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Estrela de Natal
Milhares de pessoas 

interagiram conosco na 
promoção Estrela de Na-
tal, que escolheu a capa 
desta edição especial do 
Jornal Acontece. Inde-
pendente do credo reli-
gioso este envolvimento 
reforça a certeza de que 
Deus existe e se faz pre-

PONTE DOS BARREIROS

sente em cada rostinho lin-
do destas crianças que nos 
presentearam neste � m de 
ano. Tal como as estrelas 
que guiaram os reis magos, 
que esses rostinhos nos re-
velem a nossa criança in-
terior e que, juntos com o 
Menino Jesus, façamos das 
nossas vidas um lar onde 

os sentimentos mais no-
bres possam renascer. Fica 
a lição: de fato a maior ri-
queza deste mundo está 
no sorriso e na simplici-
dade. Que aprendamos 
com estas crianças a lição 
da esperança e do amor. É 
preciso acreditar e, juntos 
construirmos o futuro que 

queremos, para nós, para os 
que nos foram con� ados e para 
o nosso próximo. 

Nossos agradecimentos a to-
dos os participantes e a pequena 
Lívia (capa), foto mais curtida 
da promoção. Que no novo ano 
nos tornemos pessoas melhores, 
ancorados nos exemplos de cada 
uma destas estrelas de natal.

Governo do Estado e da Cida-
de de São Vicente terão 60 dias 
para contratar a empresa que 
fará a reforma da Ponte dos Bar-

Estado e Município tem 60 dias para 
contratar empresa para reforma

Determinação foi feita pelo juiz Fábio Francisco Taborda após relatório fi nal do IPT sobre o estado da ponte

reiros, que está interditada desde 
o último dia 30 de novembro.

A determinação partiu do 
juiz Fábio Francisco Taborda, 

expedida após análise do rela-
tório � nal do Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT). A 
interdição da ponte foi deter-

minada pela Justiça após o IPT 
fazer uma vistoria e especialistas 
apontarem risco de um colapso 
estrutural. 

Desde a interdição, Muni-
cípio e Estado pediram que a 
interdição fosse reconsiderada, 
mas nenhuma das partes apre-
sentou laudos que garantissem a 
segurança do equipamento para 
liberação.

O juiz relata na determina-
ção que a interdição da Ponte 
gera prejuízos aos moradores 
da Área Continental, ‘chegando 
a comprometer a dignidade da 
pessoa humana’, uma vez que o 
equipamento é trajeto diário de 
deslocamento das pessoas. Ta-
borda relata também que con-
vênio � rmado entre os governos 
estadual e municipal, que visa a 
execução de obras emergenciais, 
servirá apenas para minimizar 
o problema, sem resolve-lo de 
forma de� nitiva. No despacho, 
o juiz também coloca Município 
e Estado como responsáveis pela 
ponte.

Verbas
Durante votação da Lei Or-

çamentária Anual, na Assem-
bleia Legislativa do Estado de 

Responsável pela distribuição e parceiro do 
Acontece, o nosso querido Jacaré/ Jacaré 
Distribuições comemora mais um ano de 
vida.  Neste ano ele e a família receberam a 
diretoria do Jornal, em sua casa, para juntos 
soprarmos as velinhas. 
Parabéns Jacaré! Que este projeto e nossa 
parceria dure por muitas  décadas.

A Prefeitura de Gua-
rujá, vai realizar proces-
so seletivo para a con-
tratação temporária de 
professores de Educação 
Básica III (PEB III) e de 
Educação Pro� ssional. 
No total serão disponibi-
lizadas 24 vagas e outras 
2.276 por meio de cadas-
tro reserva. Interessados 
devem se inscrever por 
meio do site da Prefeitu-
ra: www.guaruja.sp.gov.
br, no edital 001/2019 – 
Sedel ou ainda da Caipi-

São Paulo, realizada nesta quar-
ta (18), os deputados estaduais 
aprovaram a liberação de R$ 15 
milhões para a reforma da Pon-
te dos Barreiros. Esse valor será 
somado aos R$ 4 milhões das 
emendas parlamentares dos de-
putados Kenny Mendes (PP), 
Tenente Coimbra (PSL), Paulo 
Corrêa Jr. (DEM) e Wellington 
Moura (PRB), além dos R$ 2,5 
milhões destinados pelo deputa-
do Caio França (PSB).

O deputado estadual Tenente 
Coimbra (PSL) também articula, 
junto ao presidente Jair Bolsona-
ro (PSL), uma ajuda emergencial 
para resolver o problema da Pon-
te dos Barreiros. Por intermédio 
de Renato Bolsonaro, irmão do 
presidente, o parlamentar sensi-
bilizou o Governo Federal sobre 
os inúmeros transtornos viven-
ciados pela população vicentina 
desde a interdição da ponte.

Desta forma, Coimbra a� rma 
que o presidente determinou que 
o Ministro do Desenvolvimento 
Regional, Gustavo Canuto, en-
tre em contato com o prefeito 
de São Vicente Pedro Gouvêa 
(MDB) para discutir a liberação 
de recursos federais para a recu-
peração do equipamento.

Mais um ano do Jacaré

Guarujá abre contratação 
de professor temporário
Inscrições de 5 a 20 de janeiro. Serão 24 vagas e 
outras 2.276 por meio de cadastro reserva

mes, no www.caipimes.
com.br. No ato é neces-
sário preencher a � cha de 
inscrição e emitir boleto 
bancário para pagamento 
até 21 de janeiro de 2020. 
A taxa de inscrição é de 
R$ 65,00.

Objetivo é contratar 
pro� ssionais com idade 
mínima de 18 anos, nas 
disciplinas de Ciências, 
Educação Artística, Edu-
cação Física, Geogra� a, 
Histórica, Língua Inglesa, 
Língua Portuguesa, Ma-

temática, Mecânica, Con-
tabilidade e Química.

Com validade de um 
ano, o processo seleti-
vo será conduzido pela 
Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul 
(USCS). As provas acon-
tecem em 2 de fevereiro 
de 2020. Mais informa-
ções no site da Prefeitura 
e também  pelos telefones 
da Caipimes (11) 4224 
4834 ou 4221 4552, de se-
gunda a sexta-feira, das 9 
às 17 horas.

Jaque Barbosa,
Jornalista

Aqui não!
Não foram só os ma-

nifestantes contrários ao 
governador Doria que se 
destacaram junto ao pú-
blico durante a entrega 
do Bom Prato, em Cuba-
tão. O ex-vereador Siné-
zio Delgado, partiu para 
cima dos manifestantes, 
alegando que eles estavam 
atrapalhando o evento e 
desrespeitando o público 
presente. A manifestação 
era contra a reforma da 
previdência do Estado. Por 
alguns momentos o bravo 
senhor conseguiu segu-
rar os manifestantes da 
Apeoesp, que estavam dis-
postos a abafar o evento.



0320 de dezembro de 2019acontecedigital.com.br

Doria anuncia R$ 34 
milhões para a Baixada
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Em visita a Baixada Santista 
na última quarta (18), o Governador 

João Doria anunciou a liberação de 
R$ 34,2 milhões para as nove cidades 

da Região. As verbas serão destinadas a 
obras de infraestrutura, investimentos 
na área turística e no desenvolvimento 

regional (veja os valores e o que será feito 
em cada cidade no quadro abaixo).

A passagem do Governador pela 
região também teve a inauguração de três 

equipamentos importantes, sendo 
um deles na Praia Grande e 

outros dois em Cubatão.

convênios

Verbas serão usadas em diversas áreas como infræ strutura e turismo

Na primeira parada, Dória en-
tregou a nova sede do 45° Bata-
lhão e Polícia Militar do Interior, 
situado ao lado do Litoral Plaza 
Shopping, ponto considerado es-
tratégico pela PM. Foram investi-
dos R$ 5 milhões a partir de uma 
parceria com o shopping Litoral 
Plaza – que cedeu o imóvel – e a 
Prefeitura de Praia Grande, que 
realizou acabamento e ambienta-
ção. “Estas são instalações de pri-

Encerrando a agenda 
na Região, o governador, 
representado pelo Secre-
tário-Executivo de Saú-
de, Alberto Kanamura, ao 
lado do prefeito Ademário 
Oliveira realizou a inau-
guração do Centro de Alta 
Complexidade em Saúde 
que possibilitará a realiza-
ção de 700 sessões de qui-
mioterapia e de 1.800 de 
hemodiálise mensalmente, 
além de tratamento em câ-
mera hiperbárica. 

A conquista, resulta-
do de um investimento de 
mais de R$ 9 milhões, be-
ne� ciará não só moradores 
do município, mas também 

Centro de Oncologia e Hemodiálise

de outras cidades da Região 
Metropolitana da Baixada 
Santista, conforme destacou 
o prefeito na solenidade de 
inauguração. 

“Atenderemos os pacien-
tes que necessitam de trata-
mento oncológico de cabeça 
e pescoço e urológico”, des-
tacou o prefeito, acrescen-
tando que os munícipes não 
mais necessitarão se desco-
lar para cidades vizinhas. 
“Este é o resultado de um 
trabalho sério e de respon-
sabilidade, que somente foi 
possível com o apoio dos 
vereadores”.

O centro ocupa o prédio 
projetado há décadas para 

se tornar um teatro, na es-
quina das avenidas Henry 
Borden e Nove de Abril, na 
Vila Santa Rosa. Reformado 
e adaptado, agora faz parte 
do complexo de saúde que 
engloba o Hospital Munici-
pal de Cubatão, administra-

do pela Fundação São Fran-
cisco Xavier (FSFX), braço 
social da Usiminas.

O contrato da Prefeitura 
com a fundação, por meio 
da Secretaria de Saúde, pre-
vê o atendimento ambulato-
rial e cirúrgico a pacientes 

Divulgação/PMG

BERTIOGA
Revitalização dos quiosques da orla da Praia da Enseada   R$ 988.698,95
Requalifi cação urbana da Rua João Ramalho    R$ 817.580,76
CUBATÃO
Ciclovia acesso da Vila Natal ao Parque Ecológico Coti a-Pará   R$ 187.924,13
Revitalização da fachada e da entrada do Parque Perequê   R$ 201.975,25
GUARUJÁ
Acesso e sinalização do Mirante de Campina (foto)    R$ 1.663.938,76
Revitalização da Avenida Vereador Lydio Marti ns Corrêa   R$ 1.955.004,38
ITANHAÉM
Construção do Parque Turísti co e Multi uso no Guaraú   R$ 1.675.907,07
Infraestrutura urbana       R$ 3.000.000,00
Construção de ponte urbana      R$ 800.000,00
Construção e revitalização de praças     R$ 500.000,00
MONGAGUÁ 
Valorização turísti ca da orla da praia - trecho Pça Dudu Samba - Etapa 1  R$ 1.317.617,42

PERUÍBE
Urbanização da orla da Praia entre R. Fausti no Silva e Costa- Fase 2 R$ 388.530,46
Recuperação, estabilização de encosta, recomposição de pavimento
da Estrada Engenheiro Paulo E. Broio     R$ 3.000.000,00
PRAIA GRANDE 
Recapeamento de vias no município para acesso aos pontos turísti cos   R$ 5.418.267,03
SANTOS
Restauro do Centro de Cultura Patrícia Galvão - 1ª etapa    R$ 1.530.425,68
Restauro da Casa do Trem Bélico       R$ 753.354,42
Requalifi cação urbana da Avenida Washington Luís R$    R$ 3.322.054,97
Execução de obras de contenção, drenagem e melhorias urbanas na 
escadaria do Monte Serrat       R$ 3.635.610,32
SÃO VICENTE
Urbanização do Itararé - Fase II       R$ 1.000.000,00
Reurbanização da Linha Vermelha       R$ 2.071.606,13

TOTAL 34.228.495,73

Mirante de Campina: destinação de verba para acesso e sinalização

Na sequência da visita, o che-
fe do Executivo estadual esteve 
em Cubatão para a inauguração 
da unidade do Restaurante Bom 
Prato. Sob olhar atento da popu-
lação, Doria discursou falando da 
importância do programa, que 
leva refeições de qualidade por 
um preço simbólico de R$ 1,00 à 
população de baixa renda.

O Bom Prato de Cubatão, si-
tuado na Rua Cidade de Pinhal, 
no Centro, está instalado em 
uma área de mais de 500 metros 
quadrados e dispõe de instala-
ções modernas e acessíveis, co-
zinha industrial e ambiente cli-
matizado. Foram investidos R$ 
1,7 milhões, sendo R$ 637 mil 
do Governo do Estado e R$ 1,1 
milhão da Prefeitura. O Estado é 
responsável pelo custeio das re-
feições, com valor estimado de 
R$ 1.194.522,00 por ano. 

O Bom Prato de Cubatão será 

Cubatão inaugura Bom Prato

Marcus Cabaleiro/PMC

nas especialidades de cirur-
gia em cabeça e pescoço, 
nefrologia e urologia, bem 
como contratação de equipe 
médica. 

O equipamento também 
tem aporte de recursos do 
Governo do Estado. Pela 

manhã, ao discursar na so-
lenidade de inauguração 
do Restaurante Bom Prato 
Cubatão, o governador João 
Doria anunciou a libera-
ção de R$ 2,5 milhões para 
custeio do Centro de Alta 
Complexidade.

gerenciado pela Organização da 
Sociedade Civil Vidas Recicladas 
e servirá diariamente 1,5 mil re-
feições, sendo 1,2 mil almoços e 
300 cafés da manhã. Ao lado do 

restaurante foi construída uma 
praça de convivência com área 
coberta que servirá como espaço 
de lazer e atividades culturais na 
cidade.

Marcus Cabaleiro/PMC

meiro mundo. Um belo exemplo 
de parceria para ser seguido por 
outras empresas”, a� rmou Doria.

A nova sede tem 1200 metros 
quadrados de área construída, 
com recepção, auditório, sala de 
educação física, 21 salas diversas, 
11 banheiros, cinco alojamentos, 
cozinha, refeitório e reserva de 
armas. Também abrigará um bata-
lhão com cerca de 350 policiais e 
mais de 100 viaturas.

Batalhão da PM
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

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

ALUGA

• Imóvel comercial na Av. 
Nove de Abril,Centro, 1° 
andar. 130,50 m2

• Salão comercial no centro

• Salão comercial na AV. Na-
ções Unidas

• Apartamento no Casqueiro

• Sobrepostas no Vale Verde

• Galpão no Centro

VENDE

• Lindo sala living na 
Ilha Porchat

• Sobrepostas 2 quar-
tos, na Nila Nova 
R$180.000,00

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - piscina 
- garagem p/ três 
veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 - Centro - Cubatão
13 336-4894 | 3372-7409

Imóveis

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: AMADEU DE OLIVEIRA FONSECA JUNIOR e ELI-
ZABETE MEIRE DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
policial militar, RG n.º 23036161 - SSP/SP, CPF n.º 78090547672, com 52 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos 
e sessenta e sete (26/09/1967), residente na Rua 7 de Setembro, 674, apto.24, Vila 
Nova, Cubatão - SP, E-mail: amadeu238@gmail.com, fi lho de AMADEU DE OLIVEIRA 
FONSECA, de nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos e de CENIRA DUARTE FON-
SECA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 85 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aposentada, 
RG n.º 109584922 - SSP/SP, CPF n.º 01799483851, com 63 anos de idade, natural de 
DIVINO - MG (Divino-MG  Livro nº 36, fl s. nº 556, Termo nº 149), nascida no dia vinte 
de março de mil novecentos e cinquenta e seis (20/03/1956), residente na Rua 7 de 
Setembro, 674, apto.24, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: betemeire20@gmail.com, fi -
lha de DIVINO FIGUEIREDO DE SOUZA, falecido há 12 anos e de ERILDA MONTEIRO DE 
SOUZA, FALECIDA HÁ 24 ANOS. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.
   

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JACKSON TOMALACK e STE-
PHANIE DE CARVALHO PENTEADO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico em informati ca, RG n.º 88798244 - SSP/SP, CPF n.º 
05473894933, com 35 anos de idade, natural de CORONEL VIVIDA - PR (Coronel 
Vivida-PR  Livro nº 25, fl s. nº 66, Termo nº 10626), nascido no dia vinte e nove 
de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (29/09/1984), residente na 
RUA Jornalista Donato Ribeiro, 87, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, E-mail: ja-
cksontomalack@gmail.com, fi lho de JURANDIR TOMALACK, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 03 anos e de LURDES ZAMBONI TOMALACK, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em CORONEL VI-
VIDA - PR . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, Auxiliar 
de arquitetura, RG n.º 357335284 - SSP/SP, CPF n.º 38685240883, com 27 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 151, fl s. nº 43, Termo nº 
42237), nascida no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e 
dois (25/01/1992), residente na RUA Jornalista Donato Ribeiro, 87, Vila Ponte 
Nova, Cubatão - SP, E-mail: stephanie_penteado@hotmail.com, fi lha de WIL-
SON DE OLIVEIRA PENTEADO, de nacionalidade brasileira, falecido há 13 anos 
e de ROSANGELA DE CARVALHO PENTEADO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: EVERTON DIAS DE SOUZA e MANOELA DOS 
SANTOS DAS DORES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
pedreiro, RG n.º 637472834 - SSP/SP, CPF n.º 09023841638, com 32 anos de idade, 
natural de TRÊS MARIAS - MG (Três Marias-MG  Livro nº 12, fl s. nº 201, Termo nº 
14003), nascido no dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta e sete 
(26/03/1987), residente na Rua Maria das Dores Santana, 89, Vale Verde, Cuba-
tão - SP, E-mail: n/c, fi lho de WELLINGTON DIAS DE SOUZA, falecido há 16 anos e 
de ELZA PEREIRA DA SILVA E SOUZA, de nacionalidade brasileira, professora, com 
56 anos de idade, residente em TRÊS MARIAS - MG . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 428355857 - SSP/SP, CPF n.º 
44289393888, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 163, fl s. nº 109, Termo nº 47079), nascida no dia vinte e quatro de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e quatro (24/02/1994), residente na Rua Waldemar do 
Nascimento, 181, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO XAVIER 
DAS DORES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ELIANA CRISTINA DOS SANTOS DAS DORES, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar administrati vo, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 
  

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: BRUNO DOS SANTOS LEONEL e THUANE EMANUE-
LA LINS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, 
RG n.º 428161212 - SSP/SP, CPF n.º 42919637851, com 25 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 165, fl s. nº 309, Termo nº 48075), nascido no dia 
vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e quatro (22/06/1994), residente 
na Rua Santa Terezinha, 22, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: brunov.soco@gmail.
com, fi lho de RONALDO NEVES LEONEL, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSINEIDE DOS SANTOS PEDRO, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
388693484 - SSP/SP, CPF n.º 48460904857, com 22 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão-SP  Livro nº 183, fl s. nº 51, Termo nº 54981), nascida no dia sete de julho 
de mil novecentos e noventa e sete (07/07/1997), residente na Rua Vicente Latrova, 
120, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: thuane.lins@outlook.com, fi lha de EDMILSON 
TRAJANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARLUCE LIMA LINS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP.  Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: RANIELI PEREIRA DA SILVA SANTOS 
e MARCYELLE SILVEIRA FAUSTINO. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, ajudante, RG n.º 418782581 - SSP/SP, CPF n.º 43311696859, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 173, fl s. nº 336, Termo nº 51286), 
nascido no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(29/04/1995), residente na RUA Santa Terezinha, 54, Vila São José, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de RILDO VITORINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE 
FATIMA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 48 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 593432587 - SSP/SP, CPF n.º 53230237838, 
com 17 anos de idade, natural de PROPRIÁ - SE (Propriá-SE  Livro nº 38, fl s. nº 
137, Termo nº 30197), nascida no dia vinte e um de novembro de dois mil e dois 
(21/11/2002), residente na RUA Santa Terezinha, 54, Vila São José, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de MARCIO FAUSTINO DOS SANTOS, ajudante, com 40 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ROSIMEIRE SILVEIRA SANTOS, manicure, 
com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 13 de dezembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUCAS ALVES GONÇALVES DOS SANTOS e RA-
QUEL SILVA DE OLIVEIRA BARBOSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 37303734 - SSP/SP, CPF n.º 46302197813, com 22 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 185, fl s. nº 26, Termo nº 55752), 
nascido no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e sete (31/08/1997), 
residente na Rua das Violetas, 156, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ED-
VALDO GONÇALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 52 anos 
de idade, residente em BUERAREMA - BA e de MAGNA ALVES DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 605173953 - SSP/
SP, CPF n.º 48116187856, com 18 anos de idade, natural de SANTOS - SP (São Vicen-
te-SP  Livro nº 266, fl s. nº 210, Termo nº 184436), nascida no dia vinte e um de junho 
de dois mil e um (21/06/2001), residente na Rua das Violetas, 156, Vila Natal, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lha de SERGIO DE OLIVEIRA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, 
porteiro, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA GORETE DA 
SILVA DE OLIVEIRA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, atendente, com 46 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP.  Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.
   

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: LEANDRO DUARTE ROSETE e SANDRA MARIA SILVA 
CERQUEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG 
n.º 30007449 - SSP/SP, CPF n.º 37664666821, com 31 anos de idade, natural de SAN-
TOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 243, fl s. nº 181, Termo nº 79507), nascido 
no dia doze de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (12/01/1988), residente na 
RUA Praça Independência, 74, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS MANUEL 
DA CRUZ ROSETE, de nacionalidade portuguesa, aposentado, com 70 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de IZABEL CRISTINA DUARTE ROSETE, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 46015519 - 
SSP/SP, CPF n.º 23174205875, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta e nove (21/06/1989), residen-
te na RUA Praça Independência, 74, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de DANIEL GI-
LENO DE CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, segurança, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANA CRISTINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
domésti ca, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
   

      Cubatão, 16 de dezembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: CLAUDIO FELIX DOS SANTOS e SELMA RO-
DRIGUES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, pedreiro, RG n.º 13584916 - SSP/SP, CPF n.º 01727638867, com 60 anos de 
idade, natural de Palmerina - PE, nascido no dia quinze de dezembro de mil no-
vecentos e cinquenta e nove (15/12/1959), residente na RUA Arthur Bernardes, 
542, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de OTACILIO FELIX 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 10 anos e de TERTULINA 
JOANA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 06 anosDivorciado 
de Maria Aparecida da Silva, conforme sentença datada de 05/03/2014, proferida 
pelo Juízo de Direito Coordenador do Cejusc da Comarca de Campinas-SP, nos au-
tos de nº0196/2014. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 186495638 - SSP/SP, CPF n.º 07721118808, com 54 anos de idade, 
natural de VOLTA REDONDA - RJ, nascida no dia dez de setembro de mil novecen-
tos e sessenta e cinco (10/09/1965), residente na RUA Arthur Bernardes, 542, 
Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos e de JOANA RODRIGUES DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 03 anos. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

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

Desejamos a todos os clientes um 2020 de muita luz e alegria

Que seja um ano de muitas 
conquistas e gratidão
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virada

A chegada do Ano 
Novo será comemorada 
na Cidade com um espe-
táculo de cores e luzes à 
beira-mar. No Réveillon, 
munícipes e turistas po-
derão assistir à tradicio-
nal queima de fogos, que 
acontecerá na Praia de 
Pitangueiras e vai contar 
com seis balsas, marcada 
por um show pirotécni-
co, que terá duração de 13 
minutos, proporcionada 
por cerca de 50 toneladas 
de explosivos. Mais de 2 
milhões de pessoas devem 
curtir o espetáculo.

O secretário interino 
de Turismo de Guarujá, 
Marcelo Nicolau, garante 
que a festa será maior do 
que a do ano passado. “No 
Réveillon do ano passado, 
estimamos que dois mi-
lhões de pessoas assisti-
ram ao show pirotécnico 
da virada. A expectati-
va é de um evento ainda 
maior, visto que espera-
mos receber mais turistas 
nesta temporada, e as pes-
soas poderão desfrutar de 
um belíssimo espetáculo”, 
destaca.

Expectativa 
de ocupação

+ DE 2 MILHÕES DE PESSOAS

Réveillon terá 13 minutos de
queima de fogos em Guarujá

Santos terá virada multicolorida

De fato, a Pérola do 
Atlântico está em alta e a 
temporada 2019/2020 é 
só otimismo para o trade 
turístico da cidade. A ex-
pectativa da ocupação dos 
hotéis para as festas de � m 
de ano é de 97% e de 80% 
para todo o mês de janei-
ro, segundo o Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes, Ba-
res e Similares da Baixada. 

Fluxo de turistas
De acordo com a Eco-

vias, de 765 mil a 1 mi-
lhão e 240 mil veículos 
são esperados rumo ao li-
toral, entre os dias 20 des-
te mês e 2 de janeiro. Só 
para o Natal, a Rodoviá-
ria de Guarujá receberá, 
aproximadamente, 16 mil 
passageiros.

A sócia-administrativa 
do Grand Hotel Guarujá, 
Nalva Lima, conta que já 
tem 90% de suas ocupa-
ções reservadas para o 
Ano Novo. “Houve me-
lhoria da estrutura física 
para receber os turistas, 
bem como diversas ações 
para a consolidação do 
nosso destino”, a� rma.

Iluminação e 
infraestrutura

Entre essas ações está 
a iluminação da orla das 
praias, como destacou 
Alex Avelino Najas, só-
cio do Restaurante Ave-
lino’s. Na opinião de José 
de Ávila, presidente da 
Associação Pró Hotela-
ria e Turismo de Guarujá 
(APROHOT), a ilumi-
nação aumenta a sensa-
ção de segurança e torna 
a praia mais convidativa 
para turistas e moradores.

Ávila conta que, des-
de a iluminação, passou 
a ver pessoas caminhan-
do pela Praia da Enseada 
em horários em que isso 
não costumava acontecer, 
muitas vezes depois das 
23 horas. 

Nos quiosques das 
praias o clima também é 
de otimismo. Segundo a 
vice-presidente da Asso-
ciação dos Quiosques da 
Orla, Renata Venticique, 
os estabelecimentos espe-
ram de 20% a 30% de au-
mento de consumidores 
em relação ao último ano. 
“Houve um empenho da 
Prefeitura em melhorar as 
condições para atender os 
turistas, tanto na questão 
da estrutura quanto na da 
iluminação”, conta.

Imagem 
internacional 
E as ações para o for-

talecimento do turismo 
estão projetando ainda 
mais a cidade no cenário 
internacional. 

De 15 a 17 deste mês, 
Guarujá recebeu repre-
sentantes de cinco agên-
cias de turismo peruanas 
e da Companhia Aérea 
Gol Peru, para conhecer e 
divulgar a Cidade.

A famtur foi organi-
zada em razão da inau-
guração de uma linha 
direta entre São Paulo e 
Lima, pela companhia 
aérea. O primeiro vôo - 
o da comitiva do Peru, 
ocorreu no dia 12 deste 
mês, e a linha está aber-
ta desde o dia 14. Eles 
participaram de visitas 
guiadas pelos pontos tu-
rísticos da Cidade e de 
uma reunião, que con-

tou com representantes 
do Estado e de cinco ci-
dades da Região.

O grupo chegou ao 
Município a tempo de 
contemplar a Carreata 
Natal Iluminado, no úl-
timo domingo (15), e no 
dia seguinte conheceu o 
Forte dos Andradas e as 
praias. Para Tatiana Orbe, 
da agência Continental 
Travel, conhecer o Forte 
foi uma experiência nova.  

Um show pirotéc-
nico multicolorido vai 
saudar a chegada de 
2020 em Santos, em 
reverência aos mais de 
150 países que o Muni-
cípio receberá no próxi-
mo ano, quando sediará 
o Encontro das Cidades 
Criativas da Unesco, 
em julho. Assim será a 
queima de fogos santis-

ta, que terá duração de 
16 minutos, antecedida 
por show da Orques-
tra Sinfônica Munici-
pal de Santos (OSMS) 
com a banda Beatles 
Abbey Road, a partir 
das 21h30 do dia 31, em 
palco montado na praia 
do Gonzaga (próxi-
mo ao canal 2). Após a 
queima de fogos, o pú-

blico prestigiará a Ban-
da Blitz, com Evandro 
Mesquita.

Serão 15 toneladas 
de fogos de artifício, 
distribuídos em nove 
embarcações na orla, 
ancoradas a 450 metros 
da areia. O céu será to-
mado de formas geomé-
tricas e � guras em 3D.

A queima será com 

fogos de baixo estam-
pido (ruído reduzido) e 
também será realizada 
em Caruara, Ilha Diana, 
Monte Cabrão e morros 
Vila Progresso e Ilhéu 
Alto. A festa tem apoio 
da Ecovias e do Santos 
Convention & Visitors 
Bureau ((ambos atende-
ram chamamento públi-
co para o evento).

Verão Show começa dia 27

A partir do dia 27, no 
Kartódromo Municipal da Praia Grande, se 
apresentam grandes nomes da música nacio-
nal e internacional. Con� ra a programação 

do Estação Verão Show:

27/12 - Matheus & Kauan e Kevinho.

28/12 - Naiara Azevedo e Fernando & Sorocaba.

29/12 - Juliano Son (Gospel)

03/01 - Henrique & Juliano e Chemical Surf.

04/01 - Paralamas do Sucesso e Roupa Nova.

10/01 - Bell Marques e Thiaguinho

11/01 - Alexandre Pires e Cat Dealers

12/01 - Sunset com Vintage Culture, DUBDo-

Gz, RDT, Meca e SALLA

18/01 - Gustavo Mioto e Bruno & Marrone.

19/01 (aniversário da Cidade) - Wesley Safa-

dão e Dj KVSH.

24/01 - Ati tude 67 e Luan Santana

25/01 – Roberto Carlos

31/01 - Zé Neto & Cristi ano e Bruno Be

01/02 - Nando Reis e Seu Jorge
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fi m de ano

Assim como a empre-
sa faz em todas as suas 
operações, os usuários do 
transporte público, em 
Cubatão, também podem 
viajar num ônibus deco-
rado com iluminação na-
talina. É a magia do Natal.

E com a proximidade 
das festas de � m de ano, 
o bom velhinho também 
estará à bordo do ônibus 
de Natal da Fênix. 

O Papai Noel vai ale-
grar a viagem das crian-
ças com muitas balas.

Conquista do ano
Considerado um dos 

principais avanços da ci-
dade neste ano, desde o 
dia 2 de novembro a Fê-
nix assumiu  a respon-
sabilidade do transporte 

Fênix decora ônibus e entra 
no clima em Cubatão

coletivo, em Cubatão, 
pelos próximos 15 anos, 
operando inicialmente 
15 linhas que atendem os 
bairros. 

A nova frota de ônibus 
é equipada com ar condi-
cionado, internet (Wi-� ), 
modernos equipamentos 
de acessibilidade para 
de� cientes físicos e pes-
soas com mobilidade re-
duzida. Todos os ônibus 
possuem aplicativos para 
o usuário acompanhar 
trajeto e horário através 
do smartphone. Apesar 
dos veículos novos, com 
equipamentos modernos 
para garantir a segurança 
e o conforto dos usuários, 
a tarifa permaneceu nos 
mesmos R$ 3,40  da em-
presa anterior.



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

MATRÍCULAS

PARA 2020
ABERTAS

Pingo de Gente

Desejamos a todos os clientes    

Aconteceu no último 
domingo, a confrater-
nização do Studio Ana 
Conceição com o tema 

Neon na Fitness e Fash-
ion, uma festa somente 
de alunas com direito a 
fotógrafa e churrasque-
ira mulheres. Esta festa 

mostra o empodera-
mento e a beleza da 
mulher. O evento foi 

regado a música, dança, 
diversão e muita cor

O tradicional espaço Fantasticos Cabeleireiros é só animação. Além 
do tratamento vip aos clientes, os irmãos Welington, Dinho e Eri 
aproveitam os minutos de descanso para confraternizar. Quem pas-
sa no salão sempre tem a disposição café, música e sorriso

O último final de semana foi de festa no Espaço Acontece. O Espaço 
Kids é uma super opção para os pais curtirem a festa sem preocu-
pação. As crianças fazem a festa no andar de cima
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Marcos Santana

Newton Ferreira

Valéria Guimarães, 

jornalistaPaty Baamonde

Vinicius Alves, 

técnico de segurança

Margareth Monteiro

Nadir Alvarenga

Emerson Araújo, Oficina Nova Cubatão

Parabéns

Todo ano, a Gampec realiza uma festa linda de final de ano para celebrar os avanços e 
conquistas das suas crianças. A confraternização de 2019 foi no Lions, com a ajuda de 
amigos voluntários que abraçam a causa: foi lindo de se ver!

O gerente do Ciesp, Valmir Ruiz e 
o diretor do Hospital de Cubatão 
Gustavo Pontes, durante a inaugu-
ração do Centro de Alta Complexi-
dade, da FSFX

Esbanjando 
elegância nos 
looks e ótimo 
atendimento, 
a loja Divino 
Armário (Rua 
Estados Unidos, 
235 - Casqueiro) 
está conquistan-
do o coração da 
mulherada. 
Na foto, as Fal-
cão: Giovanna, 
Idelene e Mirelle 

  Um 2020 de muita luz e alegria
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JUDÔ

Associação Cubatense de Lutas 
celebra com pais e alunos

Nesta semana um belo 
evento no CE Armando 
Cunha reuniu alunos de judô, 
sob a coordenação do profes-
sor Alex Guedes. A cerimô-
nia de exame de graduação 
e troca de faixas, reuniu 105 
atletas e celebrou também os 
bons resultados conquistados 
no ano. Na oportunidade to-
dos os alunos receberam uma 
medalha e seis atletas  que se 
destacaram em competições 
foram homenageados. Como 

é Natal, até o Papai Noel apa-
receu.

Também foi um momen-
to de confraternização da As-
sociação Cubatense de Lutas 
que trabalha com alunos de 
judô da cidade, alunos e pais 
comemorando o sucesso do 
projeto, no ano.

Compuseram a mesa de 
autoridades o diretor de Es-
portes Carioca e os vereado-
res Anderson De Lana, Ro-
drigo Alemão e Rafael Tucla. 

DESTAQUES NOS CAMPEONATOS ESTADUAIS/2019
Samuel - Érica -  Pedro Mota -  Luiz Felipe -  Marcus Vinícius - Rafael

HOMENAGEADOS
Jaque Barbosa, do Jornal Acontece - Mário Torres e 
Roberta, da KNN Idiomas - Mineirinho, do Romerão - 
Maguila, do Armando Cunha


