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21 anos

Obra vai 
acabar com 
enchentes 
nas Vilas 
Nova e 
São José

Começaram os atendimentos no 
Centro de Alta Complexidade

INFRAESTRUTURA

SAÚDE

Coronavírus coloca Brasil em alerta

No Dia da Mulher, elas 
falam sorbre empreender 

no Espaço Acontece

Coronavírus coloca Brasil em alerta
Até a tarde desta quinta (12), 77 casos 
da Covid-19 foram confirmados no país, 

Brechó, dia da 
beleza e bate papo 
sobre empreende-
dorismo feminino, 

compôs a progra-
mação, em evento 
com casa cheia e 
muita emoção. 07

Já começaram as intervenções com intuito 
de acabar com o sofrimento dos moradores 
da Vila Nova e Vila São José, que sofrem 
com as enchentes há 35 anos.
Equipe da Prefeitura já realiza os trabalhos 
de microdrenagem com limpeza e 
desobstrução de toda a rede pluvial. Tam-
bém serão construídas comportas, estação 
de recalque, além do aumento do diâmetro 
da tubulação entre outras intervenções para 
combater as enchentes. 
Na Vila Nova, já começou a construção 
da ciclovia, à margem do canal da avenida 
Nossa Senhora da Lapa. 08

Ciclovia já está sendo construída, à margem do canal, 
mantendo as árvores existentes. Por fim, novo projeto 

paisagístico, com jardim suspenso padronizado, vai dar 
um novo visual, ampliando a área verde do bairro. Não 

há previsão de derrubada de árvores.

que também tem mais de 1400 casos suspei-
tos. Secretário de comunicação do Governo 
Federal, Fábio Wajngarten, e digital influen-

cer Gabriela Pugliesi são casos já confir-
mados da doença. Veja como se prevenir 
com medidas simples na página 03

Primeiros aten-
dimentos foram 
agendados para 

a próxima terça 
(17), durante even-
to realizado nesta 

quinta, quando foi 
anunciado o inicio 
das atividades do 

equipamento, inau-
gurado no final do 
ano passado.  03

Cido Barbosa
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ELEIÇÕES 2020

DO LEITOR

Fortes emoções
O cenário polí-

tico em Cubatão 
está em polvorosa, 
falta apenas três se-
manas para que os 
candidatos definam 
seus partidos para 
concorrer a eleição 
deste ano. O princi-
pal alvo é o prefeito 
Ademário que ten-
tará se reeleger.

Movimentações
Sob o comando de 

Passarelli Júnior o 
‘novo Dem’, (ainda 
sem nominata de-
finitva) promete se 
recompor sob a re-
gência do deputado 
Paulo Correia e do 
vereador Rafael Tu-
cla. Nomes expressi-
vos da política como 
Paiva Magalhães já 
são esperados.

Do PRB saiu o ve-
terinário Anderson 
de Lana: o destino 
deve ser mesmo o 
PSDB, que deve ter 
a ‘mais forte chapa 
de vereadores’. Já 
são seis vereadores 
no ninho.

Já o PSD partido 
linear, que abriga 
candidatos de mé-
dio porte, surpreen-
deu em seu evento 
de apresentação da 
nova executiva. Não 
coube na Acic, cheia 
de correligionários 
motivados.

Prefeita do PT
A procuradora de 

carreira em Cuba-
tão Paula Ravane-
le deve concorrer a 
prefeita de Cuba-
tão candidata pelo 
PT, nas eleições de 
2020. Internamen-
te o partido já teria 
se defindo pela pré 
candidata que já se 
movimenta nos bas-
tidores.

O PT procura se 
recompor e promete 
não dar legenda aos 
dois vereadores elei-
tos em 2016: Rafael 
Tucla e Jair do Bar, 
que teriam ‘virado 
as costas ao Partido 
ao apoiar o prefeito 
tucano Ademário’.

Empurrão
Embora tenha 

acontecido há mais 
de uma semana,  
continua a repercus-
são da discussão do 
prefeito Ademário 
com o empresário 
Dedé Moura.  Segun-
do B.O lavrado pelo 
empresário  o pre-
feito o teria  acusado 
de ladrão. Populares 
dizem ter presen-
ciado o empresário 
partir para agressão 
contra o prefeito que 
estava vistoriando as 
obras da Vila Nova. 
Dedé faz parte de 
um grupo que pres-
siona contra a obra 
no local.

Todos no PL
Mostrando que está unido e firme no objetivo de eleger uma bancada 
de vereadores, na eleição deste ano, o grupo composto por pré-can-
didatos e lideranças políticas da cidade, decidiu se filiar em bloco ao 
Partido Liberal. Liderados por Raimundo Valter Pinheiro, garantem 
reforçar substancialmente o PL, posicionando o Partido entre as prin-
cipais siglas do pleito 2020. 

O POVO DE 
CUBATÃO MERECE 
MAIS RESPEITO
Da briga entre o Sr. 

Dedé Moura, que se 
comporta como um 
jagunço não é de hoje 
chama atenção a cifra: 
30 milhões roubados 
da prefeitura, vale 
dizer, do tão sofrido 
povo cubatense, se-
gundo o prefeito Dr. 
Ademário.

O curioso é que a 
ex-prefeita professo-
ra Marcia Rosa fez a 
mesma acusação nas 
eleições passadas, in-
sinuando inclusive do 

Progressistas confirma Toninho
No último dia 09 de março o Partido Progressistas – PP 
realizou o ato de filiação dos pré-candidatos a vereadores 
e apresentou o vereador Toninho Vieira como pré-candi-
dato a prefeito do Partido. 
O evento  foi bastante prestigiado e o grupo se mostrou 
unido, num discurso de oposição. Eleito pelo PSDB Vieira 
rompeu logo no início do governo, mas permaneceu no 
Partido que optou pela não expulsão. Agora, com a janela 
partidária, migrou definitivamente para o PP de seu alia-
do, o deputado estadual Kenny. 

PSD mostra força
Salão cheio e gente de 
fora. Apesar de não ser 
o principal partido da 
base de apoio de Ade-
mário, o PSD mostrou 
força no ato de filiação 
dos pré-candidatos, 
com a presença do pre-
feito. Sem medalhões e 
revelando novos nomes 
de peso na política, 
apresentou um exército 
de motivados correli-
gionários. Pelas contas, 
nos bastidores, é certo 
que o Partido elegerá 
vereadores.

Pacto
Em outra frente, o encontro denominado ‘Pacto 
por Cubatão’ reuniu lideranças políticas de opo-
sição: Wagner Moura, Adalberto Ferreira, Hilário 
Roza, Luiz Rosa, Ana Maria Rodrigues, Fernando 
Pezão, Denis Protázio e Elias Silva.  O objetivo foi 
propor união em torno de um nome capaz de der-
rotar o atual prefeito. Na presença de correligioná-
rios, o grupo se mostrou confiante na viabilidade 
do projeto.
O presidente do PDT Dogival Vieira manifestou 
descontentamento e retirou o Partido do ‘Pacto’, 
apesar da presença de Luiz Rosa, na mesa: “A 
forma como esse encontro está sendo convocado 
sepulta a iniciativa da Frente política proposta 
pelo PDT para chegar a um candidato competiti-
vo e com condições de vitória”.

sucesso repentino da 
ABS num momento 
de crise da economia 
brasileira e o Sr. Dr. 
Wagner Mora não res-
pondeu. Por que?

Agora a acusação 
está de volta na boca 
do atual prefeito, Dr. 
Ademario que deve 
saber muito bem do 
que está falando posto 
que assumiu a prefei-
tura logo após a saída 
do Dr. Wagner Moura, 
então poderosíssimo 
secretário de obras.

Em respeito ao 
povo cubatense, pre-
tendendo ser prefeito 

da cidade essas de-
núncias são gravíssi-
mas!

Afinal são R$ 
30.000.000,00 (trinta 
milhões)!

E muito dinheiro! 
Pobre povo cubatense!

Com a palavra Dr. 
Wagner Moura!

Agrimaldo Rocha, 
advogado e 
ex-vereador

PELO FIM 
DA ENCHENTE
Como moradora da 

Vila Nova sofro e vejo 

pessoas sofrerem com 
as enchentes.

Ocupo este espaço 
para pedir bom senso, 
para que o assunto seja 
tratado com a impor-
tância que merece e não 
sucumba diante de in-
teresses outros ou ques-
tões políticas.

É preciso o apoio da 
comunidade com posi-
cionamento construtivo 
para que o problema 
seja resolvido com a 
urgência que merece. É 
claro que com o respeito 
às leis e ao meio ambien-
te. Percebi que, ao lado 
da minha casa as obras 

avançam sem a 
derrubada de ár-
vores, enquanto 
manifestações su-
gerem a parali-
sação da mesma 
diante da derruba-
da de árvore.

Cabe ao go-
verno comunicar 
melhor. E aos po-
líticos, em geral, 
colocar o interesse 
da população aci-
ma das picuinhas 
políticas.

Juliana Ribei-
ro, moradora da 

Vila Nova



As unidades da rede 
municipal de ensino 
serão monitoradas 24 
horas por sistema ele-
trônico. O novo siste-
ma será apresentado 
e entregue nesta sexta 
(13), em evento a ser 
realizado na UME Ber-
nardo José Maria de 
Lorena, na Vila Nova.

Esta é uma das uni-
dades a receber a me-
lhoria - equipamentos 
e serviço de monito-
ramento 24 horas. A 
idéia é  contemplar to-
das as unidades muni-
cipais de ensino além 
da Escola Técnica de 
Musica e Dança e do 
Polo UAB-Univesp 

Monitoramento 
eletrônico nas escolas
Ano passado foram recorrentes as invasões em escolas.
Sistema será entregue nesta sexta.

Cubatão.
O sistema será com-

posto por dispositivos, 
que, caso acionados, 
disparam alarmes so-
noros e a Central de 
Monitoramento entra 
em contato com a Se-
cretaria de Segurança 
Pública e Cidadania 
(SESEG). O chamado, 
então, é repassado à 
Policia Militar. A Se-
duc será informada de 
todos os acionamentos.

Os itens e tecnologia 
utilizados serão con-
siderados conforme a 
peculiaridade de cada 
local, :

– central monitora-
da: este equipamento 

CONTRA O CRIME

é o núcleo do seu con-
junto de dispositivos, 
com o monitoramento 
24 horas;

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

– sensores função 
PET: realiza a compen-
sação automática de 
temperatura e peso re-
ferente a animais com 
até 30 quilos;

– sensores sem fio: 
sistemas de alarme 
para detecção de aber-
turas não autorizadas 
ou arrombamentos de 
portas, janelas, gavetas 
e cofres.

ABRIU AS PORTAS

Fotos Helder Lima/PMG

comunidade

As primeiras consul-
tas do Centro de Alta 
Complexidade de Cuba-
tão já tem data para 
acontecer: 17 de março. 
O agendamento dos pri-
meiros pacientes foi rea-
lizado nesta quinta (12), 
durante o anúncio do 
inicio das atividades.

O Centro de Alta 
Complexidade atende-
rá pacientes de Cuba-
tão e da Baixada San-
tista como unidade 
referenciada pelo Siste-
ma CROSS da Secretaria 
de Saúde do Estado e 
Rede Hebe Camargo. “É 

Centro de Alta Complexidade começa  
atender na próxima semana

Coronavírus coloca o Brasil em alerta

Primeiras consultas estão agendadas para o dia 17. Anúncio do início das atividades do 
equipamento foi feito nesta quinta (12)

um sonho realizado por 
em funcionamento um 
próprio público abando-
nado há 40 anos”, cele-
brou o prefeito Ademá-
rio Oliveira.

 Administrado pela 
Fundação São Francisco 
Chavier - FSFX ,ofere-
cerá tratamento oncoló-
gico nas especialidades 
cabeça/pescoço e uro-
logia e atendimento a 
pacientes com doenças 
renais crônicas, com ser-
viços de quimioterapia 
e hemodiálise, além de 
tratamento em câmara 
hiperbárica.

Após Organização 
Mundial de Saúde de-
cretar a pandemia do 
Covid-19, o coronaví-
rus teve um aumento 
expressivo de casos 
no Brasil. Segundo da-
dos divulgados pelo 
Ministério da Saúde 
na tarde desta quin-
ta (12), o país tem 77 
casos confirmados da 
doença e 1427 casos 
suspeitos em todo o 
país.

Entre os casos con-
firmados está o do 

Pegar o ônibus para trabalhar 
logo nas primeiras horas do dia 
tem sido uma grande dor de cabe-
ça para os moradores da Vila São 
José. Em contato com a reporta-
gem, alguns moradores relataram 
os constantes assaltos que vem 
sendo praticados nos pontos de 
ônibus do bairro, na avenida Tan-
credo Neves.

De acordo com o relato dos 
moradores, os assaltos acontecem 
sempre nos primeiros horários do 
dia, entre 05 e 06 horas da manhã, 
quando moradores estão de saída 
para o trabalho. Em um dos rela-
tos, uma moradora teria corrido 
para fugir de um assaltante, que 
correu em direção a Rodovia An-
chieta quando viu outros morado-
res na rua.

Leitores reclamam da 
falta de segurança na 
Vila São José

secretário de comu-
nicação do Governo 
Federal, Fábio Wajn-
garten e o da digital 
influencer Gabriela 
Pugliesi. Entre os ca-
sos suspeitos, está o 
do presidente Jair Bol-
sonaro, que aguarda 
resultado do exame 
nesta sexta.

São Paulo é o estado 
com o maior número 
de casos confirmados 
até o momento, com 
47. Na região, 15 casos 
suspeitos estão sendo 

monitorados enquan-
to aguardam confir-
mação por parte do 
Ministério da Saúde. 
De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológi-
ca, Santos tem 13 casos 
suspeitos, São Vicente 
e Peruíbe tem um caso 
suspeito cada.

Previna-se
A Covid-19 é uma 

doença  pode ser 
transmitida pelo ar 
(por meio de espirros 
e/ou tosse) ou por 

contato pessoal com 
secreções (como catar-
ro, saliva) e por con-
tato que pode ser um 
aperto de mão com 
pessoa infectada (caso 
suspeito ou confirma-
do) ou com objetos e 
superfícos contamina-
das.

Diante da gravi-
dade do assunto, o 
Acontece preparou 
uma lista de cuidados 
a ser tomados para 
prevenir o Coronaví-
rus. Veja no quadro:
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O Clube Soroptmist Cubatão organizou uma manhã especial para as meninas do Sonhe e Realize, projeto social subsidiado pela Soroptimist Internatio-
nal of the America. No último sábado, em comemoração ao Dia da Mulher, durante o intervalo do curso de informática, ministrado no Colégio Objetivo, 
as meninas foram recepcionadas pelo clube com flores, aplausos e delicioso café da manhã. Todo sábado, as adolescentes do Sonhe e Realize estudam 
informática em parceria do Objetivo com o SI Cubatão, promovendo capacitação profissional para nossas adolescentes
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Parabéns

Roberta Cristina

KNN idiomas

Allan Mathias

Ana Cristina 

Rodrigues

Paulo Cezar Lucas

Lindinalva Pereira

Andreia Cassiano

Alessandro Oliveira, psicólogo

Flávia Sena

No último domingo, 08, o 
Espaço Acontece recebeu 
em tons de azul a família do 
pequeno Pedro, que está a 
caminho.
Os amigos e os papais Kelvin 
e Daiane eram só alegria na 
festa preparada com todo 
carinho em cada detalhe.

O primeiro grande amor de Natali 
Ribeiro completou 15 anos essa se-
mana. Gabrielly Chumbo celebra ao 
lado da mãe de coração e da família. 
Parabéns Gaby!

Mostrando a que veio, a Dona do Pedaço já está 
dominando as redes sociais e o guarda roupa da 
mulherada cubatense.
Cintia Antunes é a idealizadora da loja que vende 
roupas feminina online, com atendimento perso-
nalizado e dicas para composição de looks que vão 
do casual ao mais sofisticado.
Para conhecer as peças e bater um papo sobre 
moda e estilo, é só chamar no 98828-8628
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nas redes sociais

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 ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: GENIVAL LOURENÇO DA SILVA e 
ALINE DE SOUZA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 419203928 - SSP/SP, CPF n.º 31954386826, com 
37 anos de idade, natural de CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE (Cabo de 
Santo Agos� nho-PE  Livro nº 17, fl s. nº 242, Termo nº 19947), nascido no 
dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (26/02/1983), 
residente na Rua Espanha, 1228, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: 
junior83jw@gmail.com, fi lho de JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, falecido há 35 
anos e de MARIA MADALENA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, artesã, RG n.º 455664274 - SSP/SP, CPF n.º 
36728096833, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 123, fl s. nº 113, Termo nº 31164), nascida no dia vinte e três de 
agosto de mil novecentos e oitenta e sete (23/08/1987), residente na Rua 
Manoel Antonio da Silva, 25, bloco 02, casa 04, Parque São Luis, Cubatão - 
SP, E-mail: alinessantos@msn.com, fi lha de FERNANDO DE MORAIS SANTOS, 
falecido há 20 anos e de SANDRA REGINA DE SOUZA SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 51 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 03 de março 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: ABRAÃO JOSÉ PEREIRA ALCANTARA e LARA 
OLIVEIRA ENCARNAÇÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, servidor público, RG n.º 12302186 - PC/MG, CPF n.º 01509587659, com 
31 anos de idade, natural de TEÓFILO OTONI - MG, nascido no dia dezessete de 
outubro de mil novecentos e oitenta e oito (17/10/1988), residente na RUA Do-
mingos Costa, 158, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DA SILVA ALCANTARA, 
de nacionalidade brasileira, nascido no dia 08/04/1954, com 65 anos de idade, 
residente na AVENIDA Visconde do Rio Branco, 879, em TEÓFILO OTONI - MG e de 
IARA PEREIRA DA INCARNAÇÃO ALCANTARA, de nacionalidade brasileira, nascida 
no dia 03/02/1957, com 63 anos de idade, residente na AVENIDA Visconde do Rio 
Branco, 879, em TEÓFILO OTONI - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, RG n.º 17989860 - PC/MG, CPF n.º 11547116684, 
com 25 anos de idade, natural de TEÓFILO OTONI - MG, nascida no dia vinte e 
três de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (23/01/1995), residente na 
RUA José Inocêncio, 361, Joaquim Pedrosa, TEÓFILO OTONI - MG, fi lha de WA-
SHINGTON PEREIRA DA INCARNAÇÃO, de nacionalidade brasileira, nascido no dia 
02/09/1964, com 55 anos de idade, residente na RUA José Inocêncio, 361 e de 
MARIA ROSELI OLIVEIRA INCARNAÇÃO, de nacionalidade brasileira, nascida no 
dia 22/02/1977, com 43 anos de idade, residente na RUA José Inocêncio, 361. 
Se alguem 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, 03 de março 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: ELIAS SEVERINO DE LIMA 
JUNIOR e BRENDA DA SILVA BARBOSA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, técnico em eletrônica, RG n.º 469081594 - SSP/
SP, CPF n.º 46706667897, com 23 anos de idade, natural de CAMPOS DO 
JORDÃO - SP (Campos do Jordão  Livro nº 60, fl s. nº 83, Termo nº 47565), 
nascido no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e seis 
(22/09/1996), residente na RUA São Leopoldo, 486, Vila Esperança, Cuba-
tão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ELIAS SEVERINO DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ALESANDRA VIRGINIA CARDOZO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 520651741 - SSP/
SP, CPF n.º 48787993821, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 202, fl s. nº 387, Termo nº 62879), nascida no dia doze de 
julho de dois mil (12/07/2000), residente na RUA São Leopoldo, 486, Vila Es-
perança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ENILSON MARCELINO BARBOSA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ESMERALDA MARIA BEZERRA DA SILVA, de nacionali-
dade 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 03 de março 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: MARIANA MARCELLE ALBUQUER-
QUE DIAS e JULIANA CAROLINA ARAUJO DE MELO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 52197219X - SSP/SP, CPF 
n.º 47766771802, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
-SP  Livro nº 201, fl s. nº 305, Termo nº 62399), nascida no dia doze de abril de 
dois mil (12/04/2000), residente na Rua Domingos Trombino, 90, Jardim Cos-
ta e Silva, Cubatão - SP, E-mail: marianaalbuquerque155@gmail.co, fi lha de 
OSWALDO SOARES DIAS JUNIOR, falecido há 2 anos e de ELIANE ALBUQUER-
QUE SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 34 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, bióloga, RG n.º 48880745 - SSP/SP, CPF n.º 41666859885, com 26 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 157, fl s. nº 379, 
Termo nº 44961), nascida no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e 
três (06/04/1993), residente na Rua Domingos Trombino, 90, Jardim Costa e 
Silva, Cubatão - SP, E-mail: juliana.araujo93@hotmail.com, fi lha de EDILSON 
ALVES DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de NILZA MARIA DE ARAUJO, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 03 de março 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: LUIZ CARLOS DE FREITAS e LUZIE-
NE COELHO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, motorista, RG n.º 443992733 - SSP/SP, CPF n.º 29208427811, com 38 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e um (03/12/1981), residente na Avenida Ferroviá-
ria, Caminho Padre Anchieta, 84, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de JOSE CARLOS DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, falecido 
há 38 anos e de MARIA ZAFIRA CARVALHO DE FREITAS, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 
379477154 - SSP/SP, CPF n.º 34035066818, com 41 anos de idade, natural 
de PIAÇABUÇU - AL, nascida no dia vinte e quatro de fevereiro de mil no-
vecentos e setenta e nove (24/02/1979), residente na Avenida Ferroviária, 
Caminho Padre Anchieta, 84, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: ba-
balooandinho@hotmail.com, fi lha de MANOEL GOMES DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA EVA COELHO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

 
Cubatão, 04 de março 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: MATHEUS BAPTISTA MOISÉS GÓIS 
e LARISSA CRISTINA PEREIRA BISPO. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, almoxarife n.º 427464882 - SSP/SP n.º 46165038859, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 172, fl s. nº 
316, Termo nº 50868), nascido no dia onze de setembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (11/09/1995), residente na RUA José Delfi m Louro, 155, 
Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de AGUINALDO SILVA DE GÓIS, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 43 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ALESSANDRA BAPTISTA MOISÉS, de nacionalidade brasi-
leira, auxiliar de limpeza, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
525823700 - SSP/SP, CPF n.º 46244701844, com 21 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 193, fl s. nº 324, Termo nº 59234), nas-
cida no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove 
(24/02/1999), residente na RUA José Delfi m Louro, 155, Bolsão 9, Cubatão 
- SP, fi lha de LEONILDO DOS SANTOS BISPO, de nacionalidade brasileira, 
desenhista, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VANIA 
CRISTINA CALHEIROS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 
anos de idade, residente em Cubatão - SP.  Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 06 de março 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: WELLINGTON GONÇALVES 
CAMPOS DO NASCIMENTO e VICTORIA CELESTE DA CUNHA SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, offi  ce-boy, RG n.º 
465920998 - DETRAN/SP, CPF n.º 42359516884, com 22 anos de idade, na-
tural de GUARUJÁ - SP, nascido no dia quinze de abril de mil novecentos e 
noventa e sete (15/04/1997), residente na RUA 10, 186, Fabril, Cubatão - SP, 
E-mail: tom.campos95@gmail.com, fi lho de JESSÉ CAMPOS DO NASCIMEN-
TO, de nacionalidade brasileira, mecânico industrial, com 43 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VILMA MARIA GONÇALVES DO NASCIMEN-
TO, de nacionalidade brasileira, cuidadora de idosos, com 43 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, vendedora, RG n.º 57359403X - SSP/SP, CPF n.º 50385564856, 
com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e cinco 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (25/02/1999), residente 
na RUA Principal, 951, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: viceleste81@gmail.
com, fi lha de ZALMIR CARDOSO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
técnico em tubulação, com 59 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE 
- SP e de FLAVIA MARIA DA CUNHA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, com 53 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se al-
guem 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, 06 de março 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: ISAQUE SOUZA SILVA SANTOS e YASMIM 
TAVARES DA SILVA GONSALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, eletricista, RG n.º 489064656 - SSP/SP, CPF n.º 41386121819, com 27 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 164, fl s. nº 
294, Termo nº 99747), nascido no dia vinte e três de setembro de mil novecentos 
e noventa e dois (23/09/1992), residente na Rua São Luis, 28, apto.27, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: isaque.m50@gmail.com, fi lho de GERSON SANTOS DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de VERA LUCIA SOUZA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 453513128 - SSP/SP, CPF n.º 
41863797858, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Sub-
distrito  Livro nº 167, fl s. nº 139, Termo nº 101231), nascida no dia vinte e sete 
de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (27/12/1992), residente na Rua 
Herminio Bordinhon, 75, Parque Con� nental, SÃO VICENTE - SP, E-mail: yasmim.
ts92@gmail.com, fi lha de RICARDO DA SILVA GONSALVES, de nacionalidade bra-
sileira, instalador, com 55 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de DEBORA 
TAVARES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, costureira, com 48 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP.  Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a 
e publicado pela Imprensa Local.  
 

Cubatão, 07 de março 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: ALLISON SANTANA FURTA-
DO ALVES e DANIELA MARTINS DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 418580765 - SSP/SP, 
CPF n.º 22437668845, com 36 anos de idade, natural de MAUÁ - SP, nascido 
no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e três (07/08/1983), resi-
dente na RUA João Marion, 175, Ap.21, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de NATAL FURTADO ALVES, de nacionalidade brasileira, mecânico, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSELI APARECIDA 
NEMETH SANTANA, falecida há 10 anosDivorciado de Patricia Medeiros Gois, 
conforme sentença datada aos 05/09/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 
1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1000170-76.2017.8.26.0157. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux.pajem, RG n.º 
291602083 - SSP/SP, CPF n.º 22286068801, com 39 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia quatro de outubro de mil novecentos e oiten-
ta (04/10/1980), residente na RUA João Marion, 175, Ap.21, Jd.Casqueiro, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MILTON JORGE MARTINS DO NASCIMENTO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARGARIDA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 07 de março 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: RUI GOMES DE JESUS e THAINAH 
MORENO FIRMINO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, conferente de carga, RG n.º 294083947 - SSP/SP, CPF n.º 44470384801, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 145, fl s. nº 
166, Termo nº 39972), nascido no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e um (15/02/1991), residente na RUA São Leopoldo, 1511, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MANOEL ANTONIO DE JESUS, falecido 
há 10 anos e de ROSANGELA DE OLIVEIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 42757694 - 
SSP/SP, CPF n.º 42025422822, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 160, fl s. nº 346, Termo nº 46122), nascida no dia dezessete 
de setembro de mil novecentos e noventa e três (17/09/1993), residente na 
RUA São Leopoldo, 1511, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: thainahmore-
no.fi rmino@gmail.co, fi lha de ANTONIO JOSÉ FIRMINO, de nacionalidade bra-
sileira, montador de andaime, com 59 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA JOSÉ NEIDE FIRMINO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
limpeza, com 54 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 11 de março 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: JAILTON JOSÉ DOS SANTOS 
e GILVA SILVA EVANGELISTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, pedreiro, RG n.º 360972329 - SSP/SP, CPF n.º 16947056845, 
com 51 anos de idade, natural de MALHADOR - SE (Malhador - SE  Livro 
nº 13, fl s. nº 240, Termo nº 8726), nascido no dia dez de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e nove (10/01/1969), residente na Rua Acácia dos 
Santos Pereira, 14, bloco 21, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
ELPIDIO JOSÉ DOS SANTOS, falecido há 13 anos e de MARIA EREMITA DOS 
SANTOS, falecida há 12 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 327684331 - SSP/SP, CPF n.º 26963734852, 
com 53 anos de idade, natural de SANTO ESTÊVÃO - BA (SANTO ESTÊVÃO-
-BA  Livro nº 18, fl s. nº 110, Termo nº 21789), nascida no dia vinte e seis 
de janeiro de mil novecentos e sessenta e sete (26/01/1967), residente na 
Rua Acácia dos Santos Pereira, 14, bloco 21, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de MANOEL CARDOSO EVANGELISTA, falecido há 5 anos e de 
ETELVINA BESSA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 83 
anos de idade, residente em SANTO ESTÊVÃO - BA. Se alguem 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, 12 de março 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: MARCEL SILVA VASCONCELLOS e LAÍS RE-
GINA DA SILVA FURTADO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, di-
vorciado, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 33451824 - SSP/SP, CPF n.º 
28786293885, com 40 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, nas-
cido no dia quatro de setembro de mil novecentos e setenta e nove (04/09/1979), 
residente na Rua Ermenen� na Carvalho Campos, 151, casa 4, Jardim Imperial, SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS - SP, E-mail: n/c, fi lho de EDISON VASCONCELLOS, técnico em 
edifi cações, com 63 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP e 
de EVA CRISTINA DA SILVA VASCONCELLOS, publicitária, com 59 anos de idade, 
residente em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SPDivorciado de Juliana Maia de Faria Vas-
concellos conforme sentença datada de 15/04/2019 proferida pelo Juiz de Direito 
da 3ªVara da Família e Sucessões do Foro de São José dos Campos-SP, nos autos de 
nº1004446-83.2019.8.26.0577. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, recepcionista, RG n.º 527090463 - SSP/SP, CPF n.º 48224083888, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e oito (27/02/1998), residente na Rua Julio Amaro 
Ribeiro, 41, apto.34, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LUIZ RODRIGUES 
FURTADO JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 41 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LUCIANE DA SILVA FURTADO, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se al-
guem 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, 07 de março 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: ELY RODRIGUES MICENO e MARIA 
ALINE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, motorista, RG n.º 202381766 - SSP/SP, CPF n.º 10827208871, com 50 
anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia primeiro de julho de 
mil novecentos e sessenta e nove (01/07/1969), residente na RUA Dezesseis, 
27, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de LINCOLN MICENO, de nacio-
nalidade brasileira, falecido há 19 anos e de ANITA RODRIGUES MICENO, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 84 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de  Suze Aparecida Cunha, conforme sentença data-
da de 14/06/2019, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de 
Cubatão-SP, nos autos de nº1001980-18.2019.8.26.0157. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de limpeza, RG n.º 21763291 - 
SSP/SE, CPF n.º 04518458540, com 30 anos de idade, natural de MALHADOR 
- SE, nascida no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e nove 
(21/07/1989), residente na RUA Dezesseis, 27, Cota 200, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de MARIA JULIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 53 anos de idade, residente em MALHADOR - SE. Divorciada de Fabiano 
Ferreira dos Santos, conforme sentença datada de 10/10/2017 proferida pelo 
Juízo de Direito da Comarca de Malhador-SE, nos autos de nº201781200753. Se 
alguem 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, 10 de março 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: SERGIO TULIO BEZERRA DA SILVA 
e FERNANDA VIRGULINO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 360084643 - SSP/SP, CPF n.º 
29002134878, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
primeiro de maio de mil novecentos e oitenta (01/05/1980), residente na RUA 
João Veiga, 34, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MANOEL 
GILBERTO  AUGUSTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA LUCIA BEZERRA DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, falecida há 12 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 327683661 - SSP/SP, CPF n.º 
28983421819, com 40 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no 
dia primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e nove (01/11/1979), 
residente na RUA João Veiga, 34, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha 
de FERNANDO VIRGULINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELZA MARIA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, falecida há 13 anos. Divorciada de Wagner Rodri-
gues da Silva, conforme escritura pública lavrada no 1º Tabelionato de Notas 
de Cubatão-SP, no livro nº167, fl s:229/230, aos 23/09/2010. Se alguem 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, 11 de março de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Dica do rolê
por Ju Reis

SEXTA- 13 DE MARÇO
Boteco Coração de Mãe 
18h – Aberto
Festival do Gin – 15 sabores para beber a vontade por R$25,00
Drinks, Porções, Espetinhos e Cerveja Gelada 
Rua: Sete de Setembro, 515 – Vila Nova/ Cubatão

Arena Portuários Bar
21h: Projeto Samba da Mangueira/ Didi Gomes/ Benkerê
Entrada: Ela R$5/ Ele R$10 – Mulher Vip até às 00h
Av. Francisco Manuel, 401- Jabaquara/ Santos

Reserva Team
21h: Rodrigo e Ariel (Sertanejo)
Hambúrguer artesanal/ Porções/Combo de Cerveja/ Drinks
Praça Januário Estevam de Lara Dante – Vila Nova/ Cubatão

SABADO, 14 DE MARÇO
Mangue Steak e Pub
20h: Aydan - Chopps Variados/ Hamburguer Artesanal/ Porções 
diversas/ Sobremesas
Praça Januário Estevam de Lara Dante, 216 – Vila Nova/ Cubatão

Projeto CubaChic 
21h: Leozinho/ Samba Guetto/ Leandro  Oliveira
Mulher vip até às 23h/ Homem: R$10,00/ Mulher: R$5,00
Rua Paraíba, 622 – Vila Nova/ Cubatão

Cathedral  Lounge e Beer
A partir das 20h: Coisa de Pele/ Beto do Reco/ Grupo Mistura/ DJ 
Fabão - Entrada Vip até às 23h
Rua Brás Cubas, 34 – Centro/ Santos

DOMINGO, 15 de MARÇO
Sedinha do Marapé 
18h – Homenagem a Jorge Aragão - Samba da Melhor Qualidade/ 
Grupo Macaco Velho - Rua Napoleão Laureano, 172 – Santos

Basico Lounge e Espetaria
A partir das 18h – Pagode do Grupo Tempero e Convidados
Mulher até às R$5,00/ Após: R$10,00 Unissex
Av Afonso Pena, 113 - Santos

4º Torneio Australiana do Clube 
Tamboréu de Santos
Homenageado: Antonio Marques Neto - dia: 29/03 – domingo, a partir das 8h
Formação das equipes: A+B+C+D (FEMININO/ VETERANO). Inscrição + 
Churrasco: R$35,00 por pessoas (crianças até 12 anos livre) - Bebidas à parte

Noite do Espetinho no Rotary
Acontece no dia 20 de março, às 20h, em prol dos projetos sociais do clube e fun-
dação rotária. Sabores: carne, frango, linguiça, queijo e pão de alho mais acom-
panhamentos: farofa, vinagrete, pasta de alho. Convite: R$20,00 (vale 2 Espetos + 
acompanhamentos. Na sede do Rotary Club de Cubatão (Rua XV de Novembro, 
90 - Vila Nova/ Cubatão) Info e convites:

Empoderar e empreender

Ressaca solidária
Para encerrar as comemorações de car-
naval, a folia rolou no Coração de Mãe 
(Rua Sete de Setembro, 515, Vila Nova). 
Com o propósito de ajudar as famílias 
vítimas das fortes chuvas de fevereiro, 
o evento arrecadou alimentos para as 
famílias dos Pilões e Fabril.
Em atenção ao projeto solidário, o pal-
co recebeu diversos artistas cubatenses 
que abraçaram a causa: Fernandinho 
Alves, Felipão Santos e Banda, Grupo 
D’Stak e Samba Guetto animaram a 
galera em evento que durou o dia todo 
com música ao vivo.
O Coração Folia agradece e ano que 
vem tem mais!

Scarlat Silva

Em programação que aconteceu das 10:00 
as 18:00 no Espaço Acontece, O Chá das Co-
madres em parceria com o Brechó das Me-
ninas recebeu a mullherada cubatense para 
um sábado pra lá de especial.

Iniciando com o Brechó das Meninas, 
com peças a preços baixissimos, o espaço 
iniciou atendimento gratuito de esmaltação 

MULHER

de unha, alinhamento de sobrancelhas, avaliação para 
micropigmentação, depilação com linha (buço), auto 
maquiagem e limpeza de pele. 

As 16 horas, Jaque Barboas e Gi Toledo iniciaram 
bate papo sobre empreendedorismo feminino com as 
participantes, que encerram o evento com delicioso 
chá da tarde. Centenas de mulheres passaram pelo 
espaço durante todo o dia.
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Já começaram as 
obras que vão im-
pactar diretamente 
os moradores da Vila 
Nova e Vila São José, 
que há cerca de 35 
anos sofrem com as 
enchentes; toda vez 
que a maré sobe é um 
perrengue e a situa-
ção se agravou na úl-
tima década. O com-
bate às enchentes está 
sendo tratado como 
prioridade no gover-

Obra  vai  acabar 
com enchente 
nas Vilas Nova 

e São José
no Ademário.

Na Vila Nova acon-
tecerão simultanea-
mente: criação de uma 
ciclovia à margem do 
Canal Nossa Senhora 
da Lapa e os serviços 
de desobstrução, lim-
peza, saneamento e 
microdrenagem, que 
também acontecerão 
na Vila São José. Em 
seguida começam os 
trabalhos de pavi-
mentação.

• Instalação de comporta, depois da linha férrea, 
vai impedir a ação da maré nas vilas.

• Estação de recalque – será construída no fi m do 
canal ao lado do João Ramalho e vai manter o 
nível do canal baixo, evitando transbordo. 

• Escoamento da água
• Aumento do diâmetro da tubulação de águas 

pluviais, nas regiões de alagamento.
• Limpeza e desobstrução de bueiros e toda a 

rede de água pluvial (foto abaixo)
• Desobstrução e limpeza no viário principal, ave-

nida Nossa Senhora da Lapa
• Limpeza do canal Nossa Senhora da Lapa.

• Pavimentação 
• Começa imediatamente após o término da mi-

crodrenagem

CICLOVIA

Árvores preservadas junto 
a novo projeto paisagístico

Prefeito Ademário explicou o projeto e disse que o combate a enchentes na 
cidade é prioridade de governo. A ordem é ampliar a arborização nas áreas 
impactadas e evitar a derrubada de árvores. Projetos para combater enchentes 
nas demais regiões da cidade estão em andamento: na Vila Natal e Caraguatá 
já está na fase conclusiva.

Equipe da Prefeitura já executa os trabalhos de limpeza e desobstrução 
de toda a rede pluvial. Começou pela rua XV de Novembro.

A determinação do 
governo é não derru-
bar nenhuma árvore.
Para o caso de algu-
ma eventualidade, já 
há um plano de com-
pensação aprovado. 
“Só será arrancada 

uma árvore se houver 
algum imprevisto. 
Nesta eventualidade 
seriam plantadas dez, 
no Cotia Pará, em for-
ma de compensação”, 
explicou o secretário 
de Obras Benaldo. 

Ciclovia está sendo construída à margem do canal, mantendo as árvores exis-
tentes, conforme foto acima. Na sequência, o jardim suspenso será padroniza-
do, com projeto de paisagismo já contratado. Não há previsão de derrubada 
de árvores, exceto se houver algum caso excepcional.

No mesmo projeto 
em andamento, a em-
presa fará a ciclovia e 
em seguida o projeto 
paisagístico amplian-
do a área verde da re-
gião, de forma padro-
nizada.

Ações de combate 
às enchentes

O prefeito discutiu 
o projeto com a comu-
nidade, no ano passa-
do, em duas reuniões 
públicas na Igreja São 
Francisco de Assis e 
no Colégio João Rama-
lho. A Prefeitura co-
meçou as obras depois 
de obter as licenças e 
concluir a licitação das 
obras, no início deste 
ano. A verba foi via-
bilizada pelo prefeito 
junto a Agem.


