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Já somos maior de idade!

Unipar Carbocloro realiza 
treinamento de segurança

Força Tarefa realiza 
fiscalização no feriado

“Baixada Precisa se organizar 
num Fórum de Desenvolvimento”

Coluna do Cido Barbosa  02

Vereadores de Cubatão visitam 
fábrica da Usiminas

Pedro de Sá assume 
secretaria de educação 

Câmara segue TCE e rejeita 
contas de Marcia Rosa

Prefeitura envia PL da Faculdade 
de Medicina para a Câmara

NO GUARUJÁ UNIÃO PELO EMPREGOSIMULADO

Marcel Nobrega

Celebrando a maioridade em grande 
estilo, nosso baile de 18 anos foi sucesso de 
público, animação e muita alegria. Gratidão 

a todas as pessoas que abrilhantaram 
esta noite, sorrindo e festejando conosco. 
Reafirmamos a nossa linha editorial 

independente e o compromisso com o nosso 
leitor. A festa foi na Acic, no último dia 07. 
Veja como foi! 07 a 10

Ação faz parte do 
programa de segu-
rança da empresa e 
foi uma ação con-

'Operação Padroeira’ 
percorreu praias e 
ruas da Cidade fis-
calizando atividades 

Frase é do secretário 
estadual de emprego, 
José Luiz Ribeiro, du-
rante visita a Baixada 

junta com a Policia 
Militar, Bombeiros, 
Defesa Civil, PAM, 
CCC e CMT.  02

proibidas. Ao todo 
foram mais de 2 mil 
atendimentos durante 
a operação. 03

nesta semana. 
Sindicalistas apresen-
taram diversas pautas 
da região  03
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Saindo da crise, Usiminas recebe vereadores
Um grupo de vereadores visi-

tou as instalações da Usiminas, 
a convite da diretoria. Participa-
ram Rodrigo Alemão (PSDB), 
Érika Verçosa (PSDB), Toni-
nho Vieira (PSDB), Wilson Pio 
(PSDB), Lala (SD), Aguinaldo 
Araújo (PDT), Jair do Bar (PT), 

Sérgio Calçados (PPS) e Marci-
nho (PSB).

 Américo Ferreira Neto, di-
retor executivo de Produção da 
Usiminas recepcionou os con-
vidados e fez um breve resumo 
sobre as ações da empresa desde 
2016 quando indústria reduziu 

parte de suas operações. 
Ele explicou que desde então a 

Companhia vem desenvolvendo 
parte do seu modal e o setor de 
laminados tem operado de forma 
continua o que garante um saldo 
fi nanceiro positivo para a Usimi-
nas, que nos últimos 14 meses 

saiu do momento mais crítico.
Após a apresentação do ges-

tor, os vereadores visitaram à 
planta industrial

Na pauta: criação de postos de 
trabalhos diretos e indiretos; va-
lorização do comércio local; re-
tomada das atividades nas áreas 

inativas e a reabertura do Hospi-
tal Municipal, agora gerido pela 
Fundação São Francisco Xavier, 
do grupo Usiminas.

A visita faz parte de uma sé-
rie de ações realizadas pelo Ciesp 
para aproximar o Polo Industrial 
da comunidade.
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A manhã da última quarta foi 
agitada no Jardim Costa e Silva, 
em Cubatão. A Unipar Carbocloro, 
em conjunto com a Policia Militar, 
o Corpo de Bombeiros, Exercito, 
Defesa Civil (Comdec) e Plano de 
auxílio Mútuo (PAM), Companhia 
Municipal de Trânsito (CMT) e 
Conselho Comunitário Consultivo 
(CCC), realizaram o 4º treinamen-
to de segurança da empresa.

A simulação começou na pró-
pria fábrica, com a evacuação da 
unidade por conta de um vaza-
mento de gás. Lá mesmo, um aten-
dimento por intoxicação foi reali-
zado.

Na sequência, foi a vez da eva-

cuação do bairro ao lado da fábri-
ca. Escolas, comércios e moradias 
foram evacuados e os moradores 
foram levados a UME Padre José 
de Anchieta, onde foram cadastra-
dos e receberam mais informações 
sobre treinamento.

Ao fi nal, todos os participantes 
do treinamento receberam uma 
mochila com brindes e folhetos 
com mais orientações sobre como 
proceder em situações como essa.

O objetivo do exercício é prepa-
rar as comunidades vizinhas a uni-
dades industriais a se deslocarem 
para um ponto seguro onde devem 
receber atendimentos e orientação, 
em caso de acidentes reais. 

Realizado pela Unipar Carbocloro, simulado de vazamento de gás teve retirada dos moradores, comerciantes e estudantes para local 
considerado seguro, além de situações de atendimento de emergência na usina e nas ruas do bairro.

Simulado de vazamento mobiliza 
comunidade do Costa e Silva

SEGURANÇA
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Chama o cara
Depois de bater o pênalti, o vi-

ce-prefeito Pedro de Sá corre para 
o gol, tentando defender. Antena-
do em toda a administração é ele 
quem vai assumir provisoriamente 
a vaga deixada por Raul Christiano 
na Educação. Há pouco ele passou 
o bastão da Saúde para Andréia 
Pinheiro, depois de assumir inte-
rinamente a pasta durante o ápice 
da crise no setor. O vice continua à 
frente do Planejamento.

 O chute de quem apostava no 
racha com o prefeito nos primei-
ros meses, passou longe.

Contas da Marcia
Depois de rejeitar as contas 

de 2013, a Câmara seguiu no-
vamente o parecer do Tribunal 
de Contas do Estado e também 
rejeitou as contas da ex-prefeita 
Marcia Rosa, relativas ao exercí-
cio de 2014, durante a votação 
que aconteceu na última sessão, 
no dia 17.

Votaram contra a prefeita 
Rodrigo Alemão (PSDB), Érika 
Verçosa (PSDB), Toninho Viei-
ra (PSDB), Lala (SD), Dr. An-
derson Veterinário (PRB), Mar-
cinho (PSB), Sérgio Calçados 
(PPS), Fábio Roxinho (PMDB), 
Cleber do Cavaco (PRB), Ivan 
Hidelbrando (PSB) e Wilson Pio 
(PSDB).

Mantiveram a fi delidade par-
tidária e votaram em defesa da 
petista, os vereadores dos par-
tidos aliados na última eleição: 
Jair do Bar (PT), Rafael Tucla 
(PT), Ricardo Queixão (PDT) e 
Aguinaldo Araújo (PDT).

A volta da Esperança
Agora sob direção do Ro-

tary, a Casa da Esperança de 
Cubatão voltou a atender 316 
menores com necessidades es-
peciais. O sucesso da iniciativa 
foi destacado na última sema-
na pelo presidente do Conse-
lho Municipal de Saúde Ales-
sandro Oliveira.

Hermes Balula, presiden-
te do Rotary, anunciou que 
contratará profi ssionais para 
atender cerca de 200 outros 
pacientes com até 18 anos, 
sobretudo autistas,  Balula 
mantém a expectativa de re-
ceber apoio de empresas e in-
dústrias de Cubatão, Andrea 
Pinheiro se comprometeu a li-
berar a renovação do contrato 
da Prefeitura com a entidade, 
nesta semana. 

O vereador Toninho Viei-
ra disse que vai destinar todas 
suas emendas parlamentares  
para ajudar a Casa.

Faculdade de
Medicina 

Conforme anteci-
pado por Acontece, o 
prefeito Ademário enca-
minhará à Câmara pro-
jeto de lei que autoriza a 
permuta de área pública 
para a construção de 
prédio de cinco pisos, 
na Av. Martins Fontes, 
para a implantação da 
Faculdade de Medicina 
pelo grupo Ânima. 

Localizado junto 
ao Hospital, o futuro 
prédio terá os dois pri-
meiros andares para 
unidades públicas de 
saúde, e os demais para 
a Faculdade. A previsão 
é de que o curso univer-
sitário seja ministrado a 
partir de agosto de 2018. 
O prefeito explica o as-
sunto durante entrevista 
coletiva nesta sexta.

Marcio 
Chaves.com

Nesta segunda (23), 
estreia o programa ‘Már-
cio Chaves.Com’, com 
entrevistas, debates, no-
tícias e com o slogan: 
A Tecnologia a Serviço 
da Informação. Inicial-
mente o programa  (que 
tinha o nome deAnálise 
& Crítica)  era transmi-
tido pela Rádio Virtuall, 
que  mantém a sua pro-
gramação musical.

O novo programa 
do jornalista Marcio 
Chaves será transmiti-
do pelo site  www.mar-
ciochaves.com. Além da 
versão web, ele pode ser 
acessado no celular ou 
por aplicativo.  Progra-
ma Márcio Chaves.com: 
De segunda a sexta, às 
20 horas, retransmitido 
na Rádio Visão FM 92,5.

Mais uma 
primavera

Declarada apai-
xonada por Cuba-
tão e pela causa 
animal, a popular 
Izabel Fortti cele-
brou mais um ano 
de vida esta sema-
na. A coluna regis-
tra e deseja mui-
tos anos de vida, 
cheios de saúde e 
força para conti-
nuar atuando nas 
causas sociais da 
nossa cidade.
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Os moradores de Cuba-
tão, Praia Grande, Santos, 
São Vicente e Vicente de 
Carvalho, atendidos pela 
CPFL, vão amargar 
um aumento de 
14,8%. A ‘facada’, 
com a benção da 
Aneel, vale a partir da 
próxima segunda-fei-
ra (23).  Mas se você 
acha que tá ruim, não 
se assuste: pior para empre-
sas e indústrias que sofrerão 

Multas poderão ser 
parceladas no cartão

Baixada

Estado propõe Fórum 
de Desenvolvimento

CONTRA O DESEMPREGO

Secretário estadual do Emprego falou a sindicalistas, no Sintracomos 

Durante reunião com 
sindicalistas no Sintraco-
mos, o secretário estadual 
de Emprego e Relações do 
Trabalho, José Luiz Ribei-
ro defendeu que a Baixada 
precisa se organizar num 
Fórum de Desenvolvimento 
para elaborar propostas aos 
governos federal, estadual 
e municipais, visando solu-
cionar problemas como o 
desemprego. 

Ele defendeu a urgência 
da realização do Fórum, 
com a presença do governo 
estadual, justi� cando que o 
desemprego precisa de solu-
ção imediata e, propôs ain-
da, interação com a agência 
Investe SP, que pode ofere-
cer subsídios.

Bom prato
Dos sindicalistas, Ri-

beiro ouviu reivindicações 
como o aumento do núme-
ro de restaurantes Bom Pra-
to. na região.

Dirigentes de vários sin-
dicatos, como dos trabalha-
dores na construção civil, 
em cozinhas industriais, ro-
doviários, químicos, estiva-
dores, operários portuários 
e comerciários falaram ao 
secretário.

Frente de trabalho
Foi proposta a implanta-

ção do programa emergen-
cial de Frente de Trabalho, 
nas cidades da Baixada. O 
programa estadual propor-
ciona quali� cação pro� ssio-

nal e renda para desempre-
gados e pessoas em situação 
de alta vulnerabilidade so-
cial.

Isso é feito por meio de 
atividades como limpeza, 
conservação e manutenção-
de órgãos públicos estaduais 
e municipais. 

Os sindicalistas propuse-
ram uma agenda com o go-
vernador, pois o programa 
não existe na região.

Equipamentos
Durante a visita a Santos, 

o secretário entregou com-
putadores, equipamentos de 
informática e ventiladores. 
O material será instalado 
nos PATs de Guarujá, São 
Vicente e Praia Grande. 

Ctep
O secretário passou a 

tarde no Sintracomos, onde 
conheceu o Centro Técnico 
de Especialização Pro� s-
sional (Ctep), mantido pelo 
Sindicato, com aulas teóri-
cas e práticas de quali� ca-
ção e requali� cação, e � cou 
impressionado com a qua-
lidade dos cursos: captação 
de energia solar, montagem 
de sistemas de ar-condicio-
nado, hidráulica e elétrica, 
entre outros.

O secretário sugeriu que 
o Sindicato encaminhe os 
alunos ao Banco do Povo 
paulista, que oferece em-
préstimos de R$ 200 a R$ 20 
mil para empreendedores, 
com juros mensais de 0,35%.

V��������� R����/S����������

Conta de luz mais cara
Bandeira vermelha está de volta e CPFL 
aumenta a conta em mais de 14%.

Desde esta quarta-feira 
(18), os órgãos de Trânsito 
(SNT) já estão autorizados 
a receber o pagamento de 
multas de trânsito e demais 
débitos dos veículos por 
meio de cartões de débito 
ou crédito, com a disponi-
bilidade de parcelamento. 
Cabe agora a cada órgão 
de trânsito, se adaptarem à 
nova Resolução, o que pode 
levar mais algum tempo 
em algumas cidades.

A iniciativa foi regu-

com reajuste de 25,5%. 
Para piorar ainda tem a 

volta da bandeira vermelha, 
que já vale para este mês. A 

cada 100kwh, R$ 3.50 a 
mais na salgada con-

ta. 
Já que o brasi-

leiro se acomodou e 
não reclama, o jeito 

é economizar e, pelo menos, 
maneirar no ar condiciona-
do, no calorão. Ao menos o 
meio ambiente agradece!

lamentada pela 
Resolução 
nº 697, 
do Con-
s e l h o 
Nacio-
nal de 
Trânsito 
(Contran) publi-
cada nesta quarta-feira, (18) 
no Diário O� cial da União, 
que altera a Resolução 
CONTRAN nº 619, de 2016, 
que proibia o parcelamento 
das multas de trânsito

Sesi promove 
atividades gratuitas

O SESI de Cubatão abre 
as portas para toda a comu-
nidade no próximo dia 28, 
das 09 às 14 horas, na 1ª edi-
ção do ‘Sábado no SESI’.

O evento, que já acon-
tece em outras unidades do 
SESI pelo estado, vai trazer 
diversas atividades para 
mostrar a comunidade tudo 
o que a unidade de Cubatão 
tem a oferecer.

Atividades na pisci-
na (natação e hidroshow), 
apresentação de ritmos, fu-
tebol de areia, karatê, judô, 
luta olímpica, brinquedos 
in� áveis e gincanas estão 
entre as atividades esporti-
vas e de recreação que acon-
tecerão.Já na parte cultural, 
o Coral Zanzalá e a banda 
U2 cover animam a manhã 
de quem estiver no SESI.

Durante o ‘Sábado no 
SESI’, também serão expos-
tos os trabalhos desenvolvi-
dos pelos alunos da área de 
tecnologia da unidade, com 
uma demonstração de luta 
de Lego Sumo.

Homenagem
O ex-jogador do San-

tos FC Mengálvio, um dos 
grandes nomes do clube 
na década de 60 junto com 
Pelé, Pepe e Coutinho, será 
homenageado pelo SESI 
de Cubatão. Na ocasião, o 
ex-jogador  participa da 
inauguração do campo de 
futebol da unidade, que re-
ceberá o seu nome.

O SESI de Cubatão � ca 
na Av. Comendador Fran-
cisco Bernado, 261, no Par-
que São Luiz. Infos: (13) 
3365-2100.

‘OPERAÇÃO PADROEIRA’

Força tarefa fiscaliza praias 
do Guarujá no feriadão
Objetivo da operação é manter a tranquilidade dos banhistas que frequentam a cidade. 
Banhistas e ambulantes que mantinham atividades irregulares foram autuados

Durante o feriado pro-
longado, 12 a 15 de outubro, 
uma Força Tarefa realizada 
pela Secretaria de Defesa e 
Convivência Social do Gua-
rujá percorreu as praias da 
Cidade. O trabalho contou 
com agentes da Guarda Ci-
vil Municipal (GCM), da 
Polícia Militar, agentes de 

trânsito e � scais municipais.
A Operação � scalizou 

atividades proibidas para 
o ambiente das praias. Du-
rante os quatro dias em que 
esteve em prática, a maior 
ocorrência nesses locais 
foi de tendas montadas na 
areia, sendo efetuadas 485 
abordagens.

Já fora das praias, o 
maior número de autua-
ções aconteceu no trânsito. 
Somando os quatro dias de 
operação, foram 963 autos 
de infração. 

De acordo com o secre-
tário da pasta, Luiz Claudio 
Venâncio a ‘Operação Pa-
droeira’ obteve êxito em sua 

realização. “Além da � scali-
zação, essa operação tem o 
intuito de conscientizar as 
pessoas a utilizarem o es-
paço público de forma sau-
dável e agradável. Acredito 
que ela cumpriu muito bem 
o seu papel nesse sentido 
e cumpriu a lei quando foi 
necessário”, � naliza.

Balanço dos trabalhos realizados 
no feriadão de 12 de outubro:

Ações

Orientação Tendas - 485
Autorização Temporária – 
Tenda - 118
Retirada de Ambulantes - 75
Orientação Som Abusivo - 
60
Intervenções diárias - 53
Fiscalização Fila Balsa - 11
Auto Infração Trânsito - 936
Autuações diversas - 25

Recursos humanos utilizados 
na operação

Guarda Civil – 247
Fiscal – 70
Agentes de Trânsito – 48
Outros Servidores – 28
Policia Militar – 57
Total - 450

Viaturas
utilizadas

Leves – 68
Moto – 15
Micro-ônibus – 4
Total - 72

Orientação Quiosques - 57
Autuação Barreira 
Transporte - 46
Orientação – Tortuga (Jet 
Ski) - 16
Atendimento de Eventos - 40
Repressão Comércio 
Irregular - 75
Outros – 65
Total Atendimentos – 2062

E.C. 
Jd. Casqueiro
Av. Brasil, 296.
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: AGUINALDO OLIVEIRA RODRIGUES e VALDENEZ BATISTA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 19483515 - SSP/SP, CPF n.º 12144529817, com 46 anos de idade, 
natural de NOVA ANDRADINA - MS (Nova Andradina-MS  Livro nº 6, fl s. nº 228, Termo nº 5308), nascido no dia 
primeiro de novembro de mil novecentos e setenta (01/11/1970), residente na Rua João Veiga, 516, apt.43, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de NELSON RODRIGUES, falecido há 15 anos e de MARILENE OLIVEIRA 
RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 304585336 - SSP/SP, CPF n.º 26237097856, 
com 42 anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascida no dia cinco de março de mil novecentos e setenta 
e cinco (05/03/1975), residente na Rua João Veiga, 516, apt.43, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
PEREIRA DE LIMA, falecido há 6 meses e de BERNADETE MARIA DE LOURDES, falecida há 6 meses. Divorcia-
da de Genival da Costa Palmeira, conforme sentença datada de 03/09/1998, proferida pelo MM. Juiz de Di-
reito da 3ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de N°674/98. 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 outubro 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: DANIEL LUIZ DA SILVA e DAIANE HELENA MONTEIRO MOURA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de roçadeira, RG n.º 439222047 - SSP/SP, CPF n.º 22765038821, com 34 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (13/02/1983), 
residente na RUA Amaro Manoel dos Santos, 15, Jd. Nova Republica, Cubatão - SP, fi lho de DAMIÃO LUIZ DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em SURUBIM - PE e de MARIA CONCEIÇÃO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Gilvania 
Pereira da Silva, conforme sentença datada aos 04/07/08, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Judicial da Co-
marca de Cubatão-SP, nos autos de nº1026/07, processo nº157.01.2007.007110-5. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 3115549523 - SSP/RS, CPF n.º 03209170029, com 28 anos de idade, natural 
de RIO GRANDE - RS (Rio Grande-RS  Livro nº 24, fl s. nº 112, Termo nº 26703), nascida no dia dezenove de abril de 
mil novecentos e oitenta e nove (19/04/1989), residente na RUA Amaro Manoel dos Santos, 15, Jd. Nova Republica, 
Cubatão - SP, fi lha de VOLNEI MOURA, de nacionalidade brasileira, portuário, com 57 anos de idade, residente em 
RIO GRANDE - RS e de CATIA ROSANE OLIVEIRA MONTEIRO, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 07 de outubro 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: EDSON BARBOSA DE ARRUDA e SUELLEN SANTANA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 25737596X - SSP/SP, CPF n.º 27186225802, com 39 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de maio de mil novecentos e setenta e oito (17/05/1978), 
residente na RUA Julio Amaro Ribeiro, 21-D, Ap.44, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ELIAS BARBOSA DE AR-
RUDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MAR-
GARIDA BARBOSA DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 44396754 - SSP/SP, 
CPF n.º 34333383889, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de outubro de 
mil novecentos e oitenta e seis (04/10/1986), residente na RUA Julio Amaro Ribeiro, 21-D, Ap.44, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lha de PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 59 anos 
de idade, residente em PONTA GROSSA - PR e de VANDETE ALVES SANTANA OLIVEIRA, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 04 de outubro 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: MICHAEL DE MOURA BARBOSA e JOELMA MARIA OLIVEIRA NASCIMENTO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 429126736 - SSP/SP, CPF n.º 45015810857, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de março de mil novecentos e noventa 
e seis (06/03/1996), residente na Rua das Acacias, 482, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de VALTER BARBO-
SA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MONICA 
DE MOURA FLORENCIO, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 39 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 624279248 - 
SSP/SP, CPF n.º 39516109802, com 25 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Liv-
ro nº 43, fl s. nº 79, Termo nº 50932), nascida no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noven-
ta e um (23/12/1991), residente na Rua 20, 16, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO FRANCISCO DE ARAÚJO 
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA DE DEUS SANTOS OLIVEIRA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de outubro 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: FREDERICO DA SILVA LEITE e LAÍS FREITAS NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheiro químico, RG n.º 47228194X - SSP/SP, CPF n.º 39779765832, com 26 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa (20/10/1990), residente 
na RUA Dom Pedro II, 08, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de DAMIÃO BENICIO LEITE, de nacionalidade brasileira, 
empresário, com 54 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de ELENICE BATISTA DA SILVA LEITE, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, engenheira civil, RG n.º 364658393 - SSP/SP, CPF n.º 32200345860, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa (01/07/1990), residente 
na RUA Ana Maria, 450, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ORLANDO DO NASCIMENTO, falecido há 12 
anos e de LEONÍDAS DE FREITAS NASCIMENTO, falecida há 02 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, 09 de outubro de 2017

O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: HERICK MOREIRA DE OLIVEIRA e RAFAELA DA SILVA MARCELO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro químico, RG n.º 42175912 - SSP/PR, CPF n.º 
36943583824, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de abril 
de mil novecentos e oitenta e oito (29/04/1988), residente na RUA Jeff erson Damião do Amaral, 360, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de WOLMAR DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, analista admin-
istrati va, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA MARIA MOREIRA, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, fi sioterapeuta, RG n.º 466724573 - SSP/SP, CPF n.º 35973670899, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e nove (15/12/1989), residente na RUA Dom Idílio José Soares, 316, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de CIRSO MARCELO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DA SILVA MARCELO, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 07 de outubro 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: FELIPE SILVA DE SOUSA e ROSANGELA DA COSTA FERREIRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 423447105 - SSP/SP, CPF n.º 44762351822, com 22 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (11/10/1994), 
residente na Rua Jacinto Rodrigues Ferreira, 15, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de SALERMO RUFINO DE 
SOUSA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSI-
LENE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 38 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de cozinha, RG n.º 366143268 - SSP/
SP, CPF n.º 41784902810, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de junho de 
mil novecentos e noventa e cinco (05/06/1995), residente na Rua XV de Novembro, 41, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de ANTONIO FERREIRA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, técnico de esportes, com 64 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de SEVERINA MARIA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, 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, 09 de outubro 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: VILMAR FRANCISCO DA SILVA e ELIANE SANTANA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, caldereiro, RG n.º 227766143 - SSP/SP, CPF n.º 16229008807, com 43 
anos de idade, natural de BARREIROS - PE, nascido no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e seten-
ta e quatro (28/08/1974), residente na Caminho São Manoel, 21, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de VAL-
FRIDO FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARINALVA MARIA DA SILVA, falecida há 18 anosDivorciado de Amanda dos Santos Vaz, 
conforme sentença datada de 23/04/2013, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara desta Comarca, nos au-
tos de nº0003225-91.2013.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 415894141 - SSP/SP, CPF n.º 32639045822, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 100, fl s. nº 56, Termo nº 21954), nascida no dia onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (11/02/1984), residente na Caminho São Manoel, 21, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ELIAS 
DOS SANTOS, falecido há 20 anos e de LITERCILA MARIA SANTANA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 61 anos de idade, residente em CORRENTE - PI. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 04 de outubro 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 RICARDO DE FREITAS e CILEIA TEOFILO RIBEIRO DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 282537375 - SSP/SP, CPF n.º 14969427879, com 40 
anos de idade, natural de PALMITAL - SP, nascido no dia nove de outubro de mil novecentos e setenta e sete 
(09/10/1977), residente na Rua Brigadeiro José Vicente Faria Lima, 88, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
FRANCISCO DE FREITAS, falecido há 4 anos e de OLINDA ALVES DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 69 anos de idade, residente em VOTORANTIM - SPDivorciado de Regina Marcia Prado Teixeira, 
conforme sentença datada de 26/04/2016, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Votoranti m-SP, nos autos de N°1001211-83.2015.8.26.0663. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, assistente jurídica, RG n.º 271610992 - SSP/SP, CPF n.º 26294300819, com 41 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis 
(22/02/1976), residente na Rua Brigadeiro José Vicente Faria Lima, 88, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de FRAN-
CISCO TEOFILO DA SILVA, falecido há 20 anos e de NEUZA RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 69 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, 09 de outubro 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: ALTAMIRO MADEIRA DE ANDRADE e ANDRESSA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 36351789 - SSP/SP, CPF n.º 40971327840, com 25 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(31/12/1991), residente na RUA Jose Gonçalves Torres, 156, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de ALTAMIRO 
BORGES DE ANDRADE FILHO, falecido há 23 anos e de MONICA REGINA MADEIRA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
confeiteira, RG n.º 463681046 - SSP/SP, CPF n.º 37404926866, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (18/10/1989), residente na RUA Jose 
Gonçalves Torres, 156, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de MAGNO APARECIDO GONÇALVES DE ARAÚJO, de 
nacionalidade brasileira, químico, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLEUSA LÚCIA DA SILVA 
ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 outubro 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: OTAVIO ANDRADE RIBEIRO e JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 404914901 - SSP/SP, CPF n.º 30753428822, com 34 anos de idade, natural 
de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e três (27/08/1983), resi-
dente na Rua Manoel Mathias de Souza, 250, bl.I 10, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de OLAVO DARCY RIBEIRO, de 
nacionalidade brasileira, pintor, com 50 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA DAS GRAÇAS 
ANDRADE RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, passadeira, com 59 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP-
Divorciado de Vanessa Conceição Silva, conforme sentença datada de 16/02/2016, proferida pelo MM. Juiz de Di-
reito da 1ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de N°1000224-38.2016.8.26.0590. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente de telemarketi ng, RG n.º 432977806 - SSP/
SP, CPF n.º 47575579818, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de dezembro 
de mil novecentos e noventa e cinco (17/12/1995), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 250, bl.I 10, 
Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 42 
anos de idade, residente em FEIRA DE SANTANA - BA e de ROSINEIDE AMBROSIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 39 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, 09 de outubro 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: JUSCELINO MANOEL DA SILVA e ADRIANA MIRANDA PAIVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, açougueiro, RG n.º 589080970 - SSP/SP, CPF n.º 38994550534, com 49 anos de idade, natural 
de BARRA DA ESTIVA - BA (Contendas do Sincorá-BA  Livro nº 04, fl s. nº 150, Termo nº 3390), nascido no dia onze 
de dezembro de mil novecentos e sessenta e sete (11/12/1967), residente na RUA Lourenço Bati sta de Araújo, 343, 
Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de HERMÍNIO MANOEL DA SILVA, falecido há 11 anos e de ALMERINDA MARIA 
DE JESUS, falecida há 1 ano . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 0829315004 
- SSP/BA, CPF n.º 38798830848, com 41 anos de idade, natural de IBIPEBA - BA (Ibipeba -Ba  Livro nº 18, fl s. nº 91, 
Termo nº 2537), nascida no dia quatro de dezembro de mil novecentos e setenta e cinco (04/12/1975), residente 
na RUA Lourenço Bati sta de Araújo, 343, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de ADERBAL DA SILVA PAIVA, falec-
ido há 7 anos e de GERALCINA PEREIRA DE MIRANDA, falecida há 7 anos. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 04 de outubro 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: GABRIEL DA SILVA DE LIMA e KAREN SANTOS DE BROTAS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, assistente de almoxarifado, RG n.º 45749754 - SSP/SP, CPF n.º 44832615840, com 
21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e seis 
(12/07/1996), residente na Rua das Palmas, 370, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO DE ASSIS BAN-
DEIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARONEIDE DA SILVA BANDEIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 383239357 
- SSP/SP, CPF n.º 47924208810, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de 
janeiro de mil novecentos e noventa e nove (26/01/1999), residente na Rua das Palmas, 466, Vila Natal, Cu-
batão - SP, fi lha de ZILDEIRTON RODRIGUES DE BROTAS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 46 anos 
de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de LUCILENE SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, se-
gurança, com 36 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, 04 de outubro 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 DAS CHAGAS RIBEIRO DO NASCIMENTO e ANDRESSA MICHELI DE ALMEIDA ALVES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado, RG n.º 42424350 - SSP/SP, CPF n.º 33231580838, 
com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de junho de mil novecentos e oitenta e 
quatro (09/06/1984), residente na Rua do Cortume, 402, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO DAS CHA-
GAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de MARIA PEREIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 441670763 
- SSP/SP, CPF n.º 23115574835, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e oito (06/01/1988), residente na Rua do Cortume, 402, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lha de ALOÍSIO ALVES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos de idade, residente em SÃO VI-
CENTE - SP e de MARIA ANTONIA DE ALMEIDA, falecida há 11 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 outubro 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: MICHEL LOPES PEREIRA e MARIA GABRIELA DE SOUSA LIMA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 326759657 - SSP/SP, CPF n.º 27192790800, com 39 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 132, fl s. nº 21, Termo nº 13032), nascido 
no dia dez de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (10/02/1978), residente na RUA João Maria Cata-
rino, 206, Jd.Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de NELSON AUGUSTO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IARA SILVIA LOPES PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 35269525 - SSP/SP, CPF n.º 36237322817, com 31 anos de idade, natural 
de FORTALEZA - CE (Fortaleza-CE (4ºOfí cio)  Livro nº 51, fl s. nº 175, Termo nº 60527), nascida no dia deze-
nove de junho de mil novecentos e oitenta e seis (19/06/1986), residente na RUA 10 de Fevereiro, 133, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO NONATO DE LIMA AUGUSTO, de nacionalidade brasileira, vigi-
lante, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DOMERINA DE SOUSA LIMA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, 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, 10 de outubro 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: PATRIK ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES e AMANDA DA SILVA PENHA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 42858062 - SSP/SP, CPF n.º 45117839854, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de março de mil novecentos 
e noventa e quatro (24/03/1994), residente na RUA General Osório, 268, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, 
fi lho de HUDSON NOIA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, industriário, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SILVIA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recep-
cionista, RG n.º 40473673 - SSP/PB, CPF n.º 42664431889, com 22 anos de idade, natural de CATOLÉ DO 
ROCHA - PB (Picos-PB  Livro nº 03, fl s. nº 254, Termo nº 3415), nascida no dia trinta e um de dezembro de 
mil novecentos e noventa e quatro (31/12/1994), residente na RUA General Osório, 268, Jd. 31 de Março, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ANTONIO DA PENHA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE DOS SANTOS SILVA PENHA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 07 de outubro 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: HUMBERTO DE SOUSA SILVA e NATHALIA MEGDA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, professor, RG n.º 44396802 - SSP/SP, CPF n.º 32733022830, com 31 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascido no dia dez de junho de mil novecentos e oitenta e seis (10/06/1986), residente 
na Praça Independência, 540, apt.11, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de LUIS DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, vigilante, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOCELI RAPOSO DE SOU-
SA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, RG n.º 41589291 - SSP/SP, CPF n.º 36566352856, 
com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 249, fl s. nº 169, Termo nº 
83070), nascida no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (27/08/1988), residente 
na Praça Independência, 540, apt.11, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de EUSTÁQUIO JOSÉ MEGDA, 
falecido há 3 anos e de MARIA JOSÉ DE ANDRADE MEGDA, de nacionalidade brasileira, auxiliar odontológi-
ca, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

 
Cubatão, 07 de outubro 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: ISRAEL SOBRAL DA SILVA e ELISANGELA DOS SANTOS VIANA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico - SSP/SP, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(09/11/1989), residente na Rua Sergipe, 179, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de RONALDO SAL-
VINO DA SILVA e de MARISA FERREIRA SOBRAL DA SILVA . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, auxiliar administrati vo - SSP/SP, com 23 anos de idade, natural de 
NOVA LONDRINA - PR, nascida no dia onze de junho de mil novecentos e noventa e quatro 
(11/06/1994), residente na Rua A, 30, City Mar, BERTIOGA - SP, fi lha de ANTENOR VIANA e de 
EUNICE MARIA DOS SANTOS. 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 outubro 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: GERSON MARCIEL MARTINS SILVA e JENICLEIDE DE JESUS DOS REIS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 48654160 - SSP/SP, CPF n.º 37910115881, com 29 
anos de idade, natural de JAICÓS - PI (Jaicós-PI  Livro nº 15, fl s. nº 125, Termo nº 15094), nascido no dia 
vinte e dois de março de mil novecentos e oitenta e oito (22/03/1988), residente na Rua José Quirino 
Dantas, 321, casa 2, Bolsão 8, Cubatão - SP, fi lho de EDVALDO DE PAIVA E SILVA, falecido há 16 anos e de 
ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO MARTINS SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 53 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 391443380 - SSP/SP, CPF n.º 36561300866, com 30 anos de idade, natural de RIBEIRA DO AMPA-
RO - BA (Cipó-BA  Livro nº 11, fl s. nº 480, Termo nº 10352), nascida no dia quatro de abril de mil novecen-
tos e oitenta e sete (04/04/1987), residente na Rua José Quirino Dantas, 321, casa 2, Bolsão 8, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ ALVES DOS REIS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 55 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP e de MARCENA GATO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos 
de idade, residente em RIBEIRA DO AMPARO - 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, 06 de outubro de 2017

O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: GEILSON SILVA DE OLIVEIRA e SAMANTHA SANTOS DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 44730425 - SSP/SP, CPF n.º 37023652817, com 
30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de março de mil novecentos 
e oitenta e sete (24/03/1987), residente na Rua Damião Ferreira de Aquino, 88, Vila Natal, Cubatão - 
SP, fi lho de GILSON BARRETO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ANA DA SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, esteti cista, RG n.º 48372085 - SSP/SP, CPF n.º 36289911880, com 25 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e dois (22/04/1992), 
residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 100, apt.14 A, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de OZEIAS PEDRO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 44 anos de idade, residente em MARTINÓPOLIS - 
SP e de MARIA APARECIDA DA COSTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de escritório, com 
43 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 outubro 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 FERREIRA DOS SANTOS e SAARA SOUZA LOURENÇO DO CARMO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de almoxarifado, RG n.º 48556378 - SSP/SP, CPF 
n.º 40245957847, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de março 
de mil novecentos e noventa e dois (29/03/1992), residente na Rua Vicente Latrova, 90, bl. C, apt.41, Bol-
são 7, Cubatão - SP, fi lho de EDSON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, almoxarife, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, auxiliar administrati va, RG n.º 415400272 - SSP/SP, CPF n.º 43429139848, com 
23 anos de idade, natural de GUARULHOS - SP (Itanhaém-SP  Livro nº 39, fl s. nº 272, Termo nº 20151), 
nascida no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e quatro (22/06/1994), residente na 
Rua Vicente Latrova, 90, bl. C, apt.41, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de ALFREDO LOURENÇO DO CARMO, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 52 anos de idade, residente em RECIFE - PE e 
de CLEONICE DE SOUZA LOURENÇO DO CARMO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, 
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, 09 de outubro 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: MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR e MARCIA INÁCIO FONTES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 29911286X - SSP/SP, CPF n.º 22141679869, com 37 
anos de idade, natural de BAURU - SP (Bauru-SP 2ºSubdistrito  Livro nº 48, fl s. nº 53, Termo nº 6850), nas-
cido no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e setenta e nove (25/11/1979), residente na Rua 
das Acacias, 468, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de MARCOS ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, supervisor, com 55 anos de idade, residente em BAURU - SP e de GRAUCENIR ALVES PEREIRA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em BAURU - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 25618332 - SSP/SP, CPF n.º 13363384823, com 45 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de janeiro de mil novecentos e setenta e dois 
(07/01/1972), residente na Rua das Acacias, 468, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de AGAMENON MARCIANO 
FONTES, falecido há 18 anos e de RITA INÁCIO FONTES, falecida há 20 anos. Divorciada de Émerson Lima 
Tauyl, conforme sentença datada de 24/11/2006; proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da 
Comarca de São Vicente-SP, nos autos de N°522/2004. 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 outubro de 2017

O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JEFERSON EVANGELISTA DOS SANTOS e RENATA DAIANE BRASIL DE MORAES. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 443994687 - SSP/
SP, CPF n.º 22405452839, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito 
de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (18/07/1984), residente na Rua Caminho Monte Ser-
rat, 1963, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de GENIVALDO EVANGELISTA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, vigilante, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SUELI DA 
CONCEIÇÃO SANTOS, de nacionalidade brasileira, gari, com 48 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, RG n.º 
405193439 - SSP/SP, CPF n.º 38637304885, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e oito (09/03/1988), residente na Rua Caminho 
Monte Serrat, 1963, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de RONALDO TOLEDO DE MORAES, 
de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 51 anos de idade, residente em SÃO VICENTE 
- SP e de NEIDE PATRICIA MOREIRA BRASIL, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 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, 05 de outubro 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 LIMA RICARTE COSTA e LAYSE BRIANO RODRIGUES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, RG n.º 453864879 - SSP/SP, CPF n.º 44427628800, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (04/02/1995), residente na Rua Neide Chaves Fernandes, 56, Jardim Progresso, 
GUARUJÁ - SP, fi lho de GENESIO RICARTE COSTA NETO, falecido há 3 anos e de MARIA DAS DORES 
CORDEIRO LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em GUARUJÁ 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 385566281 - SSP/SP, 
CPF n.º 47774110879, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco 
de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (25/01/1997), residente na Rua Santa Filomena, 426, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de LINDEMBERGUEM BRIANO RODRIGUES, de nacionalidade 
brasileira, técnico de refrigeração, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCILENE 
DE BARROS BRIANO, desaparecida 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, 11 de outubro 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: GILZIVAN DA SILVA BARROS e JANAIRA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, aux. de expedição, RG n.º 395382191 - SSP/SP, CPF n.º 43206443873, com 24 
anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 48, fl s. nº 46, Termo nº 56789), 
nascido no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e três (12/07/1993), residente na RUA dos Cra-
vos, 521, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de GILVAN SILVA BARROS, de nacionalidade brasileira, serralheiro, 
com 50 anos de idade, residente em CAMPO MAIOR - PI e de ERODINA FERREIRA DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, motorista, com 49 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 63207744X - SSP/SP, CPF n.º 52482438829, com 16 
anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 03, fl s. nº 118, Termo nº 2871), 
nascida no dia vinte e oito de dezembro de dois mil (28/12/2000), residente na RUA dos Cravos, 521, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lha de JANAINA CHAGAS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aux. de coz-
inha, com 31 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, 07 de outubro 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: PEDRO LUCIO SILVA SANTANA e ELIZANGELA CASES ANTUNES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúvo, mecânico de manutenção, RG n.º 591986462 - SSP/SP, CPF n.º 52098974515, com 53 anos de 
idade, natural de IBIQUERA - BA, nascido no dia dezessete de setembro de mil novecentos e sessenta e quatro 
(17/09/1964), residente na AVENIDA Tiradentes, 95, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO LUCIO 
SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 85 anos de idade, residente em ITABERABA - BA e de ZE-
NAIDE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 85 anos de idade, residente em ITABERABA 
- BAViúvo de Vilma Ribeiro dos Santos Santana, falecida aos 14/02/2014, no livro C-59, fl s.389, sob nº18970, no 
Cartório de Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 264603692 - SSP/
SP, CPF n.º 13385996821, com 45 anos de idade, natural de AMERICANA - SP, nascida no dia quatro de setembro 
de mil novecentos e setenta e dois (04/09/1972), residente na AVENIDA Tiradentes, 95, Jd.Costa e Silva, Cubatão 
- SP, fi lha de ROGACIANO DOS SANTOS LEITE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, 
residente em VITÓRIA DA CONQUISTA - BA e de NEUSA DE CASES LEITE, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Viúva de Jonas de Souza Antunes, falecido aos 22/01/1997, 
no livro C-35, fl s.58, sob o nº9087, no Cartório de 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 outubro 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: IZAQUE SILVA DE JESUS e NATIARA DOS SANTOS RIBEIRO LIMA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 630964270 - SSP/SP, CPF n.º 15757892722, com 
20 anos de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ (Duque de Caxias-RJ  Livro nº 19, fl s. nº 272, Ter-
mo nº 14188), nascido no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (18/12/1996), 
residente na Rua Cubatão, 120, fundos, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de VALDIR BERTO DE 
JESUS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 56 anos de idade, residente em ARARAS - SP e de 
NEUZA SILVA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em ARA-
RAS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 43759077X - 
SSP/SP, CPF n.º 36114440811, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 115, 
fl s. nº 329, Termo nº 28196), nascida no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(19/06/1986), residente na Rua Cubatão, 120, fundos, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de GECIONE 
RIBEIRO DE SOUZA LIMA, de nacionalidade brasileira, carreteiro, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de SOLENE MARIA MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, diarista, 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, 04 de outubro 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: DANIEL KAIO SANTANA LEITE DOS SANTOS e PRISCILA DE OLIVEIRA FEITOSA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, maquinista, RG n.º 33434067 - SSP/SP, CPF n.º 35067289899, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de outubro de mil novecentos e 
oitenta e seis (09/10/1986), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 561, apt.84, bl.1, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, fi lho de MARTINHO CARDOSO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VALDENICE SANTANA LEITE, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 47182084 - SSP/SP, CPF n.º 39293055856, com 26 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e noventa 
(24/10/1990), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 561, apt.84, bl.1, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi l-
ha de CHESIMO ALVES FEITOSA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de LUCINETE ARAUJO DE OLIVEIRA FEITOSA, de nacionalidade brasileira, costureira, 
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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 06 de outubro 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: MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS e MÁRCIA ROBERTA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, garçom, RG n.º 456807421 - SSP/SP, CPF n.º 45524684809, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 171, fl s. nº 375, Termo nº 50529), nascido 
no dia três de julho de mil novecentos e noventa e cinco (03/07/1995), residente na Rua Marina Lou-
renço de Oliveira, 199, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de MARCELO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, chapeiro, com 44 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de JANEIDE PEREIRA 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, cobradora, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, RG n.º 384321707 - SSP/SP, CPF n.º 
34647715809, com 31 anos de idade, natural de LIMOEIRO - PE (Cumaru-PE  Livro nº 11, fl s. nº 279, Ter-
mo nº 8127), nascida no dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta e seis (17/04/1986), residente 
na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 199, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de PAULO FRANCISCO DOS SAN-
TOS, falecido há 2 anos e de MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
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, 09 de outubro de 2017

 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSÉ CARLOS HENRIQUE SILVA e MARCIA DE JESUS BRAGA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 37209837X - SSP/SP, CPF n.º 21998339840, com 
37 anos de idade, natural de MURIAÉ - MG (Eugenópolis -MG  Livro nº 47, fl s. nº 56, Termo nº 1012), 
nascido no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta (11/08/1980), residente na RUA Manoel 
Mathias de Souza, 201, bl.64 apt.22, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, pintor, com 66 anos de idade, residente em EUGENÓPOLIS - MG e de MARIA 
DAS GRAÇAS HENRIQUE SILVA, falecida há 3 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 402998510 - SSP/SP, CPF n.º 30050508822, com 34 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 97, fl s. nº 10, Termo nº 20714), nascida no dia treze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e três (13/08/1983), residente na RUA Manoel Mathias de Souza, 
201, bl.64 apt.22, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO BRAGA, falecido há 19 anos e de ZENIRA 
MAXIMIANA DE JESUS BRAGA, falecida há 23 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, 13 de outubro 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: ISMAEL ALVES DA SILVA e BRUNA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 437589468 - SSP/SP, CPF n.º 23165129843, com 30 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 119, fl s. nº 268, Termo nº 29727), nascido no dia nove 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (09/02/1987), residente na Rua Luiz Gonzaga do Nascimen-
to, 105, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ILDETE ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
serviços gerais, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 448451602 - SSP/SP, CPF n.º 37873275841, com 28 anos de idade, natural 
de IGUAPE - SP (Íguape-SP  Livro nº 8, fl s. nº 45, Termo nº 9310), nascida no dia vinte e nove de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (29/12/1988), residente na Praça da Independência, 540, apt.21, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de SÉRGIO SOUZA BRANDÃO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA HELENA BRANDÃO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de outubro 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: EVERTON DE SOUZA OLIVEIRA e MARIA JOANITA JUSTINO DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 488270364 - SSP/SP, CPF n.º 43385402816, com 24 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 159, fl s. nº 123, Termo nº 45501), nascido no dia quatorze de junho de 
mil novecentos e noventa e três (14/06/1993), residente na Rua Larissa Cokner, 21, Ilha Bela, Cubatão - SP, fi lho de 
NILSON RODRIGUES OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de GLACIÚLA LUCINEI DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 51 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 49574055X - SSP/
SP, CPF n.º 39307394881, com 27 anos de idade, natural de GARANHUNS - PE (Canhoti nho-PE  Livro nº 15, fl s. nº 36, 
Termo nº 15371), nascida no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (31/12/1989), residen-
te na Rua Larissa Cokner, 21, Ilha Bela, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ GILDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA MARIA JUSTINO DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de outubro 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: JORGE LUIZ DOS SANTOS PEREZ e FERNANDA GOMES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, encarregado de faturamento, RG n.º 46013985 - SSP/SP, CPF n.º 23154109838, com 28 anos de 
idade, natural de PRAIA GRANDE - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 133, fl s. nº 71, Termo nº 80779), nascido no 
dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (22/10/1988), residente na Avenida das Américas, 
355, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JORGE PEREZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
engenheira civil, RG n.º 48992379 - SSP/SP, CPF n.º 33303885877, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - 
SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 278, fl s. nº 173, Termo nº 100417), nascida no dia três de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e três (03/02/1993), residente na Avenida das Américas, 370, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, fi lha de LUIZ FERNANDO DA SILVA, falecido há 20 anos e de MARILENE SILVA GOMES, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de outubro 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: RONI JACKSON RANDAL DA SILVA SOUZA e NAYANE SILVA SAMPAIO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 439231929 - SSP/SP, CPF n.º 34314380837, com 32 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 109, fl s. nº 47, Termo nº 25526), nascido no dia vinte e 
oito de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (28/06/1985), residente na Rua Lourenço Bati sta de Araujo, 
142, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, fi lho de ADÃO ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SILVIA VIRTUOSA DA SILVA SOUZA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente na RUA, em Cubatão - SP . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrati va, RG n.º 485661299 - SSP/SP, CPF n.º 
41768081875, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 151, fl s. nº 105, Termo 
nº 42299), nascida no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (25/01/1992), residente 
na Rua Engenheiro Alberto Pinto de Aguiar, 42, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de JOSUÉ DE ALMEIDA 
SAMPAIO FILHO, falecido há 05 anos e de MARIA LUCIANA DA SILVA SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de outubro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civ-
il Brasileiro: REGINALDO GALDINO DE ARAUJO e KETI MARRY ANTUNES CARDOSO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, RG n.º 32768607 - SSP/SP, com 39 anos de idade, natural de 
GUAÍRA - PR, nascido no dia vinte de junho de mil novecentos e setenta e oito (20/06/1978), residente na 
Rua Darci Moreira César, 284, apt.22, Parque São Luiz, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO GALDINO DE ARAUJO, 
de nacionalidade brasileira, falecido há 21 anos e de FRANCISCA GALDINO DE ARAUJO, de nacionalidade 
brasileira, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, autônoma, RG n.º 15777537 - SSP/MG, com 29 anos de idade, natural de SÃO JOÃO DA PONTE 
- MG, nascida no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (01/12/1987), residente na 
Rua João Ferreira, 336, Santos Reis, SÃO JOÃO DA PONTE - MG, fi lha de JOSÉ LUIZ ANTUNES DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, falecido há 2 anos e de NEUSA CARDOSO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
com 69 anos de idade, residente em SÃO JOÃO DA PONTE - MG. 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 outubro 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: JOSIVALDO FRANCISCO LOPES e DANIELA DIAS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de manutenção, RG n.º 580044592 - SSP/SP, CPF n.º 07066881478, com 35 anos de 
idade, natural de BOM JARDIM - PE (Bom Jardim-PE  Livro nº 9, fl s. nº 131, Termo nº 11277), nascido no dia vinte 
e oito de julho de mil novecentos e oitenta e dois (28/07/1982), residente na RUA Maria do Carmo, 463, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de CREUSA FRANCISCA LOPES, falecida há 02 anos . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 343491801 - SSP/SP, CPF n.º 36527957840, com 
32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 105, fl s. nº 368, Termo nº 24256), nascida no dia 
oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (08/01/1985), residente na RUA Edson Pereira França, 72, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lha de EDUARDO REIS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 57 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS DIAS REIS DOS SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

 
Cubatão, 14 de outubro de 2017

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: BRU-
NO DE LIMA SANTOS e ADRIELLY PEREIRA LACERDA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de roçadeira, RG n.º 533422206 - SSP/SP, CPF n.º 44334542816, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 172, fl s. nº 64, Termo nº 50616), nascido no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(22/07/1995), residente na RUA das Violetas, 323, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO DA SILVA SANTOS, de nacional-
idade brasileira, pedreiro, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA MARIANO DE LIMA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 469753067 - SSP/SP, CPF n.º 44099829820, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 174, fl s. nº 237, Termo nº 51585), nascida no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (01/02/1996), 
residente na RUA das Violetas, 323, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ARNALDO DE JESUS OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, operador de máquinas, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HERBÊNIA PEREIRA LACERDA OL-
IVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de outubro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
LUIZ CARLOS DA CUNHA e EDILENE SILVA DE ANDRADE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
operador de máquinas, RG n.º 223144204 - SSP/SP, CPF n.º 12145410899, com 47 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e setenta (21/08/1970), residente na Avenida Ferroviária, 38, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO PEDRO DA CUNHA, falecido há 41anos e de MARIA RITA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 90 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Rita de Cassia 
da Silva Cunha, conforme sentença datada de 15/03/2005, proferida pela Juiza de Direito da 1ªVara Judicial da Comarca 
de Cubatão-SP, nos autos de nº193/2005.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, segurança, RG n.º 
29054466 - SSP/SP, CPF n.º 30193708841, com 39 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Surubim-PE  Livro nº 4, fl s. nº 
48, Termo nº 4295), nascida no dia dezenove de novembro de mil novecentos e setenta e sete (19/11/1977), residente 
na Avenida Ferroviária, 38, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO ALVES DE ANDRADE, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de BEATRIZ SILVA DE ANDRADE, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de outubro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: ANDRÉ ZEFERINO DOS SANTOS e ELIZABETE LIMA DA SILVA BANDEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 102481283 - SSP/SP, CPF n.º 88420507849, com 60 anos de idade, 
natural de PARATI - RJ, nascido no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e cinquenta e sete (26/08/1957), 
residente na AVENIDA Principal, 640, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO LAURINDO DOS SANTOS, 
falecido há 25 anos e de BENEDITA AUGUSTA DOS SANTOS, falecida há 12 anosViúvo de Marlene da Silva San-
tos, falecida aos 28/07/2015, no livro C-118, fl s.317, sob o nº42001, no Cartório de Jacareí-SP. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de supermercado, RG n.º 434156164 - SSP/SP, CPF n.º 
30343797810, com 34 anos de idade, natural de CAUCAIA - CE (Caucaia-CE  Livro nº 17, fl s. nº 225, Termo nº 18917), 
nascida no dia onze de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (11/11/1982), residente na AVENIDA Princi-
pal, 640, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ BANDEIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, ajudante de 
pedreiro, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ISABEL LIMA DA SILVA BANDEIRA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de outubro de 2017
                                                                     O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ABELARDO 
HERCULANO DE SOUSA e JOELMA PEREIRA SOARES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 
109572014 - SSP/SP, CPF n.º 01799564851, com 61 anos de idade, natural de OROBÓ - PE (Orobó-PE -Chã do Rocha  Livro nº 6, fl s. 
nº 175, Termo nº 7900), nascido no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e cinquenta e cinco (28/12/1955), residente 
na RUA Josefa Araujo de Oliveira, 55, Bl.01apt.32, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL HERCULANO DE SOUSA, falecido 
há 40 anos e de JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 13 anosAssina a rogo do contraente que declarou estar impossibilit-
ado de assinar, cuja impressão digital do seu polegar direito vai à margem: Aloísio Herculano de Sousa, RG.nº40.299.934-SSP/SP, 
CPF.nº228.608.628/11, brasileiro, casado, soldador, residente na  Rua Josefa Araujo de Oliveira, nº55, bl.03 apt.22, Parque São 
Luiz, Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, RG n.º 288660924 - SSP/SP, CPF 
n.º 26859135808, com 43 anos de idade, natural de CUMARU - PE (Cumaru-PE  Livro nº 4, fl s. nº 149, Termo nº 1869), nascida 
no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e setenta e quatro (22/08/1974), residente na RUA Josefa Araujo de Oliveira, 
55, Bl.01apt.32, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de ETELVINO PAULO SOARES, falecido há 11 anos e de IRACEMA PEREIRA 
SOARES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 78 anos de idade, residente em CUMARU - PE. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasile-
iro: JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO e SELMA CELESTINA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, assistente de eventos, RG n.º 21434759X - SSP/SP, CPF n.º 12134028831, com 47 anos de idade, natural de 
CATENDE - PE, nascido no dia quinze de setembro de mil novecentos e setenta (15/09/1970), residente na RUA Ama-
ro Manoel dos Santos, 399, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃODivorciado de Luciene 
Boaventura Boas, conforme sentença datada aos 10/01/2007, proferida pelo Juiz de Direito da 7ªVara Cível da Comarca 
de São Vicente-SP, nos autos de nº1275/06. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aux. de lim-
peza, RG n.º 342489756 - SSP/SP, CPF n.º 28161952876, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
vinte e nove de maio de mil novecentos e setenta e sete (29/05/1977), residente na RUA Amaro Manoel dos Santos, 399, 
Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO CELESTINO DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de EULINA ROSA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em RIO DE JANEIRO - RJ. Divorciada 
de Lucieldo Araujo de Oliveira, conforme sentença datada aos 10/09/2012, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara Judi-
cial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2012.004111-2/000000-000. Se alguem souber de algum imped-
imento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: HARLEY CARLOS DA SILVA e LARISSA ALMEIDA CARRILHO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, vistoriador, RG n.º 34248526 - SSP/SP, CPF n.º 33810292826, com 33 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 211, fl s. nº 288, Termo nº 60605), nascido no dia quatro de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e quatro (04/09/1984), residente na RUA Maria Cris� na, 955, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lho de MARIO CARLOS DA SILVA, falecido há 19 anos e de CATIA SUZANO DA SILVA E SILVA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� vo, RG n.º 48582686 - SSP/SP, CPF n.º 37113254837, com 25 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 151, fl s. nº 222, Termo nº 42416), nascida no dia vinte e qua-
tro de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (24/02/1992), residente na RUA Maria Cris� na, 955, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS ALBERTO ALVES CARRILHO, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 
59 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de ADRIANA ALMEIDA CARRILHO, de nacionalidade brasileira, 
recepcionista, 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, 17 de outubro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

RAFAEL TUCLA QUER BOLSA UNIFORME E MATERIAL ESCOLAR

O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou indicação ao 
Poder Executivo para que se institua a bolsa uniforme 
e bolsa material escolar com o objetivo de fornecer aos 
estudantes da cidade a possibilidade de aquisição de uni-
forme e de material escolar no comércio local.

A medida conta com o apoio da ACIC e tem por 
objetivo aquecer a economia local e proporcionar aos 
pais dos estudantes a possibilidade de adquirir os uni-
formes nos tamanhos certos e os materiais em quanti-
dade correta.

ROXINHO PEDE MELHORIAS NA ILHA CARAGUATÁ

O vereador Roxinho (PMDB), encaminhou ofício à 
Secretaria de Manutenção e Serviços Públicos, solicitan-
do reparos e manutenção no ponto fi nal das linhas de 
ônibus na Ilha Caraguatá.

Segundo o vereador, o local precisa de manutenção 
urgente nas ruas, calçadas e também na iluminação que 

está precária e passa a sensação de insegurança tanto 
para os munícipes que precisam utilizar o ponto fi nal, 
quanto para os motoristas que fi cam parados no local 
esperandos para cumprir seus horários. 

O ofício já está na secretaria para que as devidas pro-
vidências sejam tomadas. 

tros, vem apenas com o nome da companhia no espelho, o que 
causa muita insegurança nos moradores. A inclusão dos nomes 
seria uma segurança para os moradores, para quando os mesmos 
forem assinar os contratos de fi nanciamento dos imóveis e poste-
riormente as suas posses defi nitivas. O requerimento foi encami-
nhado à Prefeitura

MARCINHO PEDE MUDANÇAS NO IPTU 2018
O vereador Marcinho (PSB) apresentou requerimento junto 

a mesa da Câmara, solicitando ao prefeito Ademário para que 
determine ao setor competente a inclusão dos nome dos per-
missionários de imóveis da CDHU no espelho do IPTU de 2018.

Segundo o vereador, os carnês do IPTU dos permissionários 
de imóveis da CDHU do Bolsão 07, 09, Cj. Rubens Lara e ou-

AGUINALDO ARAÚJO APRESENTA MOÇÃO DE APLAUSO 
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou moção 

de aplauso às alunas da equipe de handebol da UME Ruy 
Barbosa, durante a última sessão ordinária do Legislativo, 
ocorrida no último dia 17.

O vereador justifi ca a moção devido ao título conquis-

tado pela equipe na disputa da 13ª Copa TV Tribuna de 
Handebol Escolar, disputada recentemente com escolas de 
todas as cidades da Baixada Santista. 

A UME Ruy Barbosa é a primeira escola cubatense a 
conquistar o título da competição.

LALÁ PARTICIPA DE FESTA DAS CRIANÇAS NO MÁRIO COVAS

No último domingo (15), o vereador Lalá (SD) 
participou da Festa das Crianças promovida pela 
Associação de Moradores do Conjunto Mário Covas, nas 
dependencias do conjunto habitacional.

Durante o evento, o vereador aproveitou o seu discurso 

para saudar a toda comunidade e as famílias presentes, e 
também aproveitou para parabenizar o esforço de todos os 
colaboradores e voluntários da Associação de Moradores 
do bairro  para proporcionar às crianças um momento de 
alegria e brincadeiras no bairro onde moram.

CLEBER DO CAVACO PEDE REPAROS NA UME ELZA

O vereador Cléber do Cavaco (PRB) esteve em 
visita na UME Elza, no Morro do Índio, ouvindo 
solicitações dos responsáveis pela unidade, 
professores e funcionários. 

Após vistoria realizada na unidade, o vereador 
apresentou requerimento junto a casa de leis para que 

os órgãos responsáveis verifi quem os vários problemas 
existentes, e que se tomem as devidas providencias, 
dando assim melhores condições de trabalho para os 
funcionários, assim como para os alunos da unidade. 

O requerimento já foi encaminhado aos setores 
competentes do poder Executivo.

Em visita ao local, o vereador constatou que o local já 
está sendo usado por jovens da cidade para a pratica do 
esporte, porém com equipamentos improvisados. A cons-
trução de uma pista daria mais segurança e qualidade aos 
praticantes da modalidade no bairro e de toda a Cidade.

O vereador Rodrigo Alemão (PSDB), apresentou in-
dicação junto a mesa da Câmara, solicitando ao prefeito 
Ademário que sejam feitas gestões para viabilizar a cons-
trução de uma pista de skate na Praça Independência, no 
Jardim Casqueiro.

RODRIGO ALEMÃO PEDE PISTA DE SKATE NO CASQUEIRO

almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro

LOCAÇÃO

- APARTAMENTO NO BAIRRO VILA NOVA.  2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM 
PARA 1 CARRO. CÓDIGO DO SITE: 1360. VALOR R$1.000,00.

- SALA COMERCIAL NA AV. 9 DE ABRIL. 1 SALA + BANHEIRO. CÓDIGO DO SITE:1289. VALOR R$1.000,00.

- SOBRADO NO BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO. 3 DORMITÓRIOS, 2 BANHEIROS, SALA, CO-
ZINHA E GARAGEM PARA 2 CARROS. CÓDIGO DO SITE:1338. VALOR R$1.600,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA

- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE PRÓXIMO AO CAMPO DA AVIAÇÃO, 1 DORMITÓRIO, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO E GARAGEM PARA 1 CARRO. CÓDIGO DO SITE: 1332. VALOR R$180.000,00.

- APARTAMENTO DE 02 DORMITÓRIOS NA PRAIA GRANDE, COM SALÃO DE FESTAS, SALÃO DE JO-
GOS E PISCINA. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. CÓDIGO DO SITE:1366. VALOR R$225.000,00.

- SOBREPOSTA BAIXA NO BAIRRO JARDIM CASQUEIRO. 3 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO E GARAGEM OARA 1 CARRO. CÓDIGO DO SITE:1271. VALOR R$290.000,00.

SÉRGIO CALÇADOS PROMOVE REPAROS NA PRAÇA DO CREVIN

No Dia das Crianças, o vereador Sérgio Calçados (PPS) deu 
um presente mais que especial para elas, principalmente para 
aquelas que moram próximo à Praça Januário, na Vila Nova, mais 
conhecida como Praça do Crevin.

Na companhia do mutirão de pessoas, chamado “Corrente do 

Bem”, Sérgio Calçados liderou as ações de pintura dos bancos e 
partes de concreto e reparos da iluminação no local, que ganhou 
vida nova através de mais uma ação solidária. A ação é uma con-
tinuidade de outras que já foram feitas pelo grupo em outros 
pontos da cidade e que continuará durante o restante do ano.

ELEIÇÕES 2018/2021
Edital de Convocação

Convocamos todos os Clubes fi liados à Liga de Futebol  Amador de  
Cubatão, e integrantes de Diretorias de Clubes, Atletas e Simpa� -
zantes de Clubes Filiados a L.F.A.C., na base territorial de Cubatão, 
quites com suas obrigações sociais para, em conformidade com as 
disposições regulamentares (ESTATUTO SOCIAL), par� cipem das 
eleições que serão realizadas no dia 27 de novembro de 2017, 
no horário das 19:00 às 20:00 horas, exercendo o direito de voto 
na sede social (AV. 9 DE ABRIL, 2403-sala 12-Centro-Cubatão-SP), 
mediante o período de (10) dez dias, a contar da Publicação do 
Aviso resumido deste edital no Jornal  ACONTECE. O requerimento 
de inscrição de chapa deverá ser instruído com os Nomes com-
pletos e qualifi cação dos candidatos integrantes, com respec� vas 
assinaturas, número de RG, CPF(MF), declaração de residência. 
Após a publicação da cédula única contendo as chapas registra-
das, haverá prazo de (3) Três dias para eventual impugnação de 
candidato(s). Este edital encontra-se afi xado na Sede Social da 
en� dade em Cubatão, no endereço acima indicado onde poderão 
ser ob� dos esclarecimentos ou informações complementares.

Cubatão, 16 de Outubro de 2017.
JOÃO ILÁRIO FILHO

Presidente
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GADE é vice-campeã
na ‘Corpo em Ação‘

A equipe de ginástica rít-
mica GADE, de Cubatão, con-
quistou um importante resul-
tado durante a décima edição 
da Copa Corpo em Ação de 
Ginástica Rítmica e Ginástica 
Estética de Grupo, que aconte-
ceu no último fi nal de semana, 
em Santos. 

Na classifi cação geral do 
nível intermediário, a equi-
pe cubatense sagrou-se vi-
ce-campeã, fi cando atrás 
do Brasil Futebol Clube/
Semes/Fupes, de Santos.
Com 80 ginastas na equipe, a 
GADE conquistou resultados 
importantes em diversas ca-

tegorias para alcançar o vice-
-campeonato geral.

Na Ginástica rítmica, levou 
o primeiro lugar na categoria 
iniciante nos níveis A e B; já 
no nível intermediário, a equi-
pe fi cou com o segundo geral.
No nível avançado, a equi-
pe cubatense foi repre-

sentada com uma atleta.
Já na ginástica estética de gru-
po, o conjunto da categoria in-
fantil da GADE levou o título 
da competição e o conjunto da 

categoria Junior foi vice-cam-
peão da modalidade. “Partici-
par de competições é um gran-
de incentivo para as ginastas, 
e com um resultado tão bom 

como foi, nos dá mais energia 
para continuar”, comemorou 
a técnica Laine Domingos.  
Para mais sobre a GADE, ligue 
(13)99730-7372.
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APOIO

JÁ SOMOS MAIOR DE IDADE

A BAIXADA SANTISTA PRESTIGIOU, NA ACIC, O JANTAR 
DANÇANTE COMEMORATIVO AOS 18 ANOS DE FUNDAÇÃO DO 
JORNAL ACONTECE. O PREFEITO ADEMÁRIO REPRESENTOU 
OFICIALMENTE A CIDADE ANFITRIÃ, CUBATÃO. OS 
PRESIDENTES DA CÂMARA DE GUARUJÁ EDILSON DIAS E DE 
SANTOS ADILSON JÚNIOR, REPRESENTARAM OFICIALMENTE 
AS RESPECTIVAS CIDADES. 400 CONVIDADOS INCLUINDO 
AUTORIDADES, PARCEIROS DO JORNAL E REPRESENTANTES 
DE ENTIDADES CLASSISTAS, TODOS LEITORES DO JORNAL, 
BRINDARAM JUNTO À FAMÍLIA ACONTECE QUE REITERA 
PUBLICAMENTE SUA MISSÃO DE INFORMAR COM ÉTICA E 
VERDADE. AO ALCANÇAR OS 18 ANOS DE FORMA SÓLIDA 
O JORNAL REAFIRMA SUA LINHA EDITORIAL INDEPENDENTE, 
COMPROMISSADA COM OS LEITORES DO IMPRESSO E 
DO ACONTECEDIGITAL. NOSSA SINCERA GRATIDÃO AO 
ANUNCIANTES, PARCEIROS E LEITORES.
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