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estruturais 
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tiram o sono de 
moradores, que 
fizeram diversas 
denúncias em 

Acontece nos 
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CDHU atendeu 
argumentos do 
prefeito de Cubatão, 
Ademário e vai 
realizar reparos 
desde a recuperação 

em revestimentos 
de paredes e 
infiltrações 
nos tetos até 
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saneamento. 02
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Baixada se 
prepara para 
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Nova Lei prevê cadeia para 
quem evangelizar na Bolívia
Deputado Roberto 
Lucena se reuniu com 
embaixador boliviano 
solicitando agenda com 
Evo Morales. 

Lucena busca apoio 
político internacional 
para sensibilizar 
autoridades bolivianas. 
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Campanha foi antecipada 
pelo Governo do Estado 
para o dia 25 deste 
mês, após aumento 
significativo dos casos da 
doença.
Junto com a nova data, 
Governo anunciou os 
'Dias D' de vacinação e 
cidades já se mobilizam 
para a imunização
Na terça, a Organização 
Mundial de Saúde 
colocou todo o Estado de 
São Paulo como área de 
risco.     03

PROFESSO NÁ
O futsal da Baixada 
santista está de luto 
com a perda do 
Professor NA, do 
INOVE de Cubatão. 
A despedida gerou 
comoção popular, 
revelando o quanto era 
respeitado e querido 
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A liberdade de culto e 
mais diretamente o cris-
tianismo estão ameaçados 
na Bolívia. 

O novo Código Penal, no 
artigo 88, prevê multa e pri-
são de 7 a 12 anos para quem 
incentivar pessoas a partici-
par de organizações religio-
sas ou de culto. Lideranças 
evangélicas da Bolívia acre-
ditam que a medida é um 
ataque para barrar o cresci-
mento no país, já que dois 
milhões de pessoas (cerca 
de 19% da população) já se 
declaram evangélicos. 

A resistência dos ‘cren-
tes’ bolivianos começa a ga-
nhar apoio internacional. 
Nesta quarta (17), o depu-
tado federal brasileiro Ro-
berto de Lucena (à direita 
na foto) se encontrou com o 
embaixador da Bolívia, José 
Kinn Franco, para manifes-
tar a preocupação dos bra-

sileiros diante da crimina-
lização do evangelismo no 
país. Lucena também falou 
em nome do Painel Inter-
nacional de Parlamentares 
para a Liberdade de Reli-
gião ou Crença (IPPFoRB). 
O parlamentar acredita que 
a pressão política interna-
cional será imprescindível 
para convencer os vizinhos 
a barrarem o ataque aos 
cristãos bolivianos.

O que diz a Lei
 “Será sancionado com 

prisão de sete a doze anos 
e reparo � nanceiro a pessoa 
que, por ele próprio ou por 
terceiros, capture, trans-
porte, trans� ra, prive de 
liberdade, acolha ou receba 
pessoas com o � m de fazer 
o recrutamento para sua 
participação em con� itos 
armados ou organizações 
religiosas ou de culto”.

Protesto
Para demonstrar in-

dignação, diversos líderes 
evangélicos uniram forças 
na Praça Murillo, na cidade 
de La Paz, capital da Bolí-
via. Eles pediram a revoga-
ção do novo Código Penal 
em frente do Palácio do 
Governo e da Assembleia 
Legislativa, no último dia 
8. Os homens aproveitaram 
para orar pela liberdade re-
ligiosa.

Lucena e 
embaixador

No encontro com o em-
baixador boliviano, Lucena 
reiterou o respeito à sobe-
rania nacional da Bolívia, 
mas expressou preocupa-
ção com a aparente duali-
dade encontrada no texto 
que classi� ca, da mesma 
forma, igreja e crime orga-
nizado. 

Pastor da Igreja ‘O Bra-
sil Para Cristo’, o deputado 
considerou, em entrevista 
ao Acontece, que a Bolívia 
é um país irmão do Brasil 
e, já que 90% dos brasilei-
ros se declaram cristãos, é 
uma obrigação do País se 
posicionar diante do assun-
to. Lucena lembrou ainda 
que a igreja a que pertence 
atua no atendimento à po-
pulação carente através de 
clínicas médicas e escolas, 
na Bolívia, e que este aten-
dimento seria inviabilizado 
com a aplicação da Lei.

Em nome de uma rede 
de parlamentares unidos em 
defesa da liberdade religio-
sa em todo o mundo, o de-
putado brasileiro entregou 
uma carta nas mãos do em-
baixador boliviano, dirigida 
ao presidente Evo Morales. 
Na carta, Lucena esclarece 
que é autor do Projeto de 
Lei 7787/2014, que autoriza 
o presidente da República 
a suspender relações diplo-
máticas e comerciais com 
países que promovam ou to-
lerem a perseguição religio-
sa e desrespeitem os direitos 
humanos.

Respiro
Durante o encontro com 

Lucena o, o embaixador in-
formou que o governo bo-
liviano pediu à Assembleia 
Plurinacional para suspen-
der a aplicação do artigo 88 
durante um ano, enquanto 
a lei ‘continuará sendo de-
batida e sujeita a melhorias’. 
A suspensão animou o de-
putado brasileiro na luta 
para reverter a situação. 

Deputado Roberto Lucena se reuniu com embaixador da Bolivia solicitando agenda com Evo 
Morales. O deputado brasileiro busca apoio político internacional a favor da liberdade religiosa.

Nova Lei prevê cadeia para 
quem evangelizar na Bolívia

CRISTÃOS EM ALERTA

Estado libera 5 milhões para 
reestruturar Rubens Lara

ANOS DE SOFRIMENTO

Problemas estruturais do Conjunto Habitacional tiram o sono de moradores, 
que fi zeram diversas denúncias em Acontece nos últimos anos.

A CDHU destinará R$ 
5 milhões para serviços de 
manutenção e reforma nas 
unidades habitacionais do 
conjunto Rubens Lara. A 
medida atende a reivindica-
ção antiga das famílias que 
residem no núcleo e pau-
tou a reunião que o prefeito 
Ademário Oliveira manteve 
nesta terça-feira (16) com o 
secretário estadual da Ha-
bitação, Rodrigo Garcia. 
Participaram também do 
encontro, realizado na Ca-
pital, o deputado estadual 
Caio França, a secretária 
municipal da Habitação 
Andrea Maria de Castro, o 
vereador Ivan Hildebrando 
e técnicos da CDHU.

Os pedidos de reparos 
nos prédios do Conjunto 
Rubens Lara, que é admi-

nistrado pela CDHU, vão 
desde recuperação em re-
vestimentos de paredes e 
in� ltrações nos tetos até 
manutenção de sistemas 
elétrico, hidráulico e de sa-
neamento. As queixas dos 
moradores, pauta constante 
do Jornal Acontece nos úl-
timos anos, têm sido enca-
minhadas com frequência 
à Prefeitura, o que levou 
Ademário a interferir dire-
tamente junto ao Governo 
do Estado.

O Conjunto Rubens Lara 
foi inaugurado em 2010, 
com objetivo de abrigar a 
1.840 famílias transferidas 
das encostas da Serra do 
Mar pelo Programa de Re-
cuperação Socioambiental 
da Serra do Mar, do gover-
no paulista.

Vila Esperança
Na mesma reunião, a Pre-

feitura obteve a garantia do 
Governo do Estado de que a 
cidade participará do Progra-
ma Casa Paulista. Este progra-
ma consiste na liberação de 
recursos estaduais para que 
sejam complementados inves-
timentos em projetos habita-
cionais.

Segundo a secretária An-
drea Maria de Castro, a Prefei-
tura destinará as verbas para os 
projetos desenvolvidos na Vila 
Esperança por meio do progra-
ma Minha Casa Minha Vida, 
do Governo Federal. "Isso 
possibilitará uma redução sig-
ni� cativa dos custos � nais das 
unidades habitacionais, princi-
palmente em uma área de solo 
inconsistente como é a Vila Es-
perança", explicou.

LUCENA FORMALIZOU CARTA EM NOME DE PAINEL INTERNACIONAL DE PARLAMENTARES 

Domingos Pereira (Domingão)
Está internado precisando de doação de sangue. Quem 

puder doar comparecer ao Banco de Sangue do Hospital 
Ana Costa de Santos. 

Muito conhecido em Cubatão, foi um dos fundadores do 
Camp e trabalhou na estação ferroviária.

Sintracomos mantém 
apoio em 2018 
 

DESEMPREGADOS

Com tristes semblantes, desempregados 
em mais um dia de protesto no Centro do 
polo industrial cubatense 

Há quatro anos, toda se-
gunda, quarta e sexta-feira, 
milhares de desemprega-
dos se reúnem no Cenro de 
Cubatão. Além de lamentar 
a atual política econômica, 
eles têm como objetivo im-
pedir que as poucas vagas 
nas empreiteiras não sejam 
preenchidas por trabalha-
dores de outras regiões.

O movimento, apoiado 
pelo Sintracomos, surgiu 
voluntariamente, quando 
� cou claro que a preferência 
das empresas terceirizadas 
por mão de obra de outras 
plagas devia-se a um fato 
bastante injusto: impedir 
ações trabalhistas. O presi-
dente do sindicato, Macaé 
esclarece que a estratégia 
se baseia no fato de que, le-
galmente, o assalariado só 
pode impetrar ação judicial 
na cidade onde presta o ser-
viço; sendo assim � caria di-
� cil retornar à cidade depois 
de desligado da empresa.

Reflexão
“Eles desrespeitavam o 

maior número de direitos 
trabalhistas possíveis, mes-
mo com severa vigilância 
do sindicato, sabendo que 
depois de terminada a obra 
ou manutenção � cariam li-
vres das ações”, diz Macaé.

Em 2016, os desempre-
gados passaram a se reunir 
diante da subsede do Sin-
tracomos. Mas a aglomera-
ção ali, desagradou a dire-
ção do poder judiciário.

Consensualmente, as 
partes procuraram a Prefei-
tura e a secretaria estadual 
do Trabalho, indo para um 
imóvel, na Fernando Costa, 
1.096, onde acontecem três 
manifestações semanais.

Segundo o tesoureiro 
do Sintracomos, Geraldino 
Cruz “a � nalidade é acom-
panhar de perto as vagas 
abertas nas empreiteiras, 
para que sejam preenchi-
das com mão de obra local”.
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Confira a lista de locais de 
vacinação da campanha:

FEBRE AMARELA

Vacinação começa dia 25
Com todas as nove cidades inclusas, Baixada já se prepara para ínicio da campanha após 
anúncio da Organização Mundial de Saúde, que colocou todo o Estado como área de risco

A secretaria da saúde do 
Estado anunciou nesta se-
mana a antecipação da cam-
panha de vacinação contra 
a febre amarela. Agora, vai 
começar no dia 25 de janei-
ro e seguirá até o dia 17 de 
fevereiro. A meta da cam-
panha é vacinar 8,3 milhões 
de pessoas que ainda não 
tomaram a vacina contra o 
vírus. Será realizada com 
dose fracionada da vacina, 
conforme diretriz do Mi-
nistério da Saúde. O frasco 
convencionalmente utiliza-
do na rede pública poderá 
ser subdividido em até cin-
co partes, sendo aplicado 
assim 0,1 ml da vacina. As 
carteiras de vacinação terão 
um selo especial para infor-
mar que a dose aplicada foi 
a fracionada.

“Decidimos antecipar 
e a ampliar a campanha de 
vacinação para proteger a 
população contra a febre 
amarela. Pessoas ainda não 
vacinadas e que residem em 
locais onde ainda não há 
circulação do vírus recebe-
rão a dose fracionada, que é 
segura e tem efi cácia com-
provada. Em quinze dias de 

campanha, queremos tri-
plicar o número de pessoas 
vacinadas no Estado de São 
Paulo”, destaca o secretário 
de Estado da Saúde, David 
Uip.

Dia D
Nos dias 03 e 17 de feve-

reiro, a campanha realizará 
as edições do ‘Dia D’. serão 
dias de vacinação intensa, 
visando imunizar morado-
res que residem em áreas de 

risco. Nos ‘Dia D’, os postos 
de saúde dos municípios en-
volvidos estarão abertos em 
regime especial para aten-
der a população.

Área de Risco
Na última terça (16), 

a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) passou a 
considerar o Estado de São 
Paulo como área de risco de 
febre amarela e recomendou 
a todos os turistas estrangei-

Agora, com a epidemia 
de febre amarela, a preo-
cupação é ainda maior. 
Segundo a coordenadora 
do Hemonúcleo de San-
tos, Rosângela Maria dos 
Santos – que distribui as 
doações para hospitais de 
Santos, Bertioga, São Vi-
cente e Mongaguá – expli-
ca o que “estamos com 58 
bolsas de sangue O positi-
vo, o que é uma boa quan-
tidade, mas apenas sete de 
O negativo. Independen-
temente do tipo sanguí-
neo, é sempre importante 
doar”.

O pedido dos bancos 
de sangue da região é que 
a doação seja feita antes 
de se tomar a vacina con-
tra a febre amarela. Por 
se tratar de uma vacina 
para vírus, a doação fi ca 
impossibilitada por pelo 
menos 30 dias após a data 
da imunização.

Onde doar:
• Hemonúcleo de San-

tos - Rua Oswaldo 
Cruz, 197 - Boqueirão

• Casa de Saúde - Rua 
Dr. Arnaldo Sales de 
Oliveira, 138.

• Santa Casa de Santos 
- Avenida Dr. Claudio 
Luís da Costa, 50.

• Hospital Ana Costa - 
R. Pedro Américo, 60.

ros que façam a imunização 
contra a doença antes de 
visitar qualquer área do Es-
tado. A decisão foi comuni-
cada através de nota emitira 
pela organização "conside-
rando o aumento da ativi-
dade do vírus na região.

Pontos de Vacinação
Enquanto os preparati-

vos para a campanha en-
tram na reta fi nal, na Baixa-
da, as cidades já anunciam 
os pontos de vacinação.

A Prefeitura de Guaru-
já abre inscrições para dois 
concursos públicos, visando 
o preenchimento total de 
230 vagas para 49 cargos, 
além de cadastro reserva. As 
inscrições acontecem entre 
os dias 01 e 25 de fevereiro.

O primeiro (edital 
001/2018) com 215 vagas 

A secretaria da saúde de 
Santos retomou nesta sema-
na a avaliação que verifi ca a 
ocorrência de larvas do Ae-
des aegypti, mosquito trans-
missor da dengue, zika e fe-
bre chikungunya. A pesquisa 
também serve para determi-
nar as medidas de prevenção 
e controle.

OPORTUNIDADE AEDES AEGYPTI
Guarujá abre concursos para 230 vagas Santos retoma verificação contra mosquito

efetivas e 1.758 para cadas-
tro reserva. Já para o outro 
procedimento serão 15 va-
gas efetivas, apenas para o 
cargo de agente comunitário 
de saúde e também terá mais 
137 vagas de cadastro reser-
va.

Interessados poderão se 
inscrever pela internet, atra-

Realizado anualmente 
em quatro ciclos - janeiro, 
abril, julho e outubro, o le-
vantamento calcula o Índice 
de Breteau (IB), que avalia o 
nível de infestação em uma 
determinada área.

A ação, feita por amos-
tragem, contempla cerca de 
nove mil imóveis sorteados 

vés dos sites: www.guaruja.
sp.gov.br e www.caipimes.
com.br. O valor da inscrição 
varia entre R$ 45 e R$ 88,00.

As provas ocorrerão no 
período de 25 de março a 8 
de abril. 

Mais detalhes sobre o con-
curso no portal do Acontece 
(acontecedigital.com.br).

das diferentes regiões da 
Cidade, que serão visitados 
até o fi m deste mês de janei-
ro por equipe formada por 
40 agentes de controle de 
vetor. As amostras de larvas 
recolhidas são levadas para 
laboratório, onde são anali-
sadas em microscópio para 
identifi cação das espécies.

Bancos de 
sangue pedem 
doação antes 
da Campanha

Cubatão
• USF Cota 200 - Via Anchieta, Km 50 - Cota 200
• USF Cota 95 - R. Marginal do Oleoduto s/nº - Cota 95
• USF Ilha Caraguatá - Rua Fued Farah s/nº - Ilha 

Caraguatá
• USF Jardim Nova República - Av. Dep. Esmeraldo 

Tarquínio s/nº Jardim Nova República
• USF Mário Covas – Rua das Primaveras s/nº, Vila Natal
• USF Morro do Índio – Avenida Principal nº 4003 - 

Morro do Índio
• USF Pilões – Caminho dos Pilões nº 974 – Pilões
• USF Vila dos Pescadores – Rua Santa Júlia s/nº, Vila 

dos Pescadores
• UBS Vila São José - Avenida dos Bandeirantes s/nº - 

Vila São José
• UBS 31 de Março - Rua Antonio Simões s/n - Jardim 

31 de Março
• UBS Área 5 - Rua Manoel Leal s/n, Jardim Costa e Silva
• UBS Vila Nova - Rua São João, 185 - Vila Nova
• UBS Jardim Casqueiro - Rua Espanha s/nº - Jd 

Casqueiro

Guarujá
• UBS Vila Baiana - Rua Vereador Orlando Falcão, 143  

Enseada
• UBS Vila Rã - Rua Maria Geralda Valadão, 1.114 – Jar-

dim Mar e Céu
• UBS Pernambuco - R. Samambaia s/nº - Praia do Per-

nambuco
• UBS Santa Rosa - Avenida Manoel da Cruz Michael, 

133 – Santa Rosa
• UBS Vila Edna - Avenida Brasil, s/nº - Vila Edna
• USAFA Cidade Atlân� ca - Rua Uruguai, 3.000 - Cidade 

Atlân� ca
• USAFA Perequê - Rua Rio Branco, 235 - Perequê
• USAFA Santa Cruz dos Navegantes - Rua Antônio Pinto 

Rodrigues, s/nº - Santa Cruz dos Navegantes
• USAFA Jardim Dos Pássaros - Rua Rouxinol, 25 – Jar-

dim Santo Antônio
• USAFA Jd. Las Palmas - Rua José Alves de Oliveira, s/

nº, Las Palmas
• USAFA Dr. David Capistrano - Rua Paulo Agos� nho da 

Silva, s/nº - Vila Zilda
• UBS Vila Áurea - R. Francisco de Castro, s/nº- V. Áurea
• UBS Jardim Boa Esperança - Avenida Adriano Dias dos 

Santos, 533 - Jardim Boa Esperança
• UBS Pae Cará - Avenida São João, 155 – Pae Cará
• UBS Morrinhos - Avenida Antenor Pimentel, s/nº, 

Morrinhos II
• UBS Vila Alice - Rua Rio Grande do Sul, s/n°, Vicente 

de Carvalho
• USAFA Si� o Conceiçãozinha - Rua Nova Esperança, 

11, Sí� o Conceiçãozinha
• USAFA Jardim Conceiçãozinha - Avenida Bento Pedro 

da Costa, s/n – Jardim Conceiçãozinha
• USAFA Jardim Progresso - Rua Josefa Ermínia Caldas, 

s/n°, Jardim Progresso
• USAFA Jardim Brasil - Rua Poeta Alberto de Oliveira, 

s/n°, Morrinhos

Santos
• Aparecida - Av. Pedro Lessa, 1.728
• Campo Grande - Rua Carvalho de Mendonça, 607
• Embaré - Praça Coronel Fernando Prestes s/nº
• Gonzaga - Rua Assis Correia, 17
• José Menino/Pompeia - Avenida Floriano Peixoto, 201
• Ponta da Praia - Praça 1º de Maio s/nº
• Conselheiro Nébias - Av. Conselheiro Nébias, 514 – 

Encruzilhada
• Vila Mathias - Rua Xavier Pinheiro, 284 - Encruzilhada
• Vila Nova - Praça Iguatemi Mar� ns s/nº
• Caruara - Rua Andrade Soares s/nº 
• Alemoa e Chico de Paula - Praça Guilherme Délius s/

nº - Alemoa
• Bom Re� ro - Rua João Fraccaroli s/nº 
• Rádio Clube - Avenida Hugo Maia s/nº
• São Manoel - Pça Nicolau Geraigire s/nº - São Manoel
• São Jorge e Caneleira - Rua Francisco Ferreira Canto, 

351 - São Jorge
• Castelo - Rua Francisco de Barros Melo, 184
• Marapé - Rua São Judas Tadeu, 115
• Nova Cintra - Rua José Ozéas Barbosa s/nº 
• São Bento - Rua das Pedras s/nº 
• Valongo - Rua Profª. Maria Neusa Cunha s/nº - Saboó
• Morro do José Menino - Rua Doutor Carlos Alberto 

Curado, 77 A
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Cronometron em festa!
Com gentileza e simpatia, marcas de sua trajetória, o 
popular Eduardo da Cronometron recebeu amigos na 
sede da o� cina, para celebrar seus bem vividos 60 anos.
Na lista de gratidão, celebra a família que construiu, 
comemoração que iniciou reunindo a família em cru-
zeiro de Natal para celebrar 35 anos de união com a 
esposa Fatima Ramos. 
Parte da sua trajetória foi dedicada à o� cina, que virou 
referência e tradição na Cidade, pela e� ciência e bom 
atendimento. Os clientes se tornaram amigos e estes ami-
gos retribuíram o carinho, celebrando em clima de muita 
alegria, numa quarta totalmente especial.
Não faltou sorriso, bate papo e diversão. A coluna deseja 
vida longa, muitos passeios ciclísticos e viagens ao sem-
pre amigo, Eduardo. Muita luz!
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

Rafael Tucla quer melhorias nas escolas
O vereador Rafael Tucla (PT) encaminhou pedidos de refor-

ma das unidades municipais de ensino ao gabinete do prefeito. 
Durante visita realizada nas escolas, como presidente da Co-

missão de educação da Câmara, o vereador constatou que várias 

unidades estão com problemas estruturais nos telhados, pro-
blemas na rede elétrica, falta de manutenção e limpeza. Em 
seu pedido, o vereador solicitou ainda que seja dada priorida-
de às escolas Ortega e Olivieri, ambas no Jardim Casqueiro.

Roxinho propõe mudança na feira livre
O vereador Roxinho (PMDB) apresentou ofício junto à 

Prefeitura solicitando a mudança nas feiras livres que aconte-
cem no Jardim Casqueiro e no Centro.

No caso do Casqueiro, a feira passaria a ser realizada na 
Avenida Europa. Segundo o vereador, ela é a avenida mais 

centralizada no bairro e facilitaria o acesso dos munícipes. Já no 
caso da feira do Centro, ela passaria a ser realizada no Kartodro-
mo Municipal. O vereador alega que o espaço é subutilizado pela 
municipalidade e que a mudança da feira para o local traria mais 
comodidade tanto para os feirantes quanto para os munícipes.

Lalá solicita manutenção no Cemitério
O vereador Lalá (SD) esteve recentemente em visita ao Ce-

mitério Municipal e verifi cou a situação precária em que se en-
contra o local. Após a fi scalização, enviou ofício para a Prefeitu-
ra solicitando serviços de manutenção e limpeza.

Segundo o vereador, um espaço que recebe visitas todos 
os dias, de pessoas que estão sensibilizadas pela perda e pela 
saudade, precisa estar adequadamente limpo e bem cuida-
do, proporcionando um ambiente mais tranquilo para esse 
momento difícil.

Aguinaldo Araújo presta homenagem ao ‘Cebola‘
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) aproveitou a inaugu-

ração do novo Centro de Artes e Esportes Unifi cados (CEU), 
no Jardim Nova República, para prestar homenagem a um dos 
cubatenses que mais trabalhou em prol do esporte e da juven-
tude da Cidade: Milton Alexandre de Jesus, o popular Cebola.

A homenagem foi feita por indicação do vereador, que re-
conhece todo o trabalho realizado pelo homenageado em vida. 
Com a hornaria, o nome de ‘Cebola’ batiza o CEU das artes e 
dos esportes, que já está com atividades para a população de 
toda a Cidade.

animais peçonhentos e insetos. Outro documento protocolado 
diz respeito à notícia veiculada na imprensa, sobre a incineração 
dos currículos no PAT. O ofício apresenta sugestões para o PAT 
como a digitalização dos currículos entregues no órgão e o rece-
bimento dos mesmos por meio eletrônico.

O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) protocolou no último dia 
15, três ofícios junto ao Poder Executivo. No primeiro, ele cobra a 
realização de mutirões de limpeza e reparos nas escolas municipais 
em caráter de urgência. Já no segundo, o vereador cobra a roça-
gem do mato no CAIC, que está alto e é ambiente propicio para 

Rodrigo Alemão cobra manutenção nas escolas e CAIC

Sérgio Calçados na ‘Universidade Corporativa Cesari‘
O vereador Sérgio Calçados (PPS) esteve presente no evento 

de inauguração da ‘Universidade Corporativa Cesari’ na sede da 
empresa. A instituição investirá na capacitação e desenvolvimento 
da carreira profi ssional de colaboradores, prestadores de serviços 
e público empresarial em geral. O empreendimento contará ain-
da com parcerias de empresas, instituições de ensino e entidades 

sociais. O objetivo será qualifi car um público mais abrangente 
possível, incluindo a formação de jovens aprendizes e pessoas 
com defi ciências. A Cesari, por meio da Universidade Corpo-
rativa, viabilizou a doação da reforma integral da “UME Jayme 
João Olcese” e durante a solenidade entregou as chaves da escola 
ao prefeito Ademário.

Marcinho busca mais cursos gratuitos na Cidade
O vereador Marcinho (PSB) esteve nessa semana em São 

Paulo, no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia do Estado 
em busca de mais cursos gratuitos do programa Via Rápida 
Emprego para a Cidade.

O programa visa oferecer cursos gratuitos de capacitação 

profi ssional para a população de baixa renda que busca recolo-
cação no mercado de trabalho. Em 2017, o vereador já viabili-
zou alguns cursos para os moradores de Cubatão. Em 2018, a 
meta do vereador é ampliar o número de cursos e também de 
vagas oferecidas.
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: WILSON DOS SANTOS e 
ANA CLAUDIA GATO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, instrutor, RG n.º 33085812 - SSP/SP, CPF n.º 28163808829, com 
39 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 62, fl s. nº 
101, Termo nº 6875), nascido no dia vinte e seis de novembro de mil nove-
centos e setenta e oito (26/11/1978), residente na Rua Amaral Neto, 281, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, operador, com 72 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA CLEONES COUTO SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 
274207369 - SSP/SP, CPF n.º 29833794858, com 40 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e sete (27/02/1977), residente na Rua Amaral Neto, 281, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ROBERTO GATO, falecido há 34 anos 
e de MARLEIDE BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
62 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Luiz Simão Lima, 
conforme sentença datada de 17/06/2013, proferida pelo Juiz de Direito 
da 2ªVara desta Comarca, nos autos de nº0001704-48.2012.8.26.0157. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local

Cubatão, 28 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ SANTOS NASCIMENTO 
e JOSIENE FERREIRA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, porteiro, RG n.º 1366773 - SSP/SP, CPF n.º 90683269534, com 
40 anos de idade, natural de PARIPIRANGA - BA (Paripiranga-BA  Livro nº 
5, fl s. nº 31, Termo nº 4020), nascido no dia vinte e um de junho de mil no-
vecentos e setenta e sete (21/06/1977), residente na Avenida Principal, 56, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ANACLETO JOSÉ DO NASCIMENTO, fa-
lecido há 16 anos e de JANDIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 59 anos de idade, residente em PARIPIRANGA - BA . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 581262608 
- SSP/SP, CPF n.º 21992674825, com 39 anos de idade, natural de BOQUIM 
- SE (Boquim-SE  Livro nº 41, fl s. nº 16, Termo nº 10841), nascida no dia dez 
de agosto de mil novecentos e setenta e oito (10/08/1978), residente na 
Avenida Principal, 56, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ RENATO 
FARIAS SANTOS, falecido há 2 anos e de OTAVIANA FERREIRA DOS SANTOS, 
falecida há 30 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publi-
cado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 28 de dezembro de 2017
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: FELIPE RIBEIRO PINTO e 
PRISCILA RODRIGUES DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, analista de sistema, RG n.º 23218399 - SSP/SP, CPF 
n.º 28351962856, com 38 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
(2º Subdistrito)  Livro nº 150, fl s. nº 65, Termo nº 23845), nascido no dia 
vinte e cinco de agosto de mil novecentos e setenta e nove (25/08/1979), 
residente na Avenida das Américas, 56, apt.1, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, fi lho de ACACIO RIBEIRO PINTO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 61 anos de idade, residente em RIO DE JANEIRO - RJ e de 
MARIA LUCIA FERNANDES RIBEIRO PINTO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 61 anos de idade, residente em SANTOS - SPDivorciado de Lucia-
na Andrea de Paula, conforme sentença datada de 27/11/2013, proferida 
pelo Juiz de Direito, nos autos de nº4008851-69.2013.8.26.0562.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 
278794841 - SSP/SP, CPF n.º 34759959807, com 31 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 117, fl s. nº 69, Termo nº 28732), nascida 
no dia onze de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (11/09/1986), 
residente na Avenida das Américas, 56, apt.1, Jardim Casqueiro, Cubatão - 
SP, fi lha de ROBERTO HERMOGENES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SELMA 
RODRIGUES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de 
idade, residente em Cubatão - S PSe 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, 29 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: RICARDO SANTOS DA SILVA 
e KARINE COSTA DE MARIA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, administrador, RG n.º 35398242 - SSP/SP, CPF n.º 
38449488800, com 26 anos de idade, natural de CAMPINAS - SP (Campinas 
- 2º Subdistrito  Livro nº 341, fl s. nº 120, Termo nº 143166), nascido no dia 
quatro de abril de mil novecentos e noventa e um (04/04/1991), residente 
na Rua Vereador Raul José Santana Leite, 310, Vale Verde, Cubatão - SP, 
fi lho de OSMIR JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 
49 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de CLEUNICE SANTOS DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 52 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, servidora pública, RG n.º 49486924 - SSP/SP, CPF n.º 40724114858, 
com 24 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (vicente de carvalho  Livro 
nº 96, fl s. nº 388, Termo nº 41092), nascida no dia oito de abril de mil no-
vecentos e noventa e três (08/04/1993), residente na Rua Vereador Raul 
José Santana Leite, 310, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de REGINALDO FLO-
RENCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de 
idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de MARIA DA PENHA COSTA DE 
MARIA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 02 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: THIAGO LIRA SANTANA MALTA e 
EMANUELLA SANTOS GUIMARÃES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheiro eletricista, RG n.º 36008095 - SSP/SP, CPF n.º 
40223776823, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 164, fl s. nº 158, Termo nº 99475), nascido no dia cinco 
de setembro de mil novecentos e noventa e dois (05/09/1992), residente na 
Rua Antonio da Silva Pereira, 51, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de 
LUIS ANTONIO MALTA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 48 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de GENILDA LIRA SANTANA MALTA, 
de nacionalidade brasileira, analista fi nanceira, com 48 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, engenheira, RG n.º 54984577X - SSP/SP, CPF n.º 40284984817, com 
25 anos de idade, natural de CAMPO FORMOSO - BA (Antônio Gonçalves-BA  
Livro nº 15, fl s. nº 10, Termo nº 9167), nascida no dia seis de agosto de mil 
novecentos e noventa e dois (06/08/1992), residente na Rua Alfredo Pujol, 
81, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ASSIS PEREIRA GUIMARÃES, de 
nacionalidade brasileira, açougueiro, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA SANTOS GUIMARÃES, de nacionali-
dade brasileira, empresária, com 51 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa 
Local.

Cubatão, 30 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ADEMILSON DE CARVALHO 
e ELANI JESUS DE AVEZÊDO. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, pintor, RG n.º 585783214 - SSP/SP, CPF n.º 02989494588, 
com 34 anos de idade, natural de CAMPO FORMOSO - BA (Campo Formo-
so-BA  Livro nº 13, fl s. nº 240, Termo nº 15353), nascido no dia dezessete 
de agosto de mil novecentos e oitenta e três (17/08/1983), residente na 
Rua Júlio Amaro Ribeiro, bl.61, apt.31 G, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 69 anos 
de idade, residente em CAMPO FORMOSO - BA e de MARIA VIRGINIA DA 
SILVA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 62 anos de 
idade, residente em CAMPO FORMOSO - BA . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, domés� ca, RG n.º 507518949 - SSP/
SP, CPF n.º 29827136836, com 42 anos de idade, natural de FEIRA DE SAN-
TANA - BA, nascida no dia doze de outubro de mil novecentos e setenta 
e cinco (12/10/1975), residente na Rua Júlio Amaro Ribeiro, bl.61, apt.31 
G, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de EURIPEDES COUTINHO DE AZEVÊDO, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 72 anos de idade, residente em 
FEIRA DE SANTANA - BA e de ALICE ALVES DE JESUS, de nacionalidade bra-
sileira, lavradora, com 63 anos de idade, residente em FEIRA DE SANTANA 
- BA. Divorciada de Gilson Luiz de Campos, conforme sentença datada de 
11/07/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara desta Comarca, nos 
autos de nº1001708-29.2016.8.26.0157.  Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 02 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: IZABELA SILVA SANTOS, sendo a pretendente fi lha 
de NEUZA APARECIDA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 55 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publi-
cado pela Imprensa Local.  
                                       Cubatão, 04 de janeiro de 2018

O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: LUCIANO ANGELICO DOS SANTOS. e MARIA NATÁLIA 
PESSOA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, açogueiro, com 34 anos de idade, natural de 
PENEDO - AL, nascido no dia dezesseis de outubro de mil 
novecentos e oitenta e três (16/10/1983), residente na 
Avenida Nossa Senhora da Lapa, 1088, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, fi lho de ANGELICO JOAQUIM DOS SANTOS e de 
SOLANGE DOS SANTOS . Sendo a pretendente, solteira, 
babá, com 27 anos de idade, natural de BARREIROS - PE, 
nascida no dia dez de abril de mil novecentos e noventa 
(10/04/1990), residente na Avenida Maria Fernandes S� -
vale�  , 3878, Japurá, PRAIA GRANDE - SP, fi lha de MARIA 
BONFIM PESSOA. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publi-
cado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 02 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALINE DA SILVA SANTOS, sendo a pretendente, fi lha 
de VALKIRIA MARIA DA SILVA SANTOS.  Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publi-
cado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 02 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: EVERTON MATHEUS DEMEZIO DE 
CAMPOS e RENATA TEMOTÉO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar de logís� ca, RG n.º 43017583 - SSP/SP, 
CPF n.º 44861251850, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nasci-
do no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa e seis (15/06/1996), 
residente na Rua Nove, 160, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO LUIZ 
DE CAMPOS FILHO, de nacionalidade brasileira, vulcanizador, com 47 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ENAURA DEMEZIO, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar admi-
nistra� va, RG n.º 509372430 - SSP/SP, CPF n.º 45712205882, com 21 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de novembro 
de mil novecentos e noventa e seis (19/11/1996), residente na Rua Nove, 
160, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de REGINALDO TEMOTÉO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, mecânico montador, com 47 anos de idade, resi-
dente em FORTALEZA - CE e de MARIA DE FÁTIMA DE SANTANA SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em FORTA-
LEZA - CE. 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.   

ubatão, 11 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDILSON DA SILVA e 
CRISTHIANE APARECIDA MOURA DE ARRUDA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 32206923 - SSP/SP, CPF 
n.º 33247659862, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 112, fl s. nº 86, Termo nº 26759), nascido no dia treze de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (13/12/1985), residente na Rua Amaro 
Manoel dos Santos, 378, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de EDI-
MILSON VICENTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 50 anos 
de idade, residente em SANTO ANDRÉ - SP e de LINDALVA MARIA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, faxineira, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
fl orista, RG n.º 486431307 - SSP/SP, CPF n.º 41848990804, com 26 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 155, fl s. nº 
230, Termo nº 94241), nascida no dia vinte e um de outubro de mil nove-
centos e noventa e um (21/10/1991), residente na Rua Amaro Manoel dos 
Santos, 378, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de ORLANDO ARRU-
DA FILHO, falecido há 16 anos e de SANDRA APARECIDA DE MOURA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 57 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 Impren-
sa Local. 

Cubatão, 11 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: FABIANO LOURENÇO DA MATA e 
KATIA DOS SANTOS CUNHA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, motorista, RG n.º 443971729 - SSP/SP, CPF n.º 30944032800, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta e um 
de julho de mil novecentos e oitenta e dois (31/07/1982), residente na Rua 
Lourenço Ba� sta de Araujo, 30, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho 
de SEBASTIÃO LOURENÇO DA MATA, de nacionalidade brasileira, falecido 
há 8 anos e de IVONETE ALVES DA MATA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 443969577 - SSP/
SP, CPF n.º 37996885877, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e cinco 
(29/04/1985), residente na Rua Lourenço Ba� sta de Araujo, 30, Jardim 
Nova República, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CERQUEIRA DA CUNHA, de 
nacionalidade brasileira, soldador, com 64 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de AMARA BENEDITA DOS SANTOS CUNHA, de nacionalida-
de 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, 11 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA e 
NATHANY BADURES DE MENDONÇA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, auxiliar de pá� o, RG n.º 371721337 - SSP/SP, CPF 
n.º 47568096858, com 19 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São 
Paulo - 21º Subdistrito - Saúde  Livro nº 223, fl s. nº 50, Termo nº 184073), 
nascido no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e oito 
(21/03/1998), residente na Rua Benjamin Constant, 171, Jardim Costa e 
Silva, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO SEVERINO LIMA DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, montador de andaime, com 39 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 
421981271 - SSP/SP, CPF n.º 46487368857, com 23 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 164, fl s. nº 66, Termo nº 47434), nascida 
no dia treze de abril de mil novecentos e noventa e quatro (13/04/1994), 
residente na Rua Benjamin Constant, 171, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, 
fi lha de RICARDO AUGUSTO DE MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MIRIAM 
BADURES DE MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, laboratorista, 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 xa-
do nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.  

 
Cubatão, 11 de janeiro de 2018

O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ÉDSON JORDÃO AMORIM 
MARINHO e EMILE NATÁLIA SOUSA CRISÓSTOMO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, açougueiro, RG n.º 57110928 - SSP/
SP, CPF n.º 10399940405, com 23 anos de idade, natural de APODI - RN 
(Apodi-RN  Livro nº 50, fl s. nº 182, Termo nº 22059), nascido no dia vinte e 
dois de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (22/09/1994), re-
sidente na Rua Josafá Balbino dos Santos, 228, casa 11, Jardim Nova Repú-
blica, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO ÉDSON MARINHO, de nacionalidade 
brasileira, agricultor, com 50 anos de idade, residente em APODI - RN e de 
GEÍZA AMORIM MARINHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos 
de idade, residente em APODI - RN . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 571109202 - SSP/SP, CPF 
n.º 01718298404, com 23 anos de idade, natural de APODI - RN (Apodi-RN  
Livro nº 49, fl s. nº 8, Termo nº 20165), nascida no dia seis de agosto de 
mil novecentos e noventa e quatro (06/08/1994), residente na Rua Josafá 
Balbino dos Santos, 228, casa 11, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha 
de EDIVALDO CRISÓSTOMO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, borra-
cheiro, com 42 anos de idade, residente em APODI - RN e de FLÁVIA SOUSA 
E SILVA, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, com 39 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Ser-
ven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 29 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ROBERTO AUGUSTO AN-
DRADE e MARIA CRISTINA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 172628878 - SSP/SP, CPF n.º 
08290907893, com 57 anos de idade, natural de SANTOS - SP (16 Moóca, 
Säo Paulo  Livro nº 130, fl s. nº 85, Termo nº 49218), nascido no dia primeiro 
de outubro de mil novecentos e sessenta (01/10/1960), residente na Rua 
João Carlos Campos, 120, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ AUGUS-
TO ANDRADE, de nacionalidade brasileira, falecido há 10 anos e de JOSEFA 
TEODORA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, falecida há 10 anos . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, RG n.º 
16585542 - SSP/SP, CPF n.º 13050884843, com 51 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e ses-
senta e seis (05/02/1966), residente na Rua João Carlos Campos, 120, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ EUGÊNIO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 12 anos e de GENILDA ALCANTARA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, falecida há 7 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, 11 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALISSON DE ARAUJO BARBOSA 
e MIDIÃ MELO SANT’ANNA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, ajudante, RG n.º 45885468 - SSP/SP, CPF n.º 44171252873, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois 
de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (22/10/1995), residente 
na Caminho São Clóvis, 65, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de SER-
GIO DOS SANTOS BARBOSA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 41 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCIMARA DE ARAUJO 
MAIA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estu-
dante, RG n.º 529976432 - SSP/SP, CPF n.º 50079457819, com 17 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de abril de dois mil 
(14/04/2000), residente na Rua Machado de Assis, 569, Jardim Costa e Sil-
va, Cubatão - SP, fi lha de CLAUDIO SANT’ANNA, de nacionalidade brasileira, 
soldador, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADRIANA 
APARECIDA MELO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 12 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JACKSON LOPES LADEIRA e 
SHEILA BORGES DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, montador de móveis, RG n.º 327686455 - SSP/SP, CPF n.º 
30809383802, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 143, fl s. nº 295, Termo nº 39305), nascido no dia dezenove de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e um (19/10/1981), residente na Rua Cami-
nho São Cristovão, 1926, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de EURÍPEDES 
ROBERTO LADEIRA, falecido há 15 anos e de LAUVERGÍDIA LOPES LADEIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 334341280 - SSP/SP, CPF n.º 30631739831, com 35 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 87, fl s. nº 214, Termo 
nº 16938), nascida no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta 
e dois (23/03/1982), residente na Rua Caminho São Cristovão, 1926, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de EIDIR BORGES DE OLIVEIRA, falecida há 
09 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, 15 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DIEGO GOMES DOS SANTOS e 
DANIELLE MARIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, mecânico, RG n.º 48598919 - SSP/SP, CPF n.º 40666331880, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de 
maio de mil novecentos e noventa (15/05/1990), residente na Caminho 
Santa Maria, 10, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de DALIO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, encanador, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA DAMIANA GOMES DA ROCHA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 49 anos de idade, re-
sidente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 44399223X - SSP/SP, CPF n.º 
33254027809, com 33 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 87, fl s. nº 95, Termo nº 53339), nascida no dia quatro de 
outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (04/10/1984), residente na 
Caminho São Jorge, 3135, A, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de HÉ-
LIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de 
idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de SELMA MARIA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 15 de janeiro de 2018
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 ORLANDO GOMES DA SIL-
VA e TATIANE VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 52989127X 
- SSP/SP, CPF n.º 45669026845, com 21 anos de idade, natural de SURUBIM 
- PE (Surubim-PE  Livro nº 24, fl s. nº 165, Termo nº 28757), nascido no dia 
vinte e dois de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (22/01/1996), 
residente na Rua Caminho Paraíba, 753, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de ISRAEL AUGUSTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA GOMES DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
cabeleireira, RG n.º 442436191 - SSP/SP, CPF n.º 46776707812, com 21 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia nove de janeiro de mil 
novecentos e noventa e sete (09/01/1997), residente na Rua Caminho Pa-
raíba, 753, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO FERREIRA DE AL-
BUQUERQUE FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de VALDETE MARIA VASCONCELOS 
BELO, 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 janeiro de 2018
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 DE LIMA SOUZA e 
MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, montador de móveis, RG n.º 509386969 - SSP/SP, CPF n.º 
45992434852, com 21 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (vicente de 
carvalho  Livro nº 111, fl s. nº 294, Termo nº 49656), nascido no dia quatro 
de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (04/01/1997), residente na 
Rua Dois, 47, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de ACÁCIO APARECIDO DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, montador de móveis, com 48 anos de idade, 
residente em GUARUJÁ - SP e de GIOVANICE SANTOS DE LIMA SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, governanta, com 48 anos de idade, residente em 
GUARUJÁ - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnico em informá� ca, RG n.º 522776231 - SSP/SP, CPF n.º 38078644825, 
com 19 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro 
nº 317, fl s. nº 180, Termo nº 123664), nascido no dia cinco de outubro de 
mil novecentos e noventa e oito (05/10/1998), residente na Rua Dois, 47, 
Fabril, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO DO NASCIMENTO, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente em SANTOS 
- SP e de MARLÍ FELIX SILVA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
cuidadora, com 54 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se al-
guem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 16 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: CREOMAR PEREIRA ALVES e 
ANIELLE ZOLEZI CECCHI. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, designer gráfi co, RG n.º 266366971 - SSP/SP, CPF n.º 25887095830, 
com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de 
março de mil novecentos e setenta e seis (21/03/1976), residente na Aveni-
da Principal, 4689, fundos, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de VALDOMI-
RO PEREIRA ALVES, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 68 anos de 
idade, residente em BRASÍLIA - DF e de CREUZA LINDA ANDRADE ALVES, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
auxiliar administra� va, RG n.º 415902794 - SSP/SP, CPF n.º 31294399861, 
com 34 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia vinte e 
oito de março de mil novecentos e oitenta e três (28/03/1983), residente 
na Avenida Principal, 4689, fundos, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
MARIA APARECIDA CECCHI, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
56 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Divorciada de Fernando 
de Souza Muniz, conforme sentença datada de 19/03/2012, proferida pela 
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de São 
Vicente-SP, nos autos de N°222/12. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 16 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: RONALDO FERREIRA e ELAINE AL-
VES DA ROCHA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
montador de andaime, RG n.º 309756571 - SSP/SP, CPF n.º 25861776814, 
com 41 anos de idade, natural de PERUÍBE - SP (Peruíbe-SP  Livro nº 1, fl s. 
nº 249, Termo nº 705), nascido no dia oito de junho de mil novecentos e 
setenta e seis (08/06/1976), residente na Rua Manoel Antonio da Silva, 66, 
bl.3, apt.45, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de ESMERALDA FERREIRA 
MARTINS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciada, técnica de enfermagem, RG n.º 44396104 - SSP/SP, CPF n.º 
36227311847, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (04/08/1986), residente 
na Rua Manoel Antonio da Silva, 66, bl.3, apt.45, Parque São Luis, Cubatão 
- SP, fi lha de ELIBERTO JOSÉ DA ROCHA, falecido há 4 meses e de SUELI 
ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residen-
te em SÃO VICENTE - SP. Divorciada de Valmir Vicente da Silva, conforme 
sentença datada de 13/11/2013, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara 
do Foro desta Comarca, nos autos de nº0002980-17.2012.8.26.01567. 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 janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: IGOR JOSÉ DOS SANTOS DE 
SIQUEIRA e AMÉLIA VITÓRIA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, RG n.º 427210082 - SSP/SP, CPF 
n.º 46024356889, com 20 anos de idade, natural de ARAPIRACA - AL (Cuba-
tão  Livro nº 185, fl s. nº 110, Termo nº 55836), nascido no dia vinte e sete 
de maio de mil novecentos e noventa e sete (27/05/1997), residente na Rua 
dos Lirios, 20, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de PAULO ALVES DE SIQUEIRA, 
de nacionalidade brasileira, mecânico, com 64 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de SUELY PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
diarista, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 572426926 - SSP/
SP, CPF n.º 50480921806, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa e oito 
(28/07/1998), residente na Rua dos Lirios, 20, Vila Natal, Cubatão - SP, fi -
lha de MILTON FERREIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 
2 anos e de EDIRE DA SILVA DIAS, 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, 17 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DIEGO BUENO VENTURA e 
ANA PAULA DE CRISTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, encarregado de conferência, RG n.º 44916458 - SSP/SP, CPF n.º 
38341575892, com 29 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vi-
cente-SP  Livro nº 177, fl s. nº 119, Termo nº 131318), nascido no dia vinte e 
quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (24/09/1988), resi-
dente na Rua Nelson Nunes de Azevedo, 122, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, 
fi lho de LUÍS ALCIDES VENTURA, de nacionalidade brasileira, serralheiro, 
com 43 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de LÚCIA CRISTINA 
BUENO VENTURA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de ida-
de, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciada, agente comunitária de saúde, RG n.º 437596084 
- SSP/SP, CPF n.º 31083065882, com 35 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta e 
dois (26/08/1982), residente na Rua Nelson Nunes de Azevedo, 122, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ PAULO DE CRISTO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA HELENA DE CRISTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Marcio Gomes 
de Jesus, conforme sentença datada de 16/11/2017, proferida pelo MM. 
Juiz de Direito da 3ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1004782-
57.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publi-
cado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 17 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

LOCAÇÃO
- APARTAMENTO NA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO JOÃO MARION COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NA RUA MÉXICO DE 3 DORMITÓRIOS R$1.000,00
(PACOTE).
- APARTAMENTO NA AV. 9 DE ABRIL COM 2 DORMITÓRIOS R$1.200,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NO JD. SÃO FRANCISCO DE 2 DORMITÓRIOS R$850,00 (PACOTE)
- SOBRADO NA PIO XII DE 3 DORMITÓRIOS R$1.600,00.
- TRIPLEX NA PONTE NOVA COM 3 DORMITÓRIOS R$1.700,00.
- CASA NA VILA NOVA COM 2 DORMITÓRIOS R$2.500,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE PRÓXIMO AO CAMPO DA AVIAÇÃO VALOR R$180.000,00.
- APARTAMENTO DE 02 DORMITÓRIOS NA PRAIA GRANDE, COM SALÃO DE FESTAS E PISCINA. 
VALAOR R$225.000,00.
- SOBREPOSTA BAIXA NO BAIRRO JARDIM CASQUEIRO. 3 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO. VALOR R$290.000,00.
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE. 2 DORMITÓRIOS R$250.000,00.
- CASA NA AV. HENRY BORDEM COM 2 DORMITÓRIOS R$300.000,00.
- CASA GEMINADA NA PRAIA GRANDE COM 2 DORMITÓRIOS R$280.000,00.
- APARTAMENTO NO JARDIM CASQUEIRO COM 1 DORMITÓRIO R$160.000,00.
- CASA NA VILA NATAL COM 3 DORMITÓRIOS E 1 SUÍTE R$230.000,00.

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

(13) 98883-1235    98146-6153
Rua são Paulo, 220 sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Apartamento 

Casqueiro
• Casa Vila Nova
• Sobrepostas no 

Vale Verde
• Apartamento/ 

galpão e salão 
comercial no 
Centro de Cuba-
tão

VENDE
• Sobrepostas no 

Vale Verde - 2 
quartos

• Apartamento 
Jd. Casqueiro - 2 
quartos

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - pisci-
na - garagem p/ 3 
veículos

Extravio de documento

CERTIFICADO: CURSO TÉCNICO EM 
METALÚRGIA-SIDERURGIA - 
2016/2017
ESCOLA: ETEC DONA ESCOLÁSTICA 
ROSA /CENTRO PAULA SOUZA

NOME: CLEYTON SOUZA RODRIGUES
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