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21 anos

A Jú falou eu vou

Parceria da Fênix 
com comerciantes

Concurso para a Guarda 
Municipal sai este mês

GCM

CARNAVAL FESTA

CARTÃO TRANSPORTE

Cubatão deve lançar o 
edital para o concur-
so que vai capacitar 
e contratar guardas 
municipais antes do 
carnaval. Em entre-
vista ao Acontece, o 
secretário de seguran-
ça da Cidade contou 
detalhes sobre quem 
comandará a corpora-
ção, onde ela será ins-
talada e também falou 
do convênio com a 
Guarda Municipal 
do Guarujá, onde os 
futuros GCM’s rece-
berão o curso prepa-
ratório. 02

Confetes e serpentinas

A partir do domin-
go, (16) Blocos e 
Bandas carnavales-
cas animam o carna-
val de rua em Cuba-

tão, com 15 dias de 
programação, se 
estendendo até 1º 
de março. A folia 
começa no próximo 

sábado, 15, com um 
grito de Carnaval na 
Vila Nova; o Cora-
ção Folia. 
Tem matinê no Par-

que Anilinas, orga-
nizada pelo Galpão 
Cultural e progra-
mação para todos os 
gostos. Pág 4 e 5

Ju Reis apresenta os prin-
cipais point´s da região e 
agitos da galera, na coluna 
Dicas do rolê. 08

A Viaçao Fênix está descentralizando a 
venda do cartão transporte, para os bairros 
da cidade, através de parceira com o comér-
cio local. Comerciantes interessados podem 
entrar em contato com a empresa. 03



02 07 de fevereiro de 2020 acontecedigital.com.br

GUARDA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Edital sai este mês

O processo de criação da 
Guarda Civil Municipal de 
Cubatão deve começar na 
próxima semana. De acor-
do com o secretário de Se-
gurança Pública e Cidada-
nia de Cubatão, Wanderley 
Mange, em entrevista ao 
Acontece, a expectativa é 
de que o edital seja publi-
cado até o dia 20 deste mês. 

O edital abrirá 100 va-
gas para agentes da GCM, 
conforme já havia sido 
anunciado anteriormente 
pela Prefeitura, logo após a 
aprovação do projeto de lei 
que permitiu a criação da 
Guarda. A previsão da Ad-
ministração é que as pro-
vas tenham início no fi nal 
de março, caso tudo ocorra 
dentro da normalidade.

Sede e Comando
Na entrevista, o secre-

tário falou sobre o coman-
do da Guarda, que será 
liderada pela major refor-
mada da Policia Militar, 
Edite Guirelli. “A major é 
extremamente qualifi cada 
para o cargo. Cubatense de 
nascimento e residente na 
cidade, foi chefe da corre-
gedoria do 21º batalhão da 
PM e tem larga experiência 
no assunto. Tenho convic-
ção de que sua experiência 
será de grande valia para 
a Guarda Municipal”, afi r-
mou.

Sobre a nova sede, o se-
cretário afi rmou que o local 
escolhido é a atual sede do 
4º batalhão da PM, na ave-
nida Joaquim Miguel Cou-
to. Porém, a alocação da 
GCM no local depende da 
construção da nova sede 
do batalhão, que será no 
Jardim Casqueiro. “Caso 

a nova sede do batalhão 
da PM não esteja pronta a 
tempo, já temos uma op-
ção em estudo. O prédio, 
que fi ca na Avenida Nove 
de Abril, está sendo anali-
sado, com tudo em ordem, 
anunciaremos o local exa-
to”, comenta.

Treinamento da 
Guarda será no Guarujá
Nesta semana, um en-

contro com o prefeito do 
Guarujá, Válter Suman, 
selou um convênio entre 
as cidades para que o cur-
so de formação da Guarda 
Municipal de Cubatão seja 
realizado na Cidade vizi-
nha. Mange revela que, por 
conta do acordo, o único 
custo para a Cidade será 
com a compra de munição 
para as aulas de tiro e que 
“a coordenação de todo o 
curso será de Cubatão”.

As etapas da Guarda
Após aprovados na 

prova teórica de conheci-
mentos gerais, os candi-
datos serão submetidos 
a avaliação física e uma 
investigação social. Ven-
cidas essas etapas, os 100 
primeiros colocados ini-
ciarão o curso de forma-
ção de guardas civis mu-
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nicipais.
Durante o curso, os alu-

nos da Guarda Civil rece-
berão uma ajuda de custo 
de R$ 1500,00, para custeio 
do transporte e alimen-
tação durante as aulas. O 
secretário de segurança 
ressalta que a ajuda de 
custo ainda não confi gura 
vínculo empregatício. “O 
candidato só terá vinculo 
com a municipalidade se 
for aprovado no curso de 
formação”, afi rmou Man-
ge, explicando que, caso 
o candidato não atinja os 
percentuais mínimos exi-
gidos para aprovação no 
curso, que é de 70% de 
frequência e de aproveita-
mento ao longo do curso, 
ele pode ser reprovado. 

Mange também revelou 
que espera que o curso es-
teja concluído até o fi nal 
do ano. “Nossa previsão, 
caso tudo ocorra como o 
planejado, é que o curso 
esteja concluído no fi nal 
de novembro, ou início de 
dezembro. Após isso, os 
agentes serão empossados 
para os seus cargos. 

A previsão da secreta-
ria é de que a nomeação 
dos agentes ocorra nos 
primeiros dias de janeiro 
de 2021”, fi nalizou.

Em declaração ao Jornal Acontece, secretário de Segurança 
de Cubatão afirmou que edital deve sair até o dia 15 deste mês. 
Cubatão e Guarujá assinaram acordo de cooperação para o 
treinamento da GCM ser realizado na cidade vizinha

No Ciesp, secretário de Segurança Pública debate com representantes 
do Ciesp, da PM e da Câmara Municipal sobre a nova sede da 
Companhia na Cidade

Todos contra 1
Partidos organizam encontro para discutir a 

possibilida de candidatura única de oposição.
O Republicanos do prefeiturável Wagner 

Moura, o PTC do prefeiturável Hilário Rosa, e 
o PDT do prefeiturável Luiz Rosa realizam nes-
ta segunda-feira, a partir das 19h, no anfi teatro 
da Câmara, a Conferência Suprapartidária 2020. 
Outras forças de oposição incluindo partidos, 
pré-candidatos e movimentos, também estão 
sendo convidadas. 

Doda vem ai
Legitimado pelos votos que lhe renderam a  ter-

ceira colocação na última eleição Doda demons-
tra que está determinado a disputar novamente 
a Prefeitura. Com capital político considerável e 
apontado nos bastidores como terceira via, o po-
lítico demonstrou força em recente encontro de 
seu Partido, o Prós.

Prefeito da esquerda
No campo da esquerda o jornalista Zé Mario 

Alves, reiterou seu nome à disposição como pre-
feiturável do PCdoB. O PT já defi niu que terá 
candidato a prefeito e pelo menos três nomes 
devem disputar a indicação: Paula Ravanelli, Zé 
Carlos Ribeiro e Edson Aguiar. 

Já no centro-esquerda, a dupla do PMN Kadu 
e André do Cartório, devem consolidar a indica-
ção, no Partido.

Competitivo
O PSD se tornou um dos partidos mais coesos 

para a disputa da Câmara, neste ano, em Cuba-
tão. Conseguiu reunir novatos que nunca dispu-
taram mas que são grandes promessas políticas, 
e nomes já testados nas urnas, com votação rele-
vante, mas ninguém acima de 500 votos. 

Acordo formalizado na Executiva garante que 
o Partido não abrigará ninguém com mandato ou 
nenhum medalhão político. A linearidade tornou 
a disputa interessante para os novos pretenden-
tes à Câmara. A nova executiva será divulgada 
nos próximos dias.

Maioria
Com a adesão do PSD ao governo e a grande 

maioria dos vereadores e expressões da política 
local concentrados em partidos da base aliada, o 
indicativo político é de que, se reeleito, o prefei-
to Ademário começará o novo mandato com a 
maioria dos vereadores eleitos em sua base.  

Contado buracos
Diante da comum reclamação com a bura-

queira nas vias, um grupo organizado resolveu 
fazer um protesto bem humorado, espalhando 
placas pela cidade: ‘Ajude o prefeito a contar os 
buracos”.

 
Transporte universitário

Para a utilização do serviço de transporte uni-
versitário, a Secretaria de Educação abrirá, em 
períodos distintos, as inscrições e o recadastra-
mento de alunos do ensino superior.

O recadastramento acontecerá nos dias 13, 14 e 
17 de fevereiro. Já as novas inscrições serão entre 
os dias 18 a 20 de fevereiro.

Os interessados devem dirigir-se até a Cen-
tral de Vagas, localizada no andar térreo do Paço 
Municipal de Cubatão das 9h às 16h, munidos 
de cópias dos seguintes documentos:  RG, CPF, 
título de eleitor, declaração atual da matrícula da 
faculdade e comprovante de residência recente 
em nome do estudante ou dos pais.

Câmara Cubatão
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Comércio dos bairros pode 
vender Vale Transporte

Empresários interessados podem entrar em contato 
com a empresa e contribuir com a descentralização 
do serviço, facilitando a vida dos passageiros de ônibus

Com pouco mais 
de três meses de 
atuação na cidade, 
a Viação Fênix trou-
xe qualidade para o 
transporte público 
com ônibus novos, 
aplicativo, ar condi-
cionado e wi fi , entre 
outras melhorias. 

Além dos bene-
fícios que já são 
compartilhados pe-
los usuários, ago-
ra a Viação quer se 
aproximar mais da 
comunidade, levan-
do seus pontos de 
vendas para dentro 
dos bairros, através 
de parceria com o 
comércio local.

Vila Natal
O primeiro a ade-

rir foi a Banca da 
Vila  Natal (foto) 

Fotos: Cido Barbosa

FÊNIX

que já está venden-
do o vale transpor-
te: “temos a satis-
fação de oferecer 
mais um produto de 
qualidade aos nos-
sos clientes.  Aqui 
nesta região tem 
muita gente que já 
está comprando na 
banca e não precisa 
mais se deslocar ao 
centro: é bom pra 
todo mundo “, diz o 
proprietário Magno 
Alexandre Cruz.

Comércio 
interessado
Pessoas jurídicas, 

com comércio locali-

zado nos bairros da 
cidade, que estejam 
interessadas em am-
pliar seu leque de 
produtos vendendo 
o vale transporte da 
Fênix podem entrar 
em contato com ma-
theus.mota@expres-
sofenix.com.br para 
mais informações. 

 Além da oportu-
nidade de negócios 
contribuirá para 
facilitar a vida do 
usuário do trans-
porte público mu-
nicipal, que pode-
rá adquirir  o Vale 
Transporte, perto da 
sua casa.

Comerciantes interessados 
entrar em contato:

matheus.mota@expressofenix.com.br
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As bandas estavam 
com um problema mui-
to grande na sua dis-
persão.

Elementos de outras 
comunidades, resolve-
ram bagunçar a festa 
colocando em risco a 
tranquilidade dos seus 
foliões.

O pequeno contin-
gente da Polícia Militar 

O CARNAVAL DA CLAUSURA

e da Guarda Municipal, 
assim como os seguran-
ças contratados, não con-
seguiram colocar ordem 
na festa, fazendo com 
que o evento Carnaban-
da fosse cancelado. 

Após algumas reu-
niões entre as partes en-
volvidas, chegaram ao 
modelo de um carnaval 
restrito á apenas uma 

Izildo dos Santos

quadra dentro do bair-
ro, com acesso apenas 
de pessoas identifi cadas 
por uma pulseira distri-
buida pelos seus direto-
res.

 Essa solução foi ape-
nas antecipada, pois já 
era idéia da Secretaria 
de Cultura, tal formato, 
que traria menos inter-
rupções no trânsito da 

cidade. 
Após três dias dessa 

nova estrutura, o mode-
lo foi aprovado deixando 
os foliões mais tranquilos 
quanto a sua segurança e 
portanto com um resul-
tado positivo do evento. 

A conclusão que se 
chega, é que os organi-
zadores da festa manda-
ram muito bem, enquan-

to a Polícia Militar bem 
como a Guarda Munici-
pal deixaram a desejar 
quanto a efi ciência de 
seus efetivos.

Mas o samba não 
pode parar, pois essa 
ilusão do Carnaval, é 
um belo combustível 
contra as mazelas do dia 
a dia dos munícipes da 
nossa região.

Bandas e blocos na folia
Bandas e blocos garantem a animação do Carnaval nos bairros da Cidade. A festa po-
pular também terá três matinês no Galpão Cultural do Parque Anilinas. O carnaval em 
Cubatão avança até março e no dia 1º (domingo), a partir das 14h, a banda Santista 
de Cubatão desfila pelas ruas do conjunto Rubens Lara e tem ainda a Banda Família R.S. 
no Bolsão 9

16/02
Bloco Tô Virado em frente ao Canti nho dos Aposentados - Casqueiro. 

22/02
Banho da Dona Dora (Rua Nivaldo Alves Feitosa - Rubens Lara)

23/02
- Bloco Vem Quem Quer (Arthur Bernardes, em frente ao nº 393  - Pq. Fernando Jorge).
- Carnaval da Ressaca (esquina das ruas José Cascardi e Fued Farah - Ilha Caraguatá)
- Bloco Cidade de Madeira (Av. Principal -  V. Pescadores)
- Cutucando Vale (ruas Paulo Enos Pontes e Dom Helder Câmara – Vale Verde)

24/02
Bloco Tô Virado (em frente ao Canti nho dos Aposentados - Casqueiro)
 

25/02
Banda Siri na Lata (entrada da Vila dos Pescadores)
Cutucando Vale (R. Vereador Paulo Enos Pontes x R. Dom Helder Câmara - Vale 
Verde)
 
26/02
Bloco do Fim do Mundo (concentração no Galpão Cultural do Parque Anilinas). Percurso (do 
Centro a Vila São José): Rua Belarmino Amaral - Av. Nove de Abril - Av. Marti ns Fontes - Rua D. Pedro 
I - Av. Nossa Sra da Lapa - Av. Nove de Abril – Pç da Cidadania
 29/02
Banda Carnavalesca União das Vilas (Rua 25 de Dezembro, altura do nº 800 
Vila Natal) 
Tô Ilhado (Rua Nadir Teresa Esteves – Ilha Caraguatá)
 
1º/03
Banda Santi sta de Cubatão (Praça Principal do Conjunto Rubens Lara) 
Banda Família R.S. (Rua Acácia dos Santos Pereira, em frente ao nº 33 – Bolsão 9)
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Galpão Cultural 
promove

 matinês no 
Parque Anilinas

Pelo segundo ano conse-
cutivo, o bloco Cutucando 
o Vale vai desfi lar alegria 
pelas ruas do Vale Verde. 
A primeira edição do bloco, 
foi sucesso de público e or-
ganização e a diretoria pro-
mete que esse ano não será 
diferente.

O evento é todo organi-
zado por moradores que 
juntos resolveram promo-
ver lazer e entretenimento 
para as famílias do bairro, 

Cutucando o Vale vai agitar 
as ruas do Vale Verde

Vila Nova prepara o Coração
Ô abre alas... que o coração vai tremer na Vila Nova. O 

Coração Folia vem com tudo para trazer lazer e animação 
aos moradores da redondeza.

O Bloco estará na rua no dia 15 de fevereiro, sábado, 
das 13h as 18h e a venda de abadás, que são limitados, já 
começou. A camisa dá acesso ao evento e custa R$ 30,00 
com direito a duas latas de cerveja. Para aquisição bas-
ta entrar em contato com Fernanda 99677-6762 ou Caio 
99623-7942.

Acontece na Rua Sete de Setembro, 515 (em frente ao 
Boteco Coração de Mãe), com marchinhas e ritmos de car-
naval ao vivo em estrutura que vai garantir o conforto dos 
foliões.

explorando a cultura do 
carnaval. Por isso marchi-
nhas e concurso de máscara 
para as crianças, fazem par-
te da programação que terá 
dois dias de festa.

No dia 23 de fevereiro, 
domingo, haverá concurso 
de máscaras para as crianças 
e homenagem à Renato Hi-
lário Gross (in memorian), 
Renato foi um dos incenti-
vadores, que trabalhou pelo 
crescimento do Vale Verde.

No dia 25, terça, é a vez 
do concurso de fantasia 
também para a criançada.

A programação inicia 
as 14:00 e encerra as 19:00 
nos dois dias. No palco, 
a animação fi ca por conta 
da banda Denilson Show e 
Banda.

Os abadás já estão a ven-
da a preços promocionais 
na ASSAVVE, associação 
do bairro (Av. Manoel dos 
Santos Mesquista, 135).

Os representantes da di-
retoria do bloco, Aldo Ar-
ruda e Valdir Teles agrade-
cem o apoio recebido dos 
parceiros:  MM Montmetal, 
JB, Rodo Eixos, Açougue 
Quitanda do Alê,  Fabricio 
Transportes, Point do Clau-
dinho, Bar do João, Mangue 
Steak e Pub, Lola Salgaderia 
Delivery, Assavve, Clau-
demir Cabelereiro Unissex, 
Auto Elétrica Viaduto, Ka-
baço Sucatas em geral.

A festa popular tam-
bém terá três matinês 
no Galpão Cultural do 
Parque Anilinas, no 
Centro. A programa-
ção foi divulgada esta 
semana pela Secretaria 
de Cultura.

As matinês serão 
realizadas sábado, do-
mingo e terça-feira de 
Carnaval (22, 23 e 25), 
das 14 às 19 horas, com 
entrada franca.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  
Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172 editais de casamento
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCELO DOS SANTOS FERREIRA e NATALI-
NA OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciado, açougueiro, RG n.º 8067543101 - SSP/RS, CPF n.º 91467101087, 
com 44 anos de idade, natural de PORTO ALEGRE - RS, nascido no dia vinte e três 
de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (23/10/1975), residente na Rua 
Santa Júlia, 61, casa 02, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
JOÃO CARLOS FERREIRA, falecido há 8 anos e de GESSI IARA DOS SANTOS FERREI-
RA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 anos de idade, residente em BAL-
NEÁRIO PINHAL - RSDivorciado de Ana Lúcia Dornelles, conforme sentença datada 
de 17/03/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara Judicial da Comarca de 
Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cozi-
nheira, RG n.º 271612010 - SSP/SP, CPF n.º 28337975830, com 44 anos de idade, 
natural de LIMA DUARTE - MG, nascida no dia dois de dezembro de mil novecen-
tos e setenta e cinco (02/12/1975), residente na Rua Santa Júlia, 61, casa 02, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de RAIMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 
falecido há 4 anos e de MARIA REGINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 60 anos de idade, residente em LIMA DUARTE - MG. Divorciada de Alex 
Carvalho da Silva, conforme sentença datada de 03/10/2016, proferida pelo Juiz 
de Direito da 7ªVara de Família e Registro Civil da Comarca do Recife -PE, nos au-
tos de nº0027106-52.2001.8.17.0001. 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, 28 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: JOSÉ VIEIRA DO NASCI-
MENTO e ROSEGLEIDE MARTINS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, promotor de vendas, RG n.º 47031941 - 
SSP/SP, CPF n.º 37817465851, com 31 anos de idade, natural de CORONEL 
JOÃO SÁ - BA, nascido no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (22/09/1988), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 141, 
apto.31A, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: josevieirasci@gmail.com, fi lho 
de GIVALDO POLICARPO DO NASCIMENTO, aposentado, com 64 anos de 
idade, residente em CORONEL JOÃO SÁ - BA e de MARIA VIEIRA DA CRUZ 
DO NASCIMENTO, aposentada, com 73 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
balconista, RG n.º 30663787 - SSP/SP, CPF n.º 34773350822, com 33 anos 
de idade, natural de ARACAJU - SE, nascida no dia cinco de junho de mil 
novecentos e oitenta e seis (05/06/1986), residente na Rua Julio Amaro 
Ribeiro, 141, apto.31A, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: rosegleidem@
gmail.com, fi lha de NATAN DE JESUS DOS SANTOS, aposentado, com 59 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CREUZA MARTINS DA CON-
CEIÇÃO SANTOS, aposentada, com 66 anos de idade, residente em Cuba-
tão - 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, 29 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: KELVIN EDUARDO DOS 
SANTOS e JULIANA RAÍZA SILVA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar portuário, RG n.º 40450941 
- SSP/SP, CPF n.º 43328419802, com 25 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 168, fl s. nº 051, Termo nº 49011), nascido no dia 
dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (18/10/1994), 
residente na RUA Vereador Antonio Aló, 11, Jardim Real, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de MARIA CRISTINA EDUARDO DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, cozinheira, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 506738620 - SSP/SP, CPF n.º 48446604892, com 22 anos de 
idade, natural de CAMARAGIBE - PE (Recife - 14º Distrito- PE  Livro nº 05, 
fl s. nº 292, Termo nº 5976), nascida no dia treze de junho de mil novecen-
tos e noventa e sete (13/06/1997), residente na RUA Vereador Antonio 
Aló, 11, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOÃO FRANCISCO 
DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, desaparecido há 22 anos e 
de LUCIANA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, costureira, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi -
xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 29 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: ANTONIO BERTINO DA SILVA e 
LUZIA BISPO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 245729793 - SSP/SP, CPF n.º 74635646491, com 48 
anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Bom Jardim-PE  Livro nº 12, fl s. nº 
164, Termo nº 2093), nascido no dia dezenove de novembro de mil novecentos 
e setenta e um (19/11/1971), residente na Avenida Ferroviária, Caminho São 
Jorge, 2876, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ BER-
TINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de ida-
de, residente em BOM JARDIM - PE e de MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 81 anos de idade, residente em 
BOM JARDIM - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, do lar, RG n.º 642287132 - SSP/SP, CPF n.º 41794699520, com 53 anos 
de idade, natural de CASTRO ALVES - BA, nascida no dia doze de dezembro de 
mil novecentos e sessenta e seis (12/12/1966), residente na Avenida Ferrovi-
ária, Caminho São Jorge, 2876, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de ANTONIO BISPO DOS SANTOS, falecido há 14 anos e de CLEOTILDES 
RODRIGUES DOS SANTOS, falecida há 1 ano. Divorciada de Francisco Firmino 
Gonçalves, conforme sentença datada de 10/08/2016, proferida pelo Juiza de 
Direito da 4ªVara de Cubatão-SP, nos autos de nº1001082-44.2015.8.26.0157. 
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, 30 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: FRANCISCO LUIZ SANTANA e MA-
RIA JOSÉ CRUZ DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, calceteiro, RG n.º 55736579X - SSP/SP, CPF n.º 04509322496, 
com 40 anos de idade, natural de UNIÃO DOS PALMARES - AL, nascido no dia 
vinte e sete de março de mil novecentos e setenta e nove (27/03/1979), resi-
dente na Rua Caminho São Geraldo, 18, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: 
franciscoluizsantana@hotmail.c, fi lho de AMÉRICO LUIZ SANTANA, falecido 
há 7 anos e de ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, domésti ca, com 71 anos 
de idade, residente em RIO LARGO - ALDivorciado de Maria das Dores Lo-
pes Santana conforme sentença datada de 27/11/2018 proferida pela Juiza 
de Direito da 2ªVara da Comarca de Rio Largo-AL, nos autos de nº0700405-
15.2017.8.02.0051. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, auxiliar de limpeza, RG n.º 545395513 - SSP/SP, CPF n.º 31477383883, com 
39 anos de idade, natural de TUCANO-BA (Tucano-BA  Livro nº 28, fl s. nº 23, 
Termo nº 40204), nascida no dia trinta de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e um (30/01/1981), residente na Rua Caminho São Geraldo, 18, Vila Esperan-
ça, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA, lavrador, 
com 82 anos de idade, residente em TUCANO - BA e de TEREZA SANTOS CRUZ, 
do lar, com 76 anos de idade, residente em TUCANO - BA. 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, 30 de janeiro
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: WESLEY TRINDADE DA SILVA e 
FRANCYELLEN DIAS DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, controlador de acesso, RG n.º 502270950 - SSP/SP, CPF 
n.º 44201034852, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e quatro (22/05/1994), 
residente na RUA Coronel Villar, 3128, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de HELENILTON DA SILVA, de nacionalidade brasileira, fale-
cido há 15 anos e de CRISTIANE TRINDADE ARAÚJO, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de 
Juliana Stéfani Siqueira Campos, conforme sentença datada de 02/05/2019, 
proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos 
autos de nº1001408-96.2018.8.26.0157. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 547125896 - SSP/SP, CPF n.º 
50616466811, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
nove de abril de mil novecentos e noventa e nove (09/04/1999), residente 
na RUA Coronel Villar, 3128, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de JOSÉ ROBERTO FERRAZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 05 anos e de HELENA DIAS DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se al-
guem 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, 31 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: GUSTAVO DOS SANTOS FERRARI 
e ALINE LIMA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista de manutenção, RG n.º 36255583 - SSP/SP, CPF 
n.º 40376006846, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 156, fl s. nº 42, Termo nº 94463), nascido no dia seis de 
novembro de mil novecentos e noventa e um (06/11/1991), residente na Rua 
Jorge Farah, 92, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: guh.91@hotmail.
com, fi lho de SERGIO PEDRO FERRARI, de nacionalidade brasileira, líder de elé-
trica, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GEILDA MARIA 
DOS SANTOS FERRARI, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, balconista, RG n.º 428458191 - SSP/SP, CPF n.º 43204997863, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 162, fl s. 
nº 92, Termo nº 46664), nascida no dia dez de outubro de mil novecentos e 
noventa e três (10/10/1993), residente na Rua Caminho dos Pilões, 11, Pilões, 
Cubatão - SP, E-mail: alinelima_ferreira@hotmail.com, fi lha de ALOISIO SAL-
VIANO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 63 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DE LIMA, de nacionali-
dade brasileira, domésti ca, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 31 de janeiro 
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: MIGUEL ADALBERTO 
DA SILVA e NAYARA SANTOS SOARES. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, armador, RG n.º 378133408 - SSP/SP, CPF n.º 
33979279863, com 35 anos de idade, natural de BONITO - PE (Camocim 
de São Felix-PE  Livro nº 10, fl s. nº 139, Termo nº 11465), nascido no dia 
nove de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (09/07/1984), residen-
te na Avenida Ferroviária, 352, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de MARIA AUXILIADORA DA SILVA, do lar, com 57 anos de idade, 
residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 486051729 - SSP/SP, CPF 
n.º 38733731810, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa (17/01/1990), 
residente na Avenida Ferroviária, 352, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de JORGE ANTONIO SOARES, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 64 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de 
GIUDETE DOS SANTOS SOARES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 
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, 31 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: DANIEL SANTOS SIMÕES e LUAN-
NA FALCÃO DE ANDRADE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 42176113 - SSP/SP, CPF n.º 36671619808, com 
33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 119, fl s. nº 29, 
Termo nº 29488), nascido no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e sete (03/01/1987), residente na RUA Dom Pedro II, 431, apt.12, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JUSCELINO ALVINO SIMÕES, aposentado, 
com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARGARIDA SANTOS 
SIMÕES, aposentada, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeireira, RG n.º 
334341310 - SSP/SP, CPF n.º 37023658858, com 31 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 127, fl s. nº 19, Termo nº 32662), nascida no 
dia vinte e dois de março de mil novecentos e oitenta e oito (22/03/1988), 
residente na RUA Bernardino de Pinho Gomes, 729, Jardim São Francis-
co, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MARCOS FERNANDO DE ANDRADE, 
aposentado, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NILCE 
CARNEIRO FALCÃO DE ANDRADE, do lar, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP.  Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 01 de fevereiro 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: LUIZ CARLOS FURLAN e 
MARIA DAS GRAÇAS PONTES MENDES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 5872813 - SSP/SP, CPF n.º 
00337467889, com 68 anos de idade, natural de PIRACICABA - SP, nas-
cido no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e cinquenta e um 
(21/08/1951), residente na Rua Espanha, 926, Jardim Casqueiro, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lho de REINALDO FURLAN, falecido há 12 anos e de MERCE-
DES ZOCCA FURLAN, falecida há 9 anosViúvo de Josefa de Sant’ana Furlan 
conforme termo lavrado às fl s.214 do livro C-63 sob nº20387 do Cartório 
de Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, 
do lar, RG n.º 21434747 - SSP/SP, CPF n.º 10826247806, com 50 anos de 
idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, nascida no dia onze de 
maio de mil novecentos e sessenta e nove (11/05/1969), residente na Rua 
Maria do Carmo, 1101, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha 
de MANOEL CARNEIRO PONTES, falecido há 30 anos e de SEVERINA AN-
DRADE DE SOUZA, aposentada, com 95 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP. Viúva de Jesus Escrivane Mendes conforme termo lavrado às 
fl s.246 do livro C-110 sob nº49370 do Cartório do 2ºSubd.de 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, 03 de fevereiro 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: NATANAEL CARVALHO DOS ANJOS e SHEYLA 
KARINA OLIVEIRA NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, eletricista, RG n.º 583934298 - SSP/SP, CPF n.º 41124177809, com 26 anos 
de idade, natural de PAULO AFONSO - BA (Santa Brígida- BA  Livro nº 22, fl s. nº 
235, Termo nº 24303), nascido no dia três de maio de mil novecentos e noventa 
e três (03/05/1993), residente na Praça Independência, 540, apt.31, Jardim Cas-
queiro, Cubatão - SP, E-mail: casamentonatanekarina@gmail.co, fi lho de DAMIÃO 
CARVALHO DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, lojista, com 60 anos de idade, 
residente em PAULO AFONSO - BA e de LUCIENE MARIA DOS ANJOS, de nacio-
nalidade brasileira, diarista, com 53 anos de idade, residente em DIADEMA - SP. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, administradora, RG 
n.º 284856538 - SSP/SP, CPF n.º 21670695883, com 39 anos de idade, natural de 
GUARUJÁ - SP, nascida no dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta 
(26/03/1980), residente na Praça Independência, 540, apt.31, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, E-mail: casamentonatanekarina@gmail.co, fi lha de FRANCISCO NAS-
CIMENTO, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 76 anos de idade, re-
sidente em GUARUJÁ - SP e de MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Divorciada de Anderson Miranda da Costa, conforme Escritura Pública lavrada em 
27/02/2019, pelo 2ªCartório de Notas de Cubatão-SP, no Livro nº179, fl s.345/348.  
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, 01 de fevereiro 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: ALEXANDRE DA PURIFICA-
ÇÃO e ANA PAULA EVANGELISTA MATOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 26460224 - SSP/SP, CPF n.º 
25224896827, com 46 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 464, fl s. nº 36, Termo nº 210499), nascido no dia dois de 
novembro de mil novecentos e setenta e três (02/11/1973), residente na RUA 
Seis, 84, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: negocapoeira09@hotmail.com, fi lho 
de EUTAMIRO DA PURIFICAÇÃO, falecido há 25 anos e de IZILDA RODRIGUES 
DA PURIFICAÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 433912686 - SSP/SP, CPF n.º 30783701861, com 37 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 88, fl s. nº 303, Termo 
nº 17425), nascida no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e 
dois (25/06/1982), residente na RUA Seis, 84, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de ANTONIO EVANGELISTA MATOS, de nacionalidade brasileira, en-
carregado, com 70 anos de idade, residente em CÍCERO DANTAS - BA e de 
MARIA DEUSDETE DOS SANTOS MATOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 65 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, 04 de fevereiro 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: LEONARDO SOARES SILVA e SARA 
PEREIRA GOMES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, au-
xiliar de serviços gerais, RG n.º 41218315 - SSP/SP, CPF n.º 43806251843, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 172, fl s. nº 229, Termo 
nº 50781), nascido no dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e 
cinco (19/08/1995), residente na Rua Desembargador Trasybulo Pinheiro de Al-
buquerque, 488, Conjunto Humaitá, SÃO VICENTE - SP, E-mail: soaresleeo12@
gmail.com, fi lho de RIDER JOSÉ SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 51 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de CARMEN 
SIMONE FARIAS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 540113025 - SSP/SP, CPF n.º 46761898854, com 
21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 187, fl s. nº 105, 
Termo nº 56627), nascida no dia seis de março de mil novecentos e noventa e 
oito (06/03/1998), residente na Rua Gutemberg Alvarenga, 132, Ilha Caragua-
tá, Cubatão - SP, E-mail: pereirasara458@gmail.com, fi lha de HUGO GOMES, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JESSEVANIA PEREIRA DOS ANJOS, de nacionali-
dade brasileira, merendeira, com 41 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, 03 de fevereiro 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: EDIVALDO DE LIMA CABRAL e 
ADRIANA MARIA CAITANO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 7629779 - SSP/PE, CPF n.º 08559131426, com 30 
anos de idade, natural de BOM CONSELHO - PE (Bom Conselho-PE - 1ºDistrito  
Livro nº 80, fl s. nº 186, Termo nº 21400), nascido no dia vinte e quatro de 
julho de mil novecentos e oitenta e nove (24/07/1989), residente na Rua Rival-
do Alves Feitosa, 561, bloco 01, apt.43, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: 
edivaldo-cabrall@hotmail.com, fi lho de SEBASTIÃO CABRAL DE MELO, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em BOM 
CONSELHO - PE e de CREUZA DE LIMA CABRAL, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 60 anos de idade, residente em BOM CONSELHO - PE . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, 
RG n.º 357333639 - SSP/SP, CPF n.º 30901155810, com 39 anos de idade, natu-
ral de OROBÓ - PE (Orobó-PE  Livro nº 6, fl s. nº 6, Termo nº 5492), nascida no 
dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta (22/04/1980), residente 
na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 561, bloco 01, apt.43, Parque São Luis, Cubatão 
- SP, E-mail: drikacaitano@hotmail.com, fi lha de JOÃO MAURÍCIO CAITANO, 
falecido há 6 anos e de JUSTINA MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 6 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, 05 de fevereiro 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: DEIVID HEVERTON FONSECA SILVA 
e GABRIELA DE ALMEIDA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador químico, RG n.º 395050339 - SSP/SP, CPF n.º 
47932905826, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 180, fl s. nº 10, Termo nº 53746), nascido no dia treze de janeiro de mil 
novecentos e noventa e sete (13/01/1997), residente na RUA São Francisco de 
Assis, 37, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ANTONIO HENRIQUE 
SIMÕES SILVA, de nacionalidade brasileira, armador, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de TATIANE CRISTINA SANTOS FONSECA, de nacio-
nalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 38 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de caixa, RG n.º 469341737 - SSP/SP, CPF n.º 45375246856, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 181, fl s. nº 42, Termo 
nº 54176), nascida no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e 
sete (23/03/1997), residente na RUA São Francisco de Assis, 37, Vila São José, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de GEORGE MORAIS DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, desaparecido há 22 anos e de CLAUDIA BORGES DE ALMEIDA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 03 de fevereiro 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: ROMÁRIO ARMANDO DE 
SOUZA e JÉSSICA LIMA DA SILVA COSTA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, autônomo, com 27 anos de idade, natural de 
PRAIA GRANDE - SP, nascido no dia vinte de agosto de mil novecentos e 
noventa e dois (20/08/1992), residente na RUA Rua Josefa Araújo de Oli-
veira, 55, bloco 2, apt.35, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de LOURIVAL 
VIEIRA DE SOUZA e de MARIA FRANCISCA PINHEIRO DE SOUZA . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, autônoma, com 27 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e sete de ju-
lho de mil novecentos e noventa e dois (27/07/1992), residente na RUA 
João Osório da Fonseca, 288, Bom Reti ro, SANTOS - SP, fi lha de GILVANDO 
FRANCISCO DA COSTA e de IRINALDA LIMA DA SILVA COSTA. 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, 05 de fevereiro 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 Brasi-
leiro: EDMILSON VALDIVINO DA SILVA 
e VIVIANE CARVALHO LIMA. Sendo o 
pretendente, fi lho de MANOEL VAL-
DIVINO DA SILVA, e de MARIA TEREZA 
VALDIVINO DE MELO. 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, 05 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Barkana Gastrobar

Cubatão muito bem representada

Parabéns

Carlinhos - Tatuador

Mario Leite

Manancial Comunicação

Regina Miranda

Eliana Greco, contado-ra de histórias

Genilde Spina

Pastor Anderson Araújo

Simone Araújo

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

Cubatão ganhou mais uma potência. Inaugurou na última semana o Barkana Gastrobar, com muito bom gosto, elegância e 
cardápio diferenciado. Funciona das 17:00 às 00 de segunda a sábado e a partir de março, a casa abrirá para almoço. Fica na 
Av. Joaquim Miguel Couto, 850 no centro da Cidade

São Vicente recebeu mais uma edição do Mundialito de Kickboxing Beach, no 
último dia 25. Atletas da equipe do mestre Eves através da Associação Deus 
é Fiel, representaram muito bem Cubatão e faturaram posições de destaque 
no campeonato: Saulo: 1º lugar, Marcos: 1º lugar e Fernando: 2º lugar

Mais uma vez foi sucesso a 2º Copa Litoral de Futebol , que este ano atendeu as categorias sub 11, sub 13 e sub 15, 18 equipes 
da Baixada, Zona Leste/ SP e Minas Gerais. Na foto, abraçado aos jovens,  o nosso colaborador Washinton Luiz que recebeu ho-
menagem por sua contribuição ao esporte. O secretário Municipal de Esportes, Ronald Lopes, também prestigiou o evento.

Nos dias 27/01 e 03/02, os 
alunos da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental e 

Médio do Colégio ABC volta-
ram às aulas. Recebidos calo-
rosamente com música, muita 

animação e programação de 
aulas dinâmicas e interativas.

Entre risos e esbanjando alegria, Jeff er-
son Salvino reuniu os amigos no último 
domingo para celebrar mais um aniversá-
rio, com o tema O Lobo de Wall Street. 
A animação fi cou por conta do Samba 
Guetto. Sucesso Jefe!
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Dica do rolê
por Ju Reis

SEXTA- 07 DE  FEVEREIRO
Boteco Coração de Mãe
Festival do Gin das 22h as 23h. 15 sabores para beber à vontade por 
R$ 25,00. 
Drinks/ Porções/ Espetinhos/ Cervejas diversas
Rua Sete de Setembro, 515 na Vila Nova

Licas´s Bar
21 h: Dan Lisboa Acústico
Av. Martins Fontes, 581 - Vila Nova/ Cubatão

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

SABADO - 8 DE FEVEREIRO
19h: Sedinha do Marapé 
Roda de Samba da Melhor Qualidade/Cleverson Luiz/ Trio de Ferro
Entrada: Mulher  Vip até às 22h/ Vendas de mesa: (13) 99720-7162
Rua Napoleão Laureano, 172 – Santos

Mangue Steak e Pub
20h – Vibetrio (MPB)
Praça Januário Estevam de Lara Dante, 216 - Vila Nova / Cubatão

DOMINGO, 09 DE FEVEREIRO
Feijuca dos Amigos by Jaque Barbosa – a partir das 12h
Samba Guetto/ Felipão Santos
Convites: R$30,00 antecipados
Rua Guarujá, 11 – Jd. São Francisco/ Cubatão

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

SEGUNDA, 13 DE FEVEREIRO
19h: Básico Lounge e Espetaria/Pagode do Lucão
Geral Vip até às 20h/ Após R$10,00 (Unissex)
Av. Afonso Pena, 113 - Santos

Nossa Samba de Carnaval
Nem a chuva interferiu no sucesso do projeto Nosso Samba Verão, que esse 
mês enalteceu o carnaval com a Acic lotada. Os feras Ed Show, Leandro 
Oliveira, Erick Borato e Pedro Lins agitaram a galera com pagode, sertanejo 
e muito mais, no domingão. Em março tem mais, fique atento na data


