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CDHU vai mandar 
apartamentos para leilão

Real 
Cubatense vai 
em busca dos 
três pontos

Sintercub realiza 
assembleia em Caragua

ACIC lança nova 
plataforma digital

Prefeito 
sancionou 
a Reforma 
Administrativa 
aprovada pela 
Câmara.

Dando sinais de 
desespero servidores 
chegaram a tomar o saguão 
do Paço, interrompendo o 
expediente. Mas a greve 
deve perder força devido 
à notificação judicial que 
determinou retorno de 
80%. Manifestações da 
semana começaram na 
segunda com a greve da 
Cursan e terminaram 
com movimento de mães 
de alunos, apoiando os 
professores (foto). 02

Diante da crise, 84 fa-
mílias não conseguem 
pagar prestações que es-
tão na casa de 1 mil reais 
e já receberam notifica-
ção da Companhia, avi-
sando que vai mandar as 
unidades para leilão.

Em entrevista ao 
Acontece, Associação 

Divulgação

Marcel Nobrega

Neste sábado, a equipe 
cubatense sobe a serra 
até Mauá para enfrentar 
o líder do seu grupo na 
série B do Paulistão. Após 
empate na estreia, equipe 
busca a primeira vitória na 
competição.  05

O presidente Abnésio 
dos Santos e diretoria 
percorrem o litoral em 
apoio aos trabalhadores.

Com ferramentas 
que vão agilizar a vida 
do comerciante, ACIC 
lança seu novo portal no 
próximo dia 03 de maio, 

denuncia que valor das 
prestações ignoram 
parâmetros da própria 
tabela social da Compa-
nhia e que as obras do 
Conjunto não estão em 
conformidade com o 
projeto aprovado, o que 
invalidaria a  Carta de 
Habite-se.

A denuncia foi proto-
colada junto ao MP, com 
a solicitação de que se 
cancelem as cobranças 
até que a CDHU resolva 
os problemas estruturais, 
já que a companhia não 
entregou o bem do jeito 
que prometeu afrontan-
do, inclusive, o Código 

de Defesa do Consumi-
dor.

Do outro lado da ci-
dade, na Vila Esperança, 
cerca de cem famílias re-
clamam que receberam 
notificação da Prefeitura 
para desocupar os barra-
cos em 10 dias, sem ter 
para onde ir.03

Marino vai ao MP 
comunicar falta de 
repasse da Prefeitura 
ao Lar Fraterno

Conselho de Saúde 
trará comitiva 
da Alesp para 
vistoriar hospital

‘Operação tartaruga’ 
ameaça travar 
andamento da 
administração

02

Coluna do Cido Barbosa

No projeto esta caixa de água é de concreto armado 
interligado à estrutura. Na realidade, bem diferente, 
estourou. Em desacordo com o projeto aprovado, 
Conjunto está cheio de problemas estruturais.

Semana de 
protestos

OAB tem apoio do 
prefeito para tentar 
reverter perda de mais 
uma Vara

Chamamento para 
Greve Geral dia 
28 de abril invade 
redes sociais

Na última semana 
Acontece acompanhou 
assembleia que aconteceu 
em Caraguatatuba. 04

em café da manhã especial 
para os associados. 

Além do café, uma 
apresentação da nova 
plataforma será feita. 10
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Eles tinham casa com quintal e 
viviam felizes há decadas na Cota, 
porém tiveram as casas demolidas 
e ganharam um ap. do CDHU, ser-
vindo de vitrine para o mundo no 
Programa de Recuperação Sociom-
biental da Serra do Mar; o problema 
é que junto com o apê veio também 
um carnê e, com a obra mal feita, 

RUBENS LARA
CDHU ameaça leiloar apartamentos

habitação
Os nomes de moradores usados nesta reportagem foram trocados por � ctícios. Embora tivesse 
autorização para publicar os verdadeiros nomes o Jornal optou por preservar as identidades.

IPTU indevido
A Associação também denuncia que algumas famílias dos Conjuntos 

Imigrantes 1 e 2, Vila Harmonia, e Jardim real, nos Bolsões estariam pagando 
indevidamente o IPTU de suas unidades. A entidade argumenta que a cobrança 
é indevida pois ainda não se concretizou a regularização fundiária nos núcleos.

Porém a maior preocupa-
ção da Associação é com a pos-
sível retirada de mais de 5000 
mil barracos que estariam fora 
da zona delimitada para urba-
nização da Vila Esperança. No 
dia 23 de fevereiro a Prefeitura 
notifi cou cerca de 100 pessoas 
com o prazo de 10 dias para 
demolição de barracos, nas 
proximidades do ponto fi nal 
da Vila: a única contrapartida 
oferecida pela Prefeitura foi 
um cadastro para possibilida-
de de atendimento com cesta 
básica. A Associação teme um 
verdadeiro caos social com 

CINCO MIL
Famílias podem ser colocadas na rua

milhares de famílias sendo 
obrigadas a deixar os barra-
cos sem ter para onde ir. Lide-
ranças comunitárias e da As-
sociação teriam um encontro 
com o prefeito nesta semana, 
para tratar do assunto, mas a 
reunião foi adiada para o dia 
28/04/17. O objetivo é barrar 
as notifi cações de demolições 
até que a Prefeitura apresente 
um projeto habitacional para 
transferir estas famílias em 
estado de vulnerabilidade so-
cial. “Existe o argumento de 
que se trata de novas invasões, 
porém conhecemos famílias 

estabelecidas há mais de 5 
anos, no local das recentes no-
tifi cações”, diz Jonas. 

Enxugando gelo
Boa parte dos 58 barracos 

derrubados no Vale Novo, na 
primeira ação do Programa 
Invasão Zero no começo do 
ano já foram reerguidos. Na 
oportunidade, a comitiva do 
secretário de Estado de Meio 
Ambiente Ricardo Salles em 
visita ao local foi recebida a 
tiros. A intimação foi ato ad-
ministrativo da Prefeitura si-
milar ao enviado. 

Uma simples passada pelo bairro foi su-
fi ciente para a reportagem entender o sofri-
mento dos moradores. Seu Fernando já está 
na terceira idade, agora precisa de ajuda para 
subir os grandes degraus fora dos padrões exi-
gidos e se os carros estiverem estacionados ao 
lado da entrada principal... nem pensar em 
vencer os mais de meio metro do degrau onde 
deveria estar a rampa de acesso, aliás, acessibi-
lidade é um item desprovido no condomínio, 
embora conste no projeto.

Perigo a vista: Gabriel tem só oito meses e 
começou a engatinhar. Quase perdeu o dedo 
no piso que soltou no apartamento, fato cor-
riqueiro nas demais unidades. Dona Ieda tem 
pressão alta e quase enfartou: a caixa d’água 
de fi bra de vidro (de concreto armado ligado 
a estrutura, no projeto) estourou, bem na sua 
frente. “Além disso, nos últimos seis meses fo-
ram dois vazamentos de gás”.

Relatos como esses fazem parte da rotina 
dos moradores, mas nem seria preciso relatar. 
É só olhar para unidades para ver as infi ltra-
ções, fi ssuras, rachaduras, problemas no esgo-
to interno e externo  etc.

A AUMEDS, o 
presidente Adriano 
e o vice Jonas 
apresentaram farta 
documentação 
com denúncias ao 
Jornal Acontece. 
Dia 02 de maio se 
reúnem com os 
superintendentes 
da CDHU e Sabesp;  
e dia 03 de maio 
Procuradoria Geral 
do Estado.

•Faixada dos edi� cios, (item 10.2 do memorial 
descri� vo de especifi cações técnicas). 
• Para-raios, (item 20.11 do memorial descri� vo de 
especifi cações técnicas).
• Impermeabilização conforme NBR 9952, (item 11.2.1 
do memorial descri� vo de especifi cações técnicas).
• Reservatório inferior de água, que deveria ser 
de concreto armado integrado à estrutura do 
edi� cio, (item 18.2.1.9 do memorial descri� vo de 
especifi cações técnicas).
• Tipos de portas, (item 14.1 do memorial descri� vo 
de especifi cações técnicas). 
• Disposi� vos de segurança. 
• Implantação do sistema de gás, (item 19 do 
memorial descri� vo de especifi cações técnicas).
• Não aplicação completa da pega da argamassa para 
assentamento de azulejos e pisos, (item 11.1.2 do 
memorial descri� vo de especifi cações técnicas).
• Não aplicação de massa corrida em toda alvenaria, 
exceto as do banheiro, (item 11.1.2 do memorial 
descri� vo de especifi cações técnicas).
• Paredes tortas, desniveladas. 

os miniapartamentos começaram a 
ruir. Mas o que dona Cida e seo  Se-
verino  não sabiam é que o que esta-
va ruim podia piorac: Com o marido 
desempregado há mais de um ano e 
a família vivendo de uma pensão de 
R$ 1.500,00 de dona Cida fi cou im-
possível pagar os mais de 1 mil reais 
de prestação por mês. É o velho di-

lema reiterado pelo fi nado vereador 
Ubiraraja: ”se cumê num mora, se 
morá num come”. Na mesma situa-
ção estão cerca de 84 moradores do 
Conjunto  Habitacional Rubens Lara 
que já receberam a notifi cação.

Tabela social Para a Associação a 
cobrança praticada no caso acima e 
outros casos está em desacordo com 

a tabela social da Compa-
nhia que teria que respei-
tar limite de comprometi-
mento de renda que varia 
de 15% para famílias que 
ganham até 3 salários 
mínimos, até 30% para 
quem está na faixa de 
10 salários mínimos.

‘Se o vizinho de 
cima der a descarga,
cai no debaixo‘

‘Obra executada é uma e no projeto é outra‘

“Tenho duas � lhas de 13 e 14 anos e moramos aqui com 
minha esposa há seis anos. Agora recebi esta noti� cação 
como se fosse uma invasão nova. O clima aqui está tenso, 
ninguém vai aceitar perder sua casa sem ter para onde ir 
com a família”

 
Alex Luiz, 30 anos desempregado

“Resido há três anos neste barraco próximo ao viaduto 
Imigrantes com minha esposa e três � lhos. Fui noti� cado 
pela Prefeitura a desocupar em 10 dias e fui lá pedir auxílio 
pois não tenho para onde ir. Lá me disseram que a única 
coisa em que podiam me ajudar era com uma cesta básica”.

Elton Lourenço, motorista desempregado, 34 anos

Desempregados e com prestações que ultrapassam 1 mil reais, 84 famílias ‘contempladas com o projeto 
socioambiental’, temem ir para debaixo da ponte

Denuncia foi apresentada ao Acon-
tece e protocolada no MP sob o registro 
900/2017, ontem. AUMEDS quer a sus-
penção das cobranças enquanto a situa-
ção não for regularizada

A Associação apresentou ao Jornal 
Acontece, documentos que fundamen-
tam uma denúncia grave:  a obra execu-
tada no conjunto habitacional Rubens 
Lara, recebeu carta de habite-se em 
2012, apesar de estar em desacordo com 
o projeto inicial aprovado na Prefeitura 
em 2008 - processo 15.552. O engenhei-

ro Jonas Silva argumenta que no pro-
cesso não existem ‘as buit’ que pode-
riam justifi car alterações no projeto: 
“inclusive em agosto de 2015 dentro 
do protocolo 8869/2015-1 a própria 
Prefeitura ratifi ca que não houve ne-
nhuma alteração no projeto”

A Associação já denunciou ao 
Ministério Público e exige que o 
CDHU suspenda as cobranças das 
mensalidades até que se sanem as ir-
regularidades dos projetos, incluindo 
os vícios ocultos.

ALTERAÇÕES DO PROJETO ORIGINAL
SEM AUTORIZAÇÃO
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De olho nas tecnologias 
que estão cada vez mais pre-
sentes no dia a dia das pessoas, 
as escolas ABC Master e ABC 
Infantil começaram a imple-
mentar um novo sistema de 
comunicação entre os pais dos 
alunos e a escola.

Através do aplicativo de ce-
lular ‘ClipEscola’, os pais terão 
acesso a diversas informações 
da rotina escolar de seus fi lhos, 

NOVIDADE CHEGANDO

APROVADO!

Comunicação a serviço da Educação

Sintercub realiza 
Assembleia em Caraguá

como as notas, frequência, 
agenda de recados e de even-
tos da escola, entre outras fun-
cionalidades como um grupo 
de conversa com pais e escola.

Para utilizar o aplicativo, 
basta baixá-lo em seu smar-
tphone e entrar em contato 
com a escola para fazer a ati-
vação do app e sincroniza-lo 
com a base de dados da ABC 
Master ou Infantil. Feito isso, 

ele está pronto para ser utili-
zado.  O aplicativo está dispo-
nível para smartphones com 
sistemas Android e iOS (iPho-
nes). 

Para mais informações ou 
qualquer dúvida sobre o apli-
cativo, basta entrar em contato 
com a escola pelos telefones: 
ABC Master – (13) 3364-1784  
e 3364-3385; e ABC Infantil: 
(13) 3304-0631 e 3364-4772.

Janinha Rubens dos 
Santos - ferro de passar

Jocicleide Aparecida Al-
ves Macedo - cafeteira

Marilda Gonçalves 
Pereira - batedeira

Fernanda Alves da Silva 
- TV LED 32”

Ganhadoras do sorteio

O Sindicato dos Traba-
lhadores nas Empresas de 
Refeição Coletiva de Cuba-
tão Região - Sintercub rea-
lizou Assembleia junto aos 
trabalhadores de Caragua-
tatuba, na sala de eventos 
do Hotel Areia Branca, no 
começo de abril. 

A primeira  pauta em dis-
cussão foi a data base, que 

acontece em 1º de junho. 
Entre outros assuntos, foi 
discutido e aprovado por 
unanimidade ítens  como 
Participação nos Lucros e 
Resultados - PLR, que fo-
ram discutidos ponto a pon-
to com os trabalhadores.

O presidente Abnésio 
dos Santos conduziu a As-
sembleia franquiando a 

palavra aos trabalhadores 
presentes, facilitando o en-
tendimento que resultou no 
consenso diante da pauta 
de reivindicações da cate-
goria.

 Depois da assembleia, os 
trabalhadores se reuniram 
em momento de confra-
ternização, com sorteio de 
brindes.

F���� J���� B������

Daniele Sarabando (Adm 
Sintercub), Abnesio 
dos Santos (presidente 
Sintercub), dra Elaine 
C. Camargo (advogada), 
Odimar Ramos (diretor 
relações trabalhistas) e 
Elisete Costa (Aux. Adm 
Sintercub)
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       ACONTECE NO LEGISLATIVO

LALÁ PRESTIGIA ALUNOS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO

RAFAEL TUCLA QUESTIONA SOBRE COLETA DE LIXO

SERGIO CALÇADOS CONSEGUE VERBA PARA A SAÚDE

TONINHO VIEIRA QUER GUARDA MUNICIPAL 

AGUINALDO ARAÚJO PEDE MELHORIAS NA V. PAULISTA

MARCINHO PRESIDE DEBATE SOBRE O HOSPITAL

ALEMÃO QUER SERVIÇOS GRATUITOS À POPULAÇÃO

WILSON PIO COBRA MELHORIAS NO COSTA E SILVA

O vereador Lalá (SD) esteve no Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Cubatão e participou da cerimônia que mar-
cou o início dos cursos de capacitação de Porteiro e Assisten-
te Administrativo, que fazem parte do Programa Estadual de 
Quali� cação Pro� ssional. 

Após uma conversa com o Deputado Federal Paulinho da 

O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou na sessão da Câ-
mara e teve aprovado um requerimento solicitando ao Executi-
vo a cópia dos contratos relativos aos serviços de coleta, trans-
porte do lixo domiciliar, além de varrição de ruas e destinação 
� nal dos resíduos. O parlamentar comentou que, nos últimos 

No último dia (03) o Deputado Federal Alex Manete (PPS), 
realizou visita ao gabinete do vereador Sergio Calçados (PPS) 
para anunciar o encaminhamento de 100 mil Reais aos cofres 
públicos de Cubatão.  

O investimento foi destinado ao município, por meio de 

O vereador Toninho Vieira (PSDB) protocolou na Câmara 
Municipal de Cubatão um projeto de Lei que autoriza o Poder 
Executivo a criar a Guarda Municipal de Cubatão (GMC). 
“Certamente, a presença da Guarda Municipal proporcionará 
às pessoas maior segurança para andar pelas ruas e realizar 

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou solicita-
ção aos setores competentes do Poder Executivo para que se 
realize o conserto e manutenção da Rua Bahia, no trecho entre 
a Avenida Henry Borden e a Praça Princesa Isabel.

O trecho em questão está com um afundamento no asfalto 

O vereador Marcinho (PSB) realizou na tarde da úl-
tima segunda (17) uma reunião com representantes do 
poder Executivo, Legislativo e do Conselho Municipal de 
Saúde para tratar de assuntos relacionados ao futuro do 
Hospital Municipal de Cubatão. 

Considerando a crise que o nosso país atravessa e as di-
� culdades que nossa população passa, principalmente os de-
sempregados de nossa Cidade, o vereador Rodrigo Alemão 
(PSDB) indicou à mesa da câmara a criação de um local para 
o atendimento dos munícipes sem recursos que estão neces-

Diante da precariedade em que se encontra a Praça Ge-
neral Euclides de Oliveira Figueiredo, localizada no Jardim 
Costa e Silva, o vereador Wilson Pio (PSDB), solicitou à Pre-
feitura Municipal através da Secretaria de Manutenção Urba-
na e Serviços Públicos, que seja realizada com urgência a ma-

Força (SD), o vereador conseguiu viabilizar cursos de forma-
ção pro� ssional para a população de Cubatão, através da Se-
cretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho.

O vereador agora trabalha para a ampliação dos cursos, 
para que a população disponha de mais opções e possa ter 
mais chances de ingressar no mercado de trabalho.

meses, a empresa prestadora desses serviços suspendeu os 
trabalhos em Cubatão pela falta de pagamento, o que causou 
grandes problemas. O vereador ressaltou que é obrigação do 
Legislativo � scalizar o cumprimento dos contratos e, se for o 
caso, solicitar a revisão dos termos acordados.

uma emenda ao orçamento da União, elaborada pelo Depu-
tado Federal.

O encontro selou a parceria entre os colegas de mesmo 
partido, que contou ainda com a presença do vereador de Ita-
nhaém, Hugo di Lalla (PPS).

suas atividades como trabalhar, estudar praticar esportes ao ar 
livre e aproveitar o lazer que a cidade oferece, uma vez que 
podem contribuir para reforçar a segurança pública”, justi� ca 
o vereador. O projeto passará por analise das comissões da 
Câmara antes de ir para votação no plenário.

e gera grande risco de acidentes tanto aos veículos que ali tra-
fegam quanto aos pedestres que passam pelo local. 

O pedido foi encaminhado pela mesa da Câmara ao Exe-
cutivo para que as providências sejam tomadas pelos órgãos 
competentes. 

Na ocasião, o vereador ouviu o presidente do Conse-
lho de Saúde sobre os problemas e a situação do hospital 
e também sobre a Casa da Esperança, que passa por situa-
ção delicada e que precisa de atenção especial do Poder 
Executivo.

sitados de regularização de seus documentos, bem como de 
preenchimento de guias para retiradas de certidões, atesta-
dos de antecedentes, elaboração de currículos, “documentos” 
achados e perdidos, entre outros, visando o aperfeiçoamento 
social voltado aos direitos de cidadania plena.

nutenção do campo de Futvôlei e dos aparelhos de ginástica 
para a terceira idade que existem no local. A praça é o único 
equipamento de lazer público localizado naquele bairro e pre-
cisa de manutenção periódica, para evitar o risco de acidentes 
para os moradores do bairro e usuários do espaço.

A ordem de publicação dos vereadores é feita de forma rota� va, para que todos tenham o mesmo espaço. Na primeira edição desta editoria, a publicação foi feita em ordem alfabé� ca. Na sequência 
das publicações, o úl� mo da semana anterior abre a editoria na semana seguinte.

ESPORTES
Real Cubatense quer 1º vitória

Com treinos em dois 
períodos, o Atlético Real 
Cubatense se prepara para ir até 
Mauá enfrentar o líder do seu 
grupo na série B do Paulistão 
2017. Neste sábado (22), o 
adversário é o Mauaense. 

Com elenco completo, o  
Cubatense vai tentar encerrar 
a sequência de bons resultados 
do Mauaense e garantir a sua 
1ª vitória no Paulistão. O líder 
vem duas vitórias enquanto o 
time de Cubatão tem apenas 
um ponto no torneio.

ASELAC busca apoio para 
ampliar ‘Esporte na Periferia‘

2017 começou cheio de desa� os 
para a ASELAC (Associação de 
Esporte Lazer e Cultura da Periferia 
de Cubatão). No início do ano, um 
grupo de pais pediu ao presidente 
da associação, João do Beco, que 
ampliasse a idade das crianças 
atendidas pelo ‘Esporte na Periferia’. O 
pedido é que o projeto atenda também 
crianças de 06 anos. Atualmente, ele 
atende 200 crianças entre 07 e 15 anos.

O presidente ouviu os pais e 
começou a concentrar esforços na 
captação de recursos. “Hoje nós temos 

apoio dos nossos padrinhos e de 
parceiros, e a conta fecha certinho. 
Vamos correr atrás para conseguir 
apoio e abraçar essas crianças”, 
comenta. Para quem se interessar em 
ajudar, basta ligar para o presidente 
no telefone (13) 99711-5984.

Jogando com 10, Real Cubatense conseguiu 
empate na estreia contra o Jabaquara

F�
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��
� Na Raça

Na estreia, que aconteceu 
no dia 09 de abril, o Real 
Cubatense conquistou 
um empate sofrido com 
o Jabaquara, no Estádio 
Espanha, em Santos. 
Jogando com um a menos, 
o Cubatense abriu o placar 
aos 31 minutos do 1º tempo, 
com gol de Je� erson. O 
Jabaquara empatou aos 14 
minutos do segundo tempo, 
com gol de Carlos Eduardo.

João do 
Beco,

presidente 
da Aselac
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA e CAROLINE MARTINS DE OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 421762536 - SSP/SP, CPF n.º 
22799965881, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 96, 
fl s. nº 82-v, Termo nº 58692), nascido no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(13/09/1985), residente na RUA Antonio Simões de Almeida, 139, Jd.31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ CUSTODIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DA CONCEIÇÃO ENCARNAÇÃO OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente de logísti ca, RG n.º 357712092 - SSP/SP, CPF n.º 40761736867, com 25 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 272, fl s. nº 262, Termo nº 
97010), nascida no dia dois de março de mil novecentos e noventa e dois (02/03/1992), residente 
na RUA Jéferson Damião do Amaral, 131, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de EURIPEDES MARTINS DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, salgadeira, com 58 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ROBERTO DE JESUS SILVA e ROSILENE FERNANDES FERREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, operador, RG n.º 22919865 - SSP/SP, CPF n.º 09799395852, com 45 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia seis de setembro de mil novecentos e setenta e 
um (06/09/1971), residente na RUA Boa Vista, 13, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de DEMETRIO 
DE JESUS SILVA, falecido há 27 anos e de ROSALINA MARIA DA SILVA, com 88 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Simone Eugenia de Souza, conforme sentença datada de 06/07/2009, 
proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº 157.01.2008.005555-
9/000000-000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 573686038 
- SSP/SP, CPF n.º 03723838316, com 31 anos de idade, natural de FORTALEZA - CE, nascida no dia trinta e 
um de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (31/08/1985), residente na RUA Boa Vista, 13, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCA FERNANDES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
58 anos de idade, residente em FORTALEZA – CE. Divorciada de Marcos Eduardo Caires Lobo, conforme 
sentença datada de 22/02/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 13º Vara da Comarca de Fortaleza-CE, 
nos autos de nº 0156122-74.2015.8.06.00001. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MURILO DE SOUZA MATTOS e NATHALIA ALEXANDRA DE SOUZA MENEZES. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, empresário, RG n.º 25841167 - SSP/
SP, CPF n.º 36403567802, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (01/12/1988), residente na Rua Paraíba, 646, Vila 
Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lho de FLÁVIO DE MATTOS, de nacionalidade brasileira, empresário, com 
45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SILVANA GOMES DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, diretora de escola, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciado de Camila 
Santana dos Santos, através de escritura pública lavrada em 05/02/2016 prlo 1ºTabelião de Notas de 
Cubatão-SP, no Livro nº214, fl s.235/236. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
comerciante, RG n.º 435461606 - SSP/SP, CPF n.º 36451837873, com 29 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 242, fl s. nº 102, Termo nº 78750), nascida no dia quinze 
de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (15/11/1987), residente na Av.Pinheiro Machado, 
930, aptº72, Marapé, SANTOS - SP, fi lha de MARCO ANTONIO DE AGUIAR MENEZES, falecido há 22 
anos e de SONIA MARIA DE SOUZA MENEZES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 
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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JADSON NOGUEIRA COSTA e ALEÂNIA COSTA GRIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 394584739 - SSP/SP, CPF n.º 00092471579, com 36 
anos de idade, natural de COARACI - BA (Coaraci-BA  Livro nº 40, fl s. nº 254, Termo nº 12550), nascido 
no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e um (09/03/1981), residente na RUA Humberto 
de Alencar Castelo Branco, 152, Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lho de JUVENAL NOGUEIRA COSTA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de idade, residente em COARACI - BA e de OLGA 
PAULA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em 
COARACI - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, diarista, RG n.º 584058950 - 
SSP/SP, CPF n.º 01293998508, com 37 anos de idade, natural de ITABUNA - BA (Itajuipe-BA  Livro nº 02, 
fl s. nº 256, Termo nº 2220), nascida no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e setenta e nove 
(27/08/1979), residente na RUA Humberto de Alencar Castelo Branco, 152, Ponte Nova, Cubatão - SP, 
fi lha de GRIMALDO CARNEIRO GRIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, 
residente em COARACI - BA e de OLGA SUELI COSTA GRIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
53 anos de idade, residente em COARACI - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: CARLOS PEDROSA LEITE e SONIA RODRIGUES ASSUNÇÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 581859054 - SSP/SP, CPF n.º 05786747697, com 35 anos de idade, 
natural de CARANGOLA - MG, nascido no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e dois (08/03/1982), 
residente na RUA das Acácias, 484, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO JOSÉ LEITE, de nacionalidade 
brasileira, agricultor, com 55 anos de idade, residente em SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - MG e de MARIA 
DO CARMO CARVALHO LEITE, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 55 anos de idade, residente em 
SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - MG. Divorciado de Aline dos Santos Oliveira Benfi ca Leite, conforme sentença 
datada aos 18/10/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca de Carangola-MG. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, pedagoga, RG n.º 245734156 - SSP/SP, CPF n.º 25086523850, 
com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e 
setenta e seis (24/03/1976), residente na RUA das Acácias, 484, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de MANOELITO 
ASSUNÇÃO, de nacionalidade brasileira, mestre de obras, com 65 anos de idade, residente em SÃO VICENTE 
- SP e de FELISARDA RODRIGUES ASSUNÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP. Viúva de Jailson Gomes, falecido aos 26/01/2001, conforme óbito lavrado às 
fl s.136, do livro C-73, sob Nº46681 do 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS e VALDENES ALVES DE SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante geral, RG n.º 40074864 - SSP/SP, CPF n.º 40015554848, com 
26 anos de idade, natural de JAGUAQUARA - BA, nascido no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos 
e noventa (24/08/1990), residente na Rua Caminho São Damião, 535, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de JUSCELIA OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Elizandra Silva de Melo, conforme sentença de 23/04/2015, proferida pela 
Juiza de Direito da 1ªvara da Comarca de Praia Grande-SP, nos autos de nº1001089-46.2015.8.26.0477. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente fi scal, RG n.º 42421334 - SSP/SP, 
CPF n.º 42477043897, com 22 anos de idade, natural de SIRINHAÉM - PE (Sirinhaém-PE  Livro nº 23, 
fl s. nº 83, Termo nº 26549), nascida no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(30/09/1994), residente na Rua Caminho São Damião, 535, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de VALDIR 
CARLOS ALVES, falecido há 05 anos e de MARIA DE FÁTIMA SANTANA, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ALDEJAN MAGALHÃES SILVA e TATIANE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de manutenção, RG n.º 17510197 - SSP/SP, CPF n.º 
13363771860, com 47 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de fevereiro 
de mil novecentos e setenta (23/02/1970), residente na RUA General Ozório, 271, Jardim 31 de Março, 
Cubatão - SP, fi lho de GERALDO ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 
anos de idade, residente em CARUARU - PE e de MARIA DO SOCORRO MAGALHÃES SILVA, falecida há 15 
anosDivorciado de Ana Lúcia Pinheiro, conforme sentença de 19/07/2005, proferida pela Juiza de Direito 
da 3ª Vara desta Comarca, nos autos de nº 090/05.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, vigilante, RG n.º 35771446 - SSP/SP, CPF n.º 23204764826, com 29 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 131, fl s. nº 195, Termo nº 34429), nascida no dia quinze de outubro de mil 
novecentos e oitenta e sete (15/10/1987), residente na RUA General Ozório, 271, Jardim 31 de Março, 
Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO JOVENTINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 66 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA MADALENA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: MOISÉS BEZERRA DE OLIVEIRA e CARLA ALESSANDRA DOS SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 580229117 - SSP/
SP, CPF n.º 59027169420, com 49 anos de idade, natural de VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (Vitória 
de Santo Antão-PE  Livro nº 72, fl s. nº 52, Termo nº 65525), nascido no dia primeiro de abril de mil 
novecentos e sessenta e oito (01/04/1968), residente na Rua 04, s/nº, casa 04, Bolsão 09, Cubatão - 
SP, fi lho de SEVERINO PAULINO DE OLIVEIRA, falecido há 12 anos e de EDITE BEZERRA DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 82 anos de idade, residente em ERECHIM - RS . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domésti ca, RG n.º 295371948 - SSP/SP, CPF n.º 
28307764882, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 51, fl s. nº 28, Termo 
nº 908), nascida no dia dezesseis de julho de mil novecentos e setenta e seis (16/07/1976), residente 
na Rua 04, s/nº, casa 04, Bolsão 09, Cubatão - SP, fi lha de WILSON ANTONIO DOS SANTOS, falecido 
há 24 anos e de MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JEDI DE MELO MEDEIROS e LEIDEJANE SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 485830024 - SSP/SP, CPF n.º 39881600839, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de março de mil novecentos 
e oitenta e nove (14/03/1989), residente na RUA Coronel Vilar, s/nº, Vila dos Pescadores, Cubatão - 
SP, fi lho de JAIR LOPES MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de APARECIDA DA PENHA DE MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Divorciado de Tati ane dos Santos Nascimento, 
conforme sentença datada aos 13/10/2014, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de 
Cubatão-SP, nos autos de nº0006857-91.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 423641219 - SSP/SP, CPF n.º 45268815890, com 22 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de junho de mil novecentos e noventa e quatro 
(07/06/1994), residente na RUA Coronel Vilar, s/nº, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de 
SEVERINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: JOSÉ PAULO DA SILVA e CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 75862803 - SSP/SP, CPF n.º 
04237792498, com 62 anos de idade, natural de SÃO PEDRO - RN, nascido no dia quatro de maio 
de mil novecentos e cinquenta e quatro (04/05/1954), residente na Rua 01, 880, Vila Natal, Cubatão 
- SP, fi lho de PAULO ALEXANDRINO SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 98 anos de 
idade, residente em NATAL - RN e de DIOLINDA MARIA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 85 anos de idade, residente em NATAL - RNViúvo de: Josefa Vicente de Lima E Silva, falecida aos 
21/03/2008, no livro C-51, fl s.219, sob nº15616 no cartório de Cubatão/SP.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 53651933X - SSP/SP, CPF n.º 11496283759, com 58 
anos de idade, natural de CHALÉ - MG, nascida no dia oito de março de mil novecentos e cinquenta 
e nove (08/03/1959), residente na Rua Caminho São Gerônimo, 2043, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, fi lha de JOSÉ JULIO DE OLIVEIRA, falecido há 08 anos e de ORMENZINA MARIA DE OLIVEIRA, 
falecida há 21 anos. Viúva de: João Bati sta da Silva, falecido aos 15/03/2005, no livro C-20, fl s.102, 
sob nº3925, no cartório de Iúna/ES. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JERRY WESLEY SOUZA MELLO e NATÁLIA CATARINO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 48602775 - SSP/SP, CPF n.º 38351514870, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 140, fl s. nº 229, Termo nº 38045), 
nascido no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa (17/04/1990), residente na Rua 
Hildebrando Benedito da Silva, 167, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de ARNALDO DIAS DE MELLO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CARMELITA 
DE SOUZA MELLO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 48881608 - SSP/
SP, CPF n.º 42431435873, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 154, 
fl s. nº 366, Termo nº 43754), nascida no dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa 
e dois (14/09/1992), residente na Rua Primeiro de Maio, 702, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de SONIA CATARINO DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SERGIO CLAUDIO ARAUJO e MARIA SOLANGE CARNEIRO LOPES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, operador de maquinas, RG n.º 2795033 - SSP/MG, CPF n.º 76828514734, 
com 55 anos de idade, natural de CORONEL FABRICIANO - MG, nascido no dia oito de outubro de mil novecentos 
e sessenta e um (08/10/1961), residente na Rua das Acácias, 780, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ARNALDO 
LIRA DE ARAUJO, falecido há 17 anos e de TERESINHA MARIA DE ARAUJO, falecida há 09 anos. Divorciado 
de Gilma Rodrigues Chaves, conforme sentença de 22/09/1999, proferida pela Juiza de Direito Titular da 
1ªVara Civil da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº890/98.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, agente de organização, RG n.º 185046034 - SSP/SP, CPF n.º 08894351890, com 49 
anos de idade, natural de QUIXADÁ - CE, nascida no dia vinte e três de abril de mil novecentos e sessenta e 
sete (23/04/1967), residente na Rua das Acácias, 837, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ JULIO LOPES, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA EUNICE 
CARNEIRO LOPES, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Divorciada de Mauricio Antonio da Cruz, conforme sentença de 02/07/2007, proferida pelo Juiz de Direito da 
1ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº479/2007. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JULIO CESAR CRUZ e YURI SALES KAWANAMI DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 489716805 - SSP/SP, CPF n.º 43598953801, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 155, fl s. nº 328, Termo nº 44114), nascido no 
dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e dois (21/11/1992), residente na Estrada 
Mun.Manoel Caetano, km 03, Perobal, LAVÍNIA - SP, fi lho de CESAR GOMES CRUZ, profi ssão: ignorada, 
residente em lugar incerto e não sabido e de SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO GOIS, profi ssão:ignorada, 
residente em lugar incerto e não sabido.  Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, técnica 
de enfermagem, RG n.º 458823752 - SSP/SP, CPF n.º 31810526809, com 33 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta e três (21/06/1983), 
residente na RUA XV de Novembro, 687, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de TOCHIO KAWANAMI, falecido 
há 02 anos e de MARIA TERESA DE SALES, de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, com 68 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Viúva de Thiago dos Santos Silva, falecido aos 26/05/2013, no 
livro C 59, fl s. 14, termo nº 18595, deste cartório. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RAFAEL SANTOS GUIMARÃES e SIMONE DE OLIVEIRA LOPES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, bombeiro civil, RG n.º 589529444 - SSP/SP, CPF n.º 39526199812, com 
27 anos de idade, natural de ESTÂNCIA - SE (Estância-SE  Livro nº 25, fl s. nº 234, Termo nº 26177), 
nascido no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (26/12/1989), residente na 
Rua General Humberto Souza Melo, 50, aptº05, Areia Branca, SANTOS - SP, fi lho de RAIMUNDO ALVES 
GUIMARÃES, falecido há 05 anos e de MARIA JOSÉ SANTOS GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de serviços gerais, com 62 anos de idade, residente em ESTÂNCIA - SE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 485926337 - SSP/SP, CPF n.º 
38436286880, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de janeiro de mil 
novecentos e noventa e um (11/01/1991), residente na Rua José Costa, 104, Conjunto Afonso Schmidth, 
Cubatão - SP, fi lha de CARLOS LOPES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de IRENE ISRAEL DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RICARDO BISPO NUNES e GIULYANA RODRIGUES E SILVA PEREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 40966446 - SSP/SP, CPF n.º 33023839832, com 
31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e 
oitenta e cinco (26/05/1985), residente na Avenida Tiradentes, 853, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ NUNES, falecido há 10 anos e de FLORIPES BISPO NUNES, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, líder de produção, RG n.º 35397820 - SSP/SP, CPF n.º 32089069864, com 26 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de setembro de mil novecentos e noventa 
(17/09/1990), residente na Rua Antonio Saturnino Cardoso, 172, São Domingos, NAVEGANTES - SC, fi lha 
de RALCE PEREIRA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP e de EDNA RODRIGUES E SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 57 
anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ROSELI CERRI LISBOA e MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOZA ALVES. A convivente:  ROSELI 
CERRI LISBOA, de nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, RG n.º 145454277 - SSP/SP, CPF 
n.º 06663204890, com 53 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de outubro de 
mil novecentos e sessenta e três (03/10/1963), residente na AVENIDA Manoel dos Santos Mesquita, 
168, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de JOAQUIM LOPES LISBOA, falecido há 6 anos e de JULIETA 
CERRI LISBOA, falecida há 2 anos. Divorciada de Ivo Florenti no Silva, conforme sentença datada aos 
12/11/1991, proferida pela Juíza de Direito da 1ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos 
do processo nº741/91. A convivente: MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOZA ALVES, de nacionalidade 
brasileira, solteira, cozinheira, RG n.º 266369571 - SSP/SP, CPF n.º 26401448806, com 40 anos de 
idade, natural de BRASILÂNDIA - MS (Brasilândia - 1ºOfí cio - MS  Livro nº 04, fl s. nº 183, Termo nº 
3931), nascida no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (31/01/1977), 
residente na AVENIDA Manoel dos Santos Mesquita, 168, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de ELIÉSIO 
DIAS ALVES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 68 anos de idade, residente em TRAIRI - CE e 
de MARIA BARBOZA ALVES, falecida há 20 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: DAVID JOSÉ DE SOUZA e JOSELMA FERREIRA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, cozinheiro chefe, RG n.º 283638655 - SSP/SP, CPF n.º 28978414869, com 37 anos de 
idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta (01/04/1980), 
residente na Rua Engenheiro Alberto Pinto de Aguiar, 105, casa 01, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de MARCOS 
AURÉLIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 59 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP 
e de MARIA DA GLORIA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 53 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SPDivorciado de Káti a Maria de Jesus, conforme sentença datada de 29/08/14, proferida pelo Juiz 
de Direito da Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania Cejusc da Comarca de São Vicente-SP, nos 
autos de nº437/14.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, ajudante de cozinha, RG n.º 
323785256 - SSP/SP, CPF n.º 26643353831, com 45 anos de idade, natural de RECIFE - PE, nascida no dia vinte e 
nove de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois (29/02/1972), residente na Rua Engenheiro Alberto Pinto de 
Aguiar, 105, casa 01, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de JOSENILDO FERREIRA DE SOUZA, falecido há 5 anos e de 
OLINDINA FERNANDES DE OLIVEIRA, falecido há 5 anos. Divorciada de José Roberto Gato Junior, conforme sentença 
datada de 19/01/2017, proferida pela Juiza de Direito Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Confl itos 
e Cidadania da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de nº1.408/2016. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CICERO HÉLIO PEREIRA DA SILVA e ADRIANA MARIA GONÇALVES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 364657479 - SSP/SP, CPF n.º 02698483474, com 
39 anos de idade, natural de JUAZEIRO - BA (Juazeiro, Massaroca-BA  Livro nº 06, fl s. nº 244, Termo nº 
3811), nascido no dia dois de novembro de mil novecentos e setenta e sete (02/11/1977), residente na 
Rua Caminho Zé do Rio, 26, Ilha Bela, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de CICERO PEREIRA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 79 anos de idade, residente em SERRA TALHADA - PE e de 
MARIA FRANCISCA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnica administrati va, RG n.º 45812229 - SSP/SP, CPF 
n.º 31767043805, com 35 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Recife, 1ºDistrito-PE  Livro nº 02, fl s. nº 
176, Termo nº 2252), nascida no dia dois de novembro de mil novecentos e oitenta e um (02/11/1981), 
residente na Rua Larissa Cokner, 132, Ilha Bela, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de NATALICIO 
GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em RECIFE - PE e 
de GISELIA MARIA GONÇALVES, falecida há 05 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANTONIO JOCÉLIO LIMA MENDES e KELLY CAMPOS DE LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 55418203 - SSP/SP, CPF n.º 10315141719, com 33 anos 
de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI (Capitão de Campos PI  Livro nº 11, fl s. nº 22, Termo nº 12088), 
nascido no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e três (08/05/1983), residente na Rua Antonio 
Lemos, 322, casa 06, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ FRANCISCO MENDES, de nacionalidade 
brasileira, encarregado de obras, com 52 anos de idade, residente em COCAL DE TELHA - PI e de MARIA 
DO SOCORRO LIMA ROCHA MENDES, de nacionalidade brasileira, confeiteira, com 50 anos de idade, 
residente em COCAL DE TELHA - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
RG n.º 496416777 - SSP/SP, CPF n.º 43446526811, com 23 anos de idade, natural de JACUÍPE - AL (Lagoa 
dos Gatos-PE  Livro nº 03, fl s. nº 152, Termo nº 1546), nascida no dia vinte e nove de junho de mil 
novecentos e noventa e três (29/06/1993), residente na Rua Antonio Lemos, 322, casa 06, Vila Paulista, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de 
idade, residente em JAQUEIRA - PE e de MARINALVA FERREIRA CAMPOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 47 anos de idade, residente em JAQUEIRA - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RIAN DE JESUS SANTOS e ELIANALVA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, RG n.º 601817801 - SSP/SP, CPF n.º 07002004522, com 
25 anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Salvador - BA  Livro nº 185, fl s. nº 52, Termo nº 193948), 
nascido no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e noventa e um (31/12/1991), residente 
na Rua Piauí, 58, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 62 anos de idade, residente em SALVADOR - BA e de OSVALDINA ANA DE JESUS, 
de nacionalidade brasileira, copeira, com 54 anos de idade, residente em MADRE DE DEUS - BA . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 621214644 - SSP/SP, CPF 
n.º 04462795520, com 22 anos de idade, natural de VALENÇA - BA (Valença-BA  Livro nº 146, fl s. nº 116, 
Termo nº 72455), nascida no dia dez de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (10/08/1994), 
residente na Rua Piauí, 58, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lha de GILBERTO DOS SANTOS, falecido há 
9 anos e de LINDINALVA MORENO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 
anos de idade, residente em CAMAMU - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDVALDO FERREIRA DA SILVA e DENISE DA SILVA RODRIGUES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 470842982 - SSP/SP, CPF n.º 38714982897, 
com 27 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DE MIPIBU - RN (Nísia Floresta-RN  Livro nº 1, fl s. nº 14, 
Termo nº 56), nascido no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e nove (31/05/1989), 
residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 311, bl.K11, apt.12, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de 
ELIAS FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, borracheiro, com 52 anos de idade, residente 
em PARNAMIRIM - RN e de VALMIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
manicure, RG n.º 485961635 - SSP/SP, CPF n.º 40021871876, com 26 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 146, fl s. nº 74, Termo nº 40278), nascida no dia nove de abril de 
mil novecentos e noventa e um (09/04/1991), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 311, 
bl.K11, apt.12, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO DO CARMO RODRIGUES, falecido há 1 ano 
e de CRISTIANE LUCIA DA SILVA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, manicure, com 40 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARCELO DE SOUZA SANTOS e JULIA OLIVEIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, RG n.º 561430585 - SSP/SP, CPF n.º 05802854561, com 25 
anos de idade, natural de RIO REAL - BA (Rio Real-BA  Livro nº 52, fl s. nº 111, Termo nº 30554), nascido 
no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa e um (28/07/1991), residente na RUA Beira Mar, 
121, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
ofi cial geral, com 58 anos de idade, residente em RIO REAL - BA e de ENEDINA DE JESUS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em RIO REAL - BA . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 424876504 - SSP/SP, CPF n.º 45112135859, com 21 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de junho de mil novecentos e noventa e 
cinco (07/06/1995), residente na RUA Beira Mar, 121, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
HELIO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pescador, com 57 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP e de PATRICIA LUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, 
com 40 anos de idade, residente em BERTIOGA - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EDVAN LUCAS DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS LOPES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante, RG n.º 625847726 - SSP/SP, CPF n.º 00080913407, 
com 42 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, nascido no dia vinte e oito de abril 
de mil novecentos e setenta e quatro (28/04/1974), residente na Rua Coronel Vilar, s/nº, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO SABINO DA SILVA, falecido há 2 anos e de LUIZA LUCAS 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 80 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DE 
ESPINHARAS - PBDivorciado de Vanuza Oliveira da Silva, conforme sentença datada de 04/08/2016, 
proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara da Comarca de Patos-PB.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, domésti ca, RG n.º 3071957 - SSP/PB, CPF n.º 92964702420, com 45 
anos de idade, natural de SOLEDADE - PB (Juazeirinho-PB  Livro nº 4, fl s. nº 62, Termo nº 3661), nascida 
no dia dez de dezembro de mil novecentos e setenta e um (10/12/1971), residente na Rua Coronel 
Vilar, s/nº, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de COSME SEVERINO LOPES, falecido há 20 anos 
e de INÁCIA FRANCISCA LAURINDA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 
anos de idade, residente em SOLEDADE - PB. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ FLÁVIO OLIVEIRA DA SILVA e ANE SOUZA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 26912593 - SSP/SP, CPF n.º 32062178816, 
com 33 anos de idade, natural de MACEIÓ - AL (Barra de São Miguel - AL  Livro nº 4, fl s. nº 05, Termo 
nº 2807), nascido no dia sete de setembro de mil novecentos e oitenta e três (07/09/1983), residente 
na Rua José de Castro, 192, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ARNALDO DA SILVA, falecido 
há 12 anos e de IRENE OLIVEIRA DA SILVA, falecida há 06 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 263051596 - SSP/SP, CPF n.º 26785505836, com 43 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 44, fl s. nº 156, Termo nº 34272), nascida no 
dia doze de março de mil novecentos e setenta e quatro (12/03/1974), residente na Marginal Imigrantes, 
529, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO SOUZA DE OLIVEIRA, falecido há 07 anos e de 
DALVA MARIA DE OLIVEIRA, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUÍS FELIPE CARNEIRO COSTA e LAÍS TEIXEIRA SILVINO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 48571317 - SSP/SP, CPF n.º 35291577835, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (25/02/1989), residente na RUA Julio Amaro Ribeiro, 80, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ COSTA, de nacionalidade brasileira, op. de produção, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA CARNEIRO COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, aux. administrati va, RG n.º 489967632 - SSP/SP, CPF n.º 42231065894, com 24 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 
noventa e dois (24/11/1992), residente na RUA das Azaléias, 342, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha 
de LUIZ JOSÉ SILVINO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DO CARMO TEIXEIRA SILVINO, de nacionalidade brasileira, brasileira, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: BRUNO ARAUJO DE CARVALHO e CAMILA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, agente de prevenção, RG n.º 488841586 - SSP/SP, CPF n.º 43010990855, com 24 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e dois (14/10/1992), 
residente na RUA João Damaso, 495, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS ALBERTO DE CARVALHO, 
de nacionalidade brasileira, empresário, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA CLAUDIA 
FERREIRA DE ARAUJO CARVALHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de Camila da Silva, conforme sentença datada aos 30/08/2016, proferida pelo Juiz de 
Direito DrºRodrigo de Moura Jacob, subscrito pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº1003940-14.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 
481514120 - SSP/SP, CPF n.º 41324248807, com 24 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no dia treze 
de maio de mil novecentos e noventa e dois (13/05/1992), residente na RUA João Damaso, 495, Pq.Fernando 
Jorge, Cubatão - SP, fi lha de MARIA DA SILVA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 56 anos de 
idade, residente em GARANHUNS - PE. Divorciada de Bruno Araujo de Carvalho, conforme sentença datada aos 
30/08/2016, proferida pelo Juiz de Direito DrºRodrigo de Moura Jacob, subscrito pela Juíza de Direito da 2ªVara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1003940-14.2016.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SÉRGIO CARLOS RIBEIRO e RITA DIAS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, caldereiro, RG n.º 21791246 - SSP/MG, CPF n.º 48217700672, com 50 anos de idade, 
natural de GOVERNADOR VALADARES - MG (Governador Valadares-MG  Livro nº 1, fl s. nº 231, Termo nº 
919), nascido no dia primeiro de julho de mil novecentos e sessenta e seis (01/07/1966), residente na 
Avenida Marginal da Imigrantes, 4426, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ORLANDO RIBEIRO, falecido 
há 15 anos e de TEREZA PEREIRA RIBEIRO, falecida há 15 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 192957739 - SSP/SP, CPF n.º 16960137802, com 48 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 435, fl s. nº 8, Termo nº 175669), nascida no dia 
quatorze de junho de mil novecentos e sessenta e oito (14/06/1968), residente na Avenida Marginal da 
Imigrantes, 4426, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO VICENTE DA SILVA, falecido há 50 anos 
e de GUIOMAR SOUZA DIAS, falecida há 50 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JONAS ASSUNÇÃO BUENO e TALITA SANTOS INHUMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, químico, RG n.º 478432963 - SSP/SP, CPF n.º 38018544859, com 25 
anos de idade, natural de JUNDIAÍ - SP (Jundiaí - 1º Subdistrito  Livro nº 354, fl s. nº 061, Termo nº 114153), 
nascido no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e um (10/06/1991), residente na RUA Vereador 
Luiz Pieruzzi Neto, 49, Vila São Benedito, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO BATISTA BUENO, falecido há 15 anos 
e de KARLA NASCIMENTO ASSUNÇÃO, de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 41 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, confeiteira, 
RG n.º 495919603 - SSP/SP, CPF n.º 43950993860, com 21 anos de idade, natural de JUQUIÁ - SP (Juquiá-
SP  Livro nº 38, fl s. nº 84, Termo nº 29913), nascida no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos 
e noventa e seis (26/01/1996), residente na RUA Vereador Luiz Pieruzzi Neto, 49, Vila São Benedito, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ DE JESUS INHUMA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JUCÉLIA DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSE RUBENS SANTOS e DEUSANIA SANTOS GUIMARÃES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 33372320 - SSP/SP, CPF n.º 02901354432, com 39 
anos de idade, natural de JUNQUEIRO - AL (Junqueiro-AL  Livro nº 05, fl s. nº 151, Termo nº 4625), nascido 
no dia dezoito de novembro de mil novecentos e setenta e sete (18/11/1977), residente na RUA Manoel 
Antônio da Silva, 145, Parque Sao Luis, Cubatão - SP, fi lho de CELITE LIMA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, diarista, RG n.º 432737042 - SSP/SP, CPF n.º 39818481879, com 29 
anos de idade, natural de IBICOARA - BA (Ibicoara-BA  Livro nº 12, fl s. nº 39, Termo nº 2945), nascida 
no dia dezessete de julho de mil novecentos e oitenta e sete (17/07/1987), residente na AVENIDA Hugo 
de Carvalho Ramos, 1467, Esmeralda, PRAIA GRANDE - SP, fi lha de NARCISO PATROCINIO DOS SANTOS, 
falecido há 2 anos e de DOLACI GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 72 anos 
de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DENER DOS SANTOS GOMES e CARINA DOS SANTOS DOMINGUES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de logísti ca, RG n.º 429224783 - SSP/SP, CPF n.º 43082509860, 
com 23 anos de idade, natural de CURITIBA - PR (Curiti ba - Uberaba/PR  Livro nº 78, fl s. nº 178, Termo 
nº 26380), nascido no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e quatro (05/04/1994), residente 
na Rua Lourenço Bati sta de Araújo, 58, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, fi lho de PAULO GONÇALVES 
GOMES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 46 anos de idade, residente em CURITIBA - PR e 
de ANE CRISTINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em 
CURITIBA - PR . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de edifi cações, RG n.º 
375392737 - SSP/SP, CPF n.º 46805913829, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 188, fl s. nº 158, Termo nº 57078), nascida no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa 
e oito (28/04/1998), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, apto.73, Parque São Luis, Cubatão - SP, 
fi lha de MIGUEL BENTO DOMINGUES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, empresária, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOEDSON SILVA FIGUEREDO e MARIA JANILDA COSTA BEZERRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, aux. de movimentação, RG n.º 351473907 - SSP/SP, CPF n.º 
29807078806, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de novembro 
de mil novecentos e oitenta e dois (28/11/1982), residente na RUA José Lopes da Silva, 127, Jd.Nova 
República, Cubatão - SP, fi lho de JOSIAS BRITO DE FIGUEREDO, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIANETE ALVES DA SILVA FIGUEREDO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Maria 
Aparecida Alencar Melo, conforme sentença datada aos 28/11/2012, proferida pela Juíza de Direito da 
2ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº861/2012, processo nº157.01.2012.006425-
1/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 605015946 - SSP/
SP, CPF n.º 07842110433, com 29 anos de idade, natural de OURICURI - PE (Ouricuri-PE  Livro nº 42, fl s. nº 
287, Termo nº 15819), nascida no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (05/01/1988), 
residente na RUA José Lopes da Silva, 127, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO BEZERRA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 56 anos de idade, residente em OURICURI - PE e de 
TEREZA ANA DA COSTA SILVA, falecida há 22 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FABIO WILLIAM CONCEIÇÃO e MARIA DA LUZ VIEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, RG n.º 357340875 - SSP/SP, CPF n.º 
38927269810, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 138, fl s. 
nº 212, Termo nº 84050), nascido no dia quatro de março de mil novecentos e noventa (04/03/1990), 
residente na Rua General Osório, 74, Jardim Trinta e Um de Março, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO 
CONCEIÇÃO, desaparecido há 27 anos e de LO RUAMA LINDA ANDRADE DA SILVA, desaparecida há 
27 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 428487348 - 
SSP/SP, CPF n.º 35068254886, com 30 anos de idade, natural de FLORIANO - PI (Arraial-PI  Livro nº 5, 
fl s. nº 38, Termo nº 2465), nascida no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(29/08/1986), residente na Rua General Osório, 74, Jardim Trinta e Um de Março, Cubatão - SP, fi lha 
de ALBERTO BORGES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 55 anos de idade, residente 
em GUARUJÁ - SP e de MARIA DA GUIA VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 
52 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: TIAGO FERREIRA GOMES DA SILVA 
e ROSICLEIDE DANUBIA DA SILVA.. Sendo a pretendente, fi lha de ANTONIO 
JOSÉ DA SILVA, e de EDILEUSA OLIMPIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
domésti ca, com 56 anos de idade, residente em CAMARAGIBE - PE. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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VENDA
- CASA GEMINADA NO 
BAIRRO 31 DE MARÇO.  
CÓDIGO DO SITE: 1244.
2 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$220.000,00;

- APARTAMENTO NO BAIRRO 
VILA NOVA.  CÓDIGO DO 
SITE: 1274.
3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$240.000,00;

- SOBREPOSTA BAIXA NO 
BAIRRO JARDIM CASQUEIRO.  
CÓDIGO DO SITE: 1271.
3 DORMITÓRIOS, 1 SUÍTE, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$290.000,00.

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

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

LOCAÇÃO
- CASA ISOLADA NO BAIRRO JARDIM 
SÃO FRANCISCO.  CÓDIGO DO 
SITE: 1157. 3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM 
PARA 2 CARROS. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$1.600,00; 

- CASA DE ESQUINA NO BAIRRO VILA 
PONTE NOVA.  CÓDIGO DO SITE: 1189.
3 DORMITÓRIOS, 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, 2 BANHEIROS E GARAGEM 
PARA 2 CARROS. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$2.000,00;

- SALA COMERCIAL NO BAIRRO 
JARDIM SÃO FRANCISCO.  CÓDIGO 
DO SITE: 1192. SALA MUITO BEM 
ACABADA. PRÉDIO COM ELEVADOR 
E RECEPÇÃO. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$1.200,00.
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ACIC lança novo site
PLATAFORMA DIGITAL

DIÁLOGO SOBRE O BOM PRATO

Convidamos a todos os comerciantes do setor 
Alimentício para participarem de um café da manhã 

e diálogo com a administração de Cubatão. Pauta: 
instalação do Bom Prato na cidade.

Dia 25/04, às 08 horas, na sede da Associação. 
Rua Bahia, 171 - Vila Paulista - Cubatão

Foram convidados: 
representante da Prefeitura, Câmara, e das 

secretarias de Indústria e Comércio e 
de Assistência Social.

No fechamento desta edição o secretário de 
Assistência Social, Sebastião Zumbi já havia 

confi rmado presença.

É importante lembrar que qualquer pessoa 
pode participar do edital.

COMPAREÇA! 
Sua presença faz a 

DIFERENÇA!

Mais moderno, novo portal terá diversos serviços para facilitar a vida do comerciante

Vivemos na era digital 
e, atenta a esta realidade, a 
ACIC resolveu modernizar 
o seu portal online (www.
aciccubatao.com.br) colo-
cando diversos serviços à 
disposição do associado.

No próximo dia 03 de 
maio, a Associação realiza 
no salão da ACIC a inaugu-
ração do novo portal e apre-
senta aos  associados todos 
os serviços que eles terão ao 
seu dispor através do site. 
Enquanto são apresentando 
as novas ferramentas dispo-
níveis no portal, os associa-
dos poderão desfrutar de 
um café da manhã prepa-
rado especialmente a para 
ocasião.

Dentre as novidades es-
tão  a consulta ao ‘Impostô-
metro’ de Cubatão (similar 
da Associação Comercial de 
São Paulo) e a consulta ao 
Serviço Central de Proteção 
ao Crédito (SCPC), através 
de aplicativo de celular, en-
tre outros serviços que es-

tão sendo preparados.
Além dos novos servi-

ços, alguns que já estão 
disponíveis, continuam a 
todo vapor como a emissão 
do certifi cado digital da 
Associação, que pode ser 
obtido pelo novo portal e 
é necessário para as transa-
ções online. E a  Central de 
Recuperação de Crédito, 
lançado há poucos meses 
e que auxilia o comerciante 
na cobrança dos inadim-
plentes.

“O novo site da ACIC vai 
de encontro às necessidades 
do comerciante. Nem sem-
pre nós podemos sair do 
nosso estabelecimento para 
resolver algumas demandas 
e a internet facilita muito 
a nossa vida. Agregamos 
diversos serviços ao nos-
so portal para tonar ainda 
mais simples a vida do asso-
ciado, que vai poder resol-
ver boa parte das demandas 
pelo nosso portal”, comenta 
o presidente Geraldo Tia Jô.

INFORMA

AS NOVIDADES DO SITE

• Impostômetro - Mostra o que a Administração 
Municipal já arrecadou com os impostos 
municipais (Atualizado em tempo real)

• 
• Consulta ao SCPC - Disponibilização de 
       ferramenta para consulta através de aplica� vo 
       de smartphones
• 
• Marke� ng - Ferramentas que vão auxiliar os 

comerciantes na divulgação da sua marca e/ou 
comércio nas redes sociais e midia em geral

www.aciccubatao.com.br
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