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20 anos

Especial 85 anos do Guarujá

Decolando
A publicação do edital de licitação do Aeroporto Metropolitano foi o ponto alto 
das comemorações do aniversário da cidade.
O signifi cativo avanço na qualidade dos serviços públicos e investimento em 
infraestrutura posicionam a cidade em um novo patamar de desenvolvimento. 
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Guarujá, 85 anos de emancipação: 
construindo um novo futuro

“O desa� o da Ilha de 
Santo Amaro é garantir 
qualidade de vida, mo-
radia digna, emprego, 
educação e saúde para 
todos, sem que as dife-
rentes realidades eco-
nômicas que convivem 
na cidade se choquem. 
É preciso cuidar da sua 
gente sofrida, evitar que 
a violência afaste o turis-
ta que pode gerar desen-
volvimento para a cidade 
e crescer sem aumentar 
as diferenças sociais.” É 
desta forma que venho 
há anos apresentando o 
olhar que a gestão pública 
deve ter para a nossa ci-
dade. A� nal, foram anos 
de abandono que hoje es-
tão, passo a passo, sendo 
recuperados.

Temos uma popula-
ção de mais de 300 mil 
habitantes, em 143,58 
Km2, sendo que estatisti-
camente somos uma das 
cidades com mais jovens 
de 0 a 15 anos da Baixada 
Santista e da média do Es-

tado, segundo a Pesquisa 
Retratos de São Paulo, da 
Fundação Seade. E é para 
estes jovens que precisa-
mos construir um futuro 
digno, enquanto alicerça-
mos o presente de nossa 
população melhorando e 
investindo mais nas áreas 
da saúde, educação, in-
fraestrutura, segurança e 
moradia dignas, criando 
políticas públicas muni-
cipais que desenharão a 
Guarujá que merecemos 
com mais desenvolvi-
mento e empregos.

Temos belezas natu-
rais, patrimônios his-
tóricos, rede hoteleira e 
gastronômica de primei-
ríssima qualidade, mas 
ainda sofremos com a 
falta de segurança, in-
clusive nas estradas e das 
ligações secas ou melho-
ria das travessias litorâ-
neas, afastando os turis-
tas que são importantes 
para o desenvolvimento 
da nossa vocação natu-
ral. Portanto, a cidade 

precisa de um plano de 
crescimento que integre 
a quali� cação da massa 
trabalhadora para aten-
der aos serviços que pos-
sui e o futuro Aeródromo 
Civil de Guarujá. Somos 
a única cidade do estado 
que possui todos os mo-
dais de transporte (porto, 
ferrovia, rodovias e aero-
porto). E isso já mostra 
a importância de termos 
um arrojado Plano de 
Mobilidade e de cobrar-
mos dos governos federal 
e estadual a corresponsa-
bilidade com a necessi-
dade de melhorar nossa 
infraestrutura viária. 

Neste aniversário da 
cidade, a Câmara Muni-
cipal, num esforço con-
junto de todos os seus 
vereadores, coordenados 
sob a nova gestão da Mesa 
Diretora, já economizou 
R$ 10 milhões, nos últi-
mos dois anos, que foram 
revertidos aos cofres da 
Prefeitura, sendo utiliza-
dos para mais benefícios 

à população.
Além disso, seguindo 

os princípios da Lei da 
Transparência, a Câma-
ra Municipal de Guarujá 
está hoje entre as pri-
meiras do Estado e é a 
primeira da região neste 
quesito, segundo o Mi-
nistério Público, passou 
da nota de 6,1 para 9,2 
pontos. Criamos a Es-
cola do Legislativo, com 
diversos cursos gratuitos 
para a comunidade, e a 
Controladoria Interna, 
que evita falhas e con-
tribui para a � scalização 
dos contratos da Câmara. 
Além disso, diversos pla-
nos do município foram 
discutidos e aprovados 
na Câmara Municipal, 
por onde passa todas as 
importantes discussões 
que afetam à vida de to-
dos, como o Plano de 
Mobilidade Urbana, de 
Saneamento Básico, de 
Turismo e Cultura. Estes 
são alguns exemplos de 
como uma gestão e� cien-

te pode contribuir para 
a melhoria de vida de 
milhares de pessoas. Por 
isso, temos trabalhado 
por esta união por Gua-

rujá, que faz com que a 
cidade e sua gente este-
jam em primeiro lugar. 

Parabéns a toda popu-
lação de Guarujá!

Vereador Edilson Dias, presidente da 
Câmara de Guarujá

Guarujá comemora com 
intensa programação

Na semana de aniversário da ci-
dade, a programação oficial contou 
com ações incluindo entrega de equi-
pamentos públicos, pacote de obras, 
assinaturas de convênios e eventos 
comemorativos.

No mais importante deles, a ce-
rimônia da publicação do edital do 
aeroporto civil metropolitano, sina-
liza que a cidade começa a decolar 
‘literalmente’. Guarujá vive, de fato, 
um momento iluminado com signi-
ficativos investimentos no serviço 
público, principalmente nas áreas da 
Saúde, Educação, Infraestrutura e 
Zeladoria.

ENTREGAS:
• Obras de Pavimentação da Avenida Marjory Prado 
• Reforma da USAFA Marco Antônio Gonzalez - V. Edna 
• Ambulâncias e Van Adaptada da Regulação 
• Inauguração da Casa dos Conselhos 
• Reforma EM Philomena Cardoso de Oliveira 
• Mirante da Campina 
• Iluminação da Praia do Tombo 
• Reforma EM Augusto Antunes Correa 
• Inauguração da Praça Horácio Lafer
• Bolsas de Incentivo ao Atleta 

ASSINATURAS
• Aeroporto -  Edital de Licitação para concessão 
• Restaurante Popular - Termo de Colaboração com 

a entidade Casa Raoni, que irá gerenciar e coorde-
nar o Restaurante Popular do Santo Antonio 

Eventos
Formatura dos Alunos da Padaria Artesanal do 
Fundo Social de Solidariedade 
Mega Monster de Jiu Jitsu 
CAEC em Ação Especial de Aniversário  - no 
Caec Dante Sinópoli
Sociedade Esporti va Guarujá X São Paulo - 
Master 
1º Fun Fly – Parceria Força Aérea Brasileira e 
Prefeitura de Guarujá 
Show Demônios da Garoa e Toquinho e 
Queima de Fogos
Corrida 5km Pérola do Atlânti co

Missa Campal, Procissão Maríti ma e Concurso 
de Barcos 
Apresentação da Esquadrilha Céu – Voo 
Acrobáti co em Formação, na Praça dos Expe-
dicionários Apresentação da Esquadrilha da 
Fumaça, na Praça dos Expedicionários 
Entrega do Letreiro Eu amo Vicente de 
Carvalho 
Show Exaltasamba – na Praça 14 Bis
Liga Paulista de Basquetebol - 
Guarujá x Osasco 
Premiação do Concurso de Barcos da 42ª Festa 
de São Pedro 
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Guarujá faz aniversário celebrando um momento iluminado, 
literalmente. Muito além da nova iluminação, cresce a sensação 
que a cidade está decolando e reassumindo seu protagonismo.
Ciente de que ainda há muito para fazer, a administra-
çãoWalter Suman já colhe os frutos do choque de gestão 
implementado pelo seu governo e os investimentos públicos 
aparecem em todas as áreas, impactando no cotidiano da co-
munidade.
Zeladoria, Saúde e Educação estão no topo dos investimentos.
Para Suman, o conceito de humanização no trato com as pes-
soas, norteou os avanços no atendimento do serviço público, 
bem como, na relação com o servidor miunicipal.    

De 2017 até este ano foram entregues 2.879 
titulos de legitimação fundiária para 
famílias do Morrinhos III. Outras 400 
famílias do Cantagalo receberam as 

chaves de seus apartamentos. Além 
disso a Prefeitura de Guarujá e a 
Secretaria de Patrimônio da União 
(SPU) formalizaram a cessão da 

área da União para o Município, o que 
deverá benefi ciar cerca de 1.500 fa-
mílias com títulos de propriedade.

De 2017 até este ano foram 
titulos de legitimação fundiária
famílias do Morrinhos III. Outras 
famílias

chaves de seus apartamentos. Além 

área da União para o Município, o que 
deverá
mílias

HABITAÇÃO

Nova Delegacia de Defesa da Mulher, na Vila Maia. 

Programa Guardiã Maria da Penha, iniciativa. 
voltada à proteção de mulheres em situação de violência. 

Mais de 90 veículos abandonados foram recolhidos 
das ruas de Guarujá.

Foram entregues 35 pistolas para os Guardas Civis 
Municipais. Além disso a Força-Tarefa recebeu novos equi-
pamentos, como Drone; Decibelímetro, e sprays 
de defesa pessoal.

O 8º Distrito Naval da Marinha fi rmou convênio para fi sca-
lização de atividades náuticas. 

A Operação Cultivando Cidadania, levou diversos 
serviços à população em uma ação realizada em Vicente de 
Carvalho.

Será assinado em breve um TAC para a construção da sede 
do 21º Batalhão da Polícia Militar na Enseada.

SEGURANÇA

Este ano Guarujá avan-
çou no transporte público, 
com nova empresa e fro-
ta moderna com wifi  e ar 
condicionado. A City, nova 
concessionária, já está em 
operação e fazendo os ajus-
tes de acordo com as ne-
cessidades dos munícipes. 

Melhorias aos acessos viários no complexo portuário

Atração de novas empresas, entre elas três novos supermercados 
Compre Bem; nova loja Burger King com Drive Thru etc.

O SEST-SENAT foi inaugurado, na Av. Lydio Martins Correa, oferecen-
do serviços aos trabalhadores do transporte.

Quase 10 mil pessoas foram capacitados em 20 meses, pela Sedep, 
Seduc, Sedeas e Fundo Social

O PAT teve aumento de mais de 130% em inserções 
de trabalhadores no mercado.

Foi criado a diretoria de Desenvolvimento em Petróleo e Gás.

Foi aprovado o Estudo de Viabilidade Técnica para 
implantação do Centro de Inovação e Tecnologia, o Camp 
Guarujá foi credenciado como futuro gestor

Parceria de cooperação técnica com o Conselho Regional de 
Contabilidade de São Paulo. 

No último ano foram entregues 70 novos veiculos distribuidos entre 
saúde, segurança, obras e assistencia social.

DESENVOLVIMENTO E TRABALHO

SAÚDE

• Inauguração do letreiro Eu amo Guarujá. 
• Inauguração do letreiro Eu amo Itapema.
• Prefeitura assume gestão das praias por 20 anos.
• Plano Diretor Municipal de Turismo, aprovado pela Câmara. 
• Réveillon com show de 12 minutos e 12.340 disparos pirotécni-

cos. Depois de seis anos, Guarujá voltou a sediar a reunião de 
chefes do Executivo da Aprecesp.

TURISMO

• Entrega do Pronto Socorro Infantil de Vicente de 
Carvalho

• Novo PAM Rodoviária
• Hospital Willian Rocha
• Instituto da Mulher "Casa Rosa", focado na saúde da 

mulher
• Nova sede do Said
• Inauguração da Faculdade de Medicina
• Nova sede da Unidade de Especialidade em Diabetes 

e Obesidade Infantojuvenil
Instalação de um AME na Cidade, já aprovado pelo 
Estado

• Usafas; entrega de novos equipamentos
• Atendimento odontológico na Rede de Atenção Básica 

- materiais e equipamentos.
• Mais de 2,5 milhões de 
atendimentos nas cinco 
UPAs

• Serviço Avant para transpor-
te de pessoas com mobilidade 

reduzida
• Redução na fi la para exames e 

consultas nas mais de 30 especialidades
• Queda de 95% dos casos de dengue. 
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“O foco está nas pessoas 
e no amor pelo próximo. 
Sei que estou no cargo 
com a missão de servir 

cada munícipe

EDUCAÇÃO

Guarujá reformou ou realizou melhorias 
em 50 escolas, foram cinco escolas en-
tregues totalmente reformadas. Também 
foram inauguradas seis bibliotecas desde 
o início de 2017. As bibliotecas centrais 
registram mais de 282 mil atendimentos.

Projeto Caec em Ação já atendeu mais 53 mil pessoas desde o 
início de 2017. Além disso foram criadas mais de 24.600 vagas 
gratuitas em cursos diversos nos Caecs. Foi entregue uma sala 
de musculação no Caec João Paulo II, no Pae Cará, em Vicente 
de Carvalho. São mais de 30 aparelhos instalados.

Para o projeto “Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada”, foi 
entregue kits compostos por livros, CD’s e DVD’s que visam 
o desenvolvimento e apoio pedagógico, por meio da música.

Foram fornecidos 34.878 kits de uniformes aos alunos da rede 
municipal de ensino; criação de cerca de mil vagas para 
Educação Infatil; um investimento de R$3,4 milhões em 
material escolar. 

Investimento superior ao exigido em Educação, no índice fi nal 
do ensino, o mínimo exigido para investimento é de 25%, e foi 
investido 26.90%; no Fundeb, a Prefeitura investiu 99.36%, 
dos 95% obrigatórios; e no Magistério, 90.06% dos obrigató-
rios 60%. A Administração Municipal ainda obteve uma eco-
nomia aos cofres públicos de R$ 2,3 milhões, ao celebrar uma 
nova licitação para as merendas.

Convênio com o Governo do Estado para a instalação do polo 
educacional da Univesp, além de ter 146 alunos formados pelo 
Programa Via Rápida Emprego.

Volta da obrigatóriedade da execução dos hinos nacional 
e de Guarujá duas vezes na semana para promover o civismo.

A certifi cação Bandeira Verde foi concedida às escolas Verea-
dor Ary da Silva Souza e Lúcia Flora dos Santos. As escolas de 
Guarujá são as duas primeiras escolas públicas do Brasil a 
receberem a certifi cação.

- Guarujá atende cerca de 500 cidadãos em 
atividades esportivas gratuitas. Inaugurou 
em 2018 uma escola de Vela, Remo e Ca-
noagem. A iniciativa atende 100 crianças 
e jovens da rede municipal de ensino.
- Morrinhos ganhou uma Academia ao ar 
livre e nas proximidades do Morro do Maluf, 
a Praia da Enseada ganhou um espaço de 
Beach Tennis.
- Assinado convênio com o Governo do 
Estado para a implantação de um Centro de 
Formação Esportiva em Guarujá.
- O Programa de Incentivo ao Esporte con-
cede o benefício de R$ 334 por mês a quase 
400 atletas da Cidade.

ESPORTE E LAZER

Três convênios no valor de R$ 214 milhões 
para obras no Parque da Montanha e ma-
crodrenagem dos Rio do Meio e Rio Santo 
Amaro, para eliminar as enchentes nesta 
região da cidade.

Revitalizações: Vila Áurea; Morrinhos; Jd. 
Santo Antônio; na Av. Puglisi; Av. Thiago 
Ferreira; e na Rua Joana de Menezes Faro. 

Revitalização do Mirante da Campina, no 
Morro do Maluf; da Praça Horácio Lafer, 
na Enseada; e da Avenida Marjory da Silva 
Prado, no Pernambuco; todas entregues 
nesta semana de aniversario da Cidade.

Novo contrato de manutenção para 
os três cemitérios de Guarujá.

 OBRAS 

MAIS LUZ

Instalação de lâmpadas de LED nas 
principais vias da Cidade e 16 mil pontos de 
luz foram restabelecidos. 
Também foram revitalizadas a sinalização 
viária, como: pintura de faixas de 
pedestres, sinalização de cruzamento, entre 
outros.
Iluminação das praias: Astúrias, Enseada, 
Pitangueiras e Tombo.

1ª cidade da Baixada Santista a instalar um 
ponto para o descarte de eletroeletrônicos.

Na Praia de Pitangueiras foi feita a Campa-
nha Verão Limpo, ação que recolheu apro-
ximadamente 1,8 mil resíduos. A ação ‘Ve-
rão no Clima’ recolheu, 300 quilos de lixo.

Produção do Atlas da Poluição, um estudo 
sobre o impacto ambiental das atividades 
portuárias em Vicente de Carvalho.

A Bandeira Azul, certifi cação internacio-
nal de qualidade, pela 9ª vez na Praia do 
Tombo.

Por meio de parceria, será implantada em 
Guarujá uma Base de Pesquisa Acadêmica 
Sustentável.

Caminhão Cata Coisa cresceu mais de 80% 
e a aquisição de três caminhões hidrojato 
levou o atendimento das 
galerias de águas: 35 para 150 pontos.

MEIO AMBIENTE

500 pessoas capacitadas nos últimos dois 
anos. Para 2019 a previsão é de outras 300, 
com o auxilio do projeto Ofi cina Itinerante 
que tem o objetivo de levar os cursos profi s-
sionalizantes para perto das comunidades.
Recolhimento de lacres de latinhas de alu-
mínio, paratroca por cadeiras de rodas. 
O projeto Natal EsPETacular, com uma de-
coração natalina feita com mais de 20 mil 
garrafas PET's.
Até setembro de 2018, quase 200 pessoas 
em situação de rua foram recambiadas 
para suas cidades de origem, oferecendo as 
passagens e providenciando o embarque.
Junto ao Senac foram oferecidas 2.500 va-
gas em 33 cursos para a população aten-
dida nos serviços socioassistencias.

SOCIAL

• Homenagem ao Poeta Vicente de Carvalho, 
com diversas atrações no distrito.

• A Fortaleza da Barra passou por revitaliza-
ção e ganhou iluminação. 

• Em 2019 foi realizado a 1ª Carreata de 
Páscoa, com atrações temáticas, show de 
marionetes e carros personalizados.

• A Carreata de Natal contou com 10 carros 
alegóricos completamente iluminados des-
fi lando pela Cidade. 

• Na epóca também foi realizado o Concurso 
Guarujá Iluminado para premiar as melho-
res decorações natalinos 
e de confraternização universal.

• 1º Concurso de Bandas e Fanfarras, com a 
participação de grupos de diversas cidades.

• A ação "Rua do Lazer" realizada nos bair-
ros, envolve uma série de atividades para a 
família. 

• O projeto Arte Consciente visa mobilizar a 
sociedade, em prol da consciência ambiental.

CULTURA
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Obras do aeroporto 
começam este ano 

 METROPOLITANO

Edital de licitação já foi publicado e a previsão é que as obras comecem em outubro, com aeronaves decolando em 2020

No primeiro ano de ati-
vidade, estima-se uma mo-
vimentação de 80 mil pes-
soas. Investimento total de 
70 milhões.

Foi publicado nesta 
quinta-feira (27), no Diá-
rio O� cial do município, 
o edital de licitação para 
concessão da construção, 
exploração e manutenção 
do Aeródromo Civil Me-
tropolitano de Guarujá. A 
cerimônia de lançamento 
aconteceu na quarta-feira 
(26), na Base Aérea, dentro 
da programaação do ani-
versário da cidade. O ato 
reuniu autoridades muni-
cipais, estaduais, militares, 
representantes da socieda-
de civil organizada na re-
gião e órgãos de imprensa.

 Edital
   A licitação ocorrerá na 

modalidade Concorrência 
Pública. A íntegra dos edi-
tais e seus anexos estarão 
disponíveis de 1 a 29 de 
agosto e podem ser obti-
dos gratuitamente no site 
da Prefeitura (www.gua-
ruja.sp.gov.br), As visitas 
técnicas e o recolhimento 
de Garantia de Proposta 
deverão ocorrer em até 60 
dias. Os envelopes serão 
recebidos até as 9h30 de 30 
de agosto, quando se dará a 
abertura da sessão pública. 

        
Área cedida

No dia 16 de abril o 
ministro de Estado da In-
fraestrutura, Tarcísio Frei-
tas, assinou a anuência à 
concessão da exploração 
do Aeródromo Civil Me-
tropolitano de Guarujá. 

  Trata-se da cessão de 
uma área de 55 mil metros 

dentro da Base Aérea de 
Santos, onde será construí-
do o terminal de� nitivo. 
Nesta área será feita a Fase 
2 do projeto do Aeródromo 
e a outorga será de 28 anos.

Também foi cedida, 
com prazo determinado de 
5 anos, a utilização de ou-
tra área, provisória, para o 
início das operações. Tra-
ta-se de uma área já conso-
lidada, próxima à entrada 
da Base Aérea, onde será 

desenvolvida a Fase 1 do 
projeto, com a construção 
de um terminal de 700 me-
tros, reforma e adequação 
do estacionamento e um 
píer para acesso marítimo 
com Santos.

“Tudo foi feito 
para que no fi m do 
primeiro semestre 
de 2020 possamos 
assistir aeronaves 

decolando e 
pousando no 

nosso aeródromo"

• Construção de um terminal de 700 metros; 
• Reforma e adequação do Estacionamento.
• Píer será para acesso marítimo com Santos.
• Uso compartilhado do pátio de aeronaves existente na Base. 
• Melhorias e ampliação do pátio existente.
• Homologação da pista junto à Anac
• Início do processo de licenciamento ambiental da área defi nitiva.

• Operações migrarão para área de 55 mil metros, com terminal 
de passageiros defi nitivo e também o pátio de aeronaves.

Fase 2: Após 5 anos

Fase 1: início das operações na área provisória

Interesse da Azul
Interessada em parti-

cipar da licitação, a com-
panhia aérea Azul esteve 
presente na cerimônia de 
lançamento do edital. Caso 
vença o certame a empre-

sa quer começar com voos 
diários para o Rio de Janei-
ro, em avião com capacida-
de para 70 pessoas seguin-
do gradativamente com 
rotas para Curitiba, Belo 
Horizonte e Campinas.

Pacote de obras com investimentos R$ 6 milhões

Ainda dentro da pro-
gramação do aniversá-
rio da cidade, o prefeito 
Válter Suman entregou 
um pacote de inaugura-
ções de obras incluindo 
três importantes obras: 
a reurbanização da Ave-

nida Marjory Prado, na 
Estrada de Pernambuco; 
do Mirante da Campina 
(Morro do Maluf), na 
Enseada; e a revitaliza-
ção da Praça Horácio 
Lafer, na Enseada (Jar-
dim Tejereba).  

Marjory Prado

Recebeu drenagem, guias e sarjetas, pavimenta-
ção, recapeamento, passeio, sinalização de trânsito, 
posteamento, iluminação pública, acessibilidade, 
paisagismo e regularização de base de toda ciclovia.  
Serviços de infraestrutura em 1 km de extensão, no 
trecho entre a Avenida Hans Staden e Rua das Yucas. 
Foram trocadas luminárias e colocados 38 postes de 
14 metros de altura, com quatro refl etores em cada.
Verba estadual do Dadetur/2014 pela Terracom.

Mirante da Campina

A reurbanização do Mirante da Campina, também 
conhecido como Morro do Maluf, na Praia da Ensea-
da, recebeu investimento de R$ 988 mil em serviços 
de instalação elétrica, iluminação, guias e sarjetas, 
pavimentação, estacionamento, passeio público, 
sinalização, guarda-corpo, passarela e paisagismo. 
Convênio  entre Prefeitura e Ministério do Turismo.

Horácio Lafer
A praça recebeu piso em mosaico, reparos em pisos 
de concreto; guias e sarjetas; drenagem, instalação 
elétrica e hidráulica, iluminação (postes e luminá-
rias), paisagismo, equipamentos de academia ao ar 
livre, rampas de acessibilidade e playground.
Investimento de R$ 2 milhões, com recursos da 
União, por meio do Ministério do Turismo. A obra 
foi executada pela Fortnort.

A assinatura do pacote foi feita 
durante evento oficial na segunda 
(24), como parte da programação 
de aniversariod a cidade 
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Programa de Incentivo ao Esporte 
benefi cia mais de 350 atletas

Atletas do Guarujá re-
ceberam um grande in-
centivo para continuar 
lutando pelo ponto mais 
alto do pódio. Na última 
segunda (24), a Prefeitu-
ra de Guarujá assinou o 
termo do Programa de 
Incentivo ao Esporte. O 
benefício foi concedido a 
373 atletas via Secretaria 
de Educação, Esporte e 
Lazer (Sedel) e foi entre-
gue durante cerimônia 
solene no Teatro Procópio 
Ferreira, como parte da 
programação em come-
moração aos 85 anos da 
emancipação político-ad-
ministrativa da Cidade.

Este é o terceiro ano 
em que a Prefeitura reali-

za o Programa, instituído 
através da Lei 4475/2017. 
São contempladas 50 
modalidades esportivas, 
incluindo voleibol, ca-
poeira, futebol, futsal, 
� siculturismo, ginástica 
rítmica, entre outras. To-
dos os contemplados re-
ceberão sete parcelas de 
R$ 334,00.

O prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, ressaltou 
que a ação é importante 
para a evolução espor-
tiva do Município.  “Sa-
bemos que não é muito, 
mas estamos fazendo o 
nosso melhor para que os 
nossos atletas possam ter 
algum recurso para me-
lhorar e se capacitar cada 

vez mais”. Suman também 
pontuou que visualiza os 
atletas como “heróis e 
dignos, representantes da 
nossa juventude” e frisou 
que estes têm o desa� o 
de � rmarem-se cada vez 
mais como “exemplos 
para crianças e jovens”.

Para o vice-prefeito e 
secretário de Educação, 
Esporte e Lazer, Renato 
Pietropaolo, a importân-
cia se dá na medida em 
que se � rmou mais um 
compromisso cumprido 
pela Prefeitura. Na opor-
tunidade, Renato ainda 
parabenizou os esportis-
tas e pontuou o evento 
como “um momento feliz 
e de confraternização”. 

FSS forma mais uma turma
Ainda dentro da pro-

gramação de aniversá-
rio da cidade, o Fundo 
Social de Solidariedade 
(FSS) realizou cerimô-
nia de formatura de uma 
nova turma do Projeto 
Padaria Artesanal, com 
a certi� cação de mais de 
60 alunos. Em dois anos, 
o projeto já formou mais 
de 100 pessoas.

A Padaria nasceu de 
um convênio � rmado 
entre o FSS de Guarujá 
com o FSS do Estado e, 
após algumas turmas, 
ele ganhou cara própria, 
levando em considera-
ção as características da 
região e do mercado. O 
curso quali� ca pro� s-
sionais e capacita agen-
tes multiplicadores na 
produção de 10 tipos de 
pães, feitos com vegetais 
e frutas.

“É uma alegria reali-
zar a formatura de mais 
uma turma do projeto. 
Uma iniciativa que rea-

Comunidade

PADARIA ARTESANAL

cende os sonhos e abre 
as portas para novas 
oportunidades, gerando 
emprego e renda”, de-
clarou a primeira-dama 
e presidente do Fundo, 
Edna Suman.

As aulas foram minis-
tradas por Ailton de Je-
sus, conhecido com chef 
Brown. “Cada turma é 
especial e essa não foi 
diferente. Vieram com 
muita vontade de apren-
der e vão sair com o cer-
ti� cado na mão”, ressal-
tou chef Brown.

Fabiana Alves, 42 
anos, moradora do Jar-
dim Boa Esperança, 
revela a alegria de par-
ticipar da sua primeira 
formatura. Casada e mãe 
de três � lhos, encontrou 
no curso Padaria Arte-
sanal uma forma de au-
mentar a renda familiar.

 “Foi uma turma ma-
ravilhosa, minha segun-
da família. Com o curso 
aprendi fazer uma va-

riedade de salgados e já 
consigo uma renda ex-
tra vendendo na minha 
casa”, revelou a aluna.

 Já para Nazik Lamis 
Fakhreddine, 28 anos, 
o curso abriu as portas 
para área da gastrono-

mia. “Um curso comple-
to, no qual tive a opor-
tunidade de aprender 
técnicas de pani� cação, 

modos de preparo e ar-
mazenamento. Foi um 
ganho pro� ssional e 
pessoal”, a� rmou.
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Guarujá a Pérola do Atlântico
Em 30 de junho de 1934 foi assinado decreto 
que criou a Estância Balneária de Guarujá

Rodeada por seus pa-
raísos naturais, Guarujá 
é internacionalmente co-
nhecida como “Pérola do 
Atlântico”. A Cidade sim-
boliza uma combinação 
cultural que se origina 
das marcas que coloni-
zadores deixaram, cons-
tituindo sua história. 
Dentro dela, construções 
como igrejas, muralhas e 
outras obras, trazem va-
lor arquitetônico e histó-
rico para a região. 

Em 1534, o Rei de 
Portugal D. João III doou 
a Ilha de Santo Amaro a 
Pero Lopes de Souza, do-
natário da capitania na 
época. A falta de investi-
mentos no local tornou-a 
um ambiente abandona-
do, visando que a geo-
gra� a montanhosa di� -
cultava a estabilização de 
colonos.

Apesar disso, a ilha 
era de grande impor-
tância estratégica, con-

siderando que defendia 
a entrada do estuário. 
Dois exemplos de cons-
truções que foram mon-
tadas com o intuito de 
proteção são a Fortaleza 
da Barra Grande, ergui-
da em 1584, que tinha o 
objetivo de defender as 
riquezas regionais; e o 
Farol da Ilha da Moela, 
edi� cado em 1829 para 
dar estrutura e segurança 
aos navios que se aproxi-
mavam.

Vila Balneária
A Companhia Balneária da Ilha de Santo Amaro foi inau-
gurada em 1892, pela Companhia Prado Chaves, tendo 
como intuito fundar a Vila Balneária de Guarujá. Para 
executar a instauração, um hotel, um cassino, uma igreja 
e 46 chalés, desmontáveis e construídos em pinho da 
Geórgia, foram encomendados dos Estados Unidos. Um 
ano depois, em 2 de setembro de 1893, ocorreu a funda-
ção pelo doutor Elias Fausto Pacheco Jordão.

Locomotiva
A interligação entre o Estuário de Santos e 
essa nova fi la foi feita por uma estrada de 
ferro. Atualmente, a locomotiva que fazia o 
trajeto entre o então Itapema e a Vila Bal-
neária está exposta no centro do Guarujá. 
Uma curiosidade é que a locomotiva foi à 
segunda unidade produzida pela Locomoti-
ve Works Philadelphia Baldwin.

Estância
Em 30 de junho de 1934, que o 
então governador de São Paulo, 
Armando Salles, assinou o Decreto 
1.525, criando a Estância Balneária 
de Guarujá.

Dumont e La Plage
Um incêndio, em 1897, destruiu 
o Hotel Cassino La Plage, impor-
tante construção da época, sendo 
reconstruído um tempo depois. 
Nele, o pai da aviação, Santo 
Dumont, se suicidou em 1932. 
Hoje em dia, funciona no local o 
Shopping La Plage.

Ferry Boat 
Serviço de travessia marítima entre Santos e Gua-
rujá, só foi inaugurado em 1922. Assim, antes da 
implantação, duas barcas possibilitavam o trans-
porte da estação da Estrada de Ferro Santos-Jun-
diaí (em Santos) ao atracadouro do Balneário.

Primeiro prefeito
Em 1926, foi nomeado o primeiro prefeito, Ju-
ventino Malheros, quando Guarujá se transfor-
mou em Prefeitura Sanitária. Após cinco anos, 
Guarujá foi integrado ao Município de Santos 
– situação que durou até 1934.
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“Quem paga aluguel está abandonado”, 
afi rma Chico da Adega

Na época foram sor-
teadas 503 unidades cons-
truídas no Bolsão 7. Nem a 
CDHU, Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
do governo do estado ou a 
Secretaria Municipal de Ha-
bitação sabem com exatidão 
o número de famílias que 
pagam aluguel em Cubatão. 

Na opinião do comer-
ciante Chico da Adega são 
famílias que vivem sem es-
perança de um dia conquis-
tar a casa própria.  

“O trabalhador que ga-
nha um salário mínimo ou 
pouco mais vai morrer pa-
gando aluguel. Essas pessoas 
não têm a mínima chance 
de terem um � nanciamento 
bancário aprovado, mesmo 
que tente através do pro-
grama Minha Casa Minha 
Vida. É um drama”, desaba-
fa. 

De fato, o sorteio de uni-
dades subsidiadas pelo Es-
tado é mais democrático e 

dá oportunidade para todos, 
sejam as famílias que pa-
gam aluguel ou aquelas que 
sofrem morando em condi-
ções precárias em pala� tas e 
encostas. 

Mudança política 
Chico diz ainda que não é 

contra a destinação de mora-
dias populares para morado-
res de áreas de invasão como 
os conjuntos Mário Covas 
que recebeu moradores do 
antigo Morro do Pica Pau, 
do Conjunto Rubens Lara 
para famílias removidas dos 
bairros cota e o conjunto do 
CSU, em construção e que 
vai receber famílias da Vila 
Noel. 

O problema segundo ele 
é que não deram continui-
dade aos projetos para ins-
crição e sorteio.

 “De forma nenhuma sou 
contra construir moradias 
para remover pessoas de 
áreas de risco ou de submo-

radias. O trabalhador que 
vai morar na beira do bar-
ranco ou em pala� tas não 
tem culpa. A culpa é do po-
der público que não � scaliza 
nada”, argumenta.

Tradição 
Voltando um pouco no 

tempo, Chico argumen-
ta que a cidade de Cubatão 
recebeu investimentos  na 
construção de conjuntos 
populares, principalmente a 
partir da década de 60, como 
por exemplo o  Jardim Cos-
ta  e Silva, Conjunto Afonso 
Schmidt, Jardim 31 de Mar-
ço, Jardim das Indústrias, 
Bolsão 8, Projeto Nhapium 
e também assentamentos 
como a Vila Natal e o Cami-
nho 2.

O aluguel sagrado 
e suado 

O peso de pagar o aluguel 
de cada mês é acompanhado 
no balcão da Adega do Chico 

não é de hoje. Como o mo-
mento é de crise, o valor caiu 
um pouco. Mesmo assim va-
ria entre R$ 300,00 por um 
quartinho a R$ 1.300,00 por 
uma casa de 3 quartos, com 
quintal e garagem. 

Contradição 
insuperável 

Uma pergunta intrigante 
lembrada por Chico da Ade-
ga, é porque as pessoas que 
por anos e anos pagam alu-
guel em dia não conseguem 
comprar a casa própria

Para ele dois fatores pri-
mordiais são a burocracia, 
inclusive pelo programa 
Minha Casa Minha Vida e a 

falta de condições de as fa-
mílias conseguirem “juntar” 
uma quantia su� ciente para 
dar de entrada.

Minha Casa Minha 
Vida não resolve

  O programa Minha Casa 
Minha Vida, desde o lança-
mento em 2006, esbarrou 
muito nas especi� cidades de 
cada cidade e região do país. 

Na comparação de duas 
famílias, uma moradora de 
qualquer cidade do interior 
e outra dos grandes centros, 
� ca evidente que o Programa 
não facilita a vida de todos. 

A questão é que o Pro-
grama oferece um percen-

tual linear de subsídio, seja 
para quem quer adquirir um 
imóvel em qualquer capital 
dos estados da Região Su-
deste ou Nordeste.

No � nal da equação o 
que pesa muito é o valor do 
imóvel. Em Cubatão, por 
exemplo, um imóvel de 60 
m² na Vila Nova está sendo 
vendido a partir de R$ 200 
mil. Em cidades do interior 
pode sair por menos de R$ 
100 mil.

“O trabalhador assalariado vai 
morrer pagando aluguel. É urgente que 

se façam conjuntos destinado ao sor-
teio, com oportunidades para todos”

Segundo lote disponível 
a partir de segunda

No próximo 13 de julho, 
às 21h, acontece mais uma 
edição do Baile do Aconte-
ce, tradicional evento que 
reúne a sociedade cuba-
tense, todos os anos, para 
um jantar dançante.

Os convites são limi-
tados e as vendas para o 
primeiro lote se encerram 
neste � m de semana. So-
� sticado bu� et completo, 

com as mais variadas en-
tradas como canapés, qui-
ches, brusquettas, entrada 
quente e o tradicional jan-
tar, com sobremesa regada 
a chocolate e frutas. As be-
bidas atendem à todos os 
gostos: whisky, lambrusco, 
refrigerante, suco de fru-
tas, água e cervejaOriginal 
e Heineken, além de bar-
tender.

O QUE VESTIR:
Para os homens, um terno escuro bem alinhado 
com gravata e sapato preto, é sufi ciente. Já para 
as mulheres, a dica é escolher um vestido com um 
bom caimento, uma cor que realce os traços do ros-
to e as linhas do corpo. O preto clássico sempre é 
uma carta na manga. Apostem no longo ou longue-
te, que é o que sugere o traje passeio completo.

GANHE DESCONTO PARA SE PRODUZIR
Comerciantes parceiros do Acontece estão oferecen-
do descontos, para quem quer se produzir para o dia 
da festa. É só printar os cupons com descontos nas 
redes sociais do Acontece e dos parceiros e apresen-
tar na hora do atendimento.

ATELIÊ TOQUE DE ELEGÂNCIA
30% na locação dos modelitos femininos. Muito 
modelo novo e de diversos tamanhos. Fica na Rua 
São Paulo, 320 e o atendimento é com hora marca-
da, através do 99727-8883 ou 3361-6890.

LOUNGE MARI ASSIS
Desconto de 20% para quem apresentar o voucher 
que está no convite do baile, ou printar a promoção 
nas redes sociais. Fica na Rua Brigadeiro José Vicen-
te de Faria Lima, 215, Vila Nova – Cubatão. Agenda-
mento: 13-98104-0857 

EMBELEZAMENTO DO OLHAR
Agendando cílios ou sobrancelhas na Thais Fonseca 
Embelezamento do Olhar, tem desconto a partir de 
15%. Na Rua São Paulo, 220 - sala 25. Agendamento 
13 99758-7827

MÁSCARAS
A festa traz uma temática retro e máscaras darão 
o tom à nossa grande noite, mas o uso da máscara 
não é obrigatório. Mas para quem já está em busca 
de uma máscara bem bacana, nossa sugestão é o 
Castelinho Fantasias,que oferece diversas másca-
ras venezianas para locação. Fica na avenida Pedro 
Lessa, 1661 - Sala 32, em Santos. Info 13 98100-
6840 das 14h as 19h

MÚSICA ANOS 60 A ATUAL
Banda boa e música boa são marcas do evento. 
Dos anos 60 a atual, as músicas mais tocadas e 
que colocam a galera para dançar com repertó-
rio variado e no capricho.

20 ANOS DO ACONTECE
Traje: Passeio completo (máscara – opcional)
Data: 13 de julho as 21h
Local: Acic – Rua Bahia, 171- Vila Paulista
Reservas: Jaque Barbosa 13- 97414-8664
Primeiro lote até dia 30: R$ 150,00
Segundo lote: R$ 180,00

BAILE DO ACONTECE
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por Jaque Barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br
         13 97414-8664         13 97414-8664

Jay Laurenti no,Colunista do 
acontecedigital

Parabéns

Fati ma Santos,

Fatus Academia

Maria Luiza, a Malu

esbanjando beleza

Kati a Tudo de Bom

Marlene Araujo,

servidora pública

Os alunos do Colégio ABC viveram 
um momento inesquecível de muito 
aprendizado ao participarem de um 
bate-papo com o Sr. Andor Stern e Sr. 
Davi Pierin autor do livro Uma estrela 
na escuridão (2016), que conta a sua 
história. Stern, hoje com 91 anos, é 
um judeu-brasileiro sobrevivente do 
holocausto nazista.
O encontro, que ocorreu no Bloco 
Cultural e foi aberto ao público, partiu 
do ‘Projeto Abrace’ focado na leitura 
e valorização do idoso. "A proposta, 
durante o ano letivo de 2019, é reali-
zar ações benefi centes e promover a 
valorização e conscientização  sobre 
os idosos e suas múltiplas carências", 
explica Julita Mara Pires, coordenado-
ra do Ensino Fundamental II e cursos 
de nível médio do Colégio ABC.

A ARLS Aliança Fraterna GOB/Cubatão rea-
liza, no dia 25 de julho, a nona edição da já 
tradicional Festa da Tainha, na quadra da 
escola de samba Independência, no Jardim 
Casqueiro (Avenida Joaquim Jorge Peralta, 
13).
Os convites são limitados e além do al-
moço haverá música ao vivo em clima que 

9ª Festa da Tainha
sugere a leveza do almoço de domin-
go em família. 
Quem quiser se deliciar com a tainha, 
o valor do convite é R$ 75,00 e pode 
ser comprado no centro de Cubatão 
no Bar do Chico e DK Hamburgueria, 
no Casqueiro. Mais informações (13) 
99110-9910

Cercado de amor e carinho, o pequeno Bernardo 
comemorou 3 meses de vida em julho, cheio de 
mimo da família

O projeto Felipão Santos e amigos no Lava Rápido 
e Estacionamento Onix é ótimo programa para 
quebrar a monotonia de domingo. O pagodão, que 
está cada vez com a casa mais cheia,  já caiu no 
gosto da galera. O projeto acontece todo domin-
go, a partir das 17h na Av. Joaquim M Couto 397. 
Mulher paga 5,00 e homem 10,00

Este ano a Festa Junina de Cubatão acontece no Kartódromo Municipal. 
O evento, com entrada franca, conta com parque de diversões e praça 
de alimentação, com comidas típicas. Além disso a Festa traz shows que 
prometem animar o público, sorteio de prêmios e muitas brincadeiras
Nesta sexta (28), o show será da dupla Justino e Marizete - a rainha do 
forró, já no sábado (29) terá Samba Gueto no palco e o domingo (30) 
a festa será encerrada com apresentação do Forró Pegada Forte e con-
vidados, mas antes será apresentado o programa Moita Show, seguido 
por Justino e Marizete.

Festa Junina de Cubatão

A partir desta sexta, o ha-
ppy hour no posto Ipiranga 
da R. São Paulo ganha 
uma nova versão.
Felipão Santos e Letícia 
Sá vão agitar a galera 
com um mix de samba e 
pagode e nos intervalos 
MPB e sertanejo. Além de 
música e cerveja gelada, o 
Carlão da Picanha chega 
junto com as melhores 
porções. A partir das 21h

Música no posto

Save thedate

O Centro Esportivo Pita 
(Rua Arlindo Leandro, 
13 - Vila Nova), oferece 
uma nova opção para 
os esportistas locais. 
Trata-se do Centro de 
Artes Marciais que 
será inaugurado neste 
sábado (29). Assim que 
abrir as portas, o centro 
receberá inscrições de 
adolescentes e adultos, 
os interessados de-
verão levar o RG, para 
aulas de Muay Thay, Kickboxing, 
Jiu Jitsu, Judô, Karatê, Wrestling, 
Capoeira, Futsal e Fitdance.
Esse novo espaço esportivo foi 
criado por iniciativa do verea-
dor Anderson De Lana Andrade, 
o Anderson Veterinário, que 

destinou emenda impositiva 
da Câmara Municipal, no valor 
de R$ 300 mil, para a aquisição 
de equipamentos e material de 
treinamento e para a compra de 
uma van com 16 lugares para o 
transporte dos atletas para as 
competições.

O centro, que será administra-
do pela Associação Deus é Fiel, 
funcionará no piso superior do 
ginásio. A entidade terá a par-
ceria  da Fundação Francisco 
Xavier para os atestados médi-
cos bem como acompanhamen-
to dos atletas.

Festival 

A cubatense Ana Laura Almeida Sales, de 
06 anos, foi eleita a Miss Cubatão Infantil. 
O título foi decidido após a menina par-
ticipar da seletiva para o concurso Miss 
São Paulo Teen Infantil. Dessa forma, Ana 
Laura disputará a fi nal do evento, que 
acontecerá no dia 6 de outubro.
Os testes que englobam a fi nal são foto-
genia, canto e interpretação. Além disso, 
todas as candidatas serão avaliadas pelas 
maiores agências de atores e modelos do 
País, entre elas estão a Ford Models, Casa 
Agencia, Tribo de Atores, Boneca de Pano 
e Luminy Casting.
Os pais de Ana Laura são os maiores 
apoiadores do sonho da menina de se 
tornar modelo, mas com poucos recursos 
para produção e transporte para os even-
tos eles procuram por patrocínio para que 
Ana tenha a chance de encantar o mundo 
como encantou toda a redação do Jornal 
Acontece.

Miss São Paulo Teen Infantil

O Festival de Inverno 
da Vila São José teve 
início nesta quinta 
(27), o evento tem 
atrações para todas 
as idades. Barracas, 
brinquedos, música 
ao vivo e gastronomia 
são algumas das áreas 
mais esperadas.
O evento segue até 
o dia 10 de julho, na 
Praça da Cidadania, na 
Vila São José. Vale a 
pena conferir.

de Inverno

Centro de Artes 
Marciais no Pita
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172 editais de casamento
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: EVERTON 
LUIZ APARECIDO MARTINEZ e RUBIA MARIA SEBASTIÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, 
RG n.º 483229179 - SSP/SP, CPF n.º 00300663102, com 36 anos de idade, natural de PONTA PORÃ - MS (Ponta Porã - MS  Livro nº 
66, fl s. nº 44, Termo nº 11568), nascido no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (06/10/1982), residente na Rua 
João Veiga, 361, bloco 03 apto.45, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: evertomar� nez@hotmail.com, fi lho de LUIZ MARTINEZ, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em PRESIDENTE PRUDENTE - SP e de MARIA JOSÉ 
SOARES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em PONTA PORÃ - MS . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 55710015X - SSP/SP, CPF n.º 04931571409, com 35 anos de idade, 
natural de RECIFE - PE (Pombos-PE  Livro nº 14, fl s. nº 44, Termo nº 15860), nascida no dia dez de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e três (10/12/1983), residente na Rua João Veiga, 361, bloco 03 apto.45, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: wwwru-
biayou@hotmail.com, fi lha de JOSÉ ANTONIO SEBASTIÃO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 56 anos de idade, residente 
em VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE e de MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 12 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: APARECI-
DO GONSALVES e ROSANA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 133558411 - 
SSP/SP, CPF n.º 01821765842, com 59 anos de idade, natural de ARAPONGAS - PR, nascido no dia trinta e um de agosto de mil no-
vecentos e cinquenta e nove (31/08/1959), residente na Rua Maranhão, 144, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: gonsalves59@
yahoo.com.br, fi lho de SEBASTIÃO GONSALVES, aposentado, com 83 anos de idade, residente em LONDRINA - PR e de CÍCERA 
PEREIRA GONSALVES, falecida há 33 anosDivorciado de Rosa Ruivo da Silva conforme sentença datada de 18/08/2008 proferida 
pela Juiza de Direito da 2ªVara da Familia e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de nº590.01.2008.004777-
2/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 341549988 - SSP/SP, CPF 
n.º 30695845861, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta 
e um (27/06/1981), residente na Rua Maranhão, 144, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: rosegonsalves437@gmail.com, fi lha de 
CICERO RAIMUNDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 2 anos e de ODETE FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: BRUNO DE SOUZA SANTOS e JANIKELE DE OLIVEIRA 
SILVA. Sendo o pretendente, residente na RUA Benedito Moreira César, 342, Parque 
São Luiz, Cubatão - SP. Sendo a pretendente, portadora do CPF n.º 42780109823.. 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, 06 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LEONARDO MELO DE LIMA e SIMONI 
VELÔZO DA SILVA. Sendo a pretendente, fi lha de SEVERINO VELÔZO DA SILVA, e 
de AMARA ALVES VELÔZO DA SILVA. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
FABRICIO CALISTRO REZENDE e ANDRESSA BASTOS RIBEIRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, RG n.º 338775444 - SSP/SP, CPF n.º 32370821809, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e três (16/11/1983), residente na Rua Brigadeiro José Vicente de Faria 
Lima, 558, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSE REZENDE FILHO, motorista, com 62 anos de idade, residente em 
CUSTÓDIA - PE e de MARIA CREUNICE CALISTRO, falecida há 7 mesesDivorciado de Solange Albino Henriques conforme sen-
tença datada de 24/10/2018 proferida pela Juiza de Direito da 1ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1001332-
72.2018.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, motorista, RG n.º 347465304 - SSP/SP, CPF 
n.º 31686310862, com 35 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 79, fl s. nº 254, Termo nº 
48877), nascida no dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (11/01/1984), residente na Rua Brigadeiro José 
Vicente de Faria Lima, 558, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de AVIS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, aposenta-
do, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANA BASTOS DA SILVA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
LINCOLN TIBURCIO DE LUNA e MELINA DOS SANTOS CARMO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquinas, RG n.º 32563164 - ssp/sp, CPF n.º 27539637897, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 54, fl s. nº 112, Termo nº 3638), nascido no dia dez de agosto de mil novecentos e setenta e sete 
(10/08/1977), residente na Rua Dois, 252, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: lincoln.� burcio@hotmail.com, fi lho de SEVERINO 
TIBURCIO DE LUNA, de nacionalidade brasileira, encarregado de armação, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de FRANCISCA LUCIA DA CONCEIÇÃO DE LUNA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 32378515 - SSP/
SP, CPF n.º 30246452846, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 76, fl s. nº 169, Termo nº 12515), 
nascida no dia onze de dezembro de mil novecentos e oitenta (11/12/1980), residente na Rua Dois, 252, Fabril, Cubatão - 
SP, E-mail: mel_carmo@hotmail.com, fi lha de GILSON JORGE DO CARMO, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 62 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VALDELICE DOS SANTOS CARMO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DAYVID 
DA SILVA MOURA e NATALÍ OLIVEIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar adminis-
tra� vo, RG n.º 47289935 - SSP/SP, CPF n.º 39018856843, com 28 anos de idade, natural de Brazópolis - MG (BRAZÓPOLIS  Livro 
nº 50, fl s. nº 354, Termo nº 4353), nascido no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa (12/09/1990), residente na 
RUA Primeiro de Maio, 360, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: dayvid_moura@hotmail.com, fi lho de MANOEL MESSIAS MOURA, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NEIDE APARECIDA DA SILVA, falecida 
há 02 anos, residente na AVENIDA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� vo, RG n.º 
357711701 - SSP/SP, CPF n.º 45262180817, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 162, fl s. nº 342, 
Termo nº 46914), nascida no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (28/01/1994), residente na RUA 
Primeiro de Maio, 360, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: natalioliveira28@gmail.com, fi lha de JOSAFÁ OLIVEIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LIEGE ESTEVÃO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - 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, 12 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MAR-
COS VINICIUS DE ALBUQUERQUE PEIXOTO e KEYLA CRISTINA DA SILVA CAVALCANTI. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 236720831 - SSP/SP, CPF n.º 93572905400, com 51 anos de idade, natural de RECIFE - PE 
(Recife-PE-9ºDistrito  Livro nº 52, fl s. nº 267, Termo nº 56669), nascido no dia oito de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
e oito (08/02/1968), residente na Ru A, 980, Costa Muniz, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ AMARO DE SÁ PEIXOTO, 
falecido há 20 anos e de CELIA DE ALBUQUERQUE PEIXOTO, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 66 anos de idade, 
residente em RECIFE - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 383250377 - SSP/SP, CPF 
n.º 03073797440, com 44 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Jaboatão dos Guararapes - 2ºDistrito - PE  Livro nº 20, fl s. nº 
216, Termo nº 22100), nascida no dia onze de abril de mil novecentos e setenta e cinco (11/04/1975), residente na Ru A, 980, 
Costa Muniz, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO FERREIRA CAVALCANTI, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 70 anos de idade, residente em RECIFE - PE e de ANA DA SILVA CAVALCANTI, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 
65 anos de idade, residente em RECIFE - 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, 13 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
HELENILTON CERQUEIRA SANTOS e CIBELE SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
montador, RG n.º 55290459 - SSP/SP, CPF n.º 22098105827, com 41 anos de idade, natural de ITABUNA - BA (Itabu-
na-BA  Livro nº 53, fl s. nº 39, Termo nº 59753), nascido no dia oito de dezembro de mil novecentos e setenta e sete 
(08/12/1977), residente na Avenida Ferroviária, 2331, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de WILSON 
CERQUEIRA SANTOS, falecido há 1 ano e de DALVA ARAÚJO SANTOS, do lar, com 57 anos de idade, residente em 
ITABUNA - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 471789288 - SSP/SP, CPF n.º 
38656542826, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e 
noventa (27/07/1990), residente na Avenida Ferroviária, 2331, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
JOSENIAS CIRILO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 23 anos e de JULIETE DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: GABRIEL 
SOARES DA SILVA e REBECA DO NASCIMENTO VIANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, 
RG n.º 424856554 - SSP/SP, CPF n.º 44016122805, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 171, fl s. 
nº 208, Termo nº 50362), nascido no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e cinco (28/04/1995), residente na RUA 
Santa Júlia, 20, Caminho São Joaquim, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de AUGUSTO PEDRO DA SILVA, falecido 
há 06 anos e de ANTÔNIA SOARES PINTO, de nacionalidade brasileira, diarista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
.Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 553823267 - SSP/SP, CPF n.º 51030948860, com 19 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de fevereiro de dois mil (01/02/2000), residente na RUA Santa Júlia, 20, 
Caminho São Joaquim, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de FRANCISCO EVANDO ANDRADE VIANA, de nacio-
nalidade brasileira, ajudante, com 50 anos de idade, residente em FORTALEZA - CE e de MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, cuidadora, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa 

Local.Cubatão, 17 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DARCÍLLA-
MIS FELIPE DE LIMA SANTOS e QUELIANE SOUZA LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG 
n.º 523781441 - SSP/SP, CPF n.º 40867894857, com 27 anos de idade, natural de UNIÃO DOS PALMARES - AL (Garanhus-1ªZona-
-PE  Livro nº 122, fl s. nº 50, Termo nº 45005), nascido no dia onze de dezembro de mil novecentos e noventa e um (11/12/1991), 
residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 239, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: santoslimaf2@gmail.com, fi lho de DARCY RO-
SENDO DOS SANTOS JUNIOR, pedreiro, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA SANDRA DE LIMA SANTOS, 
do lar, com 39 anos de idade, residente em GARANHUNS - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 450551908 - SSP/SP, CPF n.º 38314158895, com 30 anos de idade, natural de Camacã - BA (Camacan-BA  Livro nº 77, fl s. nº 
157, Termo nº 73675), nascida no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (08/01/1989), residente na Rua Marina 
Lourenço de Oliveira, 239, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de TEOBALDO DA SILVA LIMA, ajudante geral, com 52 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUZA, falecida há 11 anos.Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANDER-
SON LOURENÇO e BRUNA FRANCIELLI DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 
33434114 - SSP/SP, CPF n.º 38175595850, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 141, fl s. nº 152, 
Termo nº 38366), nascido no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e noventa (25/05/1990), residente na RUA Manoel 
de Pinho Júnior, 65, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: and.bru.helo@gmail.com, fi lho de SÉRGIO ROBERTO LOURENÇO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NILDA MARIA SILVA LOURENÇO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485565092 - SSP/SP, CPF n.º 41708418830, com 27 anos de idade, natural de CURITIBA - PR 
(Curi� ba - Distrito Uberaba -PR  Livro nº 46, fl s. nº 257, Termo nº 16859), nascida no dia vinte e quatro de setembro de mil nove-
centos e noventa e um (24/09/1991), residente na RUA Manoel de Pinho Júnior, 65, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: and.
bru.helo@gmail.com, fi lha de ANE CRISTINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MATHEUS 
FERREIRA MELO e ALICE MATOS RODRIGUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, RG n.º 
36255814 - SSP/SP, CPF n.º 40647871882, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de março 
de mil novecentos e noventa e dois (28/03/1992), residente na Rua Padre Bartolomeu de Gusmão, 235, Jardim Costa e Silva, 
Cubatão - SP, E-mail: matheus.femelo@terra.com.br, fi lho de ADEBAL ALVES DE MELO, de nacionalidade brasileira, falecido há 3 
anos e de EDILENE FERREIRA MELO, de nacionalidade brasileira, professora, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, secretária, RG n.º 48890951 - SSP/SP, CPF n.º 41416475869, com 26 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 172, fl s. nº 71, Termo nº 103888), nascida no dia três de 
junho de mil novecentos e noventa e três (03/06/1993), residente na Rua José de Castro, 105, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: 
matos.alice93@gmail.com, fi lha de IDAIR FERREIRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA DA SILVA MATOS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MORIAN 
SANT'ANNA MATTOS e CAMILA NASCIMENTO FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, 
RG n.º 47186639 - SSP/SP, CPF n.º 39608285860, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
147, fl s. nº 210, Termo nº 89423), nascido no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (14/02/1991), resi-
dente na Rua Margarida Lourenço, 12, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: morian.santana@gmail.com, fi lho de JOSÉ RAIMUNDO 
SANT'ANNA MATTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de SILVIA 
MARIA DA SILVA MATTOS, de nacionalidade brasileira, balconista, com 50 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recreacionista, RG n.º 48638042 - SSP/SP, CPF n.º 38213424808, com 29 
anos de idade, natural de Colinas - TO (Cubatão  Livro nº 144, fl s. nº 307, Termo nº 39715), nascida no dia dezenove de outubro 
de mil novecentos e oitenta e nove (19/10/1989), residente na Rua Margarida Lourenço, 12, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: 
camilanascimento@hotmail.com, fi lha de SANDRA DO NASCIMENTO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de junho de 2019O
Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LEO-
NARDO MELO DE LIMA e SIMONI VELÔZO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, 
RG n.º 29160493 - SSP/SP, CPF n.º 26699308831, com 42 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Surubim  Livro nº 03, fl s. 
nº 147, Termo nº 3491), nascido no dia trinta de abril de mil novecentos e setenta e sete (30/04/1977), residente na RUA 
José Quirino Dantas, 245, Bolsão 8, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de SEVERINO JOSÉ DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA VALDEVINA DE MELO LIMA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, auxiliar de limpeza, RG n.º 606910396 - SSP/SP, CPF n.º 61374610410, com 47 anos de idade, natural de CATENDE - PE 
(Catende  Livro nº 02, fl s. nº 278, Termo nº 11419), nascida no dia dezessete de agosto de mil novecentos e setenta e um 
(17/08/1971), residente na RUA José Quirino Dantas, 245, Bolsão 8, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de SEVERINO VELÔSO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em MACEIÓ - AL e de AMARA ALVES 
VELÔZO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 07 anos.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 17 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
JOSÉ MARCOS LEMOS COSTA e MÁRCIA CLEMENTINO DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
encarregado de manutenção, RG n.º 30663370x - SSP/SP, CPF n.º 13361223822, com 49 anos de idade, natural de NOVA 
VIÇOSA - BA (Nova Viçosa, BA  Livro nº 08, fl s. nº 28922, Termo nº  ), nascido no dia dois de janeiro de mil novecentos e 
setenta (02/01/1970), residente na RUA João Veiga, 116, Parque São Luiz, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de BENEDITO 
LEMOS CHAVES, de nacionalidade brasileira, falecido há 13 anos e de ZUIDES COSTA LEMOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 77 anos de idade, residente em NOVA VIÇOSA - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, do lar, RG n.º 43922187 - SSP/SP, CPF n.º 30536305838, com 38 anos de idade, natural de GUARULHOS - SP (Guarulhos  
Livro nº 196, fl s. nº 93, Termo nº 85528), nascida no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (15/02/1981), 
residente na RUA João Veiga, 116, Parque São Luiz, Cubatão - SP, E-mail: mmg_gui@hotmail.com, fi lha de MANOEL CLEMEN-
TINO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, falecido há 1 ano e de MARLENE BISPO DE SOUZA, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JEREMIAS 
DE OLIVEIRA e AGLAÊ MARIA DOS SANTOS LOURENÇO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, pedreiro, RG n.º 
232184677 - SSP/SP, CPF n.º 12133441824, com 50 anos de idade, natural de PARIQUERA-AÇU - SP, nascido no dia treze de junho 
de mil novecentos e sessenta e nove (13/06/1969), residente na Rua Elias Zarzur, 18, Água Fria, Cubatão - SP, fi lho de MARINA 
FRANCO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SPViúvo de Neuza Maria 
de Sousa de Oliveira, falecida aos 01/05/2018, no Livro C-65, fl s.175, termo de nº21144.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 30458549X - SSP/SP, CPF n.º 34584225877, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia três de setembro de mil novecentos e setenta e sete (03/09/1977), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 117, 
Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: aglaesantos03@gmail.com, fi lha de HELIO LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CECILIA MARIA DOS SANTOS, falecida há 30 anos.Divorciada de Adriano 
Severino Cardoso, conforme sentença datada de 11/03/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara Judicial da Comarca de 
Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2009.009344-3/000000.000.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDSON 
NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR e MICHELLE SILVA DE FARIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, opera-
dor de empilhadeira, RG n.º 29731929 - SSP/SP, CPF n.º 28459011860, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão), 
nascido no dia dezoito de março de mil novecentos e setenta e nove (18/03/1979), residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 500, 
Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de EDSON NOGUEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 
anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de ARGELIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de: Mariluce do Nascimento Ramos, conforme sentença datada 
de 26/09/2012, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2012.007458-
6/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 468645627 - SSP/SP, CPF n.º 
40519797841, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 137, fl s. nº 191, Termo nº 36813), nascida no 
dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (04/10/1989), residente na RUA do Alojamento, 28, Fabril, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lha de MARCOS BENEDITO DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, falecido há 4 anos e de DELMA SILVA DE 
ANDRADE, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
WELBER SANTOS DE LEMOS e FRANCIELY DE SOUZA ARAUJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de monitoramento, RG n.º 43758996 - SSP/SP, CPF n.º 23076220802, com 31 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão-SP’  Livro nº 124, fl s. nº 104, Termo nº 31553), nascido no dia quatro de outubro de mil novecentos e 
oitenta e sete (04/10/1987), residente na RUA Dr.Fernando Generoso Silva Salvador, 121, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, 
fi lho de ROMILDO BARBOSA DE LEMOS, falecido há 06 anos e de MARIA DE LOURDES SANTOS DE LEMOS, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 48894869 - SSP/SP, CPF n.º 31706567839, com 26 anos de idade, natural de SÃO VI-
CENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 203, fl s. nº 247, Termo nº 147049), nascida no dia vinte e três de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (23/09/1992), residente na RUA Dr.Fernando Generoso Silva Salvador, 121, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO DE SOUZA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aux.de serviços gerais, com 55 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de VERA LUCIA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 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, 19 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
TIAGO DOS SANTOS VIEIRA e MIRIAN PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, vidraceiro, RG n.º 338778226 - SSP/SP, CPF n.º 32385372886, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão-SP  Livro nº 101, fl s. nº 176, Termo nº 22472), nascido no dia vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e quatro 
(23/04/1984), residente na Rua João das Neves, 39, Conjunto Afonso Schmidt, Cubatão - SP, E-mail: � ago.� amate@hotmail.
com, fi lho de EDESIO PAULO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, encanador, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de JOELIDES DOS SANTOS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 458089369 - SSP/SP, CPF n.º 22826781847, com 
33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 111, fl s. nº 202, Termo nº 26477), nascida no dia vinte e nove 
de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (29/10/1985), residente na Rua João das Neves, 39, Conjunto Afonso Schmidt, 
Cubatão - SP, E-mail: radiologiamimi@hotmail.com, fi lha de EDSON DE LIMA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, cami-
nhoneiro, com 56 anos de idade, residente em CAMPINAS - SP e de SILVANA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
diarista, com 55 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, 18 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUCAS 
DIAS DA SILVA e ANA CLÁUDIA REIS NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em quími-
ca, RG n.º 43042084 - SSP/SP, CPF n.º 41215868839, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 168, fl s. 
nº 226, Termo nº 49186), nascido no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (14/12/1994), residente na 
Rua Maria do Carmo, 935, apt.31, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: diiaslucas1994@gmail.com, fi lho de DAMIÃO PEREIRA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADRIANA DIAS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, empresária, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, RG n.º 429164026 - SSP/SP, CPF n.º 43786867836, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 168, fl s. nº 399, Termo nº 49359), nascida no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (17/01/1995), residente na Rua Domingos Costa, 158, bloco 01, apt.42, Vila Paulista, Cubatão - SP, E-mail: anna.reeis95@
gmail.com, fi lha de ARI DOS SANTOS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, segurança, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANGELA MARIA REIS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOÃO 
VITOR ROSA DA SILVA e THAUANY DO VALE FREIRE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG 
n.º 554861550 - SSP/SP, CPF n.º 41205627863, com 18 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 29º Subdistrito 
- Santo Amaro  Livro nº 802, fl s. nº 249, Termo nº 536965), nascido no dia vinte de maio de dois mil e um (20/05/2001), resi-
dente na Rua João dos Santos Custódio, 297, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: vitorsilva.03@outlook.com, fi lho de ADRIANO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MEIRE ELI ROSA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 50225368X - SSP/SP, CPF n.º 41751084833, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 202, fl s. nº 80, Termo nº 62572), nascida no dia vinte e três de maio de dois mil (23/05/2000), residente 
na Rua João dos Santos Custódio, 297, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de SEBASTIÃO VITORINO FREIRE, de nacio-
nalidade brasileira, falecido há 10 anos e de ROSANA ISABEL DO VALE PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: CARLOS 
HENRIQUE SOUZA DE DEUS e JULIANA SILVA LUZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em sistema 
de saneamento, RG n.º 306637029 - SSP/SP, CPF n.º 33936506884, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 118, fl s. nº 350, Termo nº 29411), nascido no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (17/12/1986), 
residente na Rua Waldomiro Pereira, 550, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: carhensoudeus@gmail.com, fi lho de CARLOS DE 
DEUS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIDENIR ANTONIO SOUZA 
DE DEUS, de nacionalidade brasileira, merendeira, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, técnica em enfermagem, RG n.º 466727355 - SSP/SP, CPF n.º 33943989828, com 29 anos de 
idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 9º Subdistrito - Vila Mariana  Livro nº 104, fl s. nº 46, Termo nº 5591), nascida no 
dia onze de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (11/12/1989), residente na Rua Waldomiro Pereira, 550, Vale Verde, 
Cubatão - SP, E-mail: juliana_sluz@hotmail.com, fi lha de JOSÉ AMAURI DA LUZ, de nacionalidade brasileira, falecido há 22 anos e 
de VILMA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, técnica em enfermagem, 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 Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: FERNAN-
DO OLIVEIRA DA SILVA e JULIANA DA SILVA NUNES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, RG n.º 
483246529 - SSP/SP, CPF n.º 23953343831, com 28 anos de idade, natural de ITAGI - BA (Itagi-BA  Livro nº 32, fl s. nº 144, Termo 
nº 17031), nascido no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e noventa (28/10/1990), residente na RUA Caminho São 
Bartolomeu, s/nº, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: fernandopadeiro51@gmail.com, fi lho de VALMIR OLIVEIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, mestre de obras, com 54 anos de idade, residente em ITAPECERICA DA SERRA - SP e de EDILEUZA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 470302835 - SSP/SP, CPF n.º 55661623801, com 32 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cuba-
tão-SP  Livro nº 140, fl s. nº 343, Termo nº 38159), nascida no dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e sete (05/06/1987), 
residente na RUA Caminho São Bartolomeu, s/nº, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ NUNES PEREIRA, de na-
cionalidade brasileira, pintor, com 55 anos de idade, residente em BELO HORIZONTE - MG e de MARIA CLEONICE DA SILVA NUNES, 
de nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
ELIANDRO BOTELHO DA SILVA e ELLEN DA SILVA COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mante-
nedor, RG n.º 24958977 - SSP/SP, CPF n.º 25856754832, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
59, fl s. nº 175, Termo nº 5755), nascido no dia doze de junho de mil novecentos e setenta e oito (12/06/1978), residente 
na RUA Rio de Janeiro, 645, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de PEDRO JACYNTHO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 2 anos e de ARLETE BOTELHO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, química, RG n.º 44167563 - SSP/SP, 
CPF n.º 33303863806, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 107, fl s. nº 65, Termo nº 24748), 
nascida no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e cinco (17/03/1985), residente na RUA Primeiro de Maio, 
557, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: scosta.ellen@gmail.com, fi lha de JOEL DE OLIVEIRA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
eletricista, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDIR REZENDE DA SILVA COSTA, de nacionalidade brasi-
leira, contadora, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
RIANDER NEVES OLIVEIRA e GABRIELLI PONTES DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, RG n.º 35861179 - SSP/SP, CPF n.º 40659590808, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 152, fl s. nº 115, Termo nº 42707), nascido no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e dois (10/04/1992), residente 
na AVENIDA Caminho dos Pilões, 970, Pilões, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ BASILIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, vigilante, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA EDILEUZA NEVES OLIVEIRA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 398132707 - SSP/SP, CPF n.º 13049873612, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 199, fl s. nº 293, Termo nº 61591), nascida no dia onze de janeiro de dois mil (11/01/2000), residente na AVENIDA 
Caminho dos Pilões, 970, Pilões, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de FABIO GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
soldador, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DEBORA DE PONTES SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 37 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
JONAS BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA e TALITA CRISTIANE SILVA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, vigilante, RG n.º 372098903 - SSP/SP, CPF n.º 46068896838, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 180, fl s. nº 077, Termo nº 53813), nascido no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e noventa e 
sete (27/01/1997), residente na RUA Elias Zarzur, 42, Água Fria, Cubatão - SP, E-mail: JonasBruno18@Hotmail.com, fi lho de 
JEREMIAS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NEUZA 
MARIA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, falecida há 1 ano . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 446838573 - SSP/SP, CPF n.º 45390356810, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
173, fl s. nº 252, Termo nº 51202), nascida no dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (14/09/1995), 
residente na RUA Cônego Domênico Rangoni, 72, Man� queira, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de HELENO QUIRINO DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VASTIR MARIA JULIO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUCAS 
SANTOS PROCÓPIO DE ALBUQUERQUE e BRENDA YURY DA SILVA DE ALMEIDA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, auxiliar operacional, RG n.º 424197212 - SSP/SP, CPF n.º 42940264805, com 24 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 165, fl s. nº 302, Termo nº 48068), nascido no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e quatro 
(04/07/1994), residente na Rua 7, 144, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de GERIVALDO PROCÓPIO DE ALBUQUERQUE, de 
nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLEIDE DOS SANTOS PROCÓPIO 
DE ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, manicure, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 409311716 - SSP/SP, CPF n.º 23074858800, com 24 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 168, fl s. nº 212, Termo nº 49172), nascida no dia dezesseis de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (16/12/1994), residente na Rua 7, 144, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ELISEU RAMOS 
DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, falecido há 19 anos e de JOELMA MARIA DA SILVA DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, cozinheira, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: THO-
MERSON DA SILVA CARVALHO e LANA CAMILA BURATO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
fren� sta, RG n.º 42190610 - SSP/SP, CPF n.º 40764231863, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 190, fl s. nº 225, Termo nº 114908), nascido no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e cinco (18/05/1995), 
residente na RUA Maria de Almeida Torres, 175, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de RENATO DE CARVALHO MORAES, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DORALICE FERREIRA DA SILVA 
CARVALHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 42401844 - SSP/SP, CPF n.º 39845085814, com 25 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 167, fl s. nº 116, Termo nº 48678), nascida no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa e 
quatro (04/04/1994), residente na RUA Rua das Azaléias, 440, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSIAS DANTAS DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IRONI APARECIDA BURATO, 
de nacionalidade brasileira, vigilante, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MAR-
CIO JOSÉ NARCISO e ELIANA CAROLINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 
272353073 - SSP/SP, CPF n.º 26989327839, com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 53, fl s. nº 61, Termo 
nº 2634), nascido no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e sete (24/02/1977), residente na RUA Julio 
Amaro Ribeiro, 44, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de LAUREANO CUSTÓDIO DE LUCENA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LILI ZEFERINO NARCISO LUCENA, de nacionalidade brasileira, 
costureira, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
atendente, RG n.º 306636839 - SSP/SP, CPF n.º 27498939843, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão), nascida 
no dia dezessete de julho de mil novecentos e setenta e sete (17/07/1977), residente na RUA Julio Amaro Ribeiro, 44, Vila Natal, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de SANTA CAROLINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 59 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP.Divorciada de: André Luis da Silva, conforme sentença datada de 16/10/2015, proferida Pela Juiza de 
Direito da 4ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº 3001866-55.2013.8.26.0157.Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALE-
XANDRE VITAL SOARES RODRIGUES e ELAINE MARQUES DE ARAUJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de processos químicos, RG n.º 28865532 - SSP/SP, CPF n.º 31467286800, com 35 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 201, fl s. nº 280, Termo nº 54638), nascido no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e 
três (05/10/1983), residente na Rua Rio de Janeiro, 561, apto.12, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: alexandrevsr@hotmail.com, fi -
lho de JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 81 anos de idade, residente em BOM DESPA-
CHO - MG e de NEUZA SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 17 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, analista de planejamento, RG n.º 33085627 - SSP/SP, CPF n.º 21797726889, com 37 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 83, fl s. nº 313, Termo nº 15445), nascida no dia dezenove de novembro de mil novecentos 
e oitenta e um (19/11/1981), residente na Rua Faixa do Óleoduto, 122, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: elainejovi@hotmail.com, 
fi lha de ZENILDO FERREIRA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, falecido há 3 anos e de MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES 
DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasilei-
ro: DIEGO EDUARDO VIEIRA DE CAMARGO e ERICA COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
vigilante, RG n.º 323781962 - SSP/SP, CPF n.º 36518947896, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 130, fl s. nº 5, Termo nº 33841), nascido no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (12/08/1988), 
residente na Rua Francisco da Costa, 245, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: diegocamargo123@hotmail.com, fi lho de 
DEVANIR VIEIRA DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de JANETE GERMANO CAMARGO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 448436589 - SSP/SP, CPF n.º 40031463878, 
com 31 anos de idade, natural de LAGARTO - SE (Lagarto-SE, 2ºO� cio  Livro nº 27, fl s. nº 30, Termo nº 29275), nascida no 
dia quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (14/08/1987), residente na Rua Francisco da Costa, 245, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: ericacostavida123@gmail.com, fi lha de RUTE LÂNIA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
comerciante, com 50 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MÁRCIO 
LUIZ NUNES e JUCILENE DE JESUS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, encanador, RG n.º 
331712878 - SSP/SP, CPF n.º 34831236870, com 33 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia dois de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (02/12/1985), residente na RUA Santa Paula, 228, Ilha Bela, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
DILSON LUIZ NUNES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 71 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de CLEIDE DOS 
SANTOS NUNES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 68 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Nayara 
Coltro de Sant’ana, conforme sentença datada de 17/12/2018, proferida pela Juíza de Direito do CEJUSC da Comarca de São 
Vicente-SP, nos autos de  nº0014333.06.2018.8.26.0590.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 443965626 - SSP/SP, CPF n.º 32068637839, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e dois (07/02/1982), residente na RUA Santa Paula, 228, Ilha Bela, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VERA 
LUCIA JOSEFA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Divorciada de 
Milton de Oliveira Santos, conforme sentença datada de 11/01/2019, proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de 
Cubatão-SP, nos autos de nº1002332-10-2018.8.26.0157.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 25 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasilei-
ro: EDWARD MARCONDES SANTIAGO LEITE e ALICE CORDOVIL RANGEL DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, recepcionista, RG n.º 458954901 - SSP/SP, CPF n.º 47536008821, com 22 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 179, fl s. nº 280, Termo nº 53618), nascido no dia vinte de dezembro de mil 
novecentos e noventa e seis (20/12/1996), residente na Avenida Pedro José Cardoso, 729, Vila Paulista, Cubatão - SP, 
E-mail: edw.san� agoleite@gmail.com, fi lho de MARCONDES CORRÊA LEITE, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANGELICA SANTIAGO BARRETO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, enfermeira, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 377746617 - SSP/SP, CPF n.º 47112040833, com 19 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 196, fl s. nº 169, Termo nº 60273), nascida no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e 
noventa e nove (27/06/1999), residente na Avenida Pedro José Cardoso, 729, Vila Paulista, Cubatão - SP, E-mail: alice.
rangel.oliveira@gmail.co, fi lha de WAGNEN CORDOVIL DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARCIA CELESTE RANGEL, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: FABRICIO 
ABREU DE SOUZA e GRASIELE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em elétrica, RG n.º 
34449071 - SSP/SP, CPF n.º 34331146847, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 118, fl s. nº 133, Ter-
mo nº 29194), nascido no dia dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (18/11/1986), residente na Rua Caminho 
Espírito Santo, 2147, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: fabricioabreu-engcivil@hotmail, fi lho de JOSE RODRIGUES DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DOS ANJOS SANTOS 
ABREU, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar administra� va, RG n.º 40169530 - SSP/SP, CPF n.º 42751202802, com 25 anos 
de idade, natural de MONGAGUÁ - SP, nascida no dia vinte e um de maio de mil novecentos e noventa e quatro (21/05/1994), 
residente na Rua Caminho Espírito Santo, 2147, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: grasieleengenharia@hotmail.com, fi lha de 
JOÃO CARLOS DOS SANTOS, pedreiro, com 49 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de SIMONE CONSENCIO DOS SANTOS, 
professora, com 48 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP.Divorciada de Brenno Dyorgenes Perozi conforme sentença 
datada de 08/08/2017 proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara da Familia e Sucessões da Comarca de Praia Grande-SP, nos autos 
de nº1010742-04.2017.8.26.0477.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de junho de 2019O 
Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: PHILIPPE 
MESQUITA DOS ANJOS e KATARINE FONSÊCA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de caixa, RG n.º 35771508 - SSP/SP, CPF n.º 39240608869, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 143, fl s. nº 004, Termo nº 86621), nascido no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa (14/08/1990), resi-
dente na RUA Cubatão, 19, Vila Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: Philippe.Katarine@gmail.com, fi lho de WILSON JOSÉ DOS ANJOS, 
de nacionalidade brasileira, industriário, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ALZIRA MESQUITA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 354885698 - SSP/SP, CPF n.º 37025586838, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascida no dia trinta de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (30/01/1988), residente na RUA Cubatão, 19, Vila Caraguatá, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA ALVES FONSÊCA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP.Divorciada de: Pedro Henrique Lomnitzer conforme sentença datada de 19/10/2015 proferida 
pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Familia e sucessões do Foro Regional XII- Nossa Senhora do Ó- São Paulo-SP, nos autos de 
nº1014594-54.2014.8.26.0020.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
MARCOS ROBERTO ALVES DE SOUZA e CARLA REGINA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, vigilante, RG n.º 24680786 - SSP/SP, CPF n.º 19932333859, com 45 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascido no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e setenta e três (29/12/1973), residente na Rua Jeff erson 
Damião do Amaral, 104, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ANTONIO ALVES DE SOUZA, falecido há 20 anos 
e de MARIA CARMELITA DE SOUZA, aposentada, com 67 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de 
Maria Betânia de Sousa Lima conforme sentença datada de 16/04/2019 proferida pela Juiza de Direito Coordenadora 
do CEJUSC de São Vicente-SP, nos autos de proc.nº0013551-96.2018.8.26.0590. Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, assistente de eventos, RG n.º 28601681 - SSP/SP, CPF n.º 26075311874, com 43 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 98, fl s. nº 210, Termo nº 21312), nascida no dia vinte e oito de março de mil 
novecentos e setenta e seis (28/03/1976), residente na Rua Jeff erson Damião do Amaral, 104, Vila Nova, Cubatão - SP, 
E-mail: acessoriakarlaaquino@hotmail.c, fi lha de CARLOS RUBENS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 
41 anos e de NEULA AQUINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: ERENILDO DIAS DOS SANTOS e DANIELA RIBEIRO MARQUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 3754583 - SSP/PI, CPF n.º 06694257376, com 23 anos de idade, natural de AVELINO LOPES 
- PI (Avelino Lopes-PI  Livro nº 25, fl s. nº 15, Termo nº 10026), nascido no dia vinte e sete de junho de mil novecentos 
e noventa e cinco (27/06/1995), residente na Rua Demézio Tomé dos Santos, 46, Costa Muniz, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de MARONILDO MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 56 anos de idade, resi-
dente em AVELINO LOPES - PI e de CLARINEIS DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 50 anos 
de idade, residente em AVELINO LOPES - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 623122418 - SSP/SP, CPF n.º 02685069305, com 16 anos de idade, natural de CURIMATÁ - PI (Avelino Lopes-PI  
Livro nº 26, fl s. nº 78, Termo nº 11476), nascida no dia nove de maio de dois mil e três (09/05/2003), residente na 
Rua Demézio Tomé dos Santos, 46, Costa Muniz, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de VANDINER MARQUES PEREIRA, 
falecido há 15 anos e de DARCILENE MARIA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 38 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: FELIPE 
MOREIRA DE FREITAS e RAFAELA CRISTINA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de 
maquinas, RG n.º 36008385 - SSP/SP, CPF n.º 40875306802, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
161, fl s. nº 205, Termo nº 46379), nascido no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e três (26/10/1993), 
residente na RUA das Azaleas, 190, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: Felipe.mf@gmail.com, fi lho de JOSÉ AIRTON DE FREITAS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA MOREIRA DE 
FREITAS, de nacionalidade brasileira, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, 
RG n.º 429196027 - SSP/SP, CPF n.º 45547853860, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 173, fl s. 
nº 121, Termo nº 51071), nascida no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (18/10/1995), residente na 
RUA das Azaleas, 190, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO SEVERINO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 7 anos e de ELIA MARIA DE SOUZA, 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 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 26 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.



B0428 de junho de 2019acontecedigital.com.br

(13) 99185-6069   98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA

• Imóvel comercial na Av. 

Nove de Abril, Centro, 1º 

andar.  130,50 m2

• Salão comercial no Centro

• Salão Comercial na Av. 

Nações Unidas

• Apartamento no Casqueiro

• Sobrepostas no Vale Verde

• Galpão no Centro

VENDE
• Lindo sala 

living na Ilha 
Porchat

• Apartamento 
02 quartos, na 
Vila Nova R$ 
180.000,00

• EXCELENTE 
CASA 5 quar-
tos - piscina 
- garagem p/ 
três veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Linda 
sobreposta  
com 3 
dormitórios, 
fi no 
acabamento 
por apenas 
R$ 270 mil
Tarek Ahmad 
Khalil
(13) 99144-6150

Creci 198663


