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coluna do 

Cido Barbosa
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Muita gente reclama da es-
curidão e buraqueira na Tan-
credo Neves e o motorista Leo-
nardo dos Santos, morador da 
Vila Natal processou a Ecovias 
e a Prefeitura de Cubatão numa 
ação de reparação de danos 
com danos morais.

A Viação Fênix venceu a li-
citação e administrará o trans-
porte público de Cubatão pelos 
próximos 15 anos, em substitui-
ção à TransLíder. A assinatura do 
contrato acontece nos próximos 

Prefeito 
em 2020
Amigos mais próximos do 

empresário Adriano Sanfo-
neiro estão fazendo um mo-
vimento para convencê-lo de 
lançar sua pré-candidatura a 
prefeito de Cubatão em 2020. 

A coluna con� rmou que 
dois partidos já � zeram o 
convite e aguardam a respos-
ta do Sanfoneiro. Na avalia-
ção destes partidos, o pres-
tígio junto ao empresariado 
local e, principalmente, a 
grande in� uência junto aos 
nordestinos, cerca de 70% 
da população, o credenciam 
como o ‘novo nome político’, 
que a cidade precisa.

DEM em 
Cubatão
Neste sábado (15) às 15h 

o vice-presidente nacional do 
Democratas (DEM) deputa-
do federal Alexandre Leite 
estará na Câmara de Cubatão. 
O encontro é aberto aos inte-
ressados.

Na agenda do deputado 
sábado, por ordem: Pedro de 
Toledo, Peruíbe, Itanhaém, 
SV, Cubatão e Santos.

Toda sexta, sábado e do-
mingo até dia 30 de junho, 
acontece o Arraial no Kartó-
dromo Municipal de Cubatão, 
sempre com entrada gratuita.

Shows regionais sextas e do-
mingos e nos sábados artistas 
de renome nacional.

No próximo dia 19, Au-
diência Pública vai discutir os 
efeitos da mudança de local 
da Feira Popular de Comércio 
Informal e Subsistência, co-
nhecida como Feira do Rolo, 

No Centro Municipal de 
Capacitação, que � ca no se-
gundo andar da Biblioteca 
Municipal Geraldo Ferraz, na 
Rua Ceará, s/nº, Vila Santen-
se, Vicente de Carvalho.

A ideia é apresentar à po-
pulação o novo local para ins-
talação dos feirantes, que será 
na continuidade ao espaço já 

Começa o arraial do Kartódromo

Wesley dos Teclados se apresenta neste 
sábado, dia 15 a partir das 21h

Neste sábado dia 15 tem 
Wesley dos Teclados, ‘o Galã 
do Forró’; dia 22 Beto Luxú-
ria, ‘o rei da luxuria’, dia 29 
Banda Busão do Forró, ‘ A 
Viagem do Sucesso’ e o en-
cerramento da festa será no 
domingo 30 com Latitude 10.

O presidente da Câma-
ra de Guarujá, Edilson Dias 
(PT), esteve com o diretor-

Travessia Vicente de Carvalho/ Santos

Usuário processa Ecovias e Prefeitura

Nova empresa de ônibus

-presidente da Dersa, Milton 
Persoli, e técnicos do órgão, 
em encontro mediado pelo 

deputado estadual Ênio Tatto 
(PT). Eles discutiram sobre 
os recorrentes problemas nas 
travessias, tanto de pedestres 
como de veículos, e a possibi-
lidade de criação de uma se-
gunda travessia para automó-
veis, em Vicente de Carvalho.

“Tendo em vista a satura-
ção dos sistemas existentes e 
os impasses que ainda envol-
vem a ligação seca, é preciso 
oferecer uma solução objetiva, 
que desafogue esse � uxo de 
forma emergencial. No mais, 
a situação só tende a piorar”, 
expôs Edilson Dias, que tam-
bém cobrou explicações e, 
sobretudo, prazos em relação 
às embarcações que permane-

cem fora de operação. 

COMPROMISSO
Os representantes da 

Dersa se comprometeram a 
avaliar a proposta e discutí-
-la com outros órgãos como 
a Codesp, Capitania dos 
Portos e das prefeituras de 
Guarujá e Santos.

Com relação às embarca-
ções que estão fora de ope-
ração, eles garantiram que, 
em breve, voltarão a operar 
normalmente e convidaram 
o presidente a visitar os esta-
leiros onde são realizados os 
serviços - o que deve ocorrer 
ainda nesta sexta-feira (14).

BURACO NA TANCREDO

Na noite de 11 de abril Leo-
nardo, trafegava com o veí-
culo quando, na escuridão foi 
surpreendido por enormes 
buracos, cobertos por água, e 
estourou o pneu dianteiro do 
veículo, dani� cando a suspen-
são. Segundo o advogado Pedro 

dias e a nova empresa terá até 
180 dias para iniciar os serviços 
e a expectativa é de que os atuais 
funcionários da Translíder sejam 
contratados pela nova empresa. 

De acordo com o edital serão 

Gomes, o perrengue se inten-
si� cou, pois o motorista estava 
acompanhado da família e, to-
dos viveram momentos de pa-
vor diante da previsível aborda-
gem de marginais no local que, 
por sorte, acabou não aconte-
cendo.  

14 linhas operadas por 49 veícu-
los novos (sendo 4 de reserva), 
todos com wi-�  e ar condiciona-
do. 

A passagem deve continuar 
custando R$ 3,40 com integração 

ARRUMANDO
Neste mês começaram 

as obras de recapeamento 
no local, o que intensi� ca o 
trânsito para motoristas que 
descem o Viaduto do Cas-
queiro (Rubens Paiva) senti-
do centro.

com às linhas intermunicipais, 
VLT e transporte alternativo. O 
usuário também contará com 
aplicativo de monitoramento 
do tempo de espera pela con-
dução em tempo real.

Feira do Rolo em V de Carvalho
utilizado pela feira de do-
mingo, em Vicente de Car-
valho, que ocupa uma faixa 
da Avenida Santos Dumont.

A Prefeitura publicou 
decreto reestruturando a 
Comissão Permanente, 
destinada à organização da 
Feira, que é composta por 
membros das secretarias de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Portuário (Sedep), de 
Defesa e Convivência Social 
(Sedecon), Finanças (Se� n) 
e Infraestrutura e Obras 
(Seinfra).

Edilson Dias com o presidente da Dersa Milton Persoli



0314 de junho de 2019acontecedigital.com.br

tragédia
YAGO

Yago Lira Fernandes Man-
ge, de 23 anos, foi a pri-
meira vítima a ser identi-
fi cada por parentes. Yago 
morava com a avó, de 84 
anos, e trabalhava como 
auxiliar administrativo na 
Concessionária Ecovias, 
onde tinha expectativas 
de ser promovido.
Ele estava na excursão 
com Camilla, sua namora-
da à mais de dois anos. 

CAMILLA

Camilla Rodrigues Silva, 
de 23 anos, era professora 
de inglês na escola Apren-
diz do Futuro. Ela cursava 
Fisioterapia, onde havia 
acabado de ser aprovada 
em seu Trabalho de Con-
clusão de Curso. Camilla 
estava na excursão com 
Yago, que a havia levado 
como presente de Dia dos 
Namorados.

JACKELINE 

Jackeline Rodrigues Fer-
nandes, de 26 anos, era 
veterana do curso de Re-
cursos Humanos. Morava 
em Cubatão com o marido 
Wesley, o enteado e duas 
fi lhas, a mais nova com 
apenas 8 meses. 

IVAN

Ivan Francisco da Silva, de 
43 anos, era o motorista 
da excursão, sendo um 
dos primeiros a falecer 
no acidente. Vivia com 
a esposa, Maria Cícera, 
em Cubatão. A esposa o 
reconheceu por meio da 
aliança que ele usava. “

“Estava cochilando; creio que a maioria 
também estava. De repente, acordei pois 
senti que o ônibus estava rápido demais. 
Olhei pela janela e percebi que o ônibus já 
estava na contramão, e todos os carros no 
sentido contrário parados, em decorrência 
do trânsito.

Gritei: ‘meu Deus motorista’ e todos co-
meçaram a gritar o mesmo. 

Meu tio, desesperado, na poltrona do 
corredor, atrás do meu namorado, se le-
vantou e foi à frente, acho que na tentati-
va de nos salvar, mas não conseguiu che-
gar até o motorista, pois estávamos numa 
ribanceira, e o ônibus já estava tombando 
nas curvas. 

Fiquei um tempo desacordada e quando 
acordei, tirei o cinto e vi que a mão direita 
estava machucada. Não vi meu namorado 
e � quei desesperada gritando o nome dele. 
Vi que minha mãe estava presa com minha 
tia por cima dela e muito sangue em volta. 

Como vi que minha mãe estava viva eu 
fui atrás das outras pessoas da  família, pois 
estávamos em grupo: Minha irmã e o na-
morado dela, meu tio e tia, minha prima e 
meu namorado que encontramos em cima 
do ônibus, em estado de choque. Pergunta-
ram se ele queria descer mas, horrorizado 

LUZIA

Luzia Aparecida Alencar 
dos Santos, de 32 anos, 
era moradora de São 
Vicente, sendo uma das 
poucas pessoas da cidade 
que estavam na excursão. 
Ela estava com a fi lha 
Julia e com o marido, que 
segue internado.

JULIA

A pequena Julia dos San-
tos, de apenas 3 anos, foi 
outra vítima fatal.
 A menina estava acom-
panhada da mãe Luzia, 
e do pai Osvaldir dos 
Santos.

DORIEDSON 

Doriedson Ferreira da 
Silva, de 46 anos, era 
autônomo e trabalhava 
vendendo lanches. 
Era de São Vicente e 
morava no bairro Catia-
poã. Estava na excursão 
com sua esposa, Maria 
Ivonete, outra vítima 
fatal.

MARIA IVONETE 

Maria Ivonete Marcolino 
Ferreira da Silva, de 41 
anos, trabalhava venden-
do lanches com o marido 
Doriedson, com quem 
morava em São Vicente. 
Eles estavam na excursão 
para comemorar o Dia dos 
Namorados.

Tudo parecia um fi lme de terror. Nunca 
imaginei que fosse passar por isso

“
Suellen Mayara Rodrigues Guedes

Foi tudo muito rápido. Em segundos, 
ouvi um barulho, olhei pro lado vi que o 
ônibus estava muito rápido e se aproxi-
mando da encosta. Todos gritando, e per-
guntando o que estava acontecendo. 

Institivamente abracei minha � lha. 
Quando o ônibus bateu, apaguei e quan-
do acordei não sentia as pernas. Fiquei de-
sesperado, mas me acalmei quando vi que 
minha � lha ainda estava bem.

Olhei pro lado e vi minha esposa presa 
no banco gritando de dor. Como não po-
dia me mexer, tudo o que pude fazer foi 
acalmá-la, dizendo que nossa � lha estava 
bem e que a amava, chamando sua aten-
ção para que não dormisse, pois tudo daria 
certo. 

Logo chegou o Corpo de Bombeiros. 
O resgate foi muito rápido. Até eles che-
garem foi horrível: tinha gente gritando e 
com dor. 

Começaram a cortar as ferragens, iam 
me tirar, mas insisti para tirarem minha 
esposa primeiro e tive o pedido atendido. 

Na hora um paramédico disse que eu 
tinha uma fratura, pois não conseguia me 
mexer. Mandaram eu e outro rapaz para 

Taubaté, e aqui 
eles foram mui-
to cuidadosos, 
desde a hora em 
que cheguei até o 
momento. 

Mas eu estava 
nervoso, insis-
tindo com todos 
até saber onde 
estava a Alessan-
dra e minha � -
lha, quando sou-
be que estavam 
bem, me acalmei.

Eles me atua-
lizam sempre so-
bre o estado dela. 
Minha � lha está 
em casa, sobre 
os cuidados dos 
avós e � co muito 
feliz que ela conta para todo mundo que eu sou o 
herói dela porque eu a abracei.

Estamos rezando pela melhora de todos. É 
muito louco que um simples passeio de aniversá-
rio para minha � lha ia virar tudo isso. 

disse que queria � car sozinho. 
Minha avó de 83 anos também estava com a 

gente. Ela sente muitas dores no corpo, mas está 
em casa: não deu nada nos exames. 

Continuo internada no Hospital Municipal de 
Cubatão, onde devo passar por cirurgia.

Infelizmente o ônibus perdeu o freio mas o mo-
torista fez de tudo para salvar a maior quantidade 
de pessoas. Para não deixar o ônibus cair, ele aca-
bou perdendo a vida mas salvou muita gente.

Vítimas fatais 
em Cubatão

Vítimas fatais 
em São Vicente

Até o socorro chegar foi horrível, 
muita gente gritando de dor

10 mortos e 51 feridos em um acidente que chocou a Região na noi-
te do último domingo (09), quando o ônibus que levou um grupo de 
pessoas para Campos de Jordão sofreu um acidente quando voltava à 
Baixada. O Acontece procurou os sobreviventes da tragédia para sa-
ber um pouco do que ocorreu naquela noite.
Duas das vítimas, Jaziel Dourado Neto, de 33 anos e a fi lha Manoella 
Maciel Dourado, de 4 anos, eram de Barueri e estavam em um dos cin-
co carros atingidos no acidente. 

Moradora da Vila Esperança, Mirian de Brito 
Araújo iria  com as amigas. Porém os com-
panheiros delas resolveram ir e como ela 
não tinha namorado, fi cou constrangida e 
desistiu da viagem, as 21h do sábado.

Desisti na última hora

Lucas Martins Lima



04 14 de junho de 2019 acontecedigital.com.br

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

Adriano Souza

Hebert Nascimento 

Luciana Lima, Elog

A coluna registrou esse momento lindo em família. Celebração de mais um ano 
do patriarca da família Silva, o senhor Pedro está esbanjando saúde e alegria. 
Desejamos vida longa

Celebrando o amor em grande estilo, César Martins 
e Taty Farias disseram sim na presença dos amigos 
e familiares e com uma lua incrível de testemunha 
da união. A coluna deseja toda onda de sorte, amor 
e paz

Em festa desde o dia 1º 
de junho, as comemora-
ções para São Pedro, pa-
droeiro da capela da Cota 
200, seguem até o dia 29. 
Neste sábado (15), será a 
noite de caldos, as 19h, na 
própria Capela.

Os convites já estão a 
venda com os coordena-

Viva São Pedro!
dores de pastorais e tam-
bém podem ser adquiri-
dos no dia do evento, cada 
cumbuca custa R$ 5,00 e a 
verba será revertida para as 
obras na igreja.

Tríduo de São Pedro
Como já é tradição, o 

tríduo de São Pedro inicia 

no dia 26 de junho, com 
muita oração e louvor até o 
dia 28.

No dia 29, encerramento 
da grande festa com show 
católico e uma novidade de 
encher os olhos: Noite Nor-
destina / Mineira, com o 
melhor das duas culinárias 
que serão vendidos durante 

o show. Em todos os even-
tos o dinheiro arrecadado é 
convertido para manuten-
ção da Capela, no bairro.

Doação
Além de evangelizar, os 

eventos buscam arrecadar 
fundos para � nalizar as re-
formas da igreja, por isso a 

coordernação pede doa-
ções a quem possa ajudar. 

Alimentos para o pre-
paro dos pratos, ou doa-
ções para as brincadeiras 
de quermesse são bem 
vindas.

Contato para doação: 
98865-0072 ou 99126-
7476.
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Janaina Lima, 

Persio Moblicci 

Parabéns

Raimunda Santos

Monique Sanchez, 

Ofi cina Nova Cubatão

Dan Lisboa, músico

Em clima de alegria e muita diversão o Colégio ABC realizou, no domingo (09), uma festa junina que contou com a 
presença de familiares e amigos. Os alunos arrasaram com suas vestimentas juninas e danças tipicas. O sucesso foi 
fruto do trabalho e parceria dos professores, auxiliares, equipe gestora, pais e dos próprios alunos.

Acontece presenteia apaixonados
No último sábado, 
o clima de romance 
tomou conta do EC Jd. 
Casqueiro. O Baile dos 
Namorados envolveu os 
enamorados que curti-
ram ao som da banda 
Devotion. Em parceria 
com o clube, o Aconte-
ce sorteou quatro pares 
de ingressos

Tem projeto novo na 
área. A partir deste 
domingo, 16 de junho 
o Pagode do Feli-
pão Santos e Amigos 
promete animar os 
domingos em Cubatão.
Acontece no Onix Lava 
Rápido e Estaciona-
mento, das 17 às 21h. 
O convidado da primei-
ra edição será Ander-
son Fernandes. 
Homem paga R$ 10, 
e mulher é free até às 
18h30 (após R$ 5,). 
Fica na Av. Joaquim 
Miguel Couto, 397.

Felipão Santos 
e amigos

Save thedate
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(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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172 Editais de casamentoEditais de casamento
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
LUCAS LEONARDO MACIEL e JHENIFER DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de logis� ca, RG n.º 470188856 - SSP/SP, CPF n.º 46014154892, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 177, fl s. nº 128, Termo nº 52670), nascido no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa 
e seis (15/07/1996), residente na Rua Vereador Doutor Josafá Balbino dos Santos, 25, bloco B 03, apt. 202, Bolsão 9, 
Cubatão - SP, E-mail: lucasleonardomaciel@hotmail.co, fi lho de ANTONIO CARLOS MACIEL, de nacionalidade brasileira, 
eletricista, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSEILDA DOS SANTOS MACIEL, de nacionali-
dade brasileira, cozinheira, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 397073847 - SSP/SP, CPF n.º 44893563823, com 21 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 183, fl s. nº 224, Termo nº 55154), nascida no dia dois de agosto de mil 
novecentos e noventa e sete (02/08/1997), residente na Rua Vereador Doutor Josafá Balbino dos Santos, 25, bloco B 03, 
apt. 202, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: jhesilvak3@hotmail.com, fi lha de JOÁS FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, eletricista, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANA JOSÉ DOS SANTOS SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, cobradora, com 41 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, 05 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: WALLYSON IGOR DA SILVA e STEFANY NASCIMENTO GADÊLHA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de pá� o, RG n.º 45754010 - SSP/SP, CPF n.º 44485127893, com 22 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 183, fl s. nº 15, Termo nº 54945), nascido no dia dois de setembro de mil 
novecentos e noventa e seis (02/09/1996), residente na Rua dos Cravos, 188, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: wally-
sonigor12@gmail.com, fi lho de OZEIAS MANOEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, operador de guincho, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FLAVIA ANGELA MARIA DA LUZ, de nacionalidade brasileira, gari, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 584902402 - SSP/SP, CPF n.º 48293876883, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 191, fl s. nº 254, Termo nº 58368), nascida no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa 
e oito (29/09/1998), residente na Rua dos Cravos, 188, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: stefanygadelha8@gmail.
com, fi lha de CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA GADÊLHA, de nacionalidade brasileira, tapeceiro, com 45 anos de idade, 
residente em PRAIA GRANDE - SP e de KELY CRISTINA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
camareira, com 38 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 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: IALIS DA SILVA DOS SANTOS e ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 489854795 - SSP/SP, CPF n.º 39907092835, com 26 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 153, fl s. nº 322, Termo nº 43312), nascido no dia oito de julho de mil 
novecentos e noventa e dois (08/07/1992), residente na Rua dos Cravos, 100, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lho de ROBERTO MARAVILHA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de DALVACI SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 58 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assessora, RG n.º 
496603930 - SSP/SP, CPF n.º 43092125819, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 173, fl s. nº 138, Termo nº 104638), nascida no dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa e três 
(19/07/1993), residente na Rua dos Cravos, 100, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: anna_beatriz_1@hotmail.com, 
fi lha de UZIEL GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agente de trânsito, com 51 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ERNECILA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, técnica em enfermagem, 
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, 05 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: DERIK GOMES CIRQUEIRA e THALITA SANTOS DO NAS-
CIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 
430070330 - SSP/SP, CPF n.º 41818599830, com 24 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 186, fl s. nº 159, Termo nº 112396), nascido no dia 
vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (27/12/1994), residente 
na Rua Nicolau Cuqui, 670, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: derikrdn17@gmail.com, 
fi lho de MANOEL MESSIAS BRITO CIRQUEIRA, de nacionalidade brasileira, eletricista, 
com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LOSANGES MARIA GOMES CIR-
QUEIRA, de nacionalidade brasileira, técnica em enfermagem, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
pedagoga, RG n.º 425947282 - SSP/SP, CPF n.º 44185353812, com 25 anos de idade, 
natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 211, fl s. nº 19, Termo nº 151345), 
nascida no dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e três (09/12/1993), 
residente na Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 530, Vila Ponte Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: thalita.sn9@gmail.com, fi lha de JOÃO MESSIAS DO NASCIMENTO, 
de nacionalidade brasileira, soldador, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de IVONETE CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, costureira, 
com 61 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, 05 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: EDMILSON EMIDIO AUGUSTO e EDIVANDA ROSA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, operador de roçadeira, RG n.º 290544804 - SSP/SP, CPF n.º 16950746881, 
com 44 anos de idade, natural de SAPÉ - PB (Sapé-PB  Livro nº 9, fl s. nº 191, Termo nº 2694), nascido no 
dia dois de julho de mil novecentos e setenta e quatro (02/07/1974), residente na Rua Piaçaguera, 55, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de AGENÔR EMIDIO AUGUSTO, falecido há 20 anos e de MARIA 
JOSÉ AUGUSTO, falecida há 30 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 201326681 - SSP/SP, CPF n.º 09365509882, com 52 anos de idade, natural de SERROLÂNDIA - BA (Ser-
rolândia-BA  Livro nº 12, fl s. nº 202, Termo nº 974), nascida no dia dezoito de março de mil novecentos e 
sessenta e sete (18/03/1967), residente na Rua Piaçaguera, 55, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de CIRILO RAIMUNDO DA SILVA, falecida há 42 anos e de EDITE ROSA DA SILVA, falecida há 42 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, 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: BRUNO DE SOUZA SANTOS e JANIKELE DE OLI-
VEIRA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em 
instrumentação, RG n.º 47061024 - Detran/SP, CPF n.º 43228025837, com 25 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 181, fl s. nº 56, 
Termo nº 109260), nascido no dia três de junho de mil novecentos e noventa e quatro 
(03/06/1994), residente na RUA Bendito Moreira César, 342, Parue São Luiz, Cubatão - 
SP, E-mail: bruninho_vw@hotmail.com, fi lho de FERNANDO DE MORAIS SANTOS, fale-
cido há 09 anos e de SANDRA REGINA DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, recepcionista, RG n.º 43357332 - SSP/SP, com 25 
anos de idade, natural de LIMOEIRO - PE, nascida no dia vinte e um de outubro de mil 
novecentos e noventa e três (21/10/1993), residente na AVENIDA Fernando Santos de 
Oliveira, 320, apt.02, Bolsão 07, Cubatão - SP, E-mail: kelly.oliver.23.0715@gmail.com, 
fi lha de MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, coletor, com 
59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Di-
vorciada de Joseildo da Costa Tenorio conforme sentença datada de 15/12/2016 pro-
ferida pela Juiza de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1004732-
65.2016.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 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 Brasi-
leiro: CLAUDIO ALVES DE AMORIM e ELIANE CRISTINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 22547089 - SSP/SP, CPF n.º 12145116869, com 48 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 448, fl s. nº 57, Termo nº 191428), nascido no dia três de janeiro de mil novecentos 
e setenta e um (03/01/1971), residente na Rua Maria do Carmo, 1030, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: 
claudio-aamorim@hotmail.com, fi lho de NILSO ALVES DE AMORIM, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
83 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANTONET MOTTA DE AMORIM, falecida há 1 ano . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 246796315 - SSP/SP, CPF n.º 29612058830, com 44 
anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município de Guarujá)  Livro nº 36, fl s. nº 
200, Termo nº 29585), nascida no dia dezoito de abril de mil novecentos e setenta e cinco (18/04/1975), residente 
na Rua Maria do Carmo, 1030, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de FRANCISCO GEREMIAS DA SILVA, 
falecido há 38 anos e de IZABEL OLIVEIRA DA SILVA, falecida há 3 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, 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: EDUARDO LOPES DOS SANTOS e JOELMA MARIA DE ALMEIDA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 563134872 - SSP/SP, CPF n.º 05879579565, com 28 anos de idade, natural de 
GUANAMBI - BA (Guanambi-BA  Livro nº 61, fl s. nº 233, Termo nº 28737), nascido no dia vinte e três de março 
de mil novecentos e noventa e um (23/03/1991), residente na Rua Caminho São Rafael, 41, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, E-mail: eduardowendy.1111@gmail.com, fi lho de EDINEI LOPES DOS SANTOS, do lar, com 49 anos 
de idade, residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
552890868 - SSP/SP, CPF n.º 32024090850, com 36 anos de idade, natural de JACOBINA - BA (Jacobina-1ºOfi cio 
Sede-BA  Livro nº 65, fl s. nº 255, Termo nº 18327), nascida no dia dezenove de novembro de mil novecentos e 
oitenta e dois (19/11/1982), residente na Rua Caminho São Rafael, 41, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de JOSÉ ALMEIDA, falecido há 14 anos e de JOSEFA MARIA DE ALMEIDA, aposentada, com 80 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, 07 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: MARCELL SOARES RIBEIRO DE SOUZA e 
SHIRLEY DAS NEVES MEDEIROS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, segurança, RG n.º 49538273 - SSP/SP, CPF n.º 41219352845, com 25 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 159, fl s. nº 366, Termo 
nº 45744), nascido no dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa e três 
(19/07/1993), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 90, Vila Natal, Cubatão - SP, 
E-mail: marcellsoares@hotmail.com, fi lho de ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA NETO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em ITA-
BI - SE e de ROSALIA INÊS SOARES, de nacionalidade brasileira, copeira, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente administra� vo, RG n.º 37172220 - SSP/SP, CPF n.º 
41736589822, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 172, fl s. nº 103, Termo nº 50655), nascida no dia primeiro de julho de mil nove-
centos e noventa e cinco (01/07/1995), residente na Avenida das Américas, 230, 
apt.14, Jardim Casqueiro, Cubatão-SP, E-mail: shirley.medeiros@live.com, fi lha de 
ADEMAR FRANCISCO DE MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 57 
anos de idade, residente em Cubatão-SP e de JOANA BATISTA DAS NEVES, de nacio-
nalidade brasileira, cozinheira, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presen-
te para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 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: 
FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA e VANESSA DOS SANTOS VASCONCELOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, pedreiro, RG n.º 362554936 - SSP/SP, CPF n.º 26722809838, com 47 anos de idade, natural de ALDEIAS 
ALTAS - MA (Aldeias Altas-MA  Livro nº 06, fl s. nº 134, Termo nº 5153), nascido no dia três de maio de mil novecentos e 
setenta e dois (03/05/1972), residente na RUA Marcos Pereira da Silva, 18, Costa Muniz, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de MANOEL FURTUOSO DE LIMA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em 
Coroata - MA e de MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 72 anos de idade, 
residente em Coroata - MA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, RG n.º 411516978 
- SSP/SP, CPF n.º 32106012837, com 35 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - Ermelino Matarazzo  
Livro nº 59, fl s. nº 187, Termo nº 20420), nascida no dia oito de julho de mil novecentos e oitenta e três (08/07/1983), 
residente na RUA Marcos Pereira da Silva, 18, Costa Muniz, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de FRANCISCO OLIVEIRA 
DE VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, marceneiro, com 54 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de 
ROSELI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 09 anos. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de 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: JOELSON ALVES DE AQUINO e MARIUCHA EMILIANA LIMA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 106533186 - SSP/SP, CPF n.º 00243724802, com 62 anos de idade, natural de 
ALEGRE - ES, nascido no dia quatorze de março de mil novecentos e cinquenta e sete (14/03/1957), residente na Rua 
Vereador San� ago Garcia Diegues, 145, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de GERVAL VERISSIMO DE AQUINO, 
falecido há 18 anos e de ODETE ALVES DE AQUINO, falecida há 17 anosViúvo de Daise Augusta de Fa� ma Pedro Aqui-
no, conforme termo lavrado às fl s.04, do Livro C-66, sob nº 21371 aos 22/08/2018, em Cubatão-SP.. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de limpeza, RG n.º 344482595 - SSP/SP, CPF n.º 22240370823, 
com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta e 
um (22/09/1981), residente na Rua Comendador Germano Augusto Soares, 161, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de EMILIANO DE SOUZA, falecido há 18 anos e de MARIA MIRANDA LIMA SOUZA, falecida há 29 anos.Divorciada 
de Eliton Melone de Oliveira, conforme sentença datada de 23/01/2019, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara da 
Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1000117-27.2019.8.26.0157. 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, 10 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: JOSÉ INACIO LOPES DE CASTRO RUFO e ANGELINA GABRIELA ANUNCIADA DE SOUZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 454725723 - SSP/SP, CPF n.º 07800241688, com 27 
anos de idade, natural de PONTE NOVA - MG, nascido no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
dois (14/02/1992), residente na Rua Santo Antônio de Pádua, 43, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ RUFO 
SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, encarregado de construção civil, natural de PONTE NOVA - PONTE NOVA, 
residente em SANTOS - SP e de JANICE LOPES DE CASTRO RUFO, de nacionalidade brasileira, do lar, natural de PON-
TE NOVA - PONTE NOVA, residente em PONTE NOVA - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, do lar, RG n.º 462792729 - SSP/SP, CPF n.º 40356848809, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (São 
Vicente), nascida no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (26/08/1989), residente na Rua 
Vereador Lourival Moreira do Amaral, 2160, Parque São Vicente, SÃO VICENTE - SP, fi lha de GABRIEL ANUNCIADO 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, natural de SÃO VICENTE - SÃO VICENTE, residente em SANTOS 
- SP e de EULALIA CHAVES SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida. 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 junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALLAN 
MATIAS BARBOZA DE SOUZA e GEICEKELY 
TAVARES NASCIMENTO.  Sendo a preten-
dente, fi lha de DONIZETE TAVARES DO NAS-
CIMENTO e de JULIA DOS SANTOS TAVARES 
NASCIMENTO. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Ser-
ven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Esportes

O Campeonato da Paz 
de Futebol, organizado 
pela Ong Aselac, chega 
à reta � nal neste sábado 
(15), às 13h. Com 60 dias 
de jogos e 12 rodadas já 
disputadas, as próximas 
partidas irão decidir o 

Final do Campeonato da Paz

grande campeão, além do 
2º e 3º colocado.

Com patrocínio dire-
to do presidente da ong, 
João do Beco, o evento terá 
como abertura uma parti-
da dos times femininos e 
infantil. Além disso cada 

time receberá um troféu e 
medalhas de acordo com o 
resultado das partidas. O 
Campeonato da Paz acon-
tece próximo a Rua 25 de 
Dezembro, na Vila Espe-
rança, em um minicampo 
construído onde 17 casas 

foram destruídas durante 
um incêndio, em 2018.

Os participantes do jo-
gos são crianças de 07 à 15 
anos atendidas pela Ong 
Aselac, que realiza à 27 
anos trabalhos com espor-
tes em áreas carentes.

27 anos de trabalhos com esportes 
em áreas carentes.

Guarujá terá 
nova quadra 

de futebol society  
Os moradores dos 

bairros Jardim Umua-
rama e Perequê ganha-
ram um novo espaço 
esportivo nesta quinta 
(13). Trata-se da qua-
dra de futebol society 
Johnson Kendrick Fe-
liciano da Costa - K9, 
que � ca na Rua Tocan-
tins S/N°, nas proximi-
dades da Escola Muni-
cipal Benedita Blac.

Com uma área de 
15 por 30 metros, o 
local servirá para a re-
creação de todo o pú-
blico com o uso livre. 
A nomenclatura do 
local homenageia o ex-
-jogador Johnson Ken-
drick, mais conhecido 

pelo apelido “K9”, que foi 
assassinado em julho de 
2017 na Cidade.

A obra foi viabilizada 
por meio de uma parce-
ria da Prefeitura de Gua-
rujá com a Secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventu-
de do Estado de São Pau-
lo (SELJ), através do Pro-
jeto 100% Esporte Para 
Todos.  

Na ocasião, a Prefei-
tura investiu cerca de R$ 
40.000,00 para revitalizar 
o entorno do local e cons-
truir a base de concreto. 
Enquanto isso, a SELJ 
gastou o montante de R$ 
147.200,00 com a imple-
mentação de alambrado, 
grama sintética e trave.

Futebol Homenagem
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Aquele sucessinho mensal, que reúne os amigos em clima familiar e muito 
festeiro aconteceu no último domingo, 09.

Para ver todos os cliques da Feijuca dos Amigos, con� ra na página do  face-
book Espaço Acontece.

A próxima será dia 07 de julho e os convites já estão a venda. Mais informa-
ções no 97414-8664

A Feijuca dos 
Amigos agradece 
o apoio:

• Buff et M&M
• Ofi cina Nova 

Cubatão
• Felipão Santos 

Trio
• FBrado Impres-

são Digital
• DK Brink Fest

Feijuca dos Amigos
by Jaque Barbosa
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Como muitas meninas no mundo todo, � aiany Pon-
ciano sonhava desde os 5 anos em ser modelo, mas a dife-
rença é que ela não desistiu do sonho. Aos 13 anos ingres-
sou em uma agência de modelos da região e hoje, com 15 
anos, começa a acumular premiações.

Em novembro de 2018, � aiany foi eleita ‘A cara do 
Brasil’ no 4º Encontro Afro, realizado no Parque Anili-
nas, em Cubatão, que reuniu centenas de pessoas de toda 
Baixada. Pouco mais de seis meses depois, a menina foi 
escolhida Miss Beleza Negra de Santos 2019, sendo a ven-
cedora mais jovem da categoria de acordo com os organi-
zadores. Além dos prêmios, � aiany será a próxima capa 
da Revista Real Face, ligada a concursos de beleza, moda, 
saúde e fotogra� a.

Para se preparar, � aiany recebe ajuda do salão Ondu-
ladas e Cacheadas de Leonisia Ponciano, maquiagem de 
Camila Ribeiro e do Ateliê da estilista Mirella Guglielmi. 
No entanto, o sonho é grande e � aiany ainda precisa de 
muita ajuda para modelar internacionalmente.

E enquanto ela não chega lá, a menina segue traba-
lhando duro pela carreira de modelo e se esforçando na 
escola Ume Padre Manoel da Nobrega, onde cursa o 8º 
ano, à tarde.

Beleza negra
encanta Região

Para ajudar Thaiany, por meio
de patrocínio, entre em 
contato no (13) 98883-8205

Thaiany em entrevista no Acontece, com 
a jornalista Jaque Barbosa

A guarujaense 
Tayná Vitória Gal-

vani representou 
a Pérola do Atlân-

tico, esbanjando 
sorriso e elegância 
e faturou o prêmio 
de Miss Simpatia, 
no Concurso Miss 

Beleza Negra de 
Santos 2019.


