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Cubatão se prepara para 
sediar grandes eventos

CLIMA QUENTE
A sessão do Legislativo da última terça (16) mos-

trou que o clima político começou a esquentar na 
Cidade. Vereadores da situação e oposição subiram o 
tom do discurso em uma sessão que acabou próximo 
das 22 horas.

EMBATES
Alguns vereadores da base do prefeito Ademário 

defrontaram o vereador Toninho Vieira, que mante-
ve o tom forte das críticas à atual administração. Em 
determinado momento, Ivan Hildebrando (PSB) che-
gou a dizer que se só tivesse um candidato na cidade 
ele abandonaria a vida pública, pois jamais votaria no 
edil. Hildebrando ainda falou da existência da “CCA” 
ou a “Constituição contra Ademário”, utilizada por 
membros da oposição para entrar com pedidos de 
cassação e tecer críticas contra o atual governo.

ESCRITURAS
Mais 40 famílias da Vila São José realizaram o so-

nho de ter a escritura da sua casa em mãos. Na noite 
desta quarta, a secretaria de Habitação Andrea Castro 
deu sequencia nas assinaturas das escrituras de� niti-
vas do bairro. A cerimônia de entrega do título de pro-
priedade aconteceu na UME João Ramalho. As escri-
turas entregues aos moradores já estão registradas em 
cartório e não tiveram custo nenhum aos munícipes.

A secretaria da Habitação também anunciou que 
pretende terminar a transferência das escrituras da 
Vila São José até o � nal do ano, tornando assim todo 
o bairro regular.

ALÍVIO PARA OS ARTISTAS
A Prefeitura deve assinar neste mês o termo de fo-

mento que visa resgatar o trabalho dos Grupos Ar-
tísticos. O contrato vai permitir que pelo menos 200 
artistas entre músicos, cantores, bailarinos, regentes e 
equipe técnica possam receber pelo trabalho que será 
realizado ao longo do ano. 

A reunião que acertou os últimos detalhes sobre 
o processo, reuniu representantes dos Grupos com a 
chefe de gabinete Renata Almeida, secretária de Cul-
tura Vanessa Toledo e vereadores Alemão, Marcinho, 
Ivan Hildebrando, Wilson Pio e Erika Verçosa.

EMENDAS
O Plano foi elaborado considerando emendas 

impositivas dos vereadores no valor aproximado de 
R$ 500 mil, valor que pode ser dobrado com aditi-
vo da secretaria de Cultura. O termo de fomento que 
dá viabilidade jurídica ao modelo, já obteve parecer 
favorável da Procuradoria Geral do Município. Ago-
ra, o processo tramita para assinatura no gabinete do 
prefeito. 

A Associações de Músicos da Banda Sinfônica de 
Cubatão e de Amigos da Banda Marcial de Cubatão 
devem contratar os artistas como microempreende-
dores individuais e realizar projetos artísticos, o� ci-
nas e festivais.

USIMINAS E COMUNIDADE
 A Usiminas implantou um novo canal de diálogo 

com a comunidade. O WhatsApp “Fala Aí Comuni-
dade”, servirá de apoio para tirar dúvidas e receber 
comentários dos moradores, bem como compartilhar 
notícias e informações de interesse da população.

 O interessado deve adicionar o número 31-98395-
3435 e enviar a mensagem: “Quero participar do Fala 
Aí Comunidade”. O canal reforça os meios de acesso 
à Companhia, que já disponibiliza ferramentas como 
e-mail dedicado e redes sociais, além de canais espe-
cí� cos para fornecedores, clientes e imprensa.

O novo secretário de Es-
portes de Cubatão Ronald 
Lopes trabalha para pro-
mover o desenvolvimento 
turístico e econômico da 
cidade por meio do esporte; 
e já tem signifi cativo apoio 
para isso.

Esta semana empresá-
rios do setor, que trabalham 
em sintonia com o secretá-
rio, visitaram a redação do 
Acontece para falar do tra-
balho em conjunto que deve 
viabilizar recursos e parce-
rias que pretendem posicio-
nar a cidade no calendário 
nacional dos grandes even-

ESPORTES

Empresários do setor já trabalham em sintonia com o novo secretário 
de Esportes para inserir a cidade na agenda nacional

tos esportivos. “São pro-
jetos que vão estimular o 
comercio e a rede hoteleira 
gerando renda e projetando 
positivamente a imagem da 
cidade”, diz Bruno Omori 
presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Hotéis, no Estado. Outro 
integrante da força tarefa é 
Antônio Laranjeira, empre-
sário experiente na organi-
zação de eventos esportivos 
de repercussão nacional. 
“A cidade tem localização 
privilegiada e um ambiente 
político favorável, já esta-
mos trabalhando e motiva-

dos”, disse o empresário.
Também participou do 

encontro o empresário Luiz 
Freitas que trabalha de for-
ma atrelada ao projeto que 
precisa ter apelo sustentá-
vel. O objetivo é viabilizar 
a criação de uma usina sus-
tentável numa parceria en-
volvendo o comercio local, 
através de recursos especí-
fi cos, e sem custo para os 
empresários.

EVENTOS
Embora  se trate de um 

grande projeto que se con-
cretizará a médio e longo 

Em visita na tarde desta 
quinta-feira (18), o secre-
tário da Saúde do Estado, 
José Henrique Germann, 
reconheceu a importân-
cia do Complexo de Saúde 
Cubatense para toda a Bai-
xada. Depois de percorrer 
o hospital em companhia 
do prefeito Ademário Oli-
veira e do superintendente 
da Fundação São Francis-
co Xavier, Abner Moreira, 
o secretário conheceu as 
futuras instalações do Cen-
tro de Alta Complexidade 
onde funcionarão os aten-
dimentos de oncologia, he-
modiálise e oxigenoterapia 
hiperbárica.

Depois de ‘rasgar elo-

Secretário de Estado visita 
Centro de Alta Complexidade

gios’ o secretário assumiu 
o compromisso de repassar 
ao município uma verba de 
R$ 500 mil para compra do 
equipamento necessário ao 
anexo hospitalar  e, ainda 
– em curto prazo – de ga-
rantir a participação do go-
verno do Estado no custeio 
do complexo hospitalar de 
Cubatão.

Para Ademário, o com-
prometimento do secretá-
rio é fruto do trabalho sério 
que vem desenvolvendo na 
área da saúde. “O secretá-
rio saiu daqui convencido 
da importância e da quali-
dade do atendimento para 
a população de Cubatão e 
região”.

prazo, já em 2019 acon-
tecimentos relevantes do 
mundo esportivo vão mo-
vimentar a cidade: é o caso 
da etapa brasileira de Kik 
Boxing em 15 de dezembro, 
etapa de Jiu Jtsu em 17 de 
novembro, Cross Fit e nova 
estrutura para a etapa fi nal 
do Paulista de Ciclismo. Já 
estão adiantadas as tratati-
vas com o MMA para apre-
sentações ofi ciais na cidade, 
em datas a serem defi nidas. 
Os demais eventos de gran-
de porte ainda não foram 
divulgados pois ainda estão 
em fase de acertos.

Jaque Barbosa

Marcus Cabaleiro/PMC

SAÚDE
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Um brinde!
Aos nossos leitores, dos mais tradicionais que 
folheiam nossas páginas há 20 anos, aos mais 

jovens que passaram a nos acompanhar 
recentemente e a todos que compartilham 
conosco no mundo digital. Um brinde aos 

pro� ssionais que passaram pela nossa redação 
nestes 20 anos e, literalmente,

 escreveram essa história; aos parceiros 
e fornecedores. Aos nossos anunciantes, 

responsáveis pela manutenção deste projeto. 
Estes que, além do retorno do anúncio e � xação 
de suas marcas, sabem de sua responsabilidade 

social ao participar de um projeto sólido,
 comprometido com a sociedade, na qual estão

 inseridos. 
Nossa gratidão a Deus que nos 

permitiu sonhar, realizar este sonho
 e renovar as 

esperanças para novas
 décadas de compromisso 
com a verdade dos fatos.

E assim foi mais um tradicional 
Baile do Acontece.  

Um brinde!

APOIO:

Oliveira 
& Tavares

APOIO:

Oliveira Oliveira 
&& Tavares Tavares

Produções e Eventos
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(13) 99185-6069  98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Imóvel comercial na Av. 

Nove de Abril, Centro, 
1º andar.  130,50 m2

• Salão comercial no 
Centro

• Salão Comercial na Av. 
Nações Unidas

• Apartamento no 
Casqueiro

• Sobrepostas no Vale 
Verde

• Galpão no Centro

VENDE
• Lindo sala 

living na Ilha 
Porchat

• Apartamento 
02 quartos, 
na VilaNova 
R$180.000,00

• EXCELENTE 
CASA 5 quar-
tos - piscina - 
garagem p/ 
três veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Linda 
sobreposta  
com 3 
dormitórios, 
fi no 
acabamento 
por apenas 
R$ 270 mil
Tarek Ahmad 
Khalil
(13) 99144-6150Creci 198663

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JÚLIO CÉSAR GALDINO DE 
MESQUITA e BRUNA SANTOS BANDEIRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 357715093 - SSP/
SP, CPF n.º 39524840839, com 29 anos de idade, natural de LIMOEIRO - PE, 
nascido no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(16/11/1989), residente na Rua São Leopoldo, 1076, Vila Esperança, Cuba-
tão - SP, fi lho de JOSIMAR DONATO DE MESQUITA e de MARIA SOLANGE 
GALDINO SANTANA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, RG n.º 491477658 - SSP/SP, CPF n.º 42153701830, com 
25 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no dia trinta de julho 
de mil novecentos e noventa e três (30/07/1993), residente na Rua Maria 
Cândida Ferreira, 144, Jardim Icaraí, SÃO PAULO - SP, fi lha de ODILON BAN-
DEIRA NETO e de MARIA DA PENHA DOS SANTOS NASCIMENTO. 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, 10 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDUARDO SANTOS NASCIMENTO e SOLANGE 
MARIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, RG n.º 51755154 - SSP/SP, CPF n.º 39209458834, com 83 anos de ida-
de, natural de GARARU - SE, nascido no dia treze de novembro de mil novecentos 
e trinta e cinco (13/11/1935), residente na RUA Ver. Dr. Josafá Balbino dos Santos, 
25, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JONAS GUMERCINDO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 75 anos e de MARIA JOVEN-
TINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 70 anosDivorciado de 
Cacilda Conceição do Prado conforme sentença datada de 03/04/2017  proferi-
da pelo Juíz de Direito da 1ª Vara do Foro de Cubatão, nos autos de nº1000321-
42.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 297316345 - SSP/SP, CPF n.º 29506876878, com 43 anos de idade, natu-
ral de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 02, fl s. nº 178, Termo nº 1247), 
nascida no dia sete de março de mil novecentos e setenta e seis (07/03/1976), 
residente na RUA Ver. Dr. Josafá Balbino dos Santos, 25, Jardim Nova Republica, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO MANOEL DOS SANTOS, de nacionalida-
de brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
DOMERINA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: GILBERTO FERREIRA DE AQUINO e 
DALVA VIEIRA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, di-
vorciado, almoxarife, RG n.º 10247952 - SSP/SP, CPF n.º 88370194834, com 62 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e nove de março 
de mil novecentos e cinquenta e sete (29/03/1957), residente na RUA D.Pedro 
II, 403, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: gilbertoferaquino@gmail.com, fi lho de 
DAMIÃO FERREIRA DE AQUINO, falecido há 28 anos e de ANTONIA BONFIM 
DE AQUINO, falecida há 17 anosDivorciado de Lidia Regina Santos, conforme 
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, da-
tada de 22/06/2017, transitou em julgado: 19/07/2017, autos de nº1005591-
81.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
aposentada, RG n.º 145429416 - SSP/SP, CPF n.º 01846808839, com 58 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 21, fl s. nº 264, Termo 
nº 15148), nascida no dia quinze de novembro de mil novecentos e sessenta 
(15/11/1960), residente na RUA Primeiro de Maio, 344, Vila Nova, Cubatão - SP, 
E-mail: dalvieirasouza@gmail.com, fi lha de MARIO VIEIRA DE SOUZA, falecido 
há 22 anos e de FILOMENA SILVA VIEIRA DE SOUZA, falecida há 08 anos. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JONATHAN NERIS DOS SANTOS LOURENÇO e 
ANANDA DA CRUZ BARBOSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, pedreiro, RG n.º 547400160 - SSP/SP, CPF n.º 46266918897, com 21 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município de Guarujá)  
Livro nº 114, fl s. nº 192, Termo nº 51300), nascido no dia dezoito de julho de mil 
novecentos e noventa e sete (18/07/1997), residente na Rua Treze de Maio, 793, Vila 
Nova, Cubatão - SP, E-mail: Não consta, fi lho de UANDERSON LOURENÇO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, vigilante, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de PATRICIA NERIS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos 
de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
54754585X - SSP/SP, CPF n.º 51313753807, com 18 anos de idade, natural de GUARU-
JÁ - SP (Guarujá-SP  Livro nº 94, fl s. nº 224, Termo nº 62422), nascida no dia vinte e 
sete de fevereiro de dois mil e um (27/02/2001), residente na Rua Treze de Maio, 793, 
Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: ananda.dacruzbarbosa@gmail.com, fi lha de OLIMPIO 
FRANCISCO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, caseiro, com 54 anos de idade, 
residente em GUARUJÁ - SP e de SILVIA ALVES DA CRUZ BARBOSA, de nacionalida-
de brasileira, caseira, com 52 anos de idade, residente em GUARUJÁ - 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 julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DE MORAES 
e LUANA REIS DA NOBREGA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 424775724 - SSP/SP, CPF n.º 40068310803, com 24 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 171, fl s. nº 297, Termo nº 
50451), nascido no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(25/05/1995), residente na Rua Rio de Janeiro, 745, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de MARCOS ANTONIO DE MORAES, falecido há 12 anos e de PATRICIA 
BARBOSA DE MORAES, de nacionalidade brasileira, manicure, com 44 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, auxiliar de limpeza, RG n.º 460186152 - SSP/SP, CPF n.º 23272973893, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de abril de mil 
novecentos e oitenta e nove (06/04/1989), residente na Avenida Pedro José Car-
doso, 303, Vila Paulista, Cubatão - SP, E-mail: luanadaniel2501@gmail.com, fi lha 
de JOSÉ INÁCIO ALVES DE NOBREGA, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, 
com 55 anos de idade, residente em SOBRAL - CE e de SANDRA REGINA DOS REIS, 
de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, com 51 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP. Divorciada de Felipe Rodrigues da Silva Marques, conforme 
sentença datada de 04/05/2018, proferida pela Juíza de Direito do CEJUSC da Co-
marca de São Vicente-SP,nos autos de nº0001058-87-20188.26.0590. 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 julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: DENIS DOS SANTOS LOPES e SUELLEN SOUZA 
BATISTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, 
RG n.º 44117056 - SSP/SP, CPF n.º 32862492892, com 34 anos de idade, natural de 
SÃO VICENTE - SP, nascido no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta 
e quatro (23/08/1984), residente na Rua São Francisco de Assis, 15, Vila São José, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ JORICENE LOPES, aposentado, com 62 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de EUNICE DOS SANTOS LOPES, aposentada, com 
62 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Cristi na de Oliveira Ribeiro 
conforme sentença datada de 13/03/2019 proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1000105-13.2019.8.26.0157. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 44660110X - SSP/
SP, CPF n.º 38070833831, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia nove de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (09/11/1987), residente na 
Rua Vereador Sonio Célio, 153, bl.4, apto.23, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: 
suellenbsouza2@gmail.com, fi lha de RAIMUNDO SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de APARECIDA BA-
TISTA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, falecida há 15 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 julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: SÉRGIO LUÍS MADEIRA BRASIL SANTOS e ADE-
NEIDE CARDOSO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, eletricista, RG n.º 34249588 - SSP/SP, CPF n.º 39027935890, com 30 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (03/01/1989), residente na Rua Arthur Bernardes, 540, Jardim An-
chieta, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de SILVIO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de SUELI APARECIDA MADEIRA BRASIL SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
vigilante, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 1497336406 - SSP/BA, CPF n.º 
04886407501, com 29 anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Candeias  Livro nº 
34, fl s. nº 9, Termo nº 29433), nascida no dia vinte e seis de março de mil novecentos 
e noventa (26/03/1990), residente na Rua Arthur Bernardes, 540, Jardim Anchieta, 
Cubatão - SP, E-mail: adeneidecardoso@gmail.com, fi lha de ELIEZER BARROS DOS 
SANTOS, pedreiro, com 57 anos de idade, residente em CANDEIAS - BA e de ADENAI-
DE CARDOSO, do lar, com 52 anos de idade, residente em CANDEIAS - 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, 12 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA MARTINS PEREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 80084382 - SSP/SP, CPF n.º 78170850800, com 63 anos de 
idade, natural de ANDRADINA - SP, nascido no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e cinquenta e cinco 
(22/10/1955), residente na AVENIDA Nossa Senhora da Lapa, 250, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 40 anos e de RITA PEREIRA DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 20 anosViuvo de Mariza dos Santos, falecida aos 04/03/2015 con-
forme termo lavrado às fl s:244 do livro: C-248 sob o nº157947 do Cartório do 1º Subdistrito de Santos-SP. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, costureira, RG n.º 714718 - SSP/PI, CPF n.º 44618409304, 
com 53 anos de idade, natural de Lagoa do Sambito Pimenteiras - PI, nascida no dia vinte e oito de maio de mil 
novecentos e sessenta e seis (28/05/1966), residente na AVENIDA Nossa Senhora da Lapa, 250, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANGELO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de 
idade, residente em VALENÇA DO PIAUÍ - PI e de MARIA DAS NEVES MARTINS REIS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 80 anos de idade, residente em VALENÇA DO PIAUÍ - PI.Divorciada de Predicando Vaz de Carva-
lho conforme sentença datada de 30/04/2019 proferida pelo Juíz de Direito da 1ª Vara de Familia e sucessões da 
Capital do Piauí,  nos autos de proc. nº0818267-84.2017.8.18.0140. 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 julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ROGERIO LUIZ JUSTINO e ELAINE PIMENTEL 
DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrati vo, RG n.º 44167003 - SSP/SP, CPF n.º 35035078841, com 31 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 123, fl s. nº 044, Termo nº 31095), 
nascido no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (07/08/1987), re-
sidente na RUA Jonas de Souza, 20, Bl.03 apt.311, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: 
rogerioluizjusti no@outloo.com, fi lho de LUIZ JUSTINO, falecido há 26 anos e de DI-
LENE MARIA JUSTINO, falecida há 04 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 456551141 - SSP/SP, CPF n.º 44330387840, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 177, fl s. nº 208, 
Termo nº 52750), nascida no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa 
e seis (29/07/1996), residente na RUA Rua do Curtume, 11, Vila Nova, Cubatão - SP, 
E-mail: x_elaine.m@hotmail.com, fi lha de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ADENÍZIA PIMENTEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 57 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 julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: UÉLITON DA SILVA SANTOS e ALINE 
MARIA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, RG n.º 385561453 - SSP/SP, CPF n.º 72520639504, com 44 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de fevereiro de mil nove-
centos e setenta e cinco (07/02/1975), residente na Rua Arthur Bernardes, 412, 
Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de EVANGELISTA PEREIRA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 10 anos e de ROMILDA 
DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 4 anos . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 
450553632 - SSP/SP, CPF n.º 40234054859, com 30 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 251, fl s. nº 192, Termo nº 84312), 
nascida no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(25/11/1988), residente na Rua Arthur Bernardes, 412, Jardim Costa e Silva, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de DALVA MARIA DE OLIVEIRA, de nacionalida-
de brasileira, falecida há 11 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, 12 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: FELIPE AUGUSTO SOUZA DA SILVA e BIANCA 
DA SILVA BARBOSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
instrumenti sta, RG n.º 42883474 - SSP/SP, CPF n.º 43233419899, com 24 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 170, fl s. nº 238, Termo 
nº 49994), nascido no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e 
cinco (21/03/1995), residente na Rua José Delfi m Louro, 147, Bolsão 9, Cuba-
tão - SP, E-mail: felipetecautomacao2015@gmail.c, fi lho de ROBERTO CARLOS DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de TEREZA CRISTINA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 509786881 - SSP/SP, CPF n.º 
46382616800, com 22 anos de idade, natural de VOLTA REDONDA - RJ (Volta Re-
donda-2ªCircunscrição-RJ - Unico Distr  Livro nº 24, fl s. nº 223, Termo nº 7911), 
nascida no dia dois de julho de mil novecentos e noventa e sete (02/07/1997), 
residente na Rua José Delfi m Louro, 147, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: bianca-
barbosa27@outlook.com, fi lha de ALBERTO BATISTA BARBOSA, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MAR-
CIA OLIVEIRA DA SILVA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 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, 13 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: WJELTON PEREIRA DA SILVA e SHEILA FUR-
TADO DE AMORIM. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, RG n.º 46129487 - SSP/SP, CPF n.º 32789193860, com 34 anos de idade, 
natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE (São Lourenço da Mata  Livro nº 112, fl s. 
nº 250, Termo nº 29732), nascido no dia nove de agosto de mil novecentos e oiten-
ta e quatro (09/08/1984), residente na Avenida Henry Borden, 254, Vila Paulista, 
Cubatão - SP, E-mail: wjelton@hotmail.com, fi lho de ISMAEL PEREIRA DA SILVA, 
falecido há 15 anos e de JOSEFA GOMES DA SILVA, aposentada, com 69 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, vendedora, RG n.º 527087828 - SSP/SP, CPF n.º 50155999869, com 
19 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 201, fl s. nº 385, Termo 
nº 62479), nascida no dia dezesseis de maio de dois mil (16/05/2000), residente na 
Rua Achiles Fornazari Filho, 73, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: sheila.fur-
tado2000@gmail.com, fi lha de CELIO SOARES DE AMORIM, de nacionalidade brasi-
leira, operador de empilhadeira, com 42 anos de idade, residente em SÃO VICENTE 
- SP e de MARIA DAS GRAÇAS ARRUDA FURTADO DE AMORIM, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, com 42 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, 15 de julho de 2019
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 CARLOS DE ALMEIDA e TELMA CRISTINA 
SANTOS FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
mecanico, RG n.º 18063853 - SSP/SP, CPF n.º 07469629831, com 52 anos de idade, 
natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, nascido no dia quatro de outubro de 
mil novecentos e sessenta e seis (04/10/1966), residente na RUA Maria Ester Gar-
cês Vilete, 114, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de CLARICE 
CARLOS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, falecida há 6 anosDivorciado de 
Eliete Cabral de Almeida conforme sentença datada de 17/05/2003 proferida pelo 
Juíz de Direito da 1ª Vara Civel da Comarca de Cubatão, nos autos de nº1143/2002. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente comunitária de 
saúde, RG n.º 18063853 - SSP/SP, CPF n.º 29554719841, com 42 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 51, fl s. nº 22, Termo nº 881), nascida no 
dia dezesseis de julho de mil novecentos e setenta e seis (16/07/1976), residente 
na RUA General Osório, 86, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, E-mail: Telma-csf@
hotmail.com, fi lha de SEBASTIÃO GOMES FERREIRA FILHO, de nacionalidade bra-
sileira, falecido há 5 anos e de VANDETE SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 70 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, 15 de julho de 2019
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 FARIAS DO NASCIMENTO e 
AMANDA SILVA DO CARMO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, repositor, RG n.º 404507426 - SSP/SP, CPF n.º 41654856835, com 25 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 162, fl s. nº 238, Termo 
nº 46810), nascido no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (14/01/1994), residente na Rua Josefa de Araujo, 55, bloco 06 apto.42, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: lucasodt2010@hotmail.com, fi lho de 
JOSÉ VICENTE DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 48 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GIVANILDA FARIAS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, diarista, com 49 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
443378939 - SSP/SP, CPF n.º 41899103848, com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 167, fl s. nº 185, Termo nº 48747), nascida 
no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (30/09/1994), 
residente na Avenida Marti ns Fontes, 836, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: aman-
dasilvac94@gmail.com, fi lha de DAILTON LOPES DO CARMO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente em FEIRA DE SANTANA 
- BA e de SELMA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante de 
cozinha, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de julho de 2019
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 FELICIANO DA SILVA e MARIA 
ODETE DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentado, RG n.º 93268555 - SSP/SP, CPF n.º 80157343804, com 66 anos de 
idade, natural de BOM JARDIM - PE (Bom Jardim - PE  Livro nº 40, fl s. nº 177, 
Termo nº 14574), nascido no dia quatorze de abril de mil novecentos e cinquenta 
e três (14/04/1953), residente na Rua das Azaléias, 282, Vila Natal, Cubatão - SP, 
E-mail: N/C, fi lho de MANOEL FELICIANO DA SILVA FILHO, falecido há 15 anos e 
de RENILDE RESENDE DA SILVA, falecida há 5 anos . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, vendedora autônoma, RG n.º 27235103 - SSP/SP, 
CPF n.º 45449430191, com 51 anos de idade, natural de FLORES - PE (Flores-PE  
Livro nº 50, fl s. nº 38, Termo nº 19204), nascida no dia cinco de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e sete (05/12/1967), residente na Rua das Azaléias, 282, 
Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: odete.souza@yahoo.com.br, fi lha de FRANCISCO 
DE ASSIS DE SOUZA, falecido há 4 anos e de JOSEFA PEREIRA DE SOUZA, apo-
sentada, com 70 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, 15 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: PAULO SÉRGIO DOS SANTOS MOTA 
e JANE SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, barbeiro, RG n.º 87252108 - SSP/PR, CPF n.º 04504757940, com 36 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 74, fl s. 
nº 28, Termo nº 45443), nascido no dia vinte e nove de março de mil novecen-
tos e oitenta e três (29/03/1983), residente na Rua Antonio Skakui, 66, Afonso 
Pena, São José dos Pinhais - SP, E-mail: sergiosantospietra@hotmail.com, fi lho 
de JOSÉ WELINGTON DA MOTA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 66 
anos de idade, residente em Aracajú - SE e de EMIDIA DOS SANTOS BUENO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em CURITIBA - 
PR . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente fi nan-
ceiro, RG n.º 32563397 - SSP/SP, CPF n.º 28940558898, com 40 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 66, fl s. nº 20, Termo nº 8386), nascida 
no dia onze de junho de mil novecentos e setenta e nove (11/06/1979), resi-
dente na Rua Vereador Victorio Meletti  , 15, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: 
janeadm2008@hotmail.com, fi lha de JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de CORINA TERTULINA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem sou-
ber 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, 15 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALUIZIO JOSÉ DA SILVA CASSURÚ e IVANETE 
SIMPLÍCIO LOPES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, RG n.º 53213816 - SSP/SP, CPF n.º 26529254820, com 83 anos de 
idade, natural de OLINDA - PE, nascido no dia vinte e um de fevereiro de mil nove-
centos e trinta e seis (21/02/1936), residente na Rua Cesalti na de Freitas Bati sta, 
42, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de BERALDO DA SILVA CASSURÚ, 
falecido há mais de 20 anos e de MARIA TEREZA DA SILVA, falecida há mais de 20 
anosDivorciado de Efi gênia Bernadete dos Santos conforme sentença datada de 
12/09/2016 proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos 
autos de nº1001244-05.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúva, do lar, RG n.º 27161318X - SSP/SP, CPF n.º 13387110839, com 62 
anos de idade, natural de CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, nascida no dia vinte 
e um de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e sete (21/02/1957), residen-
te na Rua Doutor Fernando Generoso Silva Salvador, 86, Ilha Caraguatá, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lha de ISAIAS SIMPLICIO, falecida há 7 anos e de MARIA JOSÉ 
DA CUNHA SIMPLICIO, falecida há 3 anos. Viúva de João Estevam Lopes conforme 
termo lavrado às fl s.323 do livro C-42 sob nº12138 do Cartório de Cubatão-SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presen-
te para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresen-
taram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: FRANCISCO OLIVEIRA 
LIMA e VANESSA DOS SANTOS VASCONCELOS. 
Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Im-
prensa Local.

Cubatão, 08 de junho de 2019
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: FELIPE MOREIRA DE FREI-
TAS e RAFAELA CRISTINA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, residente na RUA das Azaléias, 190, Vila Natal, Cubatão - SP. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, residente na RUA das 
Azaléias, 190, Vila Natal, Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de junho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Representantes das empre-
sas do Condomínio Industrial 
de Cubatão participaram nesta 
quarta-feira (17) do workshop 
Fatores Humanos na Seguran-
ça do Trabalho, promovido 
pelo Centro de Integração e 
Desenvolvimento (Cide), com 
apoio do Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Ciesp) 
– Regional de Cubatão.

Segurança do Trabalho é 
tema de workshop no Cide

O encontro reuniu profi ssionais de Segurança do Trabalho e áreas correlatas

O evento foi organizado 
pela Comissão Técnica de Se-
gurança do Trabalho do Cide 
e reuniu cerca de 30 pro� ssio-
nais de empresas associadas e 
prestadores de serviços, que 
puderam ampliar seus co-
nhecimentos sobre a área por 
meio da palestra ministrada 
pelo gerente de Contas Chave 
da empresa SafeStart, Ricardo 

Na noite desta quarta-feira 
(17), o 2° Batalhão de Ações Espe-
ciais de Polícia, comandado pelo 
Major PM Reinaldo Almeida, 
realizou sua Solenidade de Valori-

Ciesp Cubatão é homenageado 
no 5° aniversário do 2° BAEP

Braskem lança 
desafi o para 

alunos da FIAP zação Policial no Quartel do Co-
mando de Policiamento do Inte-
rior Seis, em Santos. A cerimônia 
comemorou o quinto aniversário 
de atuação do batalhão na Região 

Metropolitana da Baixada Santista 
e Vale do Ribeira e homenageou 
policiais militares pelos serviços 
prestados durante o período.

O diretor titular do Centro das 
Indústrias do Estado de São Pau-
lo (Ciesp) – Regional de Cuba-
tão, Raul Elias Pinto, representou 
a Diretoria Regional no evento e 
recebeu, em nome da entidade, a 
Medalha Jubileu de Brilhante. A 
honraria foi feita ao Ciesp Cuba-
tão pela parceria que a instituição 
mantém com a Organização Poli-
cial Militar a favor da segurança 
pública na região.

“A indústria reconhece o traba-
lho que é exercido pelo batalhão e 
sinto-me honrado em representar 
o Ciesp Cubatão nesta comemo-
ração. Dedico a homenagem a to-
dos os policiais que integram esta 
corporação e que, diariamente, 
trabalham pela segurança e pelo 
bem-estar da comunidade”, co-
menta Raul. 

A Braskem se uniu à Facul-
dade de Tecnologia FIAP para 
desa� ar os estudantes do tercei-
ro ano do curso de Engenheira 
Mecatrônica a proporem novas 
maneiras de otimizar a produ-
ção e ampliar a segurança ope-
racional das plantas da empre-
sa em São Paulo.

 Lançado no segundo tri-
mestre deste ano, o projeto 
tem o objetivo de aproximar os 
jovens do mercado de trabalho 
e está alinhado com a busca 
contínua da companhia por 
inovação. Para isso, ao longo 
de dez meses, a Braskem abrirá 
as portas de suas unidades em 
São Paulo para uma imersão 
dos alunos da FIAP no uni-
verso petroquímico. Neste pe-

ríodo, os jovens ainda contam 
com capacitações e mentorias 
promovidas por pro� ssionais 
da empresa.

 “Acreditamos na parceria 
com a FIAP e temos grandes 
expectativas de que, ao � nal 
do projeto, teremos insights 
positivos dos participantes, 
que poderão efetivamente ser 
implementados. Em contra-
partida, � camos felizes em 
contribuir para a capacitação 
pro� ssional dos estudantes. 
Valorizamos muito trocas 
como esta, temos pro� ssionais 
de áreas e níveis diferentes en-
volvidos e com certeza colhe-
remos bons frutos”, comenta 
Paulo Omarini, gerente global 
de Soluções.

Semeghini.
 O conteúdo apresentado 

destacou o comportamento 
como fator importante para a 
segurança no ambiente de tra-
balho. Aspectos como a pressa, 
frustração, cansaço e compla-
cência podem conduzir os tra-
balhadores a ações não inten-
cionais, que aumentam o risco 
de acidente. Segundo Ricardo, 

90% dos incidentes e lesões são 
causados pelo erro humano.

O palestrante também res-
saltou que os acidentes não se 
restringem apenas às empresas, 
o risco também está presente 
nos trajetos. Um exemplo dis-
so é o fato de que 25% dos aci-
dentes automobilísticos terem 
como principal causa, dormir 
ao volante. “O objetivo desse 

encontro é que os pro� ssionais 
aprendam conceitos impor-
tantes que contribuam para o 
bem-estar dos trabalhadores, 
além de reduzir os riscos de 
acidentes causados por fatores 
humanos”, a� rma Ricardo.

 Para o coordenador da Co-
missão Técnica de Segurança 
do Trabalho, Renan Vieira, os 
conceitos apresentados estão 
interligados aos procedimen-
tos de segurança praticados na 
indústria. “Buscamos sempre 
estar atentos a soluções que 
contribuam para a redução de 
acidentes nas indústrias e o 
comportamento humano deve 
permanecer como um parâ-
metro prioritário a ser acom-
panhado”.

 
Comissões 
Técnicas
As Comissões Técnicas são 

grupos de trabalho formados 
por membros das empresas as-
sociadas do Cide e Ciesp Cuba-
tão, que desenvolvem ações 
e projetos para o desenvolvi-
mento sustentável do Condo-
mínio Industrial de Cubatão e, 
consequentemente, do muni-
cípio. Para saber mais, acesse: 
www.polocide.com.br

acontecedigital.com.br

Indústria

Raul Elias Pinto, diretor titular do Ciesp Cubatão, ao lado 
do Coronel PM Rogério Silva, comandante do CPI 6 
Baixada Santista e Vale do Ribeira


