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21 anos

Combate 
a enchentes

Folia começa neste sábado
CARNAVAL

CHUVAS

Fortes chuvas de ve-
rão trazem prejuízos 
e ceifam vidas país 
afora.
Nesta semana, Cuba-
tão enfrentou novos 
alagamentos, em vá-
rios pontos. 
Em fase de execução, 
obra anunciada pelo 
prefeito Ademário, 
vai combater as en-
chentes na Vila Nova 
(foto), Vila São José e 
adjacências. 
Também já foram 
iniciados estudos para 
combater o problema 
em outros pontos da 
cidade. 02

Cuba Burguer inova em Cubatão
Hamburgueria dellivery inaugura nesta sexta-fei-
ra a partir das 19h, quando começa o serviço de 
entregas. Já badalado, antes de começar, o novo 
empreendimento foi um dos assuntos mais co-
mentados nas redes, este semana, em Cubatão. 07

A programação de carnaval, em Cubatão, se 
estende até o dia 1º de março e inclui várias 
bandas e blocos carnavalescos. 

Neste sábado (15) a partir das 13h, Aconte-
ce promove o Coração Folia, na Vila Nova; 
veja como participar na pág 03

Do leitor
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Divulgação

A boa notícia é que já 
foi concluída a licitação e, 
nos próximos dias começa 
a obra que vai combater as 
enchentes em parte da ci-
dade. Vila Nova, Vila São 

Viabilizar o investimen-
to e uso adequado dos Par-
ques da cidade. Este foi o 
principal objetivo da reu-
nião do prefeito Ademário 
com o secretário de Infraes-
trutra, Recursos Hídricos 
e Meio Ambiente Marcos 
Penido.  A possibilidade de 
implementação do mode-
lo de concessão ou Parce-
ria Público Privada - PPP, 

Levantamento reali-
zado pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP) aponta 
que, das 644 Prefeituras 
fi scalizadas pela Corte, 
163 tiveram suas contas 
desaprovadas – cerca de 
25% do total dos municí-
pios paulistas.

Os dados são referen-
tes ao exercício de 2017, 
o último analisado pelo 
TCESP. Os pareceres emi-
tidos pela Corte de Con-
tas paulista em primeira 
instância ainda poderão 
ser revertidos em sede re-
cursal, como processos de 
Reexame de Contas, antes 
do trânsito em julgado.

 Principais motivos
O estudo divulgado 

pelo TCESP mostra que 
o desequilíbrio entre re-
ceitas e despesas apare-
ce no topo da lista dos 
principais motivos de 
reprovações. Quase me-
tade das Prefeituras que 

que daria sustentabilidade 
ao funcionamento destes 
equipamentos, predomi-
nou na pauta. 

Outro assunto aborda-
do foi a viabilidade de um 
termo de cooperação técni-
ca com o Estado para o en-
frentamento a problemas 
metropolitanos, como a 
destinação de resíduos só-
lidos. 

Desequilíbrio entre receitas e despesas 
aparece como o motivo da rejeição das 
contas em quase metade dos municípios 
que receberam pareceres desfavoráveis

receberam pareceres des-
favoráveis – 49% do total 
de 163 (81) – foi devido a 
infrações relativas ao or-
çamento.

Outro problema encon-
trado com maior frequên-
cia nas análises das contas 
municipais de 2017 está 
relacionado às despesas 
com pessoal, uma vez 
que este item é o segundo 
maior motivo de desapro-
vações, o que representa 
41% (67) das manifesta-
ções desfavoráveis.

Os demais motivos 
de desaprovação são a 
aplicação no Ensino e na 
Saúde; a remuneração 
dos profi ssionais do ma-
gistério; o pagamento de 
precatórios; o emprego 
de recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Bá-
sica (Fundeb); a remune-
ração de agentes políticos; 
o pagamento de encargos 
sociais e despesas com o 
quadro de pessoal.

Autoridades
O prefeito Ademário 

esteve acompanhado do 
ex-prefeito Nei Serra que 
também goza de prestígio 
junto ao Palácio do Pla-
nalto. Os secretários: de 
Finanças, Genaldo Santos; 
de Meio Ambiente, Halan 
Clemente; o diretor de re-
ceita, Luiz Maia e o arqui-
teto Amaury.

ALAGAMENTO

Chuvas de verão trazem mais prejuízos
As conseqüências das 

fortes chuvas da madru-
gada do dia 10 ganharam 
espaço no noticiário nacio-
nal por causa dos grandes 
prejuízos e mortes em São 
Paulo. Embora com impac-
to menor, a região também 
sofreu com as chuvas. Os 
índices pluviométricos em 
Cubatão, registraram 115 
mm, na Serra do Mar, e 65 
mm na área central. Por 
causa disso, ocorreram ala-
gamentos em vários pontos 
da cidade, que criaram di-
fi culdades para circulação 
de veículos

As principais ocorrên-
cias aconteceram nos bair-
ros Vale Verde, Pilões e 
Água Fria. Na Cota 200, 
onde houve um desliza-
mento próximo a uma resi-
dência; controlado..

As fortes chuvas provo-
caram, também, infi ltra-
ções em parte da cobertura 
do Paço Municipal, atin-
gindo a rede elétrica. Por 
isso, alguns setores tiveram 
suas atividades suspensas. 
Também houve transtor-
nos no retorno às aulas e 
serviços de saúde. 

COMBATE A ENCHENTE

José e adjacências, região 
onde: choveu, encheu!

O investimento, de qua-
se R$ 5 milhões, anuncia-
do pelo prefeito Ademá-
rio no fi nal de dezembro, 

prevê obras de infraestru-
tura como melhorias no 
sistema de bombeamento 
da água da chuva, o que 
deve acabar com as en-
chentes nesta região nos 
períodos de chuva e maré 
alta. Estão incluídas obras 
de macro e microdrena-
gem para bombeamento 
da água da chuva, aca-
bando com alagamen-
tos no bairro, e no bojo, 
a construção de ciclovia, 
áreas de lazer e reforma 
de praças, na Vila Nova.

A comporta da Vila São 
José vai ser substituída 
por um equipamento com 
acionamento mecânico e 
será instalada uma esta-
ção de recalque, com um 
sistema de bombeamento 
da água da chuva que será 
direcionada do canal para 
o rio: “durante a cheia, a 
comporta é fechada e a 
bomba faz o refl uxo da 
água. É o fi m das cheias”, 
explicou o prefeito Ade-
mário.

Outro importante 
avanço será a instalação 
de tubulações de inter-
ligação nas mediações 
das Ruas Dom Idílio José 
Soares (Rua 6)  e Rua João 
Pessoa (Rua 7), conectan-
do a galeria antiga já exis-
tente ao canal da Av. Nos-
sa Senhora da Lapa. Com 
isso, a água pluvial será 
rapidamente escoada. 
Atualmente, quando há 
grande volume de chuva, 
as águas não encontram  
pontos de drenagem nes-
se local, causando alaga-
mentos em vários trechos 
da Av. Nações Unidas. O 
projeto também prevê a 
limpeza e hidrojateamen-
to do canal da Avenida 
Nossa Senhora da Lapa 
e seus periféricos, inten-
sifi cação da limpeza das 
bocas de lobo em todo o 
bairro.

Outros projetos de 
combate às enchentes em 
outras localidades já estão 
em fase de estudo.
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bocas de lobo em todo o 
bairro.

Outros projetos de 
combate às enchentes em 
outras localidades já estão 
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A Folia começa 
sábado em Cubatão

A festa começa com o grito de carnaval do Coração Folia, na Vila Nova, 
programação segue até 1º de março

CHEGOU O 
GRANDE DIA!
O palco está mon-

tado, lindo, bem ilu-
minado, para que to-
dos vejam o colorido 
da festa, a alegria que 
arrebata cada folião 
ao seu dia de glória. 

São artistas po-
pulares, presentes 
no seu dia a dia, que 

O POVO DO SAMBA ESTÁ EM FESTA... O GRANDE DIA CHEGOU

encaram a responsabi-
lidade de representar 
aquele personagem 
nessa bela ópera que 
vai passar no seu palco 
sagrado. 

A passarela Drausio 
da Cruz, vai enfi m rece-
ber aquela comunida-
de que preparou com 
muito carinho e traba-
lho, um espetáculo que 

Izildo dos Santos

começou a ser pensado 
pelo seu departamento 
cultural, que foi mu-
sicado pela sua ala de 
compositores, dese-
nhado pelos seus car-
navalescos, confeccio-
nados por suas Baianas 
costureiras, ferreiros, 
soldadores, marcenei-
ros, escultores, decora-
dores e tantos outros 

profi ssionais que em-
prestaram a sua arte a 
essa cultura negra que 
emana do povo. 

Aplaudam, se emo-
cionem, cantem junto, 
pois esse povo merece, 
e hoje é dia de retribuir 
um sorriso para aque-
les que tanto fi zeram 
para levar a alegria que 
invade a nossa alma. 

Venham, pois o 
samba os espera de 
braços abertos, para os 
acolher com o canto, 
a dança e as imagens 
que não vão sair da sua 
memória até o próximo 
carnaval.

“ É HOJE O DIA DA 
ALEGRIA, E A TRISTE-
ZA NEM PODE PEN-
SAR EM CHEGAR..”

Últimos abadás disponíveis

A Vila Nova vai tremer neste sábado com o 
Coração Folia. Os abadás, que garantem o pas-
saporte para a folia, já estão acabando.

Custam R$ 30,00 e além da camisa o folião 
tem direito a duas latas de cerveja inclusos no 
pacote.

O grito de carnaval acontece neste sábado, 
dia 15 de fevereiro, das 13h as 18h. A música 
ao vivo fi ca por conta do grupo Samba Guetto, 
que vai embalar em ritmos carnavalescos.

Para os pais, a estrutura reserva espaço kids 
para alegria da criançada.

Para aquisição do abadá ou saber mais da 
festa, basta entrar em contato com Fernanda 
99677-6762 ou Caio 99623-7942.

Será na Rua Sete de Setembro, 515 (em frente 
ao Boteco Coração de Mãe), com marchinhas e 
ritmos de carnaval em estrutura que vai garan-
tir o conforto dos foliões.

Há 40 anos, a igre-
ja católica passava 
por um ‘avivamento’, 
através da Renova-
ção Carismática Ca-
tólica. Os veteranos 
lembram do saudoso 
padre Primitivo Balta-
zar Zevalhos Flores; o 
padre Primo, que en-
tre outras ações, onde 
pregava a conver-
são, iniciou uma fes-
ta para trazer o povo 
à presença de Deus, 
durante o período de 
carnaval. Até hoje, o 
Festival de Jesus, na 

Na São Francisco

Festival de Jesus faz 40 anos
“Eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que há em ti”

igreja católica da Vila 
Nova, em Cubatão, é 
referência neste tipo 
de retiro espiritual.

Ao completar 40 
anos, em constante ‘re-
novação’, para aten-
der às necessidades 
dos fi éis, o encontro 
oferece programação 
dinâmica e também 
espaço para crianças. 
Todos os dias com 
pregações, adoração e 
missa. Mais informa-
ções: 3361-2777 - email 
sfraciscoassis@uol.
com.br.

PROGRAMAÇÃO DE SHOW

22/02   Banda local
23/02   Banda Arcanjos e Juninho Cassimiro
24/02   Ivanildo
25/02   Irmãs Carmelitas Mensageiras 
  do Espirito Santo

16/02
- Bloco Tô Virado em frente ao Can� 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 fren-
te 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 Hel-
der Câmara - Vale Verde)

24/02
- Bloco Tô Virado 
(em frente ao Can� 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)

A BLOCO DO FIM DO MUNDO, dia 26 de fevereiro
(concentração no Galpão Cultural do Parque Anilinas) Per-
curso (do Centro a Vila São José) - R. Belarmino Amaral - 
Av. Nove de Abril - Av. Mar� ns Fontes - Rua D. Pedro I - Av. 
Nossa Sra da Lapa - Av. Nove de Abril Praça da Cidadania

 Sander Newton

Um grupo de barbei-
ros realiza ação social na 
Vila São José no dia 23, 
domingo de carnaval. 
O objetivo do ‘Barbeiro 
Amigo’ é interagir com 
a comunidade local arre-
cadando alimentos para 
pessoas carentes, princi-
palmente as mais impac-

Barbeiro Amigo

Acontece promove 
carnaval solidário

tadas com o recente ala-
gamento no bairro.

A ação acontece das 
10h até as 17h, na Praça 
em frente a UBS. Haverá 
distribuição de senhas no 
local. A expectativa dos 
voluntários é cortar mais 
de 200 cabelos. 1kg de ali-
mento = corte masculino.
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Comércio dos bairros pode vender Vale Transporte
Pessoa jurídica com comércio fora do centro pode facilitar a vida dos passageiros,

levando o serviço para dentro das comunidades

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 benefí-
cios que já são com-
partilhados pelos 
usuários, agora a Via-
ção quer se aproximar 
mais da comunidade, 
levando seus pontos 
de vendas para den-
tro dos bairros, atra-
vés de parceria com o 

comércio local.
O primeiro a ade-

rir foi a Banca da Vila  
Natal que já está ven-
dendo o vale trans-
porte: “aqui nesta re-
gião tem muita gente 
que já está compran-
do na banca e não pre-
cisa 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, podem am-
pliar seu leque de 
produtos vendendo 
o vale transporte da 
Fênix.

 Além da oportuni-
dade de negócios con-
tribuirá para facilitar 
a vida do usuário do 
transporte público.

Comerciante interessado deve entrar 
em contato: 

matheus.mota@expressofenix.com.br
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Mais uma edição da feijuca mais querida da 
cidade realizada com sucesso. No domingo (09) 
muitos amigos prestigiaram e curtiram a festa. 
Como sempre, amizade, parceria e con� ança 
foram o enredo do evento. Ao som de Felipão 
Santos e Grupo Samba Guetto a tarde de domin-
go foi especial e também deu início ás comemo-
rações de aniversário da promoter Ju Reis.
Agradecimentos aos parceiros: O� cina Nova 
Cubatão, Fbrado, Boteco Coração de Mãe e a 
fotográfa Scarlat Silva. A próxima Feijuca dos 
Amigos by Jaque Barbosa é dia 1º de março. 
Convites a venda! (13) 97401-1465
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DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JAILSON IZIDIO DOS SANTOS e 
MARIA JOSEANE SANTOS DE FARIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 42331763 - SSP/SP, CPF n.º 40424749858, 
com 30 anos de idade, natural de Arco Verde - PE (Pesqueira-PE  Livro nº 05, 
fl s. nº 42, Termo nº 2314), nascido no dia dois de novembro de mil novecen-
tos e oitenta e nove (02/11/1989), residente na AVENIDA Marginal Imigran-
tes, 668, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de REGIVAL IZIDO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, resi-
dente em PEDRO DE TOLEDO - SP e de SUELI DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em PEDRO DE TOLEDO - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 
385571665 - SSP/SP, CPF n.º 41323093800, com 27 anos de idade, natural de SÃO 
JOSÉ DA TAPERA - AL (São José da Tapera - AL  Livro nº 21, fl s. nº 139, Termo nº 
19616), nascida no dia trinta e um de julho de mil novecentos e noventa e dois 
(31/07/1992), residente na AVENIDA Marginal Imigrantes, 668, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ COSME SANTOS DE FARIAS, de naciona-
lidade brasileira, ajudante, com 58 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DA 
TAPERA - AL e de ANA CÉLIA TENÓRIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, auxiliar de serviços gerais, com 42 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, 06 de fevereiro
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCUS WINICIUS DE JESUS VIEI-
RA e LADYJANE LEMOS RIBEIRO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 389139397 
- SSP/SP, CPF n.º 44395091857, com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 216, fl s. nº 262, Termo nº 130510), nascido 
no dia treze de março de mil novecentos e noventa e oito (13/03/1998), re-
sidente na RUA Vicente Latrova, 232, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de MIRIAN DE JESUS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, 
técnica de enfermagem, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, inspetora de 
alunos, RG n.º 36008393 - SSP/SP, CPF n.º 41323843817, com 27 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 155, fl s. nº 297, Termo nº 
44083), nascida no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e 
dois (16/11/1992), residente na RUA Estados Unidos, 480, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalida-
de brasileira, falecido há 11 anos e de MARIA EDINA LEMOS, de nacionalida-
de brasileira, pensionista, com 59 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, 07 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: LUCAS DE SOUZA BRITO e BRENDA OLIVEI-
RA GALDINO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
advogado, RG n.º 36351786 - SSP/SP, CPF n.º 39863992836, com 28 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 149, fl s. nº 259, Termo nº 41657), nascido 
no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e um (10/10/1991), residente na 
RUA Julio Amaro Ribeiro, 111, apto: 12, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: Lucassouza.
adv@outlook.com, fi lho de JOSÉ FRANCISCO DE BRITO, de nacionalidade brasileira, 
encanador, com 57 anos de idade, residente em ARAPIRACA - AL e de FRANCISCA 
APARECIDA DE SOUZA BRITO, de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 546356606 - SSP/SP, CPF n.º 45016983810, 
com 22 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (Cubatão  Livro nº 40, fl s. nº 180, 
Termo nº 28037), nascida no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos 
e noventa e sete (24/12/1997), residente na RUA Julio Amaro Ribeiro, 111, apto: 
12, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: Brenda.galdinoo@hotmail.com, fi lha de JOSÉ 
GALDINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, 
residente em IBIARA - PB e de ROSA MARIA OLIVEIRA DA GRAÇA, de nacionalidade 
portuguesa, auxiliar de serviços gerais, com 51 anos de idade, residente em SÃO 
PAULO - 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, 07 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 GALINO DA SILVA e RO-
ZELI GOMES PAIVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, RG n.º 221167924 - SSP/SP, CPF n.º 55957994472, com 54 anos de 
idade, natural de CUMARU - PE (Cumaru-PE  Livro nº 2, fl s. nº 13, Termo nº 
1670), nascido no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
seis (28/01/1966), residente na Rua Caminho do Papa, 234, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de NATALICIO GALINO DA SILVA, falecido há 22 
anos e de MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, aposentada, com 81 anos de idade, 
residente em CUMARU - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 276612346 - SSP/SP, CPF n.º 15920120860, com 48 
anos de idade, natural de IBIPEBA - BA (Ibipeba -Ba  Livro nº 13, fl s. nº 296, 
Termo nº 3471), nascida no dia dois de agosto de mil novecentos e setenta 
e um (02/08/1971), residente na Rua Caminho do Papa, 234, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de CÂNDIDO DA ROCHA PAIVA, lavrador, com 73 
anos de idade, residente em IBIPEBA - BA e de MATILDES GOMES PAIVA, do lar, 
com 70 anos de idade, residente em IBIPEBA - 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, 07 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: REGINALDO MENDONÇA 
DA SILVA e MARIA APARECIDA DOMINGOS DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 338243100 
- SSP/SP, CPF n.º 27885045862, com 40 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia doze de junho de mil novecentos e setenta e nove 
(12/06/1979), residente na AVENIDA Ferroviária, 1330, Vila dos Pescado-
res, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ PINTO DA SILVA, aposentado, com 70 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de LINDAURA MENDONÇA, falecida 
há 04 mesesDivorciado de Roselina Aparecida da Silva, conforme sentença 
datada de 08/06/2018, proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Comar-
ca de Itanhaém-SP, nos autos de nº1002750-09.2018.8.26.0266.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG 
n.º 395592999 - SSP/SP, CPF n.º 82090823453, com 44 anos de idade, na-
tural de QUIPAPÁ - PE (Canhoti nho - PE  Livro nº 03, fl s. nº 204, Termo nº 
2146), nascida no dia quinze de setembro de mil novecentos e setenta e 
cinco (15/09/1975), residente na AVENIDA Ferroviária, 1330, Vila dos Pes-
cadores, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO DOMINGOS DA SILVA, aposentado, 
com 78 anos de idade, residente em QUIPAPÁ - PE e de ANÁLIA JÚLIA DA 
SILVA, aposentada, com 78 anos de idade, residente em QUIPAPÁ - PE. 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, 08 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: ILDINEI RIBEIRO DOS SANTOS e 
GLÁUCIA DIMAS SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, barbeiro, RG n.º 36097084 - SSP/SP, CPF n.º 39449628858, com 27 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 154, fl s. nº 308, 
Termo nº 43696), nascido no dia nove de setembro de mil novecentos e no-
venta e dois (09/09/1992), residente na RUA Rua 02, 330, Fabril, Cubatão - SP, 
E-mail: dineisantos92@gmail.com, fi lho de ANTONIO DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de JUDITE APARECIDA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar administrati vo, RG n.º 43792743 
- SSP/SP, CPF n.º 36922879848, com 32 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP, nascida no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(04/01/1988), residente na Rua Ana Maria, 509, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, E-mail: dimasglaucia@gmail.com, fi lha de OMERO DIMAS SANTANA, fale-
cido há 5 anos e de RAQUEL VALENTIM SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Lean-
dro de Amorim Souza, conforme escritura pública lavrada em 16/05/2018, 
pelo 2ºTabelionato de Notas de Cubatão-SP, no Livro nº173, fl s.109/112.   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, 08 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: LUCAS SILVA TEIXEIRA 
CASTRO e ELISAMARA BESSA FERNANDES COSTA. Sendo o pretenden-
te, solteiro, controlador de acesso, com 21 anos de idade, natural de 
PRAIA GRANDE - SP, nascido no dia dois de setembro de mil novecen-
tos e noventa e oito (02/09/1998), residente na RUA Elídio Julio Bati s-
ta, 62, Vila Sônia, PRAIA GRANDE - SP, fi lho de LINDINALDO TEIXEIRA 
CASTRO e de REGIANE FERREIRA SOUZA DA SILVA . Sendo a pretenden-
te, solteira, estudante, com 22 anos de idade, natural de UBERLÂNDIA 
- MG, nascida no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e noven-
ta e oito (19/01/1998), residente na RUA Paulo César do Nascimento, 
24, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ILDEFONSO FERNANDES COSTA 
e de ELISABETI BANDEIRA BESSA FERNANDES. 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, 11 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: JOÃO PEDRO ALMEIDA VITURINO 
DOS SANTOS e LORENA KELLY DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, analista de transporte, RG n.º 21221972 - SSP/
MG, CPF n.º 42303545846, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 162, fl s. nº 356, Termo nº 46928), nascido no dia nove de 
dezembro de mil novecentos e noventa e três (09/12/1993), residente na 
RUA Caminho São Bartolomeu, 96, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lho de PEDRO VITURINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido 
há 13 anos e de MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA, de nacionali-
dade brasileira, falecida há 16 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 17422448 - SSP/MG, CPF n.º 10529636689, 
com 30 anos de idade, natural de MENDES PIMENTEL - MG (Mendes Pimen-
tel-MG  Livro nº 28, fl s. nº 38, Termo nº 5303), nascida no dia vinte e sete 
de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (27/09/1989), residente na 
RUA Caminho São Bartolomeu, 96, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de ALTAIR PEDRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, 
com 53 anos de idade, residente em BETIM - MG e de ANGELA MARIA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 08 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, 11 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: DIEGO CASSIANO DOS SANTOS 
FIGUEIREDO e MILENA CORDEIRO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, bombeiro civil, RG n.º 54009459 - SSP/SP, CPF n.º 
41329162862, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Sub-
distrito)  Livro nº 302, fl s. nº 278, Termo nº 114911), nascido no dia vinte e seis 
de maio de mil novecentos e noventa e seis (26/05/1996), residente na Rua 
Caminho do Amor, 63, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: diegocassianosan-
tos@gmail.com, fi lho de ELISEU DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, residente em PERUÍBE - SP e de 
SUZANA CASSIANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, cuidadora de 
idosos, com 39 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 522768374 
- SSP/SP, CPF n.º 50037526871, com 21 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão-SP  Livro nº 187, fl s. nº 168, Termo nº 56690), nascida no dia 
dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (17/02/1998), re-
sidente na Rua Caminho do Amor, 63, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: 
millenabernardo29@gmail.com, fi lha de FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, fale-
cido há 12 anos e de LUCIA CORDEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

   Cubatão, 11 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: JOSÉ AIRTON MARQUES DA SILVA e ELIZABETE OLI-
VEIRA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, 
RG n.º 575411958 - SSP/SP, CPF n.º 03165186464, com 38 anos de idade, natural de 
BARRA DE SANTO ANTÔNIO - AL (Barra de Santo Antônio- AL  Livro nº 7, fl s. nº 108, 
Termo nº 5224), nascido no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e um 
(04/03/1981), residente na RUA Caminho Maranhão, 944, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lho de OTANIEL MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 76 anos de idade, residente em NOVA IGUAÇU - RJ e de JOSEFA ANA 
DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 77 anos de idade, residente 
em NOVA IGUAÇU - RJ . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
costureira, RG n.º 538789724 - SSP/SP, CPF n.º 33476704858, com 41 anos de idade, 
natural de Ipirá - BA, nascida no dia nove de maio de mil novecentos e setenta e 
oito (09/05/1978), residente na RUA Caminho Maranhão, 944, Vila Esperança, Cuba-
tão - SP, E-mail: n/c, fi lha de HERMES NEPOMUCENO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, agricultor, com 70 anos de idade, residente em Ipirá - BA e de BENVENUTA 
SANTANA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 60 anos de ida-
de, residente em Ipirá - BA. Divorciada de Adriano Gonçalves Santos da Silva, confor-
me sentença datada de 16/10/2019, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara do Foro 
de Cubatão-SP, nos autos de nº1003473-98.2017.8.26.0157.   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, 12 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 Brasilei-
ro: EDMILSON VALDIVINO DA SILVA e VI-
VIANE CARVALHO LIMA. Sendo corrigido 
o ítem FILIAÇÃO do contraente: fi lho de 
MANOEL VALDIVINO DA SILVA, falecido há 
06 meses e de MARIA TEREZA VALDIVINO 
DE MELO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 68 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 fevereiro de 2020
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Acompanhe Acontece 
nas redes sociais

acontecedigital.com.br
@acontecedigital
Jornal Acontece
13 | 97414-8664

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  
Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172 editais de casamento



0714 de fevereiro de 2020acontecedigital.com.br

Parabéns

Matheus do Vale

Marilene Ferreira

Taty Farias

Cilange Queiroz

Rogério Ignácio

Ricardo Picol

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

Ju Reis vive pra esbanjar alegria e no mês que é todo dela não poderia ser diferente. Ela abriu as comemorações na Feijuca dos 
Amigos by Jaque Barbosa e no próximo sábado os amigos estão convidados a celebrá-la no Coração Folia. Na foto, a data ofi cial, 
em reunião no Reserva Team. É fevereiro inteiro de comemoração! Vida longa Ju!

Magnno Lima

Neusa Oliveira

Esbanjando fofura, a pequena Gabriella Ribeiro 
de Oliveira comemorou seu 2º aniversário com 
o tema Circo da Gabi. Parabéns!!!!.

Quem gosta de bom gosto e estilo sem abrir mão da economia já 
tem parada certa em Cubatão. A La Femme Fashion que atua na 
cidade há 3 meses trouxe um novo conceito em moda, com muita 
cor, personalidade e novas tendências. 
O diferencial também acontece no atendimento da proprietá-
ria Monique Hayala, que já tem cartela fi el de clientes pela boa 
recepção.
Vale conhecer a loja, que fi ca Galeria Center Lopes, Av Joaquim 
Miguel Couto, 807 -loja 05 - Vila Couto.
Siga no Instagram: @la.femmefashion ou pelo Whatsapp 
(13)98122-4102

Cuba Burguer inova em Cubatão
Inaugura nesta sexta 
feira o Cuba Burguer 
Hamburgueria Delivery. 
Atuando com sistema 
apenas de entrega, a 
hamburgueria prome-
te trazer novidades e 
sabores que vão en-
cher os olhos da clien-
tela. Durante a sema-
na, diversas pessoas 
interagiram na rede 
social comentando o 

novo empreendimen-
to e a partir das 19h 
desta sexta, dia 14, 
você já pode escolher 
seu lanche no cardápio 
variado de hamburguer 
tradicional até os mais 
elaborados.
Os pedidos podem ser 
feitos através do 13 
98868-3828, com o di-
ferencial de abrir todos 
os dias.

Funciona de segun-
da a quinta das 19:00 
as 00:00 e de sexta a 
domingo das 19:00 a 
01:00.
Siga nas redes sociais: 
Cuba Burguer e fi que 
por dentro das novida-
des e promoções. E para 
iniciar o clima de promo-
ção, neste fi nal de sema-
na as taxas de entrega 
não serão cobradas.
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(13) 98142-1922 
Rua: Assembléia de Deus, 39 - sl 108 - Centro/ Cubatão

SEXTA- 14 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

Samba Arena Portuários/ Aniversário da Ju Reis
21h: Samba da Mangueira/ Convidado: Trio de Ferro/ Dj Pezinho
Entrada: Ela R$5/ Ele R$10. 
Av. Francisco Manuel, 401- Jabaquara/ Santos

Dica do rolê
por Ju Reis

SABADO - 15 DE FEVEREIRO
Coração Folia – Grito de Carnaval
13h: Samba Guetto ao vivo/ Espaço Kids/ DJ com marchinhas 
Abadás Limitados: R$30,00 
Rua: Sete de Setembro, 515 – Vila Nova/ Cubatão

Mangue Steak e Pub
20h: Tenente Haole 
Praça Januário Estevam de Lara Dante, 216 – Vila Nova/ Cubatão

DOMINGO, 16 de FEVEREIRO
18h: Sedinha do Marapé 
Roda de Samba da Melhor Qualidade – Homenagem ao Fundo de 
Quintal/ Grupo Macaco Velho
Vendas: (13) 99720-7162
Rua Napoleão Laureano, 172 – Santos

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


