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NA SAÚDE

Moradores do Jardim Nova República são 
convocados pela Secretaria Municipal de 

Habitação para última etapa do mutirão de 
regularização fundiária. 02

O prefeito Valter 
Suman entrega neste 
sábado, às 10 horas, 
a quinta Usafa to-
talmente reforma-
da, em Guarujá: a 
unidade Vila Rã. A 
cerimônia reunirá 
serviços de saúde e 
cidadania. 
Já na Educação, o 
governo Suman 
comemora a amplia-
ção de 1500 novas 
vagas de creche. 03

PM e 
Prefeitura 
definem novo 
esquema do 
Carnabanda

Mudança aconte-
ce após arrastão 
durante o desfile. 
Sete foram presos 
e desfiles estão 
suspensos até di-
vulgação do novo 
esquema. 07

Instalação dos equipamentos para servi-
ço de monitoramento deve começar nesta 

segunda, para conclusão em abril deste ano.  
Objetivo é coibir roubos, furtos e vandalis-

mo, que se tornaram recorrentes em 2019, 
nas unidades de ensino. 02

Elder Lima/PMG
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Cubatão terá escolas 
monitoradas 24h

Moradores do 
Nova República 
são convocados

220 milhões para saúde e  assistência na Baixada

A Prefeitura de 
Cubatão fi rmou con-
trato para a instalação 
de equipamentos e 
serviço de monitora-
mento 24h das unida-
des municipais de en-
sino do município. A 
previsão é que a ins-
talação se inicie nesta 
segunda-feira (3 de 
fevereiro) e seja fi nali-
zada em abril.

A empresa contra-
tada fornecerá e im-
plantará equipamen-
tos de monitoramento 
eletrônico em todas 
as unidades de ensi-
no, na Escola Técnica 
de Musica e Dança 
Ivanildo Rebouças da 
Silva e no Polo Uab-
-Univesp Cubatão/SP 
– Centro Municipal de 
Educação a Distância.

A infraestrutura do 
sistema será compos-
to por centrais, que, 
caso acionado, dispa-
ram alarmes sonoros 

e da Central de Mo-
nitoramento entram 
em contato com a Se-
cretaria de Seguran-
ça Pública e Cidada-
nia (SESEG), que de 
imediato, repassa o 
chamado para a Poli-
cia Militar se houver 
qualquer tipo de mo-
vimentação captada 
e assim, averiguar se 
está tudo em ordem 
nas escolas. A Seduc 
será informada de to-
dos os acionamentos 
e também acompa-
nhará os serviços por 
relatório escrito de to-
dos os procedimentos 
em cada ocorrência.

Os itens e tecnolo-
gia utilizados serão 
considerados confor-
me a peculiaridade de 
cada local, visando à 
amplitude e tamanho 
dos próprios públicos:

– central monitora-
da: este equipamento 
é o núcleo do seu con-
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Em visita a Baixada 
Santista nesta sema-
na, o Governador João 
Doria autorizou a cele-
bração de novo convê-
nio que destina R$ 216 
milhões ao custeio do 
Complexo Hospitalar 
dos Estivadores, em 
Santos. Ele também li-
berou repasse de R$ 4,8 
milhões do Fundo Es-
tadual da Assistência 
Social para os fundos 
municipais das nove 
cidades da Baixada 
Santista.

A autorização da 
verba recorde para o 
Hospital dos Estivado-
res ocorreu em visita à 
Policlínica Areia Bran-
ca, ao lado do Secretá-

rio de Estado da Saúde, 
José Henrique Ger-
mann Ferreira. O novo 
convênio será pago em 
48 parcelas de R$ 4,5 
milhões entre 2020 e 
2023.

No ano passado, o 
Estado repassou R$ 54 
milhões à unidade, re-
presentando 22% de 
ampliação no repasse 
mensal em comparação 
a 2018. Doria e a Secre-
tária de Estado de De-
senvolvimento Social, 
Célia Parnes, também 
assinaram o repasse de 
R$ 4,8 milhões às cida-
des de Bertioga, Cuba-
tão, Guarujá, Itanhaém, 
Mongaguá, Peruíbe, 
Praia Grande, Santos e 

São Vicente.
As prefeituras apli-

carão os recursos em 
uma rede de proteção 
que reúne 290 servi-
ços socioassistenciais 
em 2012 equipamentos 
públicos e privados.

Travessia 
O governador tam-

bém realizou a entre-
ga de uma nova balsa 
para a Travessia San-
tos-Guarujá. 

A embarcação, to-
talmente remodelada, 
amplia a capacidade 
operacional do sistema 
de 500 para 612 veícu-
los por hora em cada 
sentido – aumento de 
22%. 

Divulgação

junto de dispositivos. 
O grande diferencial 
deste produto, em ter-
mos de efi cácia, é o 
monitoramento 24 ho-
ras. Com este modelo, 
a segurança pode ser 
compartilhada com 
uma empresa terceiri-
zada que acompanha 
os registros do siste-
ma de alarme.

– sensores de infra-
vemelho: podem me-
dir o calor de um obje-
to, bem como detectar 
movimento.

– sensores função 
PET: realiza a com-
pensação automática 
de temperatura e peso 
referente a animais 
com até 30 quilos.

– sensores sem fi o: 
sistemas de alarme 
para detecção de aber-
turas não autorizadas 
ou arrombamentos de 
portas, janelas, gave-
tas e cofres. Contratada 
pelo prazo de 12 meses, 

prorrogáveis nas for-
mas previstas em lei.

O secretário-adjun-
to de Educação Cesar 
Gaia destacou a im-
portância do serviço: 
“É essencial aplicar, 
de forma cada vez 
mais intensa, a tec-
nologia em todos os 
processos em que isso 
seja possível. Dessa 
forma não só conse-
guimos otimizar a 
aplicação dos recur-
sos públicos, como, 
nesse caso específi co, 
ter maior abrangência 
no controle e segu-
rança das unidades, 
gerar relatórios mais 
precisos e o mais im-
portante para nós 
neste momento, bus-
car melhorar o bem-
-estar, tranquilidade 
para o corpo docente 
e discente e assim, dar 
mais qualidade no 
ensino de nossa rede 
municipal”.

O último mutirão 
(quarta fase) para a 
regularização fun-
diária dos imóveis 
do Jardim Nova Re-
pública acontece nos 
dias 13 e 14 de feve-
reiro, das 9 às 16 ho-
ras no Centro Edu-
cacional Unifi cado 
(CEU) das Artes, na 
Rua Januário Cân-
dido Pontes, s/nº. 
Inicialmente, o muti-
rão estava agendado 
para ser realizado de 

Mutirão para regularização 
fundiária acontece nos dias 
13 e 14 de fevereiro

6 a 8 de fevereiro.
Todos os muní-

cipes que ainda não 
tiveram a regulari-
zação fundiária de 
seus imóveis serão 
convocados pessoal-
mente pela Secre-
taria Municipal de 
Habitação, por meio 
de ofício, no próxi-
mo dia 31 de janeiro, 
com data e horário 
de atendimento, mu-
nidos dos seguintes 
documentos:

• RG, CPF e Título de Eleitor.
• Certi dão de nascimento/casamento/
 separação/divórcio/união estável 
 ou de óbito.
• Carteira de Trabalho.
• Três (03) últi mos holerites.
• Declaração da empresa, com carimbo 
 e papel ti mbrado, com tempo de trabalho,  
 salário e que não está em aviso prévio.
• Aposentados com benefí cio pelo INSS 
 devem apresentar carta de concessão, 
 histórico de créditos e os três (3) últi mos  
 extratos do INSS.
• Contrato Cursan e todos os contratos após.
• Termo de quitação da Cursan.
• Instrumento Declaratório de Direito, 
 se houver.
• Espelho do IPTU 2020.

“Homens armados 
renderam e assalta-
ram um vigilante na 
UME Goiás, que fi ca 
na Vila Nova; nin-
guém foi preso”. No-
tícias como esta foram 
corriqueiras nas pági-
nas de Acontece em 
2019. 

O ponto crítico foi 
em agosto quando 

Pauta recorrente de Acontece em 2019
num período de 15 
dias três escolas fo-
ram alvo dos ataques: 
além da Goiás, a Prin-
cesa Isabel que fora 
invadida pela quinta 
vez no ano, além da 
UME Amazonas, pela 
oitava vez no ano.

“Três escolas de en-
sino infantil foram in-
vadidas neste mês, em 

Cubatão”. Nesta man-
chete, de maio, Acon-
tece alertava para a 
reclamação dos pais 
sobre a falta de segu-
rança e ausência de vi-
gilantes noturnos. 

“As primeiras in-
vasões, no dia 06, 
aconteceram nas 
UMEs Ana Luiza Vic-
tor do Couto e Estado 

do Maranhão, do Vale 
Verde e Vila Natal 
respectivamente. O 
ato mais recente foi 
no Costa e Silva, onde 
produtos de limpeza e 
alimentos para a me-
renda das crianças da 
UME Estado do Rio 
Grande do Sul, foram 
levados”, registrava a 
reportagem.

Instalação dos equipamentos está em andamento e visa coibir os 
roubos, furtos e vandalismo, que se repetiram em 2019
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Mais uma Usafa entregue
Adote um 

melhor amigo

Alimentação 
saudável

Novo visual 
na Thiago 

Ferreira

Cerimônia na Usafa Vila Rã terá serviços de cidadania gratuitos à população

O prefeito Valter 
Suman entrega neste 
sábado, às 10 horas, 
a quinta Usafa total-
mente reformada. A 
unidade Vila Rã, fi ca 
na Rua Maria Geral-
da Valadão, 1.114, 
no Parque Enseada. 
A realização é da Se-
cretaria de Saúde, em 

parceria com a Orga-
nização Social Pró-Vi-
da, que gerencia as 
Usafas da rede muni-
cipal.

Dentre os serviços 
executados na Usa-
fa da Vila Rã estão a 
climatização de todo 
o equipamento, além 
da pintura, revisões 

elétrica e hidráulica, 
troca do telhado e a 
instalação de toldo. 
Com a revitalização 
do equipamento, foi 
possível criar mais um 
consultório médico.

 
Neste sábado 
A cerimônia reuni-

rá serviços de saúde e 

cidadania como: afe-
rição de pressão arte-
rial, testes de glicemia, 
avaliação odontoló-
gica, testagem rápida 
para HIV, orientações 
de combate à dengue, 
orientação sobre arbo-
viroses, teatro de fan-
toches com o Núcleo 
de Educação da Den-
gue, além de orienta-
ções sobre o cadastro 
único, atualização dos 
cadastros de pacientes 
da Unidade e ativida-
des culturais. 

Unidades 
reformadas
Esta já é a quinta 

unidade revitalizada 
pela Prefeitura, no go-
verno Suman, de um 
total de 15 Usafas que 
compõem a rede mu-
nicipal. Já foram re-
formadas as unidades 
do Jardim Brasil, Vila 
Edna, Cidade Atlântica 
e Sítio Conceiçãozinha. 

Vila Rã
Composta por 

duas equipes com-
pletas, a unidade 
conta hoje com um 
médico, um enfer-
meiro, dois técnicos 
de enfermagem, um 
dentista e 16 agentes 
comunitários de saú-
de. 

Por mês, o equipa-
mento realiza, apro-
ximadamente, 940 
atendimentos, que 
incluem consultas, 
curativos, vacinas, 
inalação, medica-
ções, e demais proce-
dimentos.

 No local, os pa-
cientes têm à dis-
posição diversos 
programas voltados 
promoção de saúde, 
como de aleitamento 
materno, para diabé-
ticos e hipertensos, 
aulas de alongamen-
to, incentivo ao pré-
-natal, entre outros.

guarujá

Fotos: Helder Lima/PMGFo

Já são 1.500, as va-
gas em creches am-
pliadas pela Prefeitu-
ra de Guarujá na rede 
municipal de ensino, 
desde 2017, quando 
iniciou o mandato do 
prefeito Válter Su-
man. Deste total, 500 
foram anunciadas 
no último dia 16, no 
Núcleo de Educação 
Infantil Conveniado 
(Neic) À Caminho da 
Luz, no Jardim Espla-
nada do Castelo, em 
Vicente de Carvalho. 

O prefeito apro-
veitou a ocasião, para 
divulgar um paco-
te de medidas ainda 
no segmento creche. 
Pela primeira vez, os 
alunos das entidades 
conveniadas ganha-

NESTE SÁBADO

CRECHES

Chega a 1.500 o total de vagas 
ampliadas no governo Suman

rão uniformes. Além 
disso, a Prefeitura vai 
aumentar o repasse 
feito às instituições, 
por criança. O valor 
passará dos atuais 
R$ 470,00 para R$ 
482,54, que ganhará 
um acréscimo de R$ 
67,46, especifi camen-
te, às crianças dos 
berçários, totalizando 
então R$ 550,00.

 
À Caminho da Luz
Também foi feita 

a entrega da requa-
lifi cação e reforma 
do Neic À Caminho 
da Luz, que investiu 
recursos do repasse 
feito pela Prefeitu-
ra. Novo refeitório, 
pisos, troca de por-
tas, nova iluminação, 

banheiros, bases de 
banho, espaços de 
lavatórios infantis e 
revitalização de duas 
salas de aula, entre 
outros serviços foram 
executados.

Para este ano, das 
500 vagas ofertadas 
pela Sedel, 20 serão 
no Núcleo Caminho 
da Luz. Os anúncios 
fi zeram parte da pro-
gramação em alu-
são ao Dia de Santo 
Amaro, padroeiro da 
Cidade, celebrado no 
último dia 15. Duran-
te a cerimônia, a pre-
sidente da entidade 
Casa do Caminho, Jo-
sinete Paulino Motta, 
que administra o Neic 
agradeceu ao prefeito 
pela parceria. “Obri-
gada pela sua presen-
ça e por todas as ações 
realizadas em nosso 
Núcleo, que já existe 
há quase 40 anos”.

 
Carinho
Representando os 

pais das crianças, Ta-
tiana Ribeiro agrade-
ceu pelo carinho da 
Prefeitura com a cre-
che. “Sou grata por 
todas as melhorias 
feitas, que contribuem 
para uma melhor 
qualidade do ensino e 

humanização”.
Segundo o vice-

-prefeito e secretário 
de Educação, Esporte 
e Lazer (Sedel), Re-
nato Pietropaolo, “o 
Neic é um dos exem-
plos do bom uso do 
dinheiro público. 
Quando sobra recur-
so, eles logo tratam 
de fazer a devolução 

aos cofres municipais, 
sem a necessidade 
de lembrá-los deste 
item”

Para o prefeito de 
Guarujá, Válter Su-
man, a ampliação das 
vagas e demais me-
lhorias no atendimen-
to em creches se deve 
ao trabalho de toda 
equipe da Sedel. 

O Canil Municipal 
de Guarujá conta com 
cerca de 160 animais 
para adoção. Lá, to-
dos os pets saem mi-
crochipados e castra-
dos, ou com castração 
agendada. Além de 
vacina V10, para cães, 
e V4, para gatos.

Interessados devem 
comparecer ao Canil 
Municipal da Cida-
de (Rua Maria Lídia 
Rêgo Lima, 301 – Jar-
dim Conceiçãozinha), 
com um documento 
ofi cial com foto e com-
provante de residên-
cia para a realização 
do cadastro de segun-
da a sexta-feira, das 8 
às 12h e das 13 às 17h. 
Outras informações: 
3387 7197.

A Prefeitura avan-
çou no Projeto ‘Ali-
mentação saudável 
– Na praia também 
pode!’ Próximo passo 
será um levantamento 
sobre o cardápio ofe-
recido pelos ambulan-
tes, além de hábitos de 
consumo dos frequen-
tadores da Praia de Pi-
tangueiras.

 Representantes da 
Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, 
Ministério Público, 
ambulantes da Praia 
de Pitangueiras e pro-
fessores da UniSantos 
se reuniram, no últi-
mo dia 28, para dar 
início ao Projeto.

Novos bancos, bi-
cicletários, fl oreiras e 
coletores de lixo es-
tão sendo instalados 
ao longo da Avenida 
Thiago Ferreira, em 
Vicente de Carvalho. 
As obras de revitali-
zação que a Prefeitura 
realiza no local estão 
em fase de conclusão. 
A via, que é o princi-
pal corredor comercial 
do Distrito e o segun-
do maior da Baixada, 
ganha melhor fl uidez, 
com acessibilidade, 
sinalização e ilumi-
nação reformuladas, 
com investimento de 
mais de R$ 3 milhões.

“Trabalhamos para atender a 
expectativa dos pais, com a 

missão de oferecer um ensino 
de qualidade e avançando em 

todas as áreas da 
administração pública”

Suman



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

Com o objetivo de promover experiência desde a infância com Deus, nasceu o Acampa Kids organizado pela Igreja Vida Nova.
A primeira edição foi um sucesso, e reuniu crianças em dois finais de semana durante as férias de janeiro. O primeiro foi para os 
pequenos de 4 a 8 anos e o segundo, para faixa etária de 9 a 12. As crianças foram recebidas cheias de amor e sorriso pela Turma da 
Alegria e o próximo encontro infantil já está agendado, será em julho na Escola Bíblica de Férias. Na programação, louvores, ativida-
des como gincanas, devocionais e uma experiência única com Deus. 

O Clube Tamboréu 
de Santos apresen-
ta mais uma edição 

da Festa Tropical, no 
Morro da Nova Cintra. 

Com show da esco-
la de samba União 
Imperial, regada a 

chopp, batidas, frios, 
frutas e muito mais. 

Últimos convites 
a venda no whats 

97420-7917  

Acampa Kids da Vida Nova

Parabéns

Jonatan Galvão

Babi Amorim

Magaiver

Gilberto Benzi

04 31 de janeiro de 2020



Mais uma vez, os professores do Colégio ABC foram recebidos para o 
início de ano letivo com uma recepção acalorada e inserida num cli-
ma bem descontraído. Iniciaram o dia com as boas vindas da Direção 
e uma breve reunião. A diretoria deseja a todos os profissionais um 
2020 recheado de sucessos, conquistas e muita gratidão! 

MATRÍCULAS

PARA 2020
ABERTAS

Pingo de Gente

@samanthaesteticista 

(13) 98142-1922 
Rua: Assembléia de Deus, 39 - sl 108 - Centro/ Cubatão

0531 de janeiro de 2020

Dica do rolê
por Ju Reis

SEXTA- 31 DE JANEIRO
Boteco Coração de Mãe
Festival do Gin das 20h as 22h. 15 sabores para beber à vontade por 
R$ 25,00. Rua Sete de Setembro, 515 na Vila Nova

Samba Arena Portuários
21h: Samba da Mangueira/ Convidado: Grupo Macaco Velho/ 
DJ Pezinho - Entrada: Ela R$5/ Ele R$10. 
Av. Francisco Manuel, 401- Jabaquara/ Santos

SABADO - 1º DE FEVEREIRO
19h: Sedinha do Marapé – Pré Carnaval
Wilsinho (ex-Grupo Malícia)/Mistura/ Caso Sério/ Serginho Zimbauê
Entrada: Mulher  Vip até às 22h/ Vendas de mesa: (13) 99720-7162
Rua Napoleão Laureano, 172 – Santos

Mangue Steak e Pub
20h – Lucas Digásperi
Praça Januário Estevam de Lara Dante, 216 - Vila Nova / Cubatão

DOMINGO, 02 DE FEVEREIRO
17h: Nosso Samba - Carnaval 
EdShow/ Eric Borato/ Pedro Lins/ Leandro Oliveira
Entrada: Free até às 19h
Acic – Rua Bahia, 171 – Vila Paulista/ Cubatão

19h: Reserva Team
Samba Guetto ao vivo
Praça Januário Estevam de Lara Dante – Vila Nova/ Cubatão

SEGUNDA, 03 DE FEVEREIRO
20h: All In Lounge e Food
Gin a partir de R$ 9.90
Av. Brasil, 450 – Jd. Casqueiro /Cubatão

TERÇA, 04 DE FEVEREIRO
18h: Reserva Team
Promoção Mini Hamburguer – Porção por R$39,90
Praça Januário Estevam de Lara Dante – Vila Nova/ Cubatão
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DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  
Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172 editais de casamento
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ GILVAN VIEIRA DOS 
SANTOS e JEANE RODRIGUES GOMES. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 544097373 - SSP/
SP, CPF n.º 02938614470, com 41 anos de idade, natural de Pão de Açú-
car - AL (São José da Tapera-AL  Livro nº 20, fl s. nº 13, Termo nº 17910), 
nascido no dia dois de novembro de mil novecentos e setenta e oito 
(02/11/1978), residente na RUA Beira Mar, 1593, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lho de ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente em SÃO 
JOSÉ DA TAPERA - AL e de DALVA MARIA VIEIRA, de nacionalidade brasilei-
ra, falecida há 08 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 577019466 - SSP/SP, CPF n.º 05206192422, com 
38 anos de idade, natural de Pão de Açucar - AL (São José da Tapera - AL  
Livro nº 17, fl s. nº 78, Termo nº 14571), nascida no dia dois de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e um (02/02/1981), residente na RUA Beira Mar, 
1593, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MANOEL GOMES, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente 
em SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL e de MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em 
SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL. 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, 16 de janeiro de 2020
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: YURI DOS SANTOS PEREI-
RA e THAYNÁ ARAUJO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 457289454 - SSP/SP, CPF n.º 
45817882850, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  
Livro nº 177, fl s. nº 219, Termo nº 52761), nascido no dia vinte e oito de 
julho de mil novecentos e noventa e seis (28/07/1996), residente na RUA 
José Delfi m Louro, 217, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
JOSÉ JAQUES BORGES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIZABETE BORGES 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, promotora de vendas, RG n.º 634436387 - SSP/SP, CPF 
n.º 46427083830, com 22 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP 
(Cubatão  Livro nº 182, fl s. nº 205, Termo nº 54737), nascida no dia vinte 
e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (22/02/1997), re-
sidente na RUA José Delfi m Louro, 217, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de JIUVAN MENEZES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA 
MARIA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 45 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 21 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: RAFAEL DE SOUZA DOS 
SANTOS e RAFAELLA CAROLLINE PASSARELLI ALVES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 416416020 - SSP/
SP, CPF n.º 42339721814, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 169, fl s. nº 224, Termo nº 49582), nascido no dia vinte 
e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (24/02/1995), 
residente na RUA dos Ipês, 95, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de MANOEL JOSÉ DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira, zelador, 
com 56 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de TANIA DE SOUZA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 47 anos de ida-
de, residente em UBATUBA - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar adimistrati va, RG n.º 430198930 - SSP/SP, CPF 
n.º 47260538848, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 177, fl s. nº 099, Termo nº 52641), nascida no dia seis de julho 
de mil novecentos e noventa e seis (06/07/1996), residente na RUA dos 
Ipês, 95, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: Rafaellapassarellia@gmail.com, 
fi lha de LAURO RAMOS ALVES, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 
45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LEOPOLDINA 
PASSARELLI ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Ser-
venti a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 22 de janeiro de 2020
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: EDMILSOM VALDEVINO DA 
SILVA e VIVIANE CARVALHO LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico em química, RG n.º 34448980 - SSP/SP, CPF n.º 
33089661829, com 35 anos de idade, natural de IBIRAJUBA - PE (Ibirajuba-
-PE  Livro nº 05, fl s. nº 273, Termo nº 5897), nascido no dia vinte e cinco 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (25/01/1984), residente na 
Avenida Dr. Joel Gonçalves de Oliveira, 121, Parque São Luis, Cubatão - SP, 
E-mail: edmilsonslv@hotmail.com, fi lho de MANOEL VALDEVINO DA SILVA, 
falecido há 06 meses e de MARIA TEREZA VALDEVINO DE MELO, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora de 
educação fí sica, RG n.º 287433638 - SSP/SP, CPF n.º 21633451810, com 40 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 153, 
fl s. nº 67, Termo nº 25639), nascida no dia vinte e quatro de novembro 
de mil novecentos e setenta e nove (24/11/1979), residente na Avenida 
Dr. Joel Gonçalves de Oliveira, 121, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: 
vivicl_24@hotmail.com, fi lha de JOSE TEIXEIRA LIMA, de nacionalidade bra-
sileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de 
MARIA IVANILDE CARVALHO LIMA, de nacionalidade brasileira, artesã, com 
64 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 22 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: VANDERLEI CATARINO DA SILVA e 
GIVANILDA MARTINS DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, vigilante, RG n.º 16956438 - SSP/SP, CPF n.º 08051106822, 
com 53 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de 
novembro de mil novecentos e sessenta e seis (27/11/1966), residente na Rua 
Cidade de Deus, 295, apt.13, Centro, Cubatão - SP, E-mail: vanderleisilva20@
hotmail.com, fi lho de WLADISNEY RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, torneiro mecânico, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de LIDIA CATARINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 76 anos 
de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Elisângela Fonseca Correia, 
conforme escritura datada de 07/05/2015, lavrada no Ofi cial de Registro de Imó-
veis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guarujá-SP, 
Livro 1.256, Folhas 005, nos termo do arti go 1124-A do CPC.. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 29536809 - SSP/SP, 
CPF n.º 26122585823, com 42 anos de idade, natural de JABOATÃO DOS GUA-
RARAPES - PE (Jaboatão dos Guararapes- 3º Distrito- PE  Livro nº 5, fl s. nº 124, 
Termo nº 5279), nascida no dia dezoito de junho de mil novecentos e setenta e 
sete (18/06/1977), residente na Rua Beira Mar, 515, Vila dos Pescadores, Cuba-
tão - SP, E-mail: n/c, fi lha de FAUSTO MARTINS DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SE-
VERINA DOMICIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 77 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, 22 de janeiro de 2020
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: JEFFERSON DAMASCENO 
RAMALHO e DAIANE DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 385562226 - SSP/SP n.º 
45531116837, com 22 anos de idade, natural de MARÍLIA - SP (Marília  
Livro nº 71, fl s. nº 126, Termo nº 72126), nascido no dia dezoito de março 
de mil novecentos e noventa e sete (18/03/1997), residente na RUA João 
Marti ns Sobrinho, 61, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
SERGIO JOSÉ RAMALHO, de nacionalidade brasileira, desaparecido há 08 
anos e de MARIA DO CARMO DAMASCENO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 570863673 
- SSP/SP, CPF n.º 46381831820, com 23 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Cubatão  Livro nº 179, fl s. nº 305, Termo nº 53643), nascida no dia 
dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e seis (17/10/1996), 
residente na RUA Faixa do Óleo Duto, 230, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de AELSON PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, 
com 49 anos de idade, residente em SANTO AMARO DAS BROTAS - SE e de 
GEILZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, assistente social, com 40 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 22 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANDREOTI DE SOU-
ZA SANTOS e JOICE ELMA ALMEIDA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 40966864 - SSP/SP, CPF n.º 
23034714866, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia dezesseis de abril de mil novecentos e oitenta e dois (16/04/1982), 
residente na Rua Marcelino Gonçalves Torres, 83, Jardim Costa e Silva, 
Cubatão - SP, E-mail: andreotsantos@hotmail.com, fi lho de VALDECI 
SOUZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOELINA DE SOUZA SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, comerciante, RG n.º 33433561 - SSP/SP, CPF n.º 
30316228800, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia doze de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (12/01/1984), 
residente na Rua Marcelino Gonçalves Torres, 83, Jardim Costa e Silva, 
Cubatão - SP, E-mail: joycemaniadecriança@gmail.com, fi lha de JOSÉ AL-
MEIDA, de nacionalidade brasileira, falecido há 11 anos e de EVA MARIA 
DE SANTANA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 23 de janeiro de 2020
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: DENIS RENAN DE OLIVEIRA 
e ADRIELLY SANTOS MOREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheiro elétrico, RG n.º 42175934 - SSP/SP, CPF n.º 
22978017856, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 119, fl s. nº 022, Termo nº 72319), nascido no dia vinte 
e quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (24/02/1988), 
residente na RUA Mangabeiras, 160, Casa 01, Vale Verde, Cubatão - SP, 
E-mail: denis.renan@uol.com.br, fi lho de NIVALDO JOVINIANO DE OLI-
VEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SHIRLEI DA SILVA ALVES OLIVEIRA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de 
meio ambiente, RG n.º 441670921 - SSP/SP, CPF n.º 37262479806, com 31 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de maio de mil 
novecentos e oitenta e oito (07/05/1988), residente na RUA Mangabeiras, 
160, Casa 01, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: ellymoreira@live.com, fi lha 
de GILDO ALVES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IVONICE EVANGETA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Ser-
venti a e publicado pela Imprensa Local.   

 Cubatão, 25 de janeiro de 2020
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANTONIO CARLOS DE 
ARAÚJO e MICHELE ISABEL DE ASSIS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, zelador, RG n.º 23670938 - SSP/SP, CPF n.º 
25125456870, com 44 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 49, fl s. nº 93, Termo nº 38410), nascido no dia treze de dezembro 
de mil novecentos e setenta e cinco (13/12/1975), residente na Rua Doutor 
Antônio Sylvio Cunha Bueno, 32, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: 
tony-cage@hotmail.com, fi lho de ASTOLPHO DE ARAÚJO, de nacionalida-
de brasileira, falecido há 17 anos e de ELIANA SUELI DA SILVA ARAÚJO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
encarregada de loja, RG n.º 29484565 - SSP/SP, CPF n.º 27265844890, com 
40 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia doze de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e nove (12/12/1979), residente na Ave-
nida Marti ns Fontes, 446, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: michele.viver@
outlook.com, fi lha de AROLDO DE ASSIS, falecido há 26 anos e de SANDRA 
ISABEL RODRIGUES DE ASSIS, do lar, com 68 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Divorciada de: Gilder Riss Dutra conforme sentença datada 
de 05/09/2019, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara do Foro de Cuba-
tão/SP, nos autos de nº1003064-54.2019.8.26.0157.  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, 25 de janeiro de 2020
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: DAVID DA SILVA SANTOS e THALI-
TA ANDRADE MENEZES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, açougueiro, RG n.º 520847131 - SSP/SP, CPF n.º 48297557847, com 
21 anos de idade, natural de VITÓRIA DA CONQUISTA - BA (Cândido Sales-
-BA  Livro nº 23, fl s. nº 190, Termo nº 23107), nascido no dia vinte e dois 
de novembro de mil novecentos e noventa e oito (22/11/1998), residente 
na Rua Manoel Florêncio da Silva, 113, Jardim Nova República, Cubatão - 
SP, E-mail: david_silva2019@hotmail.com, fi lho de FLORISVALDO DE JESUS 
SANTOS, desaparecido há 18 anos e de APARECIDA LIMA DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de faturamento, RG n.º 547389929 - SSP/SP, CPF n.º 46157082895, com 
20 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 230, fl s. nº 203, Termo nº 138781), nascida no dia oito de setembro de 
mil novecentos e noventa e nove (08/09/1999), residente na Rua Manoel 
Florêncio da Silva, 113, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: thalita.
menezes@outlook.com, fi lha de JOSÉ DE ANCHIETA MENEZES SILVA, de na-
cionalidade brasileira, vigilante, com 45 anos de idade, residente em SAN-
TOS - SP e de IRANEIDE ANDRADE MENEZES, de nacionalidade brasileira, 
recepcionista, com 41 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presen-
te para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 25 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: DIEGO XAVIER MACÊDO 
CID SANMAMED e DULCINEA BARRADAS SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 44102194 - SSP/
SP, CPF n.º 33279760828, com 36 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 204, fl s. nº 281, Termo nº 56426), nas-
cido no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e três 
(26/12/1983), residente na RUA Santa Clara, 142, Síti o Novo, Cubatão - SP, 
fi lho de MANOEL MARCELINO CID SANMAMED, falecido há 1 ano e 11 
meses e de NAIRENE XAVIER MACÊDO CID SANMAMED, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em PRAIA GRAN-
DE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 458645321 - SSP/SP, CPF n.º 30944610854, com 37 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de novembro de mil nove-
centos e oitenta e dois (03/11/1982), residente na RUA Santa Clara, 142, 
Síti o Novo, Cubatão - SP, fi lha de ANICETO FELIX DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em MONTE 
SANTO - BA e de JOANA BARRADAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 27 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: WILLIAM ROCHA DE 
SOUZA e AMANDA GUEDES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, lojista, RG n.º 42503015 - SSP/SP, CPF n.º 
47518268833, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa e cinco (18/06/1995), 
residente na Rua das Mangabeiras, 156, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: 
wiliamsouza803@gmail.com, fi lho de ROGÉRIO MARTINS DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 49 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de EDILEUZA ROCHA DE SOUZA, de nacionalidade brasilei-
ra, empregada domésti ca, com 49 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, 
RG n.º 496327835 - SSP/SP, CPF n.º 44429669821, com 26 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de setembro de mil 
novecentos e noventa e três (21/09/1993), residente na Rua Julieta de 
Azevedo Bonavides, 130, apto.2, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: aman-
daguedes421@gmail.com, fi lha de EDMILSON GUEDES DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, pintor, com 50 anos de idade, residente em 
PRAIA GRANDE - SP e de MARLUCE MARIA DA CONCEIÇÃO GUEDES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Ser-
venti a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 27 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALESSANDRO DO NASCI-
MENTO CANDIDO e BRUNA FARIAS SANTOS DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 351476647 - SSP/
SP, CPF n.º 33018220889, com 33 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos (2º Subdistrito)), nascido no dia cinco de junho de mil novecentos 
e oitenta e seis (05/06/1986), residente na Rua Caminho dos Pilões, 169, 
Fabril, Cubatão - SP, fi lho de MAURICIO DO NASCIMENTO CANDIDO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, natural de GUARUJÁ - GUARUJÁ, 
residente em Cubatão - SP e de SEVERINA DO NASCIMENTO CANDIDO, de 
nacionalidade brasileira, cabeleireira, natural de São Miguel do Taipú - São 
Miguel do Taipú, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 412156350 - SSP/
SP, CPF n.º 43637150816, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito), nascida no dia vinte e três de junho de mil nove-
centos e noventa e seis (23/06/1996), residente na Rua Freitas Guimarães, 
782, apto.21, Itararé, SÃO VICENTE - SP, fi lha de JOÃO CARLOS DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, natural de BARRETOS - BARRE-
TOS, residente em SANTOS - SP e de CLÁUDIA FARIAS SANTOS DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, professora, natural de SÃO VICENTE - SÃO 
VICENTE, residente em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 27 de janeiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EXTRAVIO DE NOTA
Nome da empresa: D. C. FERREIRA ME
 CNPJ: 19.870.015/0001-39
Inscrição Municipal: 100003880
Endereço: Rua Sete de Setembro 725, sala 11 vila nova 
Cubatão
Modelo: Talão de Notas
Série do talão: A
Numeração: 001 – 050

Faço saber que pretendem 
se casar e apresentaram os 
documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: RONILSON DA 
SILVA SANTOS e ROSELI 
MARIA DE MÉLO. Sendo 
o pretendente, RONILSON 
DA SILVA SANTOS. Se al-
guem souber de algum 
impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publica-
do pela Imprensa Local. 
  

 Cubatão, 27 de janeiro 
de 2020

 O Ofi cial: Fabio Capraro.
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E o carnaval come-
çou na baixada San-
tista com o desfi le das 
Bandas.

 Não sei aqui, mas 
no Rio, uma multidão 
de mais de 1 milhão 
de turistas invadem 
a cidade maravilhosa 
para brincar no car-
naval.

Mas no sambódro-
mo só cabem 70 mil 

VAI NA BANDA?

pessoas, e para onde 
vai o restante ?

 Para as praias e os 
blocos com certeza. 

Blocos como o Bola 
Preta arrastam mais 
de 1 milhão de foliões 
pelas ruas do centro do 
Rio.  Em um número 
menor, mas não muito, 
o Monobloco, a Banda 
de Ipanema, o Simpatia 
é quase amor e tantos 

Izildo dos Santos

outros, fazem a alegria 
do brincante que não 
precisam se prender a 
disciplina dos desfi les 
das escolas. 

Aqui em Santos é 
da mesma maneira, 
um contingente mui-
to grande de foliões se 
divertem pelas ruas do 
bairro em uma diver-
são barata.

A prefeitura tenta 

achar o tom da festa, 
pois em algumas Ban-
das a dispersão dos 
foliões bem como a li-
beração das ruas para 
o trânsito, só consegue 
ser feita através da in-
tervenção da Polícia 
Militar que também 
ainda não achou o tom 
para cumprir a missão 
de uma fi rma pacífi ca.

 Na minha opinião 

um circuito no cen-
tro reunindo todas as 
agremiações em dias 
duferentes como em 
Salvador seria o ideal, 
mas a secretaria de cul-
tura pensa em fechar 
um quarteirão em cada 
bairro e fazer as apre-
sentações paradas. 

Enfi m a festa come-
çou e você “ Vai na 
Banda “

cultura

A 15° edição da 
Festa de Iemanjá será 
realizada no dia 2 de 
fevereiro (domingo), 
em Guarujá. As ati-
vidades terão início 
às 10 horas, na Praça 
Horácio Lafer (Ensea-
da). Serão montados 
20 ilês de entidades 
religiosas locais, que 
representarão a diver-
sidade das matrizes 
africanas da Cidade.

Realizada pela Pre-
feitura, através da Se-
cretaria de Cultura 
(Secult), com verba 
do Fundo Municipal 
de Cultura aprovada 
no Conselho Munici-
pal de Políticas Cul-
turais (COMCULT), 
a comemoração do 
dia de Iemanjá con-
tará com artesanato, 
culinária, vestuário, 
grupos afro-culturais, 
um centro para expo-

Litoral celebra Iemanjá
Tradicional na Cidade, evento acontece na Praça Horácio Lafer, neste domingo (02), a partir das 10 horas. 
Procissão sairá às 19 horas

sição temática sobre 
tradição afro, além 
de shows ao vivo. A 
tradicional procissão 
acontecerá a partir das 
19 horas, com o toque 
nas tendas e a entrega 
das oferendas.

“Valorizamos a 
diversidade cultural 
e religiosa de nosso 
Município, que é um 
de seus grandes atra-
tivos. A Festa de Ie-
manjá é um evento 
tradicional que sem-
pre alcança um gran-
de público, e é um 
espaço garantido para 
as religiões de matriz 
africana na progra-
mação cultural da Ci-
dade. Para este ano, 
esperamos um evento 
tão grandioso quanto 
o do ano passado, que 
foi prestigiado por 15 
mil pessoas”, desta-
ca o titular da Secult, 

Marcelo Nicolau.
Além das exposições e da 

feira com produtos e comi-
das típicas, o evento contará 
com atrações culturais que 
seguirão esta programação:

Guarujá realizou 
no último domingo 
(26), o Dia Mundial 
da Cultura Afro-
-Religiosa. A festa, 
que foi instituída 

Após o arrastão 
durante o percurso de 
uma banda na noite 
da última terça (28), 
o Santos Carnabanda 
está suspenso e terá 
novas regras, que se-
rão defi nidas em uma 
reunião que aconte-
cerá nesta sexta (31) 
entre Prefeitura, Co-
mitê de Segurança e 
Fiscalização das Ban-
das Carnavalescas de 
Bairros, PM e repre-
sentantes dos 60 blo-

CARNAVAL

Após confusão e suspensão, 
Carnabanda terá novas regras

Dia Mundial da Cultura Afro-Religiosa

Divulgação PMG

10h30  Maracatu Quiloa                        
13h  Capoeira Omo 
  Oba Zumbi                                  
14h  Parakunde                              
15h   Ana Black                            

16h   Teatro Itans Omorode   
  Ode Onio             
16h15  Afroketu                    
17h   Hugo do Ilê
19h   Procissão

por meio da Lei Mu-
nicipal 4.595 e tem 
como objetivo forta-
lecer a cultura e as 
religiões afro-brasi-
leiras, aconteceu na 

Praça dos Expedicio-
nários, na Praia de 
Pitangueiras.

Cerca de cinco mil 
pessoas prestigiaram 
o evento que con-

tou com apresenta-
ções culturais e sete 
tendas de entidades 
afro-religiosas com 
exposição de artesa-
natos, roupas e ins-

trumentos. O evento 
foi organizado pela 
Secretaria de Re-
lações Sociais, por 
meio da Assessoria 
de Políticas Públicas 

Inter-Religiosa, Se-
cretarias de Cultura 
(Secult) e Operações 
Urbanas (Sedep), 
Diretoria de Trânsi-
to (Ditran) e Sabesp.

cos cadastrados.
De acordo com a 

Prefeitura, o Carna-
banda passará a ser 
realizado em ambiente 
controlado - com revis-
ta, controle de acesso 
e limitação na quanti-
dade de foliões, além 
do aumento do efetivo 
policial.

Após a reunião des-
ta sexta (31), será divul-
gado o novo formato e 
também um calendário 
atualizado do evento.

Francisco Arrais/PMS



08 31 de janeiro de 2020 acontecedigital.com.br

3 Ambientes

Mesas e Cadeiras

Espaço Kids

Ar Condiicionado

Cozinha

Até 150 pessoas

Churrasqueira

98828-8628(13)

ACONTECE

Confraternizações de Fim de Ano, 
Aniversários, Casamentos, 

Eventos Corporativos e Reuniões

FAÇA SUA FESTA NO

ESPAÇO

Rua Guarujá, 11- Centro/ Cubatão

13 99635-6680


