”. No 
início da noite desta terça-feira, dia 22, o vereador eleito pelo PSB Marcinho sofreu uma 
tentativa de homicídio na Vila Natal, bairro onde mora, em Cubatão, por homens de 
moto, que o esperavam retornar do trabalho. Dos projéteis descarregados contra ele, 
só três acertaram, mas “não o atingiram”, conforme o salmo 90, que ele repetiu quase a 
vida toda. Dos tiros endereçados à cabeça, dois pegaram de raspão e dos tiros endere-
çados ao peito, um acertou o braço direito.

Marcinho deu entrada no PS Central de Cubatão às pressas com suspeita de ter to-
mado três tiros à queima roupa: seriam dois no peito e um na cabeça. A notícia de sua 
morte se espalhou pela cidade em minutos, diante da gravidade da ‘execução’, pois o 
vereador chegou ao hospital ensanguentado na região do peito e da cabeça. O sangue na 
região da cabeça foi decorrente da queda e no peito decorrente do projétil que acertou 
o ombro. Marcinho foi transferido do PS de Cubatão para a Santa Casa de Santos, para 
onde foi levado sob escolta policial.

Já é possível afirmar que Marcinho sairá bem dessa emboscada. Fiel seguidor de 
Jesus Cristo, o jovem da periferia que virou vereador, terá mais um testemunho para 
acrescentar em sua vida.

Motivação política 
Eleito com 952 votos, Marcinho é atuante da Renovação Carismática Católica e 

trabalhador envolvido em missões de igreja desde a juventude, o que aumenta (nos 
bastidores) a desconfiança de motivação política para o atentado. Seria praticamen-
te impossível imaginar qualquer ligação sua com atividades criminosas, ou ‘encrencas 
pessoais’. Porém ainda não há informações oficiais sobre o motivo do crime que já está 
sob investigação da polícia cubatense.

02 25 de novembro de 2016 digital.com.br



0325 de novembro de 2016digital.com.br

Entenda o ‘vai e vem’ de Marcia Rosa
CASSAÇÃO

• 03 de julho/2015 Cassação do mandato da prefeita e vice, com perda dos direitos 
polí� cos por 8 anos, com direito a recorrer no cargo – sentença do juiz Rodrigo 
Jacób, comarca de Cubatão

• julho/2015 Prefeita recorre ao TRE e permanece no cargo normalmente. 

• 19/10/16  Cassação confi rmada pelo TRE com ordem para afastamento imediato. 
Donizete (PSD) fi cou livre da multa e manteve os direitos 
polí� cos.

• 25/10/16 Por ordem da Jus� ça Eleitoral de Cubatão, o 
presidente da Câmara Aguinaldo Araújo (PDT) assume o 
cargo de prefeito

• 27/10/16 TRE acolhe os embargos de declaração, 
suspendendo os efeitos imediatos da decisão e Marcia Rosa volta ao cargo (em 
2014 este pedido de suspensão foi negado, por isso a prefeita demorou para voltar)

•  22/11/16 Os ‘embargos’ (costumeiramente, estratégia usada pela defesa para 
protelar) são rejeitados pelo TRE que manda o presidente da Câmara reassumir, 
imediatamente. 

• 23/11/16 (quarta, 17h) Defesa apresenta recurso especial ao TSE pedindo ao TRE 
que suspenda o cumprimento da sentença enquanto o TSE analisa; e já prepara 
um pedido de cautelar ao TSE caso não tenha sucesso. Estes pedidos costumam 
ser analisados em até 48 horas e ainda estavam sem resposta até o fechamento 
desta edição. 

Prefeita de Cubatão foi cassada  pelo TRE/SP, em dois 
processos diferentes. O atual afastamento refere-se ao 
caso 2, da ilustração.  Importante observar que os dois 
casos não se comunicam e as decisões impostas e os 
trâmites de cada um, são independentes. 

Aguinaldo Araújo (PDT) já está no comando da cidade, 
assumindo a Prefeitura pela segunda vez em um mês. O 
prefeito em exercício  evita ações mais efusivas, já que 
nos próximos dias serão julgados recursos ‘emergenciais’ 
da defesa, que pede o retorno de Marcia Rosa

• 23 de maio/2013 Cassação do mandato da prefeita Marcia Rosa (PT) e do vice 
Donizete Tavares (PSC), com perda dos direitos polí� cos por 8 anos, com direito a 
recorrer no cargo. Sentença do juiz Sergio Ludovicco Mar� ns, comarca de Cubatão.

• maio/2013 Prefeita recorre ao TRE e permanece normalmente no cargo

• 25 de maio/2014 Cassação confi rmada pelo colegiado do TRE/SP com ordem para 
afastamento imediato da prefeita e vice

• 27 de Maio/2014 Wagner Moura (PT), então presidente 
da Câmara, é no� fi cado pelo Cartório Eleitoral e assume 
a Prefeitura

• 28/29 de maio de 2014 Defesa apresenta embargos 
ao TRE e cautelar ao TSE, ambas sem sucesso e Wagner 
Moura fi ca no cargo.

• 02 de Julho de 2014 –35 dias depois Marcia Rosa e Donizete reassumem, depois de 
conseguir liminar, no TSE, conquistando o direito de fi car no cargo até o julgamento 
fi nal do processo.

• 24 de novembro de 2016 – O ministro Luiz Fux, com quem o processo estava sob 
vistas, liberou o processo para o julgamento fi nal do caso, no plenário do TSE. 
É possível que o julgamento aconteça na próxima terça, 29. Mas ainda existe a 
possibilidade (pouco provável) de um outro ministro pedir vistas 

Processo que � rou a prefeita do cargo em 2014, é referente ao uso do Jornal Reação 
Popular na campanha de 2012. Denunciante: Coligação Cubatão Pode Mais com a 
Força do Povo (candidato a prefeito pelo PSDB Nei Serra, em 2012)

Processo atual é referente ao excesso de gastos com publicidade em 2012 (gastos 
acima da média dos 3 anos anteriores). Denunciante: Coligação Cubatão Pode Mais 
com a Força do Povo (candidato a prefeito pelo PSDB Nei Serra, em 2012)



Morre o ex-presidente 
da estiva Vanderlei 
José da Silva

Dívidas das Prefeituras com Terracom 
se aproxima de 200 milhões

SINDICATOS DE LUTONA DISPUTA

Um dos sindicalistas mais 
importantes, polêmicos e 
in� uentes da história de 
Santos, faleceu na manhã 
desta quinta (24). O ex-
presidente dos estivadores 
Vanderlei José da Silva, aos 
65 anos, teve um infarto.

A tarde, o movimento 
no velório da Santa Casa era 
intenso, onde estivadores, 
portuários, sindicalistas 
de diversas categorias, 
vereadores e outros políticos 
foram prestar homenagens. 

Todos foram recebidos 
por seu � lho Rodnei Oliveira 
da Silva ‘Nei’, atual presidente 
do Sindicato, com uma 
palavra de conforto para os 
amigos. “Ele me ensinou 
tudo sobre as lutas da estiva, 
que acompanhei desde 
menino, e me despertou 
a paixão pelas campanhas 
por melhores salários e 
condições de trabalho de 
todas as categorias”.

Vanderlei teve atuação 

Manifestação das centrais sindicais contra 
perda de direitos trabalhistas foi cancelada

marcante na campanha 
contra a transferência 
da escala dos avulsos do 
sindicato para o órgão 
gestor de mão de obra 
(Ogmo), imposta pela lei de 
modernização dos portos. 
Entrou na estiva em outubro 
de 1970, como ‘bagrinho’, 
(estivador sem registro 
de� nitivo no sindicato), 
onde conseguiu se associar 
em dezembro de 1975. 

Em 1987, foi empossado 
presidente do sindicato, 
� cando por quatro mandatos, 
até 1996. Em 2000, retornou 
para sua última gestão.

MANIFESTAÇÃO 
CANCELADA
Por conta do falecimento 

de Vanderlei, a manifestação 
que aconteceria nesta sexta 
(25) dia do sepultamento 
com as centrais sindicais 
foi cancelada. Ainda não 
há uma nova data para a 
manifestação acontecer.

Na última segunda (21), 
a Terracom realizou uma 
reunião com sindicatos 
que representam seus 
trabalhadores para expor a 
atual situação da empresa 
com relação às dívidas 
das Prefeituras da região. 
Segundo a empresa, só em 

Apesar disso empresa garantiu o pagamento do 13º e da PLR, em reunião com  sindicalistas, 
aos quais explicou a gravidade da situação

Santos e Guarujá a dívida 
passa dos R$ 70 milhões 
em cada cidade, relativo aos 
contratos de coleta de lixo 
e obras. Somam-se a esses 
valores, a dívida de cerca de 
R$ 10 milhões de São Vicente 
e de quase R$ 20 milhões em 
Cubatão.

Durante a reunião, 
que aconteceu na sede do 
Sintracomos, em Santos, 
a empresa, que está em 
dia com as obrigações 
salariais, garantiu também 
aos representantes do 
Sintracomos, Sindicato dos 
Rodoviários e do Siemaco, o 
pagamento do  13º, e da PLR, 
que será paga no primeiro 
semestre de 2017. 

Na oportunidade, a 
Terracom ressaltou que 
continua se valendo de todas 
as formas legais para cobrar 
as prefeituras para que não 
se cogite a possibilidade 
de desligamentos dos 
funcionários no futuro. 

O presidente do 
Sintracomos, Macaé Braz 
de Oliveira encarou a 
iniciativa com bons olhos. “O 
posicionamento da Terracom 
foi importante para que 
possamos nos preparar para 
problemas futuros, caso 
venham a acontecer. Assim 
como os trabalhadores, a 
empresa também tem seus 
compromissos para honrar 
e nós sabemos o quão difícil 
está a situação por conta das 
dívidas das prefeituras. É 
bom ter esse contato e poder 
auxiliar dentro das nossas 
possibilidades”, comentou o 
sindicalista.

Macaé também reforçou 
que a empresa está em dia 
com o pagamento dos seus 
funcionários e que prioriza 
o trabalhador. “Eles nos 
garantiram que a prioridade 
é manter o pagamento dos 
trabalhadores em dia”.

Representantes do RH da Terracom explicam a situação da empresa para 
os representantes do Sintracomos, Sindicado dos Rodoviários e Siemaco

Caso1 Caso2

Divida das prefeituras com a Terracom 
(estimativa aproximada)

Cubatão            20 milhões
São Vicente             10 milhões
Guarujá    + de 70 milhões
Santos    + de 70 milhões

Total aproximado 180 milhões

“Vimos com bons 
olhos a atitude da 
Terracom, priorizando 
os trabalhadores. 
Devidamente informados, 
podemos nos preparar 
para problemas futuros, 
caso ocorram”

Macaé
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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 ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ DEMÉTRIO SILVA JÚNIOR e SIMONE DA SILVA GOMES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, tec. em informá� ca, RG n.º 36465677 - SSP/SP, CPF n.º 39021550865, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de dezembro de mil novecentos e no-
venta (06/12/1990), residente na RUA Bartolomeu de Gusmão, 266, Parque Fernando Jorge, Cubatão - 
SP, fi lho de JOSÉ DEMÉTRIO SILVA, falecido há 2 anos e de LUCIANA FERREIRA DA CRUZ, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 48587202 - SSP/SP, CPF n.º 38855740806, com 27 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e nove 
(28/10/1989), residente na RUA Manuel de Oliveira Ramos, 167, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de JOSE 
AMARAL GOMES, falecido há 09 anos e de LUCIA HELENA DA SILVA GOMES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Airton Dantas Ribichi dos Santos, 
conforme sentença datada aos 08/07/2016, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº0004068-85.2015.8.26.0157. 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, 09 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: JEFFERSON PEREIRA DOS ANJOS e MICAELI DE SOUSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 457600135 - SSP/SP, CPF n.º 36102136802, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de setembro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (25/09/1986), residente na RUA dos Girassóis, 216, Vila Natal, Cubatão - 
SP, fi lho de JOANA MARIA PEREIRA DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de 
idade, residente em RECIFE - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 317618338 - SSP/SP, CPF n.º 45780246874, com 19 anos de idade, natural de TERESINA - PI 
(Teresina-PI, 3ºO� cio  Livro nº 4AE, fl s. nº 117, Termo nº 1017), nascida no dia vinte e quatro de de-
zembro de mil novecentos e noventa e seis (24/12/1996), residente na RUA dos Girassóis, 216, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCA MARIA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
35 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 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: TIAGO SILVA DE CASTRO e VIVIAN NADALIN SEVERINO PEREIRA FERNANDES DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, montador de andaime, RG n.º 463669435 
- SSP/SP, CPF n.º 37768900880, com 26 anos de idade, natural de COSMÓPOLIS - SP, nascido no dia vinte 
e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (24/11/1989), residente na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 545, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSE CAITANO DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 69 anos de idade, residente em COSMÓPOLIS - SP e de ALZIRA LEITE DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, residente em COSMÓPOLIS - SPDivorciado 
de: Maiara Nogueira, conforme sentença expedida aos 14/03/2016, assinado digiltalmente pela Juiza de 
Direito da Comarca de Cosmópolis/SP, nos autos de nº0002216-81.2014.8.26.0150 - 3126/2014.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 443325030 - SSP/SP, CPF n.º 
36039585862, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 106, fl s. nº 
108, Termo nº 64720), nascida no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (13/09/1986), 
residente na Avenida Cruzeiro do Sul, 545, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de BENEDITO FERNANDES DA 
SILVA FILHO, falecido há 02 anos e de MARA REGINA SEVERINO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 66 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 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: RAPHAEL SALOES CONCEIÇÃO e CAMILA DOS REIS MORAES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, gerente, RG n.º 35269394 - SSP/SP, CPF n.º 31133415822, com 34 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e um 
(02/12/1981), residente na Rua Alfredo Pujol, 85, A, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de NERIVALDO JOSE 
SALOES CONCEIÇÃO, falecido há 10 anos e de ELMIRA APARECIDA COSTA CONCEIÇÃO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 58 anos de idade, residente em Cubatão – SP.Divorciado de: Carla Ká� a da 
Silva, conforme escritura pública lavrada aos 23/12/2013, pelo 1º Tabelião de Notas de Cubatão/SP, no 
livro 196, às fl s. 226/227.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 
48594046 - SSP/SP, CPF n.º 40648114880, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Li-
vro nº 152, fl s. nº 207, Termo nº 42799), nascida no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa 
e dois (23/04/1992), residente na Rua Sergipe, 484, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ALCINO DE FREITAS 
MORAES, falecido há 03 meses e de ELZA APARECIDA DOS REIS MORAES, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 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: SILAS DE SOUZA BARBOSA e ANA DÁVILA GOMES SOARES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia sete de julho de mil novecentos e noventa e sete (07/07/1997), residente na Rua Alberto Pinto 
de Carvalho, 281, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de CEDIR MODESTO BARBOSA, vigilante, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE DE SOUZA BARBOSA, domés� ca, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira - SSP/SP, com 18 anos de idade, natural de BONITO DE SANTA FÉ - PB, nascida no dia vinte e 
dois de novembro de mil novecentos e noventa e sete (22/11/1997), residente na Rua Casas Populares, 
BONITO DE SANTA FÉ - PB, fi lha de JOSÉ SOARES DOS SANTOS, agricultor, com 53 anos de idade, resi-
dente em BONITO DE SANTA FÉ - PB e de LUCIENE GOMES DOS SANTOS, agricultora, com 50 anos de 
idade, residente em BONITO DE SANTA FÉ - PB. 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, 08 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: 
HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS e MICHELE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, coordenador de contrato, RG n.º 32468331 - SSP/SP, CPF n.º 34369662826, com 31 anos de idade, natural de GUA-
RUJÁ - SP, nascido no dia primeiro de março de mil novecentos e oitenta e cinco (01/03/1985), residente na RUA Brasilia, 
286, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de PAULO JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA APARECIDA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
49 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Alessandra Carvalho Tavares, conforme sentença datada 
aos 06/04/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões do Foro de São Vicente-SP, nos autos de 
nº1008297-67.2014.8.26.0590. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 43792747 - 
SSP/SP, CPF n.º 34260444808, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de abril de mil 
novecentos e oitenta e seis (17/04/1986), residente na RUA Brasilia, 286, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO AN-
TONIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELZENIR 
MARIA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Marcio Garcia da Silva, conforme sentença datada aos 18/08/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara de Família 
e Sucessões do Foro de Praia Grande-SP, nos autos de nº1006375-05.2015.8.26.0477. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 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: RUY TEIXEIRA FILHO e LUCIANA BRAGA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, analista de importação, RG n.º 26483097 - SSP/SP, CPF n.º 
25537298805, com 41 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e três de julho 
de mil novecentos e setenta e cinco (23/07/1975), residente na Rua João Veiga, 481, bl 01, apt.24, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de RUY TEIXEIRA, falecido há 16 anos, com 83 anos de idade e 
de NEIDE DE DEUS TEIXEIRA, aposentada, residente em SANTOS - SPDivorciado de FLAVIA CRISTINA 
MARQUES FERNANDES, conforme sentença de 16/08/2016, proferida pela Juiza de Direito da 3ª Vara 
da Comarca de Santos-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, estudante, 
RG n.º 345093616 - SSP/SP, CPF n.º 295205918/77, com 36 anos de idade, natural de JACOBINA - 
BA, nascida no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta (12/06/1980), residente na Rua João 
Veiga, 481, bl 01, apt.24, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ BRAGA DA SILVA, aposenta-
do, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA MANGUEIRA DE SOUZA, aposenta-
da, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de MANOEL GONÇALVES DO NAS-
CIMENTO, conforme sentença de 28/04/2005, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca 
de Cubatão-SP, nos autos de nº1171/03. 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, 10 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: JOSÉ LUÍS DE ALMEIDA SILVA e LUCINEIDE SOARES DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, viúvo, maçariqueiro, RG n.º 12370962 - SSP/SP, CPF n.º 00338905871, com 
63 anos de idade, natural de CAXIAS - MA, nascido no dia vinte e um de junho de mil novecentos e 
cinquenta e três (21/06/1953), residente na RUA das Azaleias, 45, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de 
RAIMUNDO NONATO SILVA, falecido há 4 anos e de LUIZA FRANCISCA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 83 anos de idade, residente em CAXIAS - MAViúvo de Rosalia Maria de Sousa 
Silva, falecida aos 24/01/1999, no livro C-1, fl s.74 vº, sob o N°291, no Cartório de Aliança do Tocan-
� ns-TO.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, balconista, RG n.º 217471523 - SSP/
SP, CPF n.º 12144919879, com 46 anos de idade, natural de RECIFE - PE, nascida no dia vinte e um de 
abril de mil novecentos e setenta (21/04/1970), residente na RUA das Azaleias, 45, Vila Natal, Cuba-
tão - SP, fi lha de AGRIPINO TEODOZIO DA SILVA, falecido há 14 anos e de LUZINETE SOARES DA SILVA, 
falecida há 13 anos. Viúva de Rubens Dias Santana, falecido aos 10/07/2014, no livro C-105, fl s.173, 
sob o N°65874, no Cartório de São Vicente-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, 10 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 Códi-
go Civil Brasileiro: ADLER YOHAN FERNANDES CARDOSO e NATHÁLIA FRANCINE FRANÇA DOS SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 459148102 - SSP/SP, CPF 
n.º 40329890875, com 21 anos de idade, natural de OSASCO - SP (Osasco - 2º Subdistrito  Livro nº 131, 
fl s. nº 152, Termo nº 78043), nascido no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(06/12/1994), residente na AVENIDA Principal, 150, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ADLER MAIA 
DA CUNHA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, tec. em informá� ca, com 43 anos de idade, residente 
em OSASCO - SP e de NELMA FERNANDES BARBOZA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 43 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente 
de processos de negócios, RG n.º 469248324 - SSP/SP, CPF n.º 46332549874, com 19 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e seis 
(24/12/1996), residente na AVENIDA Principal, 150, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO GOMES 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, residente em Cavunge, Ipe-
caetá - BA e de SANDRA APARECIDA FRANÇA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aux. de serviços 
gerais, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 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: DIEGO JOSÉ ROCHA DOS SANTOS e DEBORA CRISTINA SILVA DE SOUZA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 436264183 - SSP/SP, CPF n.º 
41797220896, com 24 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 200, 
fl s. nº 051, Termo nº 144876), nascido no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(04/02/1992), residente na RUA Padre Primo Maria Vieira, 65, Casa 04, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, 
fi lho de DJALMA JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de RITA NANCI DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente administra� va, RG n.º 457819248 - SSP/SP, CPF n.º 43310891852, com 21 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(26/12/1994), residente na RUA Padre Primo Maria Vieira, 65, Casa 04, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, 
fi lha de RUBENS SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de JOZEANE MARIA DA SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
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, 14 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: ONELIO DE JESUS SANTOS e LETÍCIA TAMIRES OLIVEIRA MACEDO DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 587581232 - SSP/SP, CPF n.º 
32458506895, com 34 anos de idade, natural de MUNDO NOVO - BA (Mundo Novo-BA  Livro nº 3, fl s. 
nº 205, Termo nº 6024), nascido no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(24/02/1982), residente na Caminho dos Pilões, 28, D, Pilões, Cubatão - SP, fi lho de OLEGARIO LOPES 
DOS SANTOS, falecido há 16 anos e de MARIA SILVA DE JESUS SANTOS, falecida há 4 anos . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 564110516 - SSP/SP, 
CPF n.º 02847805532, com 28 anos de idade, natural de MACAJUBA - BA (Macajuba-BA  Livro nº 47, fl s. 
nº 90, Termo nº 8645), nascida no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta e oito (11/06/1988), 
residente na Caminho dos Pilões, 28, D, Pilões, Cubatão - SP, fi lha de PAULO DOS SANTOS, falecido há 
20 anos e de CELINA OLIVEIRA MACEDO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 
49 anos de idade, residente em MACAJUBA - 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, 16 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: SIDIRLEY ALVES VIDAL e PATRICIA BRASIL DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 43390850 - SSP/SP, CPF n.º 31260921875, com 34 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e dois 
(20/04/1982), residente na RUA Ailton Alves Pereira, 12, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO 
GERALDO VIDAL, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA LUCIA ALVES DA SILVA, falecida há 1 ano . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 353977597 - SSP/SP, CPF n.º 30412723859, com 33 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (15/12/1982), 
residente na RUA Ailton Alves Pereira, 12, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ LUIZ DO NASCIMEN-
TO, falecido há 8 anos e de EDNA DE LIMA BRASIL DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 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 Códi-
go Civil Brasileiro: WILLIAM SILVA RODRIGUES e TATIELY DE OLIVEIRA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, fren� sta, RG n.º 48905078 - SSP/SP, CPF n.º 42862042862, com 23 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 156, fl s. nº 142, Termo nº 44326), nascido no 
dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (21/12/1992), residente na Avenida 
Principal, Beco Rio Grande do Sul, 2027, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ROOSEVELT SANDRO 
RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de TANIA SILVA MARCOLINO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 40 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 
358614648 - SSP/SP, CPF n.º 41243312823, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 159, fl s. nº 199, Termo nº 45577), nascida no dia dois de julho de mil novecentos e noventa e 
três (02/07/1993), residente na Avenida Principal, Beco Rio Grande do Sul, 2027, Vila Esperança, Cuba-
tão - SP, fi lha de ANTONIO ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de GIVANILDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 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: ADRIANO NAZARIO e CLEIA CRISTIANE PIRES. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, gerente comercial, RG n.º 19480489 - SSP/SP, CPF n.º 12133253823, com 
46 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de junho de mil novecentos e seten-
ta (06/06/1970), residente na RUA Antonio José Silva, Bloco 20, Ap.33-H, Vila Natal, Cubatão - SP, fi -
lho de AGENOR NAZARIO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ NAZARIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, profes-
sor, RG n.º 553821805 - SSP/SP, CPF n.º 03287804723, com 41 anos de idade, natural de SANTOS - 
SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 111, fl s. nº 154, Termo nº 115957), nascida no dia vinte e nove 
de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (29/10/1975), residente na RUA Antonio José Silva, 
Bloco 20, Ap.33-H, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO PROCOPIO PIRES, falecido há 2 anos e de 
APARECIDA SELVATI PIRES, falecida há 1 mês. 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, 12 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: MICHAEL BONFIM DA CONCEIÇÃO e DAIANE PRISCILA CARDOSO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 48875084 - SSP/SP, CPF n.º 42405674831, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 158, fl s. nº 364, Termo nº 45344), 
nascido no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa e três (24/04/1993), residen-
te na RUA Caminho Maranhão, 145, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MARCIO DA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 64 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e 
de IVANI BONFIM SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 50 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
2213578079 - SSP/BA, CPF n.º 23801653862, com 23 anos de idade, natural de AMERICANA - SP (Cuba-
tão-SP  Livro nº 182, fl s. nº 251, Termo nº 54783), nascida no dia vinte e dois de fevereiro de mil no-
vecentos e noventa e três (22/02/1993), residente na RUA Caminho Maranhão, 145, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de ALESSANDRA PATRÍCIA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, vendedora, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 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 DE MIRANDA e INGRID NOBRE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 47754435 - SSP/SP, CPF n.º 37235844892, com 25 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 149, fl s. nº 074, Termo nº 
90345), nascido no dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e um (22/03/1991), resi-
dente na Rua João Pessoa, 201, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MAURICIO LINO DE MIRANDA NETO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 48 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de 
MARIA NEIDE DE MIRANDA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 45 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de profes-
sora, RG n.º 48825928 - SSP/SP, CPF n.º 41849952841, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 159, fl s. nº 336, Termo nº 45714), nascida no dia treze de julho de mil novecentos 
e noventa e três (13/07/1993), residente na Rua João Pessoa, 201, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ JUSTINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP e de VALDIRA NOBRE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 
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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 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: JUCÉLIO SOUSA PEREIRA e MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 306639671 - SSP/SP, CPF n.º 25138535803, com 
40 anos de idade, natural de PAVÃO - MG (Novo Oriente de Minas-MG  Livro nº 03, fl s. nº 242, Termo nº 
2693), nascido no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e setenta e seis (24/05/1976), residente 
na RUA das Azaléias, 210, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ANTÔNIO SILVA PEREIRA, falecido há 1 ano e 
de MARIA JOSÉ SOUSA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de higienização, RG n.º 
553823073 - SSP/SP, CPF n.º 05736797623, com 39 anos de idade, natural de TEÓFILO OTONI - MG (Novo 
Oriente de Minas-MG  Livro nº 05, fl s. nº 50vº, Termo nº 4325), nascida no dia trinta e um de julho de mil 
novecentos e setenta e sete (31/07/1977), residente na RUA das Azaléias, 210, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lha de JOÃO FERREIRA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, resi-
dente em TEÓFILO OTONI - MG e de CLEMÊNCIA PEREIRA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 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: FLÁVIO PERES DA SILVA e IOLANDA DE ARAÚJO OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, ajudante, RG n.º 37539275 - SSP/SP, CPF n.º 35032534838, com 30 anos de idade, natural de 
CAMPO MAIOR - PI, nascido no dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta e seis (05/07/1986), residente na 
Rua Santa Cecilia, 67, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO PERES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
hidroja� sta, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA FRANCISCA DE SOUSA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de: Iolanda de Araújo 
Oliveira, conforme escritura pública lavrada aos 04/09/2014 pelo 1º Tabelião de Notas e Protestos de Letras e 
TÍtulos de Cubatão-SP, no livro nº202, fl s.266/267.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
operadora de telemarke� ng, RG n.º 546980867 - SSP/SP, CPF n.º 06206502570, com 23 anos de idade, natural 
de TEOFILÂNDIA - BA, nascida no dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e três (16/03/1993), 
residente na Rua Santa Cecilia, 67, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, lavrador, com 58 anos de idade, residente em TEOFILÂNDIA - BA e de IVANILDE SILVA DE 
ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em TEOFILÂNDIA - BA. Divorciada 
de: Flávio Peres da Silva, conforme escritura pública lavrada aos 04/09/2014 pelo 1º Tabelião de Notas e Pro-
testos de Letras e TÍtulos de Cubatão-SP, no livro nº202, fl s.266/267. 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, 12 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: RENATO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS e ELIZANDRA SILVA DE FIGUEIREDO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 423919866 - SSP/SP, CPF n.º 
42212544839, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 171, fl s. nº 327, Termo 
nº 50481), nascido no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e cinco (01/07/1995), residen-
te na RUA Travessa Santa Terezinha, 180, altos, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de LEODATO FRANCISCO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARILEIDE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 37 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 49752000X 
- SSP/SP, CPF n.º 41315500833, com 22 anos de idade, natural de ADAMANTINA - SP (Adaman� na  Livro 
nº 63, fl s. nº 176, Termo nº 14286), nascida no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e 
quatro (16/08/1994), residente na RUA Travessa Santa Terezinha, 180, altos, Vila São José, Cubatão - SP, 
fi lha de ELIAS CARLOS DE FIGUEIREDO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, 
residente em ADAMANTINA - SP e de ROSELÍ FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 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: ADILSON MARCONDES JUNIOR e CRISTINA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 460171586 - SSP/SP, CPF n.º 36597258894, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 128, fl s. nº 364, Termo nº 33404), 
nascido no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e oito (22/06/1988), residente na Rua 
Travessa São Jorge, 322, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ADILSON MARCONDES, de nacionalidade 
brasileira, eletricista, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDITE BEZERRA DA SILVA 
MARCONDES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 34961958X - SSP/SP, 
CPF n.º 37598705895, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 141, fl s. nº 
298, Termo nº 38512), nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa (22/04/1990), 
residente na Rua Travessa São Jorge, 322, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ELI JOAQUIM DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IVA-
NILDA MARIA FERREIRA, falecida há 06 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, 14 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: EVANILDO SANTOS ROCHA e KELLY JOYCE SOUZA SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 1552922774 - SSP/BA, CPF n.º 05699668500, com 25 
anos de idade, natural de CONTENDAS DO SINCORÁ - BA (Contendas do Sincorá-BA  Livro nº 9, fl s. nº 3, 
Termo nº 2914), nascido no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e um (16/10/1991), re-
sidente na Caminho São Leopoldo, 1505, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JUVENAL SANTOS ROCHA, 
de nacionalidade brasileira, lavrador, com 51 anos de idade, residente em CONTENDAS DO SINCORÁ - BA 
e de MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES ROCHA, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 50 anos de idade, 
residente em CONTENDAS DO SINCORÁ - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 373037582 - SSP/SP, CPF n.º 49236846823, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 186, fl s. nº 373, Termo nº 56497), nascida no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e oito (18/02/1998), residente na Caminho São Leopoldo, 1505, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lha de JORGE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, com 46 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de CLAUDIA REJANE DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, auxiliar 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 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: MOACIR RODRIGUES DA SILVA e JURENI FERREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 251858479 - SSP/SP, CPF n.º 13387608829, 
com 44 anos de idade, natural de JUNDIAÍ - SP (Jundiaí - 1º Subdistrito  Livro nº 219, fl s. nº 192, Termo nº 
106827), nascido no dia dezessete de outubro de mil novecentos e setenta e dois (17/10/1972), residen-
te na RUA Caminho São Jorge, 2818, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de GERALDO RODRIGUES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 72 anos de idade, residente em JUNDIAÍ - SP e de 
MARIA DE LOURDES SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, domés� ca, RG n.º 331734400 
- SSP/SP, CPF n.º 26329358818, com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de 
outubro de mil novecentos e setenta e dois (08/10/1972), residente na RUA Caminho São Jorge, 2818, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de OLINTO FERREIRA DOS SANTOS, falecido há 22 anos e de ILDA 
LUIZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, residente em PADRE PA-
RAÍSO - MG. Divorciada de Antonio Sergio de Souza Matos, conforme sentença datada de 27/03/2013, 
proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Judicial desta Comarca, nos autos de ordem nº1131/2012, 
processo nº0008517-91.2012.8.26.0157. 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, 09 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: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA e MARIA DO CARMO OLIVEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 13172753 - SSP/MG, CPF n.º 23161364864, 
com 39 anos de idade, natural de MURIAÉ - MG, nascido no dia treze de junho de mil novecentos e 
setenta e sete (13/06/1977), residente na RUA 5, 85, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO SIMIÃO DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 66 anos de idade, residente em MURIAÉ - MG 
e de IOLANDA CHAVERNUÊ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de 
idade, residente em MURIAÉ - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, RG n.º 300074773 - SSP/SP, CPF n.º 37751748850, com 41 anos de idade, natural de MURIAÉ - 
MG, nascida no dia dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (02/02/1975), residente na 
RUA 5, 85, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de SEBASTIÃO ANDRÉ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 84 anos de idade, residente em MURIAÉ - MG e de MARCELINA DE LOURDES OLI-
VEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 83 anos de idade, residente em MURIAÉ - MG. 
Divorciada de Jose Franquilino de Souza, por sentença proferida na 3ª Vara Cível desta Comarca, 
nos autos de N°1001121-07.2016.8.26.0157. 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, 14 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: ADRIANO DE SOUZA GONÇALVES e VALÉRIA DE JESUS DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, entregador, RG n.º 56412039X - SSP/SP, CPF n.º 08358968469, 
com 29 anos de idade, natural de PALMARES - PE (Catende-PE  Livro nº 2, fl s. nº 20, Termo nº 15614), 
nascido no dia onze de março de mil novecentos e oitenta e sete (11/03/1987), residente na RUA Elied-
son Alves da Silva, 60, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ LINO GONÇALVES, de nacionalidade 
brasileira, pintor de autos, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA 
DE SOUZA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 46 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 278431379 
- SSP/SP, CPF n.º 19294490890, com 42 anos de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ, nascida no 
dia dezenove de junho de mil novecentos e setenta e quatro (19/06/1974), residente na RUA Eliedson 
Alves da Silva, 60, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha de LEVINDO CORDEIRO DOS SANTOS, falecido há 
7 anos e de MARIA YOLANDA DE JESUS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
71 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Divorciada de Wilson da Silva Cleto, conforme senten-
ça datada de 17/03/2010, proferida pela MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Santos, nos autos de N°474/10. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de 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: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS e JÉSSICA DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 460178866 - SSP/SP, CPF n.º 36805615801, com 27 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (09/12/1988), residente na RUA Beira Mar, 90, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de AN-
TONIO RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CLAUDINETE OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
aux. de limpeza, RG n.º 489350860 - SSP/SP, CPF n.º 39541297870, com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia cinco de julho de mil novecentos e noventa e dois (05/07/1992), residente 
na RUA Beira Mar, 90, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSE JOÃO DA SILVA, falecido há 20 
anos e de IVONETE DA SILVA, falecida há 02 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, 09 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: DAMIÃO JOSÉ DA SILVA SANTOS e MARILEIDE SANTOS BARBOSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 537711028 - SSP/SP, CPF n.º 01941164501, com 
34 anos de idade, natural de ITABI - SE (Itabi-SE  Livro nº 12, fl s. nº 222, Termo nº 2039), nascido no 
dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (06/12/1981), residente na RUA Sinval Duarte 
Pereira, 33, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de SIMIÃO JOSÉ DOS SANTOS, falecido há 7 anos 
e de MARIA MARINETE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 72 anos de idade, 
residente em ITABI - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 
605398112 - SSP/SP, CPF n.º 06280357481, com 31 anos de idade, natural de TAPEROÁ - PB (Assunção-
-PB  Livro nº 3, fl s. nº 9, Termo nº 420), nascida no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta 
e cinco (25/05/1985), residente na RUA Sinval Duarte Pereira, 33, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, 
fi lha de EDMILSON ANTONIO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, pescador, com 52 anos de idade, 
residente em ASSUNÇÃO - PB e de MARIA CÉLIA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 
anos de idade, residente em ASSUNÇÃO - PB. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de 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: MANOEL JONES DE OLIVEIRA MARTINS e FLÁVIA CORDEIRO CERQUEIRA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de serviços gerais, RG n.º 27737487X - 
SSP/SP, CPF n.º 29832018803, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e 
dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (22/02/1983), residente na RUA Heitor de Oli-
veira Santos, 128, Conj. Afonso Schmidt, Cubatão - SP, fi lho de ELIAS IGREJAZ MARTINS, falecido há 
13 anos e de ALZIRA FERREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos 
de idade, residente em ENGENHEIRO CALDAS - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, aux. de serviços gerais, RG n.º 574534726 - SSP/SP, CPF n.º 34841780866, com 32 
anos de idade, natural de IRARÁ - BA (Santanópolis-BA  Livro nº 17, fl s. nº 11, Termo nº 2442), nas-
cida no dia dezessete de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (17/07/1984), residente na RUA 
Heitor de Oliveira Santos, 128, Conj. Afonso Schmidt, Cubatão - SP, fi lha de MILTON DE JESUS CER-
QUEIRA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 53 anos de idade, residente em SANTANÓPO-
LIS - BA e de LUCINETE CORDEIRO CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 50 anos 
de idade, residente em SANTANÓPOLIS - 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, 18 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: VALMI NUNES DE HOLANDA e VERONICA CAMPOS DE LIMA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 22776612 - SSP/SP, CPF 
n.º 13365285830, com 45 anos de idade, natural de OEIRAS - PI (Oeiras - PI  Livro nº 77, fl s. nº 44, 
Termo nº 2570), nascido no dia seis de novembro de mil novecentos e setenta e um (06/11/1971), 
residente na Rua Caminho São Genaro, 2705, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ALBERTO PE-
REIRA DE HOLANDA, falecido há 08 anos e de MARIA DO ROSÁRIO NUNES DE HOLANDA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 234653371 - SSP/SP, CPF n.º 
83034994400, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 50, fl s. nº 17, 
Termo nº 66), nascida no dia sete de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (07/08/1975), resi-
dente na Rua Caminho São Genaro, 2705, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ROMILDO JOSÉ DE 
LIMA, falecido há 30 anos e de CECILIA MARIA CAMPOS, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 
61 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 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: ADAILTON SANTOS SOUSA e NILCÉIA NUNES DE MENEZES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 58695784 - SSP/SP, CPF n.º 04819278592, com 
26 anos de idade, natural de MUTUÍPE - BA (Serra Grande- Valença-BA  Livro nº 33, fl s. nº 48, Termo 
nº 16111), nascido no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa (30/09/1990), residente na 
Avenida Nove de Abril, 2189, Centro, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO FRANÇA DE SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, agricultor, com 63 anos de idade, residente em VALENÇA - BA e de ZULMIRA LUÍS DOS SANTOS 
SOUSA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 55 anos de idade, residente em VALENÇA - BA . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 26636777 - SSP/SP, 
CPF n.º 28082070854, com 40 anos de idade, natural de LONDRINA - PR, nascida no dia vinte e um de 
março de mil novecentos e setenta e seis (21/03/1976), residente na Rua Comendador Rubens Roncari, 
260, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lha de NATANAEL NUNES DE MENEZES, de nacionalidade brasileira, 
mecânico, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA FARIAS MENEZES, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP.  Divorciada de José 
Matozinho Paulo, conforme sentença datada de 18/09/2002, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara 
Cível desta Comarca, nos autos de nº646/2002. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de 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: RICARDO DOS SANTOS e TAÍS SOUZA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 360082427 - SSP/SP, CPF n.º 38035964836, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 139, fl s. nº 152, Termo nº 37570), 
nascido no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa (01/02/1990), residente na RUA 
Angelina Gomes, 75, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de ADILSON LIMA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GENINA DOS REMÉDIOS 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 493430258 - SSP/SP, CPF 
n.º 44336872864, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 208, fl s. nº 38, 
Termo nº 64918), nascida no dia três de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (03/08/1995), 
residente na RUA Angelina Gomes, 75, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ PAULO DO NASCIMEN-
TO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARLI MENDES DE SOUZA, falecida há 02 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, 18 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: MARLON GOMES DE ALVARENGA e KYARA DE FATIMA MOURA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 568774413 - SSP/SP, CPF n.º 
46089383805, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de janei-
ro de mil novecentos e noventa e oito (21/01/1998), residente na RUA Santa Cecília, 88 A, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, fi lho de RUI MELO DE ALVARENGA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA KEZIA GOMES DE ALVARENGA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 540097743 - SSP/SP, CPF n.º 50119512866, 
com 16 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo 29º Subdistrito-Santo Amaro  Livro 
nº 749, fl s. nº 128, Termo nº 505028), nascida no dia dois de janeiro de dois mil (02/01/2000), re-
sidente na RUA Santa Cecília, 88 A, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ CARLOS DE MOURA, 
desaparecido há 16 anos e de KATIA DE FATIMA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, artesã, com 
41 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 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: ANTÔNIO PEDRO LOÇASSO DE PAULA LIMA e VIRGINIA PORTELLA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, estoquista, RG n.º 209587054 - DIC/RJ, CPF n.º 
13051568708, com 27 anos de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ (Rio de Janeiro  Livro nº 791, fl s. nº 
194, Termo nº 103285), nascido no dia dez de março de mil novecentos e oitenta e nove (10/03/1989), 
residente na Rua Brasília, 202, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MARIA RODRIGUES LIMA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em RIO DE JANEIRO - RJ e de 
NILCE AURORA PAULA LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente 
em RIO DE JANEIRO - RJ . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, engenheira civil, RG 
n.º 485986097 - SSP/SP, CPF n.º 10960101608, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 143, fl s. nº 191, Termo nº 39201), nascida no dia nove de outubro de mil novecentos e noventa 
(09/10/1990), residente na Rua Brasília, 202, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de PAULO FLORENTI-
NO ROCHA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, micro empresário, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CLAUDIA PORTELLA, de nacionalidade brasileira, analista de departamento pessoal, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

]Cubatão, 19 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: CLÓVIS MOURA DA SILVA JUNIOR e NAIRANA OLIVEIRA DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, músico, RG n.º 495416186 - SSP/SP, CPF n.º 
41822947855, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de setem-
bro de mil novecentos e noventa e três (16/09/1993), residente na RUA Principal, 1323, Cota 200, 
Cubatão - SP, fi lho de CLÓVIS MOURA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de DÉBORA RODRIGUES MOURA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, inspetora de alunos, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489099750 - SSP/SP, CPF n.º 41234301806, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de abril de mil novecentos e 
noventa e três (20/04/1993), residente na RUA Principal, 1323, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de RE-
GINALDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lubrifi cador, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, varredora, com 
51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: VALDEMIR DE JESÚS ROSSINI e MARIA DAS GRAÇAS CRUZ. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 50281795 - SESP/SP, CPF n.º 41365666972, com 56 anos 
de idade, natural de PARANAVAÍ - PR (Paranavaí-PR  Livro nº 21, fl s. nº 108, Termo nº 23631), nascido 
no dia trinta de julho de mil novecentos e sessenta (30/07/1960), residente na Rua Sete, 335, Bolsão 08, 
Cubatão - SP, fi lho de SILDEVAR ROSSINI, falecido há 19 anos e de OSCARINA IRENO ROSSINI, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 229195313 - SSP/SP, CPF n.º 31746366800, com 59 
anos de idade, natural de TIMÓTEO - MG (Timóteo - MG  Livro nº 14, fl s. nº 115, Termo nº 11612), nascida 
no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e cinquenta e seis (25/11/1956), residente na Rua 
Sete, 335, Bolsão 08, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL CONSTANTINO DA CRUZ, desaparecido há 5 anos e 
de ANTÔNIA RODRIGUES DA CRUZ, falecida há 1 ano. 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, 21 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: HELIO CLEMENTE DA CONCEIÇÃO JUNIOR e ROSANGELA PEREIRA DINIZ. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador industrial, RG n.º 113994883 - SSP/
RJ, CPF n.º 07324077706, com 40 anos de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ (Rio de Janei-
ro - RJ 10ªCircunscrição  Livro nº 46, fl s. nº 214, Termo nº 3619), nascido no dia seis de setembro 
de mil novecentos e setenta e seis (06/09/1976), residente na Rua Sete, 335, Bolsão 08, Cubatão - 
SP, fi lho de HELIO CLEMENTE DA CONCEIÇÃO, falecido há 30 anos e de ELZA ELIDIO DA CONCEI-
ÇÃO, falecida há 25 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, domés� ca, 
RG n.º 276616121 - SSP/SP, CPF n.º 16230551802, com 42 anos de idade, natural de SÃO VICENTE 
- SP, nascida no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (22/10/1974), re-
sidente na Rua Sete, 335, Bolsão 08, Cubatão - SP, fi lha de AMARO AURÉLIO DINIZ, falecido há 35 
anos e de RUTE PEREIRA DINIZ, falecida há 17 anos. Divorciada de Francinaldo Alves da Silva, con-
forme sentença datada de 23/10/02, proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Civel da Comarca 
de São Vicente-SP, nos autos de nº1593/2002. 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, 21 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: RICARDO DA PAZ QUINTIANA e SILEIDE SILVA DA MATA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, mecânico ajustador, RG n.º 338774233 - SSP/SP, CPF n.º 21924726840, com 
36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta 
(30/09/1980), residente na RUA Caminho do Raimundo, 673, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JUAN 
VICENTE QUINTIANA PEREZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ QUINTIANA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciada, auxiliar de cozinha, RG n.º 33372348X - SSP/SP, CPF n.º 34463508886, com 35 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e um 
(27/08/1981), residente na RUA Caminho do Raimundo, 673, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de SEVE-
RINO BELO DA MATA, falecido há 6 meses e de ISAURA SILVA DOS SANTOS, falecida há 3 meses. Divorciada 
de José Felipe da Silva, conforme sentença datada de 14/12/2007, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 
4ª Vara desta Comarca, nos autos de N°1349/2007. 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, 21 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: HÉLIO LUIZ DA SILVA JÚNIOR e MICHELLE CRISTINA DE CASTRO COUTO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 44917392 - SSP/SP, CPF n.º 37865618859, 
com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 134, fl s. nº 194, Termo nº 35622), 
nascido no dia vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e nove (23/04/1989), residente na Rua 
Ana Maria, 90, apt.32, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de HÉLIO LUIZ DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, empresário, com 48 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de CLENÍCIA MARIS 
SILVA, de nacionalidade brasileira, empresária, com 48 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 41589287 - SSP/SP, CPF n.º 
06632393977, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 124, fl s. nº 239, Termo 
nº 31688), nascida no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (05/11/1987), residente 
na Rua Ana Maria, 90, apt.32, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de GERSON GUIMARÃES COUTO, 
falecido há 12 anos e de JOSIANE DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, auxiliar adimistra� va, com 48 
anos de idade, residente em FLORIANÓPOLIS - SC. 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, 21 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: RAPHAEL DO SANTOS ACCORCI e DANIELY CORREIA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 33434061 - SSP/SP, CPF n.º 37209947833, com 
28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 246, fl s. nº 168, Termo nº 
81275), nascido no dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e oito (06/05/1988), residente na RUA 
Gigino Aldo Trombino, 307, apto.44, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de VANDERLEI ACCORCI, de 
nacionalidade brasileira, inspetor de qualidade, com 54 anos de idade, residente em LUZ - MG e de 
DEISE DOS SANTOS ACCORCI, de nacionalidade brasileira, diárista, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 458811944 
- SSP/SP, CPF n.º 32007258854, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
109, fl s. nº 234, Termo nº 25713), nascida no dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(20/07/1985), residente na RUA Alberto Pinto de Carvalho, 148, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, 
fi lha de GERALDO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROZANIA CORREIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ROSENILDO DE REZENDE  SILVA e LUZINETE NUNES DA SILVA. 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, 22 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA torna público que requereu da CE-
TESB a Licença Prévia e de Instalação SD N° 91227907  para Gases elementares 
(oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, etc); fabricação de à RODOVIA DOM DOMENI-
CO RANGONI, KM 6 - JARDIM DAS INDUSTRIAS, CUBATÃO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO E 
POSSE DE PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E CONSELHO FISCAL, BEM COMO PARA NO-
MEAÇÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA DO GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS “A CAMINHO 

DA LUZ” (GEECAL) – CUBATÃO/SP.

O Grupo de Estudos Espíritas “A Caminho da Luz” – GEECAL, CNPJ n.° 62.288.568/0001-
07, com sede nesta cidade de Cubatão/SP, na Rua Dr. Fernando Costa, n.° 1.023, Bairro 
Vila Couto, através do presente requerimento de um terço dos sócios quites com as obri-
gações estabelecidas no ar� go 12 do Estatuto Social, nos termos dos ar� gos 11, inciso 
III, e 16, inciso III, do mesmo Estatuto, CONVOCA, através do presente edital, todos os 
sócios fundadores e contribuintes quites com as suas obrigações tributárias, consoante 
o ar� go 14 do mesmo Estatuto, para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada 
na sede do GEECAL, às 19 (dezenove) horas, do dia 22 de dezembro de 2016 (quinta-fei-
ra), com a seguinte ordem do dia:
1. Eleição e posse do(a) Presidente, Vice-Presidente e do Conselho Fiscal do Grupo de 
Estudos Espíritas “A Caminho da Luz” – GEECAL, em cumprimento ao disposto no ar� go 
20, inciso I, do Estatuto Social.
2. Caberá ao(à) Presidente, juntamente com o(a) Vice-Presidente, escolher os demais 
membros da Diretoria Execu� va, na mesma data da Assembleia Geral Extraordinária 
objeto deste Edital de Convocação (ar� go 24, inciso I, do Estatuto Social).
3. Nos termos do ar� go 21, caput, do Estatuto Social, a Diretoria Execu� va será com-
posta por: Presidente, Vice-Presidente, 1.° Secretário, 2.° Secretário, 1.° Tesoureiro, 2.° 
Tesoureiro e Diretor de Patrimônio.
4. O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros efe� vos e 03 (três) suplentes, 
nos termos do ar� go 31 do Estatuto Social.
5. A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria do GEECAL até 15 
(quinze) dias antes da eleição, ou seja, até o dia 07 de dezembro de 2016, que se rea-
lizará dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral 
(consoante os ar� gos 17, 18 e 19 do Estatuto Social).
6. Somente poderão integrar as chapas os sócios fundadores e contribuintes quites com 
as obrigações estatutárias (ar� gos 12, 14, 16, inciso III, e 20, inciso I, do Estatuto Social).
7. A Assembleia Geral Extraordinária será instalada regularmente, em primeira convo-
cação, às 19 (dezenove) horas, com a presença da maioria dos sócios quites com as 
obrigações estatutárias, e, em segunda convocação, com qualquer número de sócios 
presentes, uma hora depois, às 20 (vinte) horas, sendo válidas as decisões com qual-
quer número de sócios presentes, nos termos do ar� go 17, parágrafo único, do Estatuto 
Social.
8. Na mesma Assembleia Geral Extraordinária, objeto do presente Edital de Convocação, 
será formalizada a nomeação do(a) Administrador(a) Provisório(a) que fi cou responsá-
vel legalmente pelo Grupo de Estudos Espíritas “A Caminho da Luz” – GEECAL, no perío-
do entre os meses de março a dezembro do corrente ano, ocasião em que a En� dade 
fi cou sem a administração da Diretoria Execu� va e do Conselho Fiscal, cujos mandatos 
expiraram em março deste ano.

Cubatão/SP, 21 de novembro de 2016. 

CLAUDETE LOUZADA DE CAMPOS GONÇALVES – Sócia-Fundadora

GERSON DA SILVA GONÇALVES – Sócio-Fundador

JOSÉ BRENO DOS SANTOS – Sócio-Contribuinte

MÁRCIA HELENA DOS SANTOS MENDES – Sócia-Contribuinte

MARTA OLIVEIRA DE CARVALHO – Sócia-Contribuinte

NADIONE APARECIDA DA SILVA LEMOS – Sócia-Contribuinte

SERGIO FERREIRA DE ALENCAR – Sócio-Contribuinte

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FÁBIO VIEIRA DA SILVA e IZAURA DE OLIVEIRA GOMES. Sendo o pretendente,  
residente na Rua Vereador Benedito Lima Gonçalves, 176, Jd.São Francisco, 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, 10 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: OLIVIO MACHADO ROSA e MARISA APARECIDA ALVARENGA DOS SAN-
TOS. Sendo o pretendente, nascido no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 
sessenta e oito (24/11/1968). Se alguem souber 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, 09 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: DOUGLAS DOS SANTOS TUCKER e JANAINA PEREIRA DA SILVA.  Sendo 
a pretendente, natural de SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 10 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA
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 HONÓ-
RIO.  Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, diarista, RG n.º 588111466 
- SSP/SP, CPF n.º 02767168684.  Se alguem souber 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, 14 de novembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. torna público que requereu na CETESB 
a Licença de Operação para Comércio atacadista de outros produtos 
químicos e petroquímicos, sito a Rua Dona Rosa de Jesus Peralta, nº 157, 
Sito São Luiz, Cubatão.

COMUNICADO

SINDICATO DOS PROFESSORES 
MUNICIPAIS DE CUBATÃO-SP

Aos professores da rede municipal de 
ensino para comparecerem nesta sexta-
feira (25 de novembro) às 16 horas, na 
Câmara Municipal de Cubatão, para 

acompanhamento da votação de projeto 
do interesse da categoria.
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Festival de PrêmiosNATAL PREMIADO
Basta  juntar R$ 100 reais em notas fi scais ou comprovantes 
de compra nos comércios cadastrados (veja abaixo) e 
trocar na ACIC (Rua Bahia, 171, Centro), de segunda à 
sexta, das 10h às 12:00 e das 14h às 17h. Entre os prêmios, 
Uma moto, bicicleta, Tv’s e diversos eletrodomésti cos

Comprando nas lojas abaixo, você pode participar da promoção
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Um novo conceito de 
Educação Infantil está 
chegando em Cubatão. 
Com uma metodologia 
criada para auxiliar a 
criança em todas as etapas 
do seu desenvolvimento e 
um espaço pensado para 
estimular o aprendizado de 

FAZENDO ACONTECER

F����: M����� N������

Em ambiente totalmente divertido, a sede da Allegro fi ca na Avenida Nações Unidas, 857, na Vila Nova

Escola inicia suas atividades em 2017 trazendo no currículo  aulas de circo, para que as crianças aprendam enquanto se divertem 

forma lúdica e divertida, 
a Escola Allegro está com 
matrículas abertas para 
2017.

Situada na Vila Nova, 
a Allegro encanta os olhos 
das crianças (e dos adultos 
também) logo na entrada: 
Um gramado sintético 

formando um pequeno 
campo de futebol e uma 
pista de kart que rodeia a 
escola já te transportam para 
um universo de brincadeiras 
e jogos.

“Pensamos em cada 
detalhe para dar à criança um 
espaço onde o aprendizado 

é uma brincadeira e o 
brincar será a melhor forma 
de aprender”, comenta a 
proprietária Cleide Victor 
da Silva.

Além do espaço, a 
escola terá um grupo de 
professores e funcionários 
capacitados e muito bem 

A nova forma de ensinar 
da Allegro

preparados para atender às 
necessidades de cada criança 
e de seus pais, que buscam o 
melhor para os seus � lhos. 

AS NOVIDADES 
DA ALLEGRO
Além do espaço e do 

corpo de pro� ssionais 
altamente quali� cados, a 
Allegro vai trazer uma série 
de novidades que vão auxiliar 
todo o desenvolvimento dos 
pequenos alunos.

A escola será a primeira 
em Cubatão a desenvolver 
as aulas de Circo para as 
crianças. Isso mesmo, você 
leu certo. Aulas de circo.

“As aulas de circo são uma 

tendência com crianças, elas 
desenvolvem o raciocínio 
rápido e as habilidades 
motoras das crianças. É uma 
forma de ensina-las e diverti-
las ao mesmo tempo”, a� rma 
Cleide.

MATRICULAS 
ABERTAS
A Escola Allegro está 

com as matrículas abertas 
para 2017. Os interessados 
podem agendar uma visita 
às dependências da unidade, 
que � ca na Avenida Nações 
Unidas nº 857, e solicitar 
todas as informações sobre 
matrículas e condições pelo 
telefone (13) 3361-6216.

"
"

Cleide Victor, proprietária 
e diretora da escola

Trabalhar com crianças é 
sempre uma alegria, O brilho nos 

seus olhares enquanto se divertem 
e aprendem é a maior satisfação 
que podemos ter, essa é a razão 

pela qual a Allegro nasceu

ANUNCIE AQUI
3361-5212



por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Com foco no bem 
estar das clientes, 
a Sarah Campos 
Moda fashion 
repaginou seu 
espaço físico. No 
último sábado, 
a proprietária 
Fernanda Campos 
(dir) e Darlhane 
Cordeiro, eram 
só sorrisos, em 
recepção regada 
a bom gosto para 
as clientes que 
visitaram a loja. 
Tem modelito 
pra arrasar, ótimo 
preço e atendi-
mento de primei-
ra. Vale dar uma 
passada na loja, 
que fica na Gal. 
Nove de Abril, 
loja 05.

A Casa da Esperança ganhou um reforço de peso no time. Os doutores Ale-
xandre Arantes, Rosana de Freitas, Viviane Fernandes e Alice Duarte voltam 
para a entidade para realizar atendimentos de reabilitação física e pediátri-
ca. Os atendimentos, que vão priorizar as crianças que estão na fila de espe-
ra da Casa, começam nesta sexta (25) e seguem até 16 de dezembro.

Marcelo 
Parreira, 
da TV Polo

Vice 
presidente 
do PSDB, 
Adenilson 
Amorim

Alexandra, 
do Ateliê 
Toque de 

Elegância

Sergio Balula, do 

Chaveiro Balula

Parabéns!
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A alta gastronomia da ‘Rainha das Serras’
O sabor da Austrália esteve em Cubatão no último dia 17. O salão do Hotel do Farol 
recebeu o projeto “Rainha das Serras”, que todo mês traz um cardápio inspirado em um 
país diferente e apresenta para a cidade os sabores da alta gastronomia mundial.
Sob o comando do Chef Diego Ruivo, o cardápio trouxe todos os sabores e aromas da 
culinária australiana em um almoço especial e cuidadosamente preparado.
O menu começa com uma salada, feita de alface e rúcula com tomates cereja e mussarela 
de búfala e uma Aussiemeat pie, uma tortinha tipicamente australiana recheada com car-
ne. No prato principal, uma costelinha regada ao molho barbecue no estilo da Austrália, 
com arroz de maçã e batatas assadas com ervas. E para fechar, um delicioso brownie com 
sorvete de creme.

Frutos do Mar 
A próxima edição do ‘Rainha das Serras’ já tem data para acontecer. No próximo dia 15 
de dezembro, o Hotel do Farol recebe o Chef e toda a sua equipe para um almoço com o 
tema Frutos do mar. Quem participou deste, já aguarda ansiosamente!

O inverno pas-
sou, mas o pes-
soal do Lar Fra-
terno já ganhou 
um reforço para 
combater o frio 
no próximo ano. 
Joaquim Tiriri-
ca e o popular 
Chico da Adega 
entregaram ao 
presidente da 
entidade, Ru-
bens Marino, 10 
cobertores espe-
ciais doados pela 
equipe dos Brah-
meiros Cubatão.

Já em clima na-
talino, a Magaly, 
da Artpés, levou 
a sua netinha 
Maria Clara para 
ver a chegada 
do Papai Noel 
na Praça Prin-
cesa Isabel. A 
pequena posou 
super animada, 
ao lado do bom 
velhinho

Vendo duplex no 
Embaré c/190m 
útil 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
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