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21 anos

Guarujá 
pavimenta 

mais de 100 
ruas na Cidade

Câmaras municipais de Santos 

e Cubatão promovem cursos de 

iniciação política para jovens

Condesb: nova diretoria assume 

priorizando ‘olhar regional’ para 

saúde e mobilidade 

Diretoria do ‘Novo Democratas’,

em Cubatão’, visita Acontece e 

prega independência política

INFRAESTRUTURA

O prefeito Válter 
Suman visitou as 

obras que seguem 
em ritmo acelerado, 
com 32 ruas no Pae 
Cará, em fase final 
de pavimentação. 
Investimento é na 

ordem de R$ 60 
milhões, fruto de 

articulação política 
do prefeito, obtidos 
através de convênio 

com a Caixa Federal. 
Algumas ruas tam-
bém receberão ser-
viços de drenagem 
do solo e recupera-

ção de guias e sarje-
tas. pág 03

COLUNA DO CIDO BARBOSA 02

Helder Lima / PMG

Revival Forró 
Universitário com 

Gambiarra em Cubatão

Mais de meio milhão de 
veículos descem 

no Carvanal

Guarujá começa a 
entrega de uniformes  

escolares
Helder Lima / PMGO Espaço Acontece vai se tornar palco 

de muita nostalgia ao som da zabum-
ba, triângulo e sanfona. Está chegando 
a primeira edição do Revival Forró 
Universitário. Saiba mais na coluna da 
Ju Reis. pág 08

Cerca de 38 mil 
alunos da rede mu-
nicipal de ensino e 
de unidades conve-
niadas começaram 
a receber nesta 

quinta (20), os uni-
formes escolares 
para o ano letivo de 
2020. Entregas se-
rão feitas de forma 
gradual. pág 03

Estimativa da Eco-
vias, concessioná-
ria que administra 
o Sistema Anchieta 
Imigrantes, apon-
ta que entre 360 e 
550 mil veículos 

devem descer a 
serra rumo ao 
litoral. Veja como 
fica o esquema 
especial das estra-
das para o feria-
dão.  pág 07
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ELEIÇÕES 2020 ENCONTRO

Novo DEM prega
liberdade política

Condesb prioriza 
mobilidade e saúde
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Diretor Presidente 
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Divulgação

Paulo Barbosa consi-
dera a área de mobilida-
de entre as prioritárias 
para o órgão. “Temos a 
sequência do VLT. Fomos 
a primeira região do Bra-
sil a receber esse sistema 
e precisamos expandí-lo. 
Há também obras viárias 
importantes, como as da 
Nova Entrada de Santos, 
que terá novas etapas, e a 
da ponte Santos-Guarujá, 
que está muito próxima 
de um desfecho positivo. 
São temas sobre os quais 
o Condesb deve colocar 
todo seu peso”.

Segundo ele, a área de 
saúde é outra que mere-
ce atenção. “Precisamos 
de investimento para es-
truturar a rede de atendi-
mento nas cidades. Não 
adianta funcionar em 
apenas um município. É 
preciso um olhar regio-

O prefeito de Santos Paulo Alexandre 
Barbosa assumiu, nesta quinta-feira (20), 
a presidência do Condesb. 
O vice é o superintendente regional da 
Sabesp Raul Christiano Sanchez

ESCOLA DO LEGISLATIVO

Santos e Cubatão fazem parceria
A  instituição alemã 

Fundação Konrad Ade-
nauer (KAS) em parceria 
com a Escola do Legislati-
vo e da Cidadania da Câ-
mara de Santos e a escola 
do legislativo e da Demo-
cracia de Cubatão promo-
vem nos dias 03, 04 e 05 de 
março, das 9h30 às 12h30, 
um curso de Iniciação Polí-
tica, para alunos do tercei-
ro ano do Ensino Médio, a 
primeira turma a acontecer 
na Baixada terá alunos de 
escolas estaduais das duas 

A diretoria executiva do 
Democratas de Cubatão, 
nomeada na última  ter-
ça-feira (18), assume um 
discurso de independência 
política. O objetivo é eleger 
uma grande bancada de ve-
readores nas eleições deste 
ano, dando liberdade po-
lítica para que o candidato 
a vereador apóie a candi-
datura majoritária de sua 
preferência, mesmo em de-
trimento de uma eventual 
candidatura própria a pre-
feito, caso haja esta decisão. 
“Não haverá retaliação, os 
candidatos do nosso parti-
do exercerão a democracia 
em sua plenitude. Cabe ao 
candidato majoritário con-
vencer o candidato a ve-
reador com seu plano de 
governo”, afi rma o presi-
dente Passarelli Júnior, po-
liticamente alinhado com o 

cidades.
O curso é fruto  de uma 

parceria entre os presiden-
tes das respectivas Casas. 
Rui de Rosis e Fábio Roxi-
nho fi zeram o anúncio em 
conjunto.

Segundo defi nição do  
coordenador do curso, que 
é doutor em Ciências Polí-
ticas pela USP, Humberto 
Dantas: “formar eleitores 
conscientes e cidadãos ati-
vos é o intuito maior da 
equipe e das atividades de-
senvolvidas”. 

novo coordenador regional 
do Partido, o deputado Pau-
lo Correia Junior: “a única 
orientação do deputado é 
que se priorize a construção 
de uma forte bancada de ve-

Conteúdo
O curso discutirá seis te-

mas: Tema 1 – Democracia 
e o futuro da política – aula 
teórica (dia 1); Tema 2 – 
Ética e política – atividade 
em grupo (dia 1); Tema 3 
– Direitos essenciais e cida-
dania – aula teórica (dia 2); 
Tema 4 – Demandas e di-
reitos – atividade em grupo 
(dia 2); Tema 5 – Estrutura 
do Estado Brasileiro – aula 
teórica e Tema 6 – Conquis-
tas e organização da socie-
dade – atividade em grupo.  

readores, com plena liber-
dade para os candidatos”, 
fi nalizou Passarelli, que 
listou alguns nomes de pré-
candidatos que pretendem 
ingressar no Partido.

Divulgação

 Fundação alemã promove curso de iniciação política para jovens

nal, com investimentos 
pesados do Estado e da 
União”, diz, pregando 
efetividade. “Temos pla-
nejamento estratégico, 
com projetos já ampla-
mente discutidos. Precisa-
mos sair do papel e partir 
para o resultado”.

Representando o go-
verno estadual Raul 
Christiano se colocou à 
disposição para futuras 
interlocuções. “Quero 
ajudar em tudo o que for 
demanda referente ao Es-
tado e, especialmente, à 
Sabesp”.

Durante o encontro, 
o ex-presidente do Con-
desb, Luiz Maurício (pre-
feito de Peruíbe) prestou 
contas do mandato en-
cerrado nesta quinta-fei-
ra. A próxima reunião foi 
agendada para o dia 28 de 
abril.

coluna do Cido Barbosa
cidobarbosa@uol.com.br

Nominata suspensa
Nesta semana, num pe-

ríodo de 24 horas, acon-
tecedigital anunciou a 
destituição da antiga di-
retoria executiva, a consti-
tuição da nova e posterior 
suspensão da mesma; o 
assunto teve forte reper-
cussão nos bastidores da 
política local. 

Este burburinho moti-
vou a visita da nova com-
posição à redação do Jor-
nal, nesta quinta-feira. 

Para o presidente Pas-

sarelli Jr não houve sus-
pensão da nominata por 
decisão da executiva esta-
dual, e explica: “o que está 
acontecendo é a correção 
de um erro material junto 
ao TSE. Meu nome estava 
escrito erroneamente, bem 
como o CPF do Ivanildo 
e faltou o nome da Célia 
Azevedo, na Executiva. 
Enquanto se corrige estas 
formalidades aparece a 
situação ‘inativa’, que vol-
tará à condição ativa, nos 
próximos dias”, garante.



03 21 de fevereiro de 2020 acontecedigital.com.br

Alunos da rede mu-
nicipal de ensino e de 
unidades convenia-
das com a Prefeitura 
começaram a receber 
nesta quinta (20), os 
uniformes escolares 
para o ano de 2020. Ao 
todo, cerca de 38 mil 
alunos, sendo 3444 da 
rede de unidades con-
veniadas, receberão 
o material. A entrega 
será feita de forma gra-
dativa e teve início no 
Núcleo de Educação 

Uniformes escolares começam a ser entregues
Mais de 34 mil alunos da rede municipal de Guarujá e outros 3444 de unidades conveniadas receberão o uniforme

Infantil Conveniado 
(Neic) Maria de Naza-
ré (Rua Treze, 170, no 
Jardim Praiano), às 14 
horas. Na sexta (21), a 
entrega ocorre na EM 
Augusto Antunes Cor-
rea (Rua Romualdo 
dos Santos Inácio, 45, 
no Jardim Boa Espe-
rança) e na EM Myrian 
Terezinha (Avenida 
Adriano Dias dos San-
tos, 611, Jardim Boa 
Esperança).

 De acordo com o vi-

 As obras de drena-
gem, recuperação do 
pavimento e sarjetas de 
mais 100 vias públicas 
seguem em ritmo acele-
rado no Guarujá. Com a 
obra em andamento já é 
possível ver os resultados 
no Pae Cará, onde mais 
de 30 ruas estão em fase 
� nal de pavimentação.

 Quinta (20), técnicos 
da Secretaria de Infra-
estrutura e Obras (Sein-
fra) de Guarujá � zeram 
uma vistoria técnica em 
ruas e avenidas do Pae 
Cará, com a presença do 
prefeito Válter Suman. 
Operários e máquinas in-
terrompem as operações 
durante o período do 
Carnaval, retomando-as 
em seguida.

O pacote de melhorias 
foi viabilizado com inves-
timento de R$ 60 milhões 
captados pela Prefeitura 
junto à Caixa Econômica 
Federal, em convênio as-
sinado em 2019.

As intervenções co-
meçaram pela Avenida 
Atlântica, entre as ruas 
Joana de Menezes Faro e 
São João, no último dia 9. 
Na última quinta, passa-

INFRAESTRUTURA

NOVOS EM FOLHA

ce-prefeito e secretário 
de Educação, Espor-
te e Lazer (Sedel) de 
Guarujá, Renato Pie-
tropaolo, “o uniforme 
é um item importante 
na vida escolar, pois 
além de proporcionar 
mais conforto, é um 
item que também ga-
rante a segurança dos 
nossos estudantes”.  
Em junho, a previsão 
da Prefeitura é iniciar a 
entrega dos uniformes 
de inverno.

Fotos Helder Lima/PMG

Não são só as obras 
de pavimentação, guias 
e sarjetas em andamento 
em Vicente de Carvalho 
que estão chamando a 
atenção em Guarujá. O 
trabalho de recuperação 
da infraestrutura urbana 
da Cidade nos últimos 
anos vem, aos poucos, 
mudando a cara do Mu-
nicípio.

Um dos pontos de 
partida foi a retomada 
do parque público de 
iluminação municipal, 
que já resultou na substi-
tuição de quase sete mil 
pontos de luz em mais de 
170 ruas e avenidas, no 
Morrinhos, em Vicente 
de Carvalho, nas orlas 
das principais praias, en-
tre outras regiões. Todos 
os locais hoje têm lâm-
padas LED. Elas ilumi-
nam mais e consomem 
menos energia.

No Cantagalo, foram 
erguidas 400 unidades 
do Programa Minha 
Casa Minha Vida em 
2018, bene� ciando famí-

ram pelas ruas Pedro Lo-
pes, Ernesto Santos Cláu-
dio e adjacências.

 De acordo com infor-
mações da Seinfra, após 
o Carnaval as operações 
seguirão pelo Pae Cará e 
bairros vizinhos, confor-
me cronograma de ações 
da Administração.

 Nessas primeiras vias 
contempladas pelo con-
trato, estão sendo execu-
tados só o recapeamento. 
Nas demais, serão feitos 
também outros servi-
ços, tais como drenagem, 
guias e sarjetas, de acor-
do com a necessidade de 
cada uma. O contrato to-
tal tem prazo estimado de 
execução de 24 meses.

Diversas ações realçam infraestrutura urbana 
lias que viviam em áreas 
de risco. Há uma segunda 
etapa prevista, com mais 
240 unidades, e uma ter-
ceira, com outras 420, to-
talizando 1.060 unidades.

O Parque da Montanha 
foi retomado após mais de 
10 anos paralisado. Atual-
mente, 180 unidades, de 
574, estão sendo recupe-
radas e estão próximas da 
conclusão. É para lá que 
vão centenas de famílias 
que hoje vivem em áreas 
e situação de vulnerabi-

lidade social em diversas 
regiões da Cidade.

Na orla da Enseada, 
outros dois grandes em-
preendimentos entregues 
em 2019 vêm se destacan-
do: o Mirante da Campi-
na, sucesso entre mora-
dores e turistas, e a nova 
Praça Horácio Lafer, já 
livre do esqueleto de um 
antigo palco de concre-
to que por décadas deu 
aspecto de abandono ao 
local. 

Outro projeto bastan-

te aguardado e que está 
avançando é o novo Mi-
rante das Galhetas, cujas 
obras estão a todo vapor. 

Em Vicente de Car-
valho, a Avenida � iago 
Ferreira foi totalmente 
remodelada, ganhando 
novas guias, sarjetas, cal-
çadas em concreto poli-
do, novos bicicletários, 
� oreiras e lixeiras. Obras 
complementares de pa-
vimentação em alguns 
pontos vão concluir as 
intervenções.

Guarujá inicia pavimentação 
de mais de 100 ruas
Prefeito Válter 
Suman visto-
riou as obras e 
conversou com 
moradores. 
Convênio prevê 
investimentos 
de R$ 60 milhões 
e ruas do Pae 
Cará já estão 
sendo finalizadas

32 
ruas estão em 
fase fi nal de 
pavimentação 
no Pae Cará
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por Jaque Barbosa Jaque Barbosa
@jaqueeebarbosa
13 97414-8664jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

O amigo e músico, Felipão 
Santos comemora mais um 
ano de vida e a coluna de-
seja vida longa a este cara 

que canta e encanta na 
noite, com muita simpatia 

e amor no que faz. 

O Coração Folia não 
podia ser diferente do 
que já é marca registra-
da no Boteco Coração de 
Mãe, teve muita alegria, 
amizade e música boa 
no grito de carnaval em 
frente ao boteco, na Vila 
Nova.
De tão boa a festa, a 
galera pediu e o Coração 
Folia está voltando para 
encerrar as comemora-
ções carnavalescas em 
alto estilo. Então guarde 
o seu abadá, porque vai 
ter ressaca de carnaval 
do Coração 08 de março 
(domingo). Se você fi cou 
de fora do grito, não se 
preocupe... é só adquirir 
o abadá e se juntar aos 
foliões pra esta festa 
linda. O Boteco Coração 
Coração de Mãe fi ca na 
Rua Sete de Setembro, 
515 na Vila Nova. Reser-
vas de abadás com Fer-
nanda no 99677-6762

Um grupo de barbei-
ros realiza ação social 
na Vila São José no dia 
1º de março, domingo. 
O objetivo do ‘Barbeiro 
Amigo’ é interagir com 
a comunidade local ar-

Barbeiro Amigo

Acontece promove carnaval solidário
recadando alimentos para 
pessoas carentes, princi-
palmente as mais impac-
tadas com o recente ala-
gamento no bairro.

A ação acontece das 
10h até as 17h, na Praça 

em frente a UBS. Ha-
verá distribuição de se-
nhas no local. A expec-
tativa dos voluntários é 
cortar mais de 200 ca-
belos. 1kg de alimento 
= corte masculino.
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Parabéns

Thiago Luiz 
Belo Brigadeiro

Silvana Ribeiro

Ivo de Oliveira 

jornalista e professor

Venilson de Oliveira 

popular Buiu

Osmar Falcão

Daiani Almeida

Manuel Lima,
popular Maraca Miguel Kakito, 

Edson Compressores

O Espaço Acontece foi 
testemunha, mais uma 
vez, do amor que trans-
borda.
O Chá de Bebê da Eliza 
foi regado de riso e 
alegria. Os pais Adauto 
e Elizama, agradecem a 
presença e carinho dos 
convidados

Os sonhos de um garotinho de 6 anos uniram as Guardas Mu-
nicipais de Guarujá e Indaiatuba, no interior de São Paulo. 
Diagnosticado com um tumor no tronco cerebral, Matheus Lima 
Ribeiro sempre manifestou o desejo de ser policial e, além disso, 
conhecer o mar. No último domingo, a família foi recepcionada 
pelos guardas municipais na Praia da Enseada, próximo ao Posto 
11: ele brincou na praia, conheceu os grupamentos de canil, bike 
e quadriciclos. “Não sei como agradecer, ele fi cou muito feliz de 
conhecer a Guarda de Guarujá. Ainda existem pessoas de bom 
coração e empatia. Deus coloca anjos em forma de pessoas no 
nosso caminho”, agradeceu a mãe Jéssica Lima.
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13 336-4894 | 3372-7409

Acompanhe Acontece 
nas redes sociais
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@acontecedigital
Jornal Acontece
13 | 97414-8664

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 artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: MICHELL FILIPE COSTA e GA-
BRIELA RAMAHO DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, autônomo, RG n.º 550870192 - SSP/SP, CPF n.º 43758298857, 
com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Vicente de carvalho  Livro 
nº 113, � s. nº 111, Termo nº 50547), nascido no dia vinte e cinco de abril de 
mil novecentos e noventa e sete (25/04/1997), residente na Rua Barão do Rio 
Branco, 757, Pae Cará, GUARUJÁ - SP, � lho de COSME COSTA, de nacio-
nalidade brasileira, funcionário público, com 50 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP e de REGIANE SANTOS CRUZ, de nacionalidade brasileira, 
autônoma, com 42 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 373999367 - SSP/
SP, CPF n.º 48817757829, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e nove (05/06/1999), 
residente na Rua Darcy Moreira Cesar, 238, apt.44, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, � lha de JURANDIR FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ELIANE RAMALHO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, auxiliar admi-
nistrativo, com 41 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser a� xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.  
 

Cubatão, 13 de fevereiro de 2020
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ROGÉRIO BATISTA SOARES e 
KAROLAINE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 379477476 - SSP/SP, CPF n.º 
38703924874, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 194, fl s. nº 229, Termo nº 59537), nascido no dia vinte e três de março de 
mil novecentos e noventa e nove (23/03/1999), residente na RUA Santa Ma-
dalena, 195, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ROBSON 
DA ROCHA SOARES, de nacionalidade brasileira, auxiliar de manutenção, com 
46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IRACEMA GONÇALO BA-
TISTA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 44 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
manicure, RG n.º 502254701 - SSP/SP, CPF n.º 50379621886, com 18 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 208, fl s. nº 126, Termo nº 
65006), nascida no dia doze de maio de dois mil e um (12/05/2001), residente 
na RUA Santa Madalena, 195, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de CLEBIO JOSÉ SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 42 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIANA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 40 anos de idade, residente 
em Cubatão – SP. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 13 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: RIAN MATEUS DA SILVA e 
MARIANA CUNHA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, solteiro, autônomo 
- SSP/SP, com 25 anos de idade, natural de PRAIA GRANDE - SP, nasci-
do no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(01/12/1994), residente na Avenida Júlio Prestes de Albuquerque, 233, 
Vila Mirim, PRAIA GRANDE - SP, fi lho de MARIA APARECIDA DA SILVA . 
Sendo a pretendente, solteira, autônoma - SSP/SP, com 25 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (26/09/1994), residente na Rua Santos, 
426, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de WAGNER CAMPOS DE 
OLIVEIRA e de MARLI APARECIDA DE ANDRADE CUNHA. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: WELLINGTON SILVA DE LIMA e KLE-
BYA NASCIMENTO DE MELO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, cozinheiro, RG n.º 397060579 - SSP/SP, CPF n.º 32794232878, 
com 36 anos de idade, natural de SURUBIM - PE, nascido no dia cinco de 
abril de mil novecentos e oitenta e três (05/04/1983), residente na AVENIDA 
Principal, 81, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de IRENE 
SILVA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 59 anos de ida-
de, residente em SURUBIM – PE.  Divorciado de Jaqueline dos Reis Santos, 
conforme escritura pública lavrada em 26 de julho de 2017 pelo 1º Tabelião 
de Notas de Cubatão-SP, no livro nº226, fl s:383/384. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 580550199 - SSP/SP, CPF n.º 
05668193411, com 34 anos de idade, natural de JOÃO PESSOA - PB, nascida 
no dia dezenove de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (19/08/1985), 
residente na AVENIDA Principal, 81, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de ISAIAS JOSÉ DE MELO, de nacionalidade brasileira, garçom, com 
56 anos de idade, residente em ITAJAÍ - SC e de MIRIAM MARIA NASCIMENTO 
DE MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente 
em JABOATÃO DOS GUARARAPES – PE. Se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei.  Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.  
 

Cubatão, 13 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: CARLOS ROBERTO DA SILVA e NATA-
LIA TAVARES DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
viúvo, aposentado, RG n.º 182720445 - SSP/SP, CPF n.º 05310323880, com 54 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia doze de novembro de mil 
novecentos e sessenta e cinco (12/11/1965), residente na AVENIDA Cruzeiro 
do Sul, 527, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSE MARQUES DA 
SILVA, falecido há 20 anos e de SANTINA CUSTÓDIA DA SILVA, falecida  há 24 
anos viúvo de Edna Vanda do Amaral Silva, falecida aos 19/11/1996, no Livro 
C-2, fl s.68, termo nº272, em Flores - PE.. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, gerenciadora, RG n.º 428762049 - SSP/SP, CPF n.º 
35297482852, com 35 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia 
vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (20/12/1984), resi-
dente na AVENIDA Cruzeiro do Sul, 527, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de DONIZETE MANOEL DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, agricul-
tor, com 60 anos de idade, residente em ITARIRI - SP e de MARIA DE FATIMA 
TAVARES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Divorciada de Jose Candido da Silva, conforme sentença data-
da de 07/10/2013, proferida pela Juíza de Direito da Vara Distrital de Itariri-SP, 
nos autos de nº0000984-66.2013.8.26.0280, ordem nº477/2013. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 14 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDMILSON DE SOUZA DOS 
SANTOS e GISELLE LIMA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 6124733392 - SSP/RS, CPF n.º 
78010225304, com 41 anos de idade, natural de ARARI - MA (Arari-MA  Li-
vro nº 15, fl s. nº 116, Termo nº 6778), nascido no dia vinte e nove de julho 
de mil novecentos e setenta e oito (29/07/1978), residente na Rua Antônio 
Lemos, 210, apt.02, Vila Paulista, Cubatão - SP, E-mail: eddiesantos449@
gmai.com, fi lho de MANUEL DE JESUS DOS SANTOS, falecido há 30 anos e 
de DEUSAMIM DE SOUZA SANTOS, vendedora, com 56 anos de idade, resi-
dente em ARARI - MA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, RG n.º 429168494 - SSP/SP, CPF n.º 42293221865, com 
25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 
287, fl s. nº 163, Termo nº 105751), nascida no dia quatro de abril de mil 
novecentos e noventa e quatro (04/04/1994), residente na Rua Antônio 
Lemos, 210, apt.02, Vila Paulista, Cubatão - SP, E-mail: glimaa94@hotmail.
com, fi lha de EDEMILSON DE OLIVEIRA, engenheiro, com 51 anos de idade, 
residente em RIBEIRÃO PRETO - SP e de VERA LUCIA DE LIMA DE OLIVEIRA, 
auxiliar de limpeza, com 48 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 14 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA e JAQUELINE 
APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, carpinteiro, RG n.º 391424336 - SSP/SP, CPF n.º 03309473465, com 39 anos 
de idade, natural de RIO FORMOSO - PE, nascido no dia treze de setembro de mil 
novecentos e oitenta (13/09/1980), residente na RUA Roberto Mario San� ni, 306, 
Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ANTONIO AUGUSTO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, trabalhador rural, com 76 anos de idade, residen-
te em Santo Amaro - PE e de MARIA DAS DORES DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 67 anos de idade, residente em Santo Amaro - PE . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 441676571 - SSP/
SP, CPF n.º 33323583833, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e três (24/09/1983), 
residente na RUA Roberto Mario San� ni, 306, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de ALCIONE TELES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, ajudante, 
com 52 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de MARIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, com 55 anos de 
idade, residente em Cubatão – SP. Divorciada de Fabio Luiz de Moura Nascimento, 
conforme sentença datada de 09/10/2019, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª 
Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1003542-62.2019.8.26.0157. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.  
 

Cubatão, 15 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DJALMA MARCOLINO FEITOSA e 
VERÔNICA DE JESUS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 374002496 - SSP/SP, CPF n.º 
32227843888, com 40 anos de idade, natural de SOLIDÃO - PE, nascido no dia 
dezesseis de janeiro de mil novecentos e oitenta (16/01/1980), residente na 
RUA Maria Graziela, 171, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
ANTONIO MARCOLINO FEITOSA, de nacionalidade brasileira, falecido há 38 
anos e de MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, 
falecida há 30 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, vigilante, RG n.º 596306167 - SSP/SP, CPF n.º 01337363502, com 35 
anos de idade, natural de SERRINHA - BA, nascida no dia treze de setembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (13/09/1984), residente na RUA Maria 
Graziela, 171, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ FER-
REIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos de 
idade, residente em BARROCAS - BA e de ANA MARIA DE JESUS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em BARRO-
CAS – BA. Divorciada de José da Silva Bispo, conforme sentença datada de 
14/10/2019 proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Feira de 
Santana/BA, nos autos de nº0515914-59.2018.8.05.0080. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 15 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JEFFERSON GUIMARÃES 
HILARIO e AGRINÊUZA OLIVEIRA DE CARVALHO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente, RG n.º 486183543 - SSP/SP, 
CPF n.º 38634514811, com 31 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 187, fl s. nº 188, Termo nº 56710), nascido no dia seis 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (06/02/1989), residente na 
Rua Pedro de Toledo, 93, apt.11, Vila Paulista, Cubatão - SP, E-mail: jeff er-
son.hilario818@gmail.com, fi lho de BENEDITO JORGE HILARIO, falecido há 
5 anos e de APARECIDA GUIMARÃES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de segurança do 
trabalho, RG n.º 545088562 - SSP/SP, CPF n.º 32625128852, com 36 anos 
de idade, natural de CORONEL JOÃO SÁ - BA (Coronel João de Sá-  BA  Livro 
nº 24, fl s. nº 129, Termo nº 16450), nascida no dia dez de março de mil 
novecentos e oitenta e três (10/03/1983), residente na Rua Pedro de Toledo, 
93, apt.11, Vila Paulista, Cubatão - SP, E-mail: agrineuza.carvalho@yahoo.
com, fi lha de ARNALDO ANALDINO DE CARVALHO, falecido há 5 anos e de 
AURELIANA OLIVEIRA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 66 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.  
 

Cubatão, 15 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: GERALDO JUNIOR DE 
SOUZA LOPES e MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS MOTA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, 
RG n.º 665827726 - SSP/SP, CPF n.º 08359100675, com 34 anos de idade, 
natural de POTÉ - MG (Poté-MG  Livro nº 25, fl s. nº 174, Termo nº 5538), 
nascido no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(16/02/1986), residente na Avenida Ferroviária I, 530, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA LOPES, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em 
POTÉ - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vi-
gilante, RG n.º 352693460 - SSP/SP, CPF n.º 32264263890, com 36 anos de 
idade, natural de CAPELA - SE (Aracajú - SE 8ºO� cio  Livro nº 106, fl s. nº 
217, Termo nº 38554), nascida no dia nove de maio de mil novecentos e 
oitenta e três (09/05/1983), residente na Avenida Ferroviária I, 530, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LUIZ RODRIGUES MOTA, de 
nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 65 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA ROSA DOS SANTOS MOTA, falecida há 22 anos.  Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 19 de fevereiro de 2020
  O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANSELMO DA SILVA PIMENTEL e 
MARIZE SANTOS BATISTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 341552811 - SSP/SP, CPF n.º 
33559311870, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 114, fl s. nº 38, Termo nº 27507), nascido no dia onze de agosto de mil 
novecentos e oitenta e quatro (11/08/1984), residente na Rua Roberto Má-
rio San� ni, 306, bloco G 2, apt.308, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de CARLOS ANTONIO TEIXEIRA PIMENTEL, falecido há 10 anos e de JOSETE 
LOURENÇO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de 
idade, residente em RESENDE - RJ . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 368082490 - SSP/SP, CPF n.º 32236511876, 
com 36 anos de idade, natural de ITAPORANGA D’AJUDA - SE (Itaporanga 
D´Ajuda- 2º O� cio- SE  Livro nº 10, fl s. nº 265, Termo nº 8609), nascida no 
dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta e três (12/11/1983), 
residente na Rua Roberto Mário San� ni, 306, bloco G 2, apt.308, Bolsão 
9, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LOURIVAL BATISTA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, açougueiro, com 58 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MAURA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 57 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

 Cubatão, 17 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasilei-
ro: DENIS RENAN DE OLIVEIRA e ADRIELLY 
SANTOS MOREIRA. Sendo a pretendente, 
fi lha de IVONICE EVANGELISTA DOS SAN-
TOS (passando a constar de forma corre-
ta o nome da genitora da pretendente e 
não como equivocadamente constou). Se 
alguém souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 19 de fevereiro de 2020
Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDILSON TRAJANO DA SILVA 
e THAYS JENNEFFER FEITOSA DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, coordenador de operações, RG n.º 27879643 - 
SSP/SP, CPF n.º 16950454830, com 45 anos de idade, natural de CATENDE 
- PE (Catende - PE  Livro nº 60, fl s. nº 169, Termo nº 42514), nascido no 
dia dez de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (10/12/1974), 
residente na Rua Dom Pedro II, 665, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: edil-
son.trajano@fosbel.com, fi lho de ALUÍSIO TRAJANO DA SILVA, falecido há 
45 anos e de MARIA JOSÉ TRAJANO DA SILVA, falecida há 6 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de produção, 
RG n.º 484829294 - SSP/SP, CPF n.º 39591419805, com 28 anos de idade, 
natural de PALMARES - PE (Catende - PE  Livro nº 2, fl s. nº 30, Termo nº 
19248), nascida no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e um 
(04/07/1991), residente na Rua Dom Pedro II, 665, Vila Nova, Cubatão - SP, 
E-mail: thaysjenniff er@hotmail.com, fi lha de FRANCISCO ANTONIO DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente 
em CATENDE - PE e de ANA LÚCIA FEITOSA, de nacionalidade brasileira, 
faxineira, com 48 anos de idade, residente em SÃO VICENTE – SP. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 17 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo ar� -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: JAILSON 
IZIDIO DOS SANTOS e MARIA JOSEANE SAN-
TOS DE FARIAS. Sendo o pretendente, fi lho 
de REGIVAL IZIDIO DOS SANTOS (passando 
a constar de forma correta o nome do geni-
tor do pretendente e não como equivoca-
damente constou).  Se alguém souber de al-
gum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ LUIZ DOS 
SANTOS e MARIA CRISTINA DE MATOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 73156966 - SSP/
SP, CPF n.º 97294624887, com 67 anos de idade, nascido no dia doze 
de julho de mil novecentos e cinquenta e dois (12/07/1952), residente 
na AVENIDA Vereador Angelina Pre�   da Silva, 310, casa 02, Jardim Irmã 
Dolores, SÃO VICENTE - SP, fi lho de FRANCISCO DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, falecido e de BENTA VEIGA DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, falecida . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, viúva, do lar, RG n.º 189912340 - SSP/SP, CPF n.º 19279076833, 
com 54 anos de idade, nascida no dia vinte e seis de setembro de mil 
novecentos e sessenta e cinco (26/09/1965), residente na RUA Piaça-
guera, 42, Vila Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de ELPIDIO FERREIRA DE 
MATOS, de nacionalidade brasileira, falecido e de MARIA APARECIDA 
DE MATOS, de nacionalidade brasileira, do lar, natural de SÃO VICEN-
TE - SÃO VICENTE, residente em PRAIA GRANDE – SP. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presen-
te para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 18 de fevereiro de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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FESTA NA COLINA!

Izildo dos Santos

Foi sem dúvida o 
melhor Carnaval da era 
Sambódromo da Zona 
Noroeste. 

As escolas se supera-
ram e apresentaram um 
espetáculo de tirar o fô-
lego, e até a leitura das 
notas do último que-
sito, o carnaval estava 
em aberto, mas a emo-
ção da saga do menor 

aprendiz, foi reconhecida 
como a melhor estória do 
desfi le 2020. 

A prefeitura e a secreta-
ria de cultura, não poupa-
ram esforços para oferecer 
toda a estrutura necessária 
para a realização de um 
bom espetáculo, do espa-
ço para a concentração e 
a dispersão das alegorias, 
ás arquibancadas, o som e 

a iluminação, foram peças 
chaves para o sucesso da 
festa. 

Fica um gostinho de 
quero mais a falta de um 
desfi le das campeãs, onde 
as agremiações contem-
pladas com suas respecti-
vas colocações, poderiam 
exibir o seu orgulho em 
uma fesra de apoteose. 

Já no fi m da noite o 

presidente da LIGA IN-
DEPENDENTE CULTU-
RAL DAS ESCOLAS DE 
SAMBA DA BAIXADA 
SANTISTA (LICESS) 
apresentou a sua carta de 
renúncia ao cargo, alegan-
do problemas particula-
res, o que abre a expectati-
va se assumirá o seu vice 
ou se teremos novas elei-
ções.  Mas as belas ima-

gens do carnaval 2020 fi -
carão por um bom tempo 
na cabeça daqueles que 
compareceram a essa 
maravilhosa exibição de 
arte e cultura, proporcio-
nada por essa comuni-
dade do samba do nosso 
litoral. E que se iniciem 
os trabalhos para a festa 
de 2021, pois o samba não 
pode parar.

carnaval

Baixada deve receber mais 
de meio milhão de veículos

Entre 360 e 550 mil veí-
culos devem descer a serra 
em direção as Cidades da 
Baixada Santista durante o 
feriado de Carnaval. A es-
timativa é da Ecovias, con-
cessionária que administra 
o Sistema Anchieta-Imi-
grantes (SAI). Com isso, a 
empresa já tem prontas as 
operações especiais para o 
feriado. 

 A expectativa da Eco-
vias é que o maior volu-
me de veículos aconteça 
na sexta (21), a partir das 
10h, momento em que está 
prevista a implantação da 
Operação Descida (7x3), 
que deve permanecer em 
vigor até às 21h de sábado 

(22). Ela deve ser montada 
novamente entre 7h e 13h 
de domingo (23). Nessa 
operação, os veículos com 
destino ao litoral podem 
utilizar as duas pistas da 
via Anchieta e a pista Sul 
da rodovia dos Imigrantes. 
A subida é feita pela pista 
norte da Imigrantes. 

 
Volta para casa 
Já no sentido Capital, a 

concessionária espera um 
movimento maior na se-
gunda  (24), quando deve 
montar a Operação Subida 
(2x8), a partir das 17h às 
23h59. A previsão é que a 
Operação fi que em vigor 
até a meia noite de segunda 

e seja reimplantada na ter-
ça-feira (25), das 9h às 1h 
de quarta-feira (26). Nesse 
esquema, as duas pistas da 
rodovia dos Imigrantes e a 
pista norte da via Anchieta 
serão destinadas aos veí-
culos que retornam a São 
Paulo, enquanto a pista 
sul da Anchieta fi ca à dis-
posição dos motoristas 
com destino ao litoral.  É 
importante destacar que 
a inversão de sentido das 
rodovias do SAI, durante 
as operações de tráfego, 
ocorre apenas no trecho 
de Serra – entre os km 40 e 
o km 55 da Via Anchieta, e 
do km 40 ao km 57 da ro-
dovia dos Imigrantes.

Canais de 
informação 
  Em caso de dúvidas 

ou qualquer problema du-
rante o percurso, a Ecovias 

disponibiliza diversos ca-
nais de informação e aten-
dimento para os usuários 
que pretendem utilizar o 
SAI.  

A concessionária re-
comenda que os motoris-
tas verifi quem sempre as 
condições de trânsito an-
tes de iniciar viagem.

Expediente de Carnaval região

Atendimento de Emergência – 0800 19 78 78 (24h) 
Site – www.ecovias.com.br (24h) 
EcoRodovias APP - para usuários dos sistemas 
Android e IOS. (24h) 

Twitter – www.twitter.com/@_ecovias (6h30 às 22h) 
Fale Conosco – 11 4358 8675 / ecovias@ecovias.com.br 
(dias úteis / 9h às 17h) 
Instagram: www.instagram.com/@_ecovias

Em cumprimento ao de-
creto nº 11.125 de no-
vembro de 2019 não 
haverá expediente na 
Prefeitura Municipal de 
Cubatão durante o perío-
do de Carnaval. Será pon-
to faculta� vo do dia 24 
(segunda-feira) ao dia 26 
de fevereiro (quarta-feira 
de Cinzas). O expediente 
será retomado a par� r do 
dia 27 de fevereiro (quin-
ta) das 8 às 17 horas.
Ficam excluídos das dis-
posições do decreto os 
serviços de atendimento 
emergencial de saúde, os 
parques ecológicos, a co-
leta de lixo domiciliar, vi-
gilância, a fi scalização da 
receita, das obras públicas 
e par� culares, cemitério, 
velório, varrição de ruas, 
feiras livres, transporte de 
água para uso domés� co 
e Parque Anilinas.

•  Policlínicas - não 
funcionam, exceto a 
da Nova Cintra, com 
plantão 24 horas 
para urgências e 
emergências

• UPAs e pronto-so-
corro - funcionam 
normalmente 

• Coleta de lixo do-
miciliar e Sele� va – 
todos os dias, exceto 
domingo (23)

• Feiras Livres – acon-
tecem normalmente 
no sábado (22), 
domingo (23) e 
terça-feira (25). Na 
quarta-feira (26) não 
serão armadas.  

• Estacionamento Re-
gulamentado: libera-
do todos os dias

• Faixas exclusivas 
e preferenciais de 
ônibus: desa� vadas 

SANTOS
de sábado (22) até 
terça-feira (25). Já na 
quarta (26), voltam a 
operar normalmente

• Linha Conheça San-
tos – Circula sábado 
(22), domingo (23), 
segunda-feira (24) e 
terça-feira (25). Na 
Quarta-feira (26) de 
Cinzas não circula

• Linha Turís� ca do 
Bonde – não circula 
no sábado (22) devido 
ao Carnabonde. Fun-
ciona domingo (23), 
segunda (24) e terça-
-feira (25). Na quarta 
(26) não circula.

• Pantheon dos Andra-
das - Aberto sábado 
(22), domingo (23) e 
quarta-feira de Cinzas 
(26), das 11h às 17h. 
Fechado segunda (24) 
e terça-feira (25)

• Jardim Botânico (Bom 
Re� ro) - de sábado 
(22) a terça (25), das 
7h às 22h. Sem expe-
diente na quarta-Feira 
(26) de Cinzas.

• Aquário (Ponta da 
Praia) – de sábado 
(22) a terça-feira (25), 
das 9h às 19h. Na 
quarta (26) de Cinzas 
estará fechado

• Mercado Municipal - 
abre sábado (22), das 
7h às 17h; domingo 
(23), das 7h às 13h; 
segunda (24), das 7h às 
12h; terça (25) e quarta 
(26), das 7h às 13h

• - Mercado de Peixes – 
abre sábado (22), das 
7h às 18h; domingo 
(23), das 7h às 15h; 
segunda (24), terça 
(25) e quarta (26), das 
7h às 18h

• Repar� ções públicas 
fechadas. Retomam 
atendimento na 
quinta (27).

• Restaurantes Popu-
lares e Bom Prato – 
Fechados. Retomam 
atendimento na 
quinta (27).

• Albergue Municipal 
José Calherani - 
atenderá 24 horas, 
sem interrupção. 

• UBS’s e Usafas - re-
tomam atendimento 
na quinta (27). 

• UPA’s - Atendimento 
24 horas, sem inter-
rupção.

•  Os Postos de Infor-
mações ao Turista 
(PITs) funcionarão 
nos seguintes dias e 
horários:

• Astúrias:  de sexta 
(21) a quarta (26), 

GUARUJÁ
das 9 às 17 horas

• Shopping La Pla-
ge: na sexta-feira 
(21) das 9 às 17 
horas e de sába-
do (22) a quarta-
-feira (26), das 10 
às 18 horas

• Tombo:  de sába-
do (22) até terça-
-feira (26), das 11 
às 15 horas

• Terminal Con-
cais:  de sexta 
(21) a domingo 
(23), das 8 às 12 
horas

• Rodoviária: de 
sexta (21) a quar-
ta (26), das 9 às 
13 h.

• Mirante do Ma-
luf: de sábado 
(22) a quarta-fei-
ra (26), das 13 às 
17 horas

CUBATÃO
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Dica do rolê
por Ju Reis

SEXTA- 21 DE  FEVEREIRO
Boteco Coração de Mãe – PROMOÇÃO DE CARNAVAL 
18h – Aberto 
Festival do Gin – 15 sabores para beber a vontade por R$25,00 
Espetos: R$5,00 (consultar)/ Combo Cerveja Petra: R$40,00 
Rua: Sete de Setembro, 515 – Vila Nova/ Cubatão 

Arena Portuários  
21h: Samba da Mangueira/ Convidado: Edherson Santos/ Dj Pezinho 
Entrada: Ela R$5/ Ele R$10 – Mulher Vip até às 00h 
Av. Francisco Manuel, 401- Jabaquara/ Santos 

SABADO, 22 DE FEVEREIRO
Carna Básico 
19h: Grupo Coisa de Pele e convidados 
Samba/ Pagode/ Sambas Enredos e Axé 
Av. Afonso Pena, 113 
 
Mangue Steak e Pub 
20h: Carna Mangue com Xandó 
E mais: Comanda Premiada – a comanda sorteada não paga a conta  
Praça Januário Estevam de Lara Dante, 216 – Vila Nova/ Cubatão 

DOMINGO, 23 DE FEVEREIRO
Santo Bar 
18h: Show Os Travessos 
Convites a venda: (13) 97401-1465 
Rua Benjamin Constant, 30 – São Vicente 
 
Reserva Team - CARNAVAL 
19h: Samba Guetto ao vivo 
Praça Januário Estevam de Lara Dante – Vila Nova/ Cubatão 

SEGUNDA, 24 DE FEVEREIRO
Sedinha do Marapé  
17h – Bloco dos Feras 
D’Preto/ Nossa Batukada/ Ex é Ex/ Carioca/ 40 Graus 
Vendas: (13) 99720-7162 
Rua Napoleão Laureano, 172 – Santos 

Os amantes daque-
le forrózinho pé de 
serra que dominou 
a baixada nos anos 
2000, já podem prepa-
rar o esqueleto para 
reviver os sucessos de 
Falamansa, Circuladô 
de Fulô, Peixe Elétrico 
entre outros, ao som 
do Forró Gambiarra, 
que também traz no 
repertório músicas 
próprias. A banda 
traz uma roupagem 
nova à apresentação 

revive forró 
universitário  

no Espaço Acontece
O Revival Forró Universitário será no Espaço 
Acontece, num sabadão de nostalgia para 
voltar no tempo, agarradinho, ao som da 
zabumba, do triângulo e da sanfona 

sem desprezar as raí-
zes desse ritmo tão 
brasileiro, apresen-
tando músicas mais 
conhecidas do cenário 
forró universitário e 
do tradicional pé de 
serra, que marcaram 
época. 

A festa será temá-
tica, respeitando as 
raízes nordestinas, em 
decoração que remete 
ao verão, adolescência 
e saudade. 

Os convites são li-

mitados e vendi-
dos antecipada-
mente por R$ 10,00 
homem e R$ 5,00 
mulher e as reser-
vas já podem ser 
feitas com  Ju Reis 
no 13 97401-1465. 

Acontece no dia 
07 de março, sá-
bado e as portas 
estarão abertas as 
21:00, para reviver 
esse ritmo que em-
balou muitas noi-
tes de verão. 


