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“Apesar de um período de grande difi culda-
des para as indústrias, acreditamos na voca-
ção de Cubatão como Polo de oportunidades. 
Para isso, precisaremos que haja soma de 
esforços para superarmos o momento atual”

“Cubatão é uma cidade que tem fé. Por 
isso Deus sempre nos dá a vitória”

“Homenagem a todos nordestinos que 
estão na Baixada e principalmente em 
Cubatão. Eu vim pra essa cidade procurar 
emprego e hoje emprego pessoas”

“Cidade que nasci, 
que moro, que amo!
É esta energia que 
nos fortalece para 
superar os desafi os, 
com a força da nossa 
gente”

“Cubatão tem o 
espírito de luta e de 
conquista. É des-
bravadora! É uma 
cidade que valoriza 
o trabalho. Cubatão 
me recebeu de bra-
ços abertos”

“Não vamos esmore-
cer nesta luta diária 
em defesa dos direi-
tos dos trabalhado-
res. Vamos arregaçar 
as mangas junto com 
o trabalhador cuba-
tense”

“O povo cubatense 
sabe e acredita no 
seu potencial de 
crescimento e me-
lhoria.  Avante 
Cubatão!”

“A OAB Cubatão está 
de portas abertas. 
Nossa diretoria rea-
fi rma o compromisso 
de trabalhar pelos 
interesses da comu-
nidade cubatense; 
razão da nossa exis-
tência”

“Este é o momento 
de celebrar com ale-
gria, as conquistas 
de Cubatão. Nós cele-
bramos todos os dias 
com música, educan-
do nossas crianças: 
os maestros que vão 
reger o futuro da 
nossa cidade”

“Dia de comemoração 
e benção. Parabenizo 
essa cidade que me 
acolheu. Cubatão é 
sinônimo de desenvol-
vimento sustentável 
e perseverança num 
amanhã melhor”

“Cubatão tem carac-
terísticas próprias. 
De um povo que 
ainda abraça, cultiva 
amizades e olha para 
pessoas como huma-
nos. À cidade que me 
apelidou de ‘o amigo 
de sempre’, eterna 
gratidão”

“A população de 
Cubatão abraçou 
o cinema e somos 
gratos. 
Desejamos a todos 
que a cidade cresça 
cada vez mais” 

“Trabalhamos com 
a missão de que 
Cubatão siga a sor-
rir. Queremos nossa 
cidade com o sorriso 
impecável”

“O atual desafi o é equalizar as contas 
públicas e diversifi car a economia.
Meu melhor presente, é ver 
Cubatão progredir”

“Em sua história, Cubatão superou todos os 
entraves que a desafi aram. Estamos convic-
tos de que juntos superaremos os moder-
nos desafi os à nossa frente” 

“Quando a gente ama, a gente sempre 
volta. Quem viveu Cubatão, sempre saberá 
dar valor!”

Valdir Caobianco, diretor do Ciesp 

Aguinaldo Araújo, presidente da Câmara

Adriano Sanfoneiro, empresário e músico, migrante 
nordestino, homenageado no Danado de Bom

Professor Fábio Inácio
chefe de governo

Manoel Rogério Zabeu 
Miotello,
Diretor Geral do Hospital 
Municipal de Cubatão Dr. 
Luiz de Camargo da Fon-
seca e Silva

Macaé, presidente do 
Sintracomos (Sindicato da 
Construção Civil)

Engenheiro Célio Lacerda, 
presidente da Associação 
dos Engenheiros e Arqui-
tetos de Cubatão

André Izzi, 
pres. OAB/Cubatão

Maestrina Sônia Onuki,
Coral Canto Mágico

Fábio Capraro, oficial do 
Registro Civil de Cubatão 

Tinho, líder comunitário

Toninho Campos, 
Cine Roxy

Edson Cambaúva, 
presidente da Associação 
dos Dentistas de Cubatão

Marcia Rosa, prefeita da cidade, também 
aniversariante em 9 de abril

Donizete Tavares, vice-prefeito de Cubatão

Jaque Barbosa, diretora Comercial do Jornal Acontece

O álbum Moça Bonita 
da dupla cubatense Eri 
Costa e Dinho toca em 
várias rádios País a fora.

As músicas Magia 
do Amor e Moça boni-
ta são as preferidas dos 
ouvintes, mas é o canto 

Dupla raiz de Cubatão
“Despertar o Gigante” 
que enche o coração da 
dupla de alegria. A músi-
ca é uma homenagem à 
cidade: ‘um hino à Cu-
batão’ como preferem 
dizer.

A dupla, além do ir-

mão Welington Costa, 
tem um histórico, há 
décadas, de trabalhos em 
rádio, shows e especial-
mente iniciativas sociais 
na cidade.

Mas no salão de ca-
beleleiros da família, na 

Vila Nova, em Cubatão, 
a viola também canta. E 
encanta, valorizando ain-
da mais as grandezas e os 
talentos da nossa cidade.

A dupla atende nos 
telefones 13- 997136105 
e 33619506.
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Antes de se tornar um 
dos primeiros povoados 
do Brasil colônia, há 400 
anos, Cubatão já começa-
va a ser forjada na cunha 
da superação de desa� os. 

Portugueses e os pri-
meiros tropeiros que � ze-
ram parada em solo cuba-
tense, antes de seguir para 
o planalto, tiveram que 
superar a imensa muralha 
verde, a Serra do Mar. Era 
o primeiro desa� o!

Ao invés de intimidar 
os viajantes, a Serra do 
Mar cubatense se mostrou 
a melhor porta de entrada 
para o planalto e interior.

Não por acaso, foi em 
solo cubatense que a Ser-
ra do Mar começou a ser 
desbravada de forma mais 
contundente. Primeiro 
com uma precária trilha 
indígena, onde jesuítas, ca-
cheiros e os primeiros des-
bravadores se agarravam 
às raízes das árvores para 
vencer a grande muralha.  

A velha e precária trilha 
indígena deu lugar a  Cal-
çada de Lorena, maior obra 
de engenharia da coroa 
portuguesa à época, uma 
das maiores do mundo. 

O zigue-zague da cal-
çada foi tão importante 
para a capitania Paulista 
que, anos depois, ao seu 
lado, foi construída a Es-
trada Velha, outro feito da 
engenharia da época. 

Com a explosão na pro-
dução de café e cana de 
açúcar no interior paulista 
e sul de Minas Gerais, os 
acessos ao Porto de Santos 
precisavam ser ampliados. 
Mais uma vez o trecho de 
Serra do Mar cubatense 
foi o ponto escolhido para 
duas grandes linhas férreas. 

Primeiro a Estrada de 
Ferro Santos Jundiaí e anos 

Desafi os

depois a Sorocabana colo-
caram Cubatão, de� nitiva-
mente, na rota do desen-
volvimento brasileiro.

Locomotivas deram lu-
gar a carros e caminhões. 
Mais uma vez Cubatão foi 
o ponto de partida e che-
gada para transposição da 
Serra do Mar. As rodovias 
Anchieta e Imigrantes vie-
ram para mudar completa-
mente os destinos da cida-
de. Novos grandes desa� os 
estavam por vir. 

Todas essas rotas de 
transposição da Serra, 
contam com mais de 90% 
de seus traçados serranos 
em solo cubatense. Foram 
grandes desa� os de enge-
nharia. Todos superados!

Vencida a transposição 
da Serra do Mar, as estra-
das de acesso ao Planalto, 
cada qual em sua época, 
trouxeram mais desenvol-
vimento e desa� os para a 
jovem cidade da Baixada. 
O desa� o da emancipação 
do então distrito santista 
foi superado em 1949. 

Antes de deixar o bas-
tião santista, o desenvol-
vimento cubatense já es-
tava sendo puxado, desde 
1912, com a instalação das 
primeiras indústrias. Quí-
mica Anilinas, Curtume e 
Cia Santista de Papel já es-
tavam mudando o cenário 
do sopé da Serra.

O passo de� nitivo 
rumo à explosão desen-
volvimentista veio com o 
funcionamento das pri-
meiras turbinas da Usina 
Henry Borden que esteve 
entre as maiores em capa-
cidade de geração das dé-
cadas de 20 a 40. 

A oferta abundante de 
energia foi decisiva para a 
construção de dois gigan-
tes do Polo Industrial de 
Cubatão: a Re� naria Pre-
sidente Bernardes e a Co-
sipa, que abriram cami-
nho para a instalação do 
maior Polo Petroquímico 
da América Latina. 

Mais uma vez o desa-
� o colocado à frente da 
cidade era gigantesco. Em 

pouco mais de 50 anos 
Cubatão passou de bana-
nal e ponto de extração de 
areia para a condição de 
Mega Polo do Brasil. 

O processo de cresci-
mento populacional ini-
ciado de maneira tímida 
com a construção da ro-
dovia Anchieta, explo-
diu com a fartura de em-
pregos para construção 
e operação do Polo e da 
Rodovia Imigrantes, uma 
das maiores obra de enge-
nharia do mundo, entre os 
anos 60 e 70. Milhares de 
migrantes de várias partes 
do Brasil, sobretudo do 
nordeste, desembarcavam 
diariamente em Cubatão. 

Logo, manguezais e en-
costas foram tomadas por 
milhares de submoradias. 
Literalmente, da noite 
para o dia, a cidade teve 
que erguer escolas, creches 
e estrutura de atendimen-
to na área de saúde para 
dar conta da demanda que 
quadruplicou em pouco 
mais de duas décadas. 

O processo de desen-
volvimento e crescimento 
desordenado apresentou 
o maior de todos os de-
sa� os: a poluição. O com-
pleto descontrole ambien-
tal, em suas formas mais 
nefastas, levou Cubatão 
ao título de cidade mais 
poluída do mundo. Desa-
� o igualmente superado! 

Em 15 anos Cubatão se 
tornou símbolo mundial 
de recuperação ambiental, 
em outorga da ONU.

Somado ao drama da 
poluição, a cidade teve 
que superar o infame in-
cêndio da Vila Socó e as 
devastadoras enchentes 
dos anos 60, 70 e 90. Cer-
ca de 20 anos depois mais 
de 60% da cidade � cou 
completamente alagada e 
60 mil pessoas sofreram 
os efeitos da enchente. 
Bairros como Água Fria e 
o Pilões foram completa-
mente varridos e duas mil 
pessoas foram removidas 
da noite para o dia. Ainda  
hoje sofremos consequên-

cias da  tempestade. 
Nos últimos anos, dian-

te da provável calmaria, eis 
que surgem gigantescos 
desa� os. O mais dramáti-
co é encarar a desacelera-
ção industrial que afetou 
o coração do Polo Indus-
trial cubatense, reduzindo 
drasticamente os postos de 
trabalho, além de ameaçar 
a arrecadação municipal. 

Na contramão da pres-
são orçamentária, as de-
mandas por serviços 
públicos só aumentam, 
exigindo investimentos 
maiores, sobretudo nas 
áreas de Saúde e Educação. 

O grande desa� o do 
momento é mudar o per-
� l da cidade. Neste senti-
do é fundamental pensar 
em novos cenários para 
minimizar a dependência 
do Polo Industrial. Novas 
empresas de economia 
limpa, prestadoras de ser-
viço e fortalecimento do 
comércio são alguns dos 
caminhos viáveis. 

A história está aí para 
provar que vencer desa� os 
está no DNA do cubaten-
se. Os modernos desa� os 
certamente serão vencidos 
e logo a cidade vai recupe-
rar seu papel de destaque 
no cenário nacional.  

CIDO BARBOSA
Diretor do Acontece

cidobarbosa@acontecedigital.com.br
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Jornal Acontece 
Neste aniversário de 

Cubatão existem, de fato, 
bons motivos para come-
morar?

Marcia Rosa
Temos muitos mo-

tivos para comemorar. 
Podemos comemorar 
porque temos a melhor 
educação da região, que 
alcança os melhores ín-
dices em vários indica-
dores  de qualidade com 
transporte escolar, dis-
tribuição de uniformes 
e material escolar para 
toda a rede municipal. 
Temos também o melhor 
transporte público, onde 
retomamos os cobrado-
res gerando emprego, 
principalmente para as 

Ao completar 67 anos Cubatão enfrenta mo-
dernos desafios. O processo de desindus-
trialização decorrente da  desaceleração da 
economia nacional  ameaça a arrecadação 
municipal e os empregos dos trabalhadores, 
colocando a cidade diante do possível desa-
fio de se reinventar. E é diante deste cenário 
que Acontece ouviu a prefeita reeleita Marcia 
Rosa, em seu último ano de mandato, para 
saber quais são, sob seu prisma, os desafios 
a serem superados e as conquistas a serem 
celebradas neste aniversário da cidade.

E agora 
Marcia?

mulheres. Na Saúde tam-
bém estamos avançan-
do muito. Construímos 
novas Unidades Básicas 
de Saúde na Vila Nova 
e na Vila Natal que será 
inaugurada em breve. 
Também criamos a UPA 
do Jardim Casqueiro que 
tem atendimento de ex-
celência. Somos a úni-
ca cidade da Baixada a 
manter um Hospital Mu-
nicipal de grande porte. 
No esporte conseguimos 
abrir cerca de mil vagas 
para a prática das mais 
variadas modalidades 
esportivas, recuperamos 
o Centro Esportivo Ro-
merão, que está em pleno 
funcionamento. As aulas 
de zumba e hidroginásti-
ca estão sendo um suces-

so, por exemplo. É lindo 
ver aquele local cheio, 
com as pessoas prati-
cando atividades físicas. 
No lazer temos o Novo 
Anilinas que voltou a ter 
vida na nossa gestão ao 
ser reconstruído e aberto 
para a população. Agora 
o cubatense não precisa 
ir a Santos para ir ao ci-
nema ou comer no MC 
Donalds, tudo isso são 
conquistas da Cidade. Na 
cultura, retomamos tam-
bém o Festival Cubatão 
Danado de Bom, que se 
transformou no princi-
pal produto turístico e 
cultural da nossa região. 
Ampliamos as vagas em 
nossas escolas musicais, 
que são de excelência, 
� rmamos parceria com 

o Teatro do Kaos para 
promovermos cursos de 
teatro para os jovens. Es-
tamos investindo muito 
para mudar ainda mais a 
cara de Cubatão e termos 
muito mais para come-
morar. Claro que ainda 
temos muito desa� os, 
mas também temos mui-
to a comemorar.

 
J.A
E quais são nossos  

novos desa� os?
 
M.R
Vivemos tempos difí-

ceis em nossa economia. 
A nossa arrecadação caiu 
bastante nos últimos 
anos, mas mesmo assim 
conseguimos manter a 
cidade funcionando, sem 

afetar os serviços públi-
cos. Mantendo a qualida-
de de vida da população. 
E o nosso desa� o é jus-
tamente esse: equalizar 
as contas públicas e di-
versi� car a nossa econo-
mia. Não podemos ser 
tão dependentes do Polo 
Industrial, que é nossa 
principal fonte de renda. 
Por isso, desde quando 
assumi a Prefeitura in-
vesti em outros setores 
da economia. Fortalece-
mos nosso comércio lo-
cal com a criação do Car-
tão Servidor, que ajudou 
a gerar emprego e renda 
no município, criamos 
incentivos � scais e apos-
tamos no setor de servi-
ços, que fez a arrecada-
ção com outros impostos 

crescer bastante, mas 
ainda não é o su� cien-
te para acabar com essa 
dependência do Polo In-
dustrial.

 
J.A
Qual é o setor da nossa 

economia que a senhora 
acredita que pode mini-
mizar essa dependência?

 
M.R
O Turismo. Acredita-

mos que Cubatão tem um 
potencial turístico enor-
me. Uma prova disso é o 
sucesso do Festur (Festi-
val de Turismo), que reu-
niu milhares de pessoas 
em suas três edições. E o 
interessante deste projeto 
é que ele não é apenas al-
guns shows na Praça da 
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”

Independência no Cas-
queiro, ele é muito mais. 
As principais atrações 
do Festur são os passeios 
turísticos, que levam as 
pessoas aos nossos man-
guezais, parques ecológi-
cos e Serra do Mar. Sem-
pre que abrimos as vagas 
para os passeios elas se 

esgotam no mesmo dia. 
As pessoas querem co-
nhecer nossa Cidade 
porque ela é linda. Não 
podemos mais ser apenas 
a cidade das indústrias, 
temos capacidade para 

sermos muito além disso. 
Claro que as indústrias 
são importantes, mas te-
mos aqui também uma 
natureza incrível, uma 
cultura fantástica, uma 
culinária peculiar, onde 
você pode encontrar pra-
tos de todas as partes do 
mundo. En� m, Cubatão 

tem muito potencial 
e estamos investindo 
muito.

 
J.A
Por falar em indús-

trias, neste ano tive-
mos a paralisação da 
produção de aço na 
Usiminas, como isso 

afetou e afetará a Cidade?

M.R
O fechamento de par-

te da Usiminas afetou e 
afetará muito nosso Mu-
nicípio. A siderúrgica, 

junto com a Re� naria, é 
a maior contribuinte da 
Prefeitura, além de ser a 
principal empregadora 
da Baixada Santista. Por 
isso lutamos muito para 
evitar que isso aconte-
cesse. Fomos a Brasília 
inúmeras vezes, conver-
samos muito com os di-
retores da empresa para 
repensarem essa decisão. 

Porém, a Usiminas é uma 
empresa privada e não 
podemos interferir mui-
to na sua gestão. Mas, 
infelizmente o capital é 
cruel e o lucro é o único 
objetivo. Perdemos mui-
tos postos de emprego 
por causa dessa decisão. 
Contudo, não podemos 
� car apenas lamentan-
do. Temos que arregaçar 

as mangas e ir à luta por 
novos investimentos no 
município, novos postos 
de trabalho. Ainda espe-
ramos que essa situação 
da Usiminas seja reverti-
da e que ela volte a fun-
cionar a todo vapor no 
Município, mas enquan-
to isso não acontece nós 
continuamos buscando 
novas alternativas para 
garantir a continuidade 
do desenvolvimento do 
Município.

 
J.A
Vamos abordar agora 

uma das grandes preo-
cupações do cubatense.  
Sabemos que a respon-
sabilidade é do Governo 
do Estado, mas o que a 
Prefeitura tem feito para 
ajudar a combater a vio-
lência?

 
M.R
Como você mesmo 

disse, a responsabilida-
de da Segurança Pública 
é do Governo do Esta-
do, mas eu nunca gostei 
de jogar a culpa e a res-
ponsabilidade nas cos-
tas dos outros. Acredito 
que podemos trabalhar 
em conjunto e Prefeitura 
deve ajudar no combate 
à violência. Por isso im-
plantamos o sistema de 
monitoramento por câ-
meras, tentamos criar a 
Guarda Municipal, mas o 
projeto foi rejeitado pela 
Câmara de Vereadores. 
Mesmo assim, não desis-
timos e conseguimos im-
plantar no Município a 
Operação Delegada, que 

fez com que o número 
de policiais militares nas 
ruas aumentasse. Hoje o 
número de policiais nas 
ruas da Cidade aumen-
tou muito. E o resultado 
do nosso trabalho já deu 
resultados. Cubatão re-
duziu pela metade o nú-
mero de roubos de veícu-
los, por exemplo. Outras 
modalidades de crime 
também reduziram. Isso 
é a prova que se traba-
lharmos em conjunto o 
resultado aparece.

 
J.A
Nove de abril também 

é seu aniversário. O que 
a senhora gostaria de ga-
nhar de presente?

 
M.R
Meu melhor presente 

é poder ver a cidade pro-
gredir. O melhor presente 
é continuar trabalhando 
para o crescimento do 
município. Por isso, ain-
da neste ano entregare-
mos parte das obras de 
revitalização da Avenida 
Beira Mar, que ganhará 
vida novamente. A nova 
policlínica, se tudo correr 
como previsto, também 
estará pronta neste ano. 
Além do CÉU das Artes 
e dos Esportes no Jardim 
Nova República, que será 
um grande centro de lazer 
e cultura naquela região, 
que cresceu muito nos 
últimos anos. Estamos 
trabalhando com todas as 
forças para continuarmos 
transformando a nos-
sa cidade, e esse é meu 
melhor presente.

“Temos que arregaçar 
as mangas e lutar por
novos investimentos 
e novos postos de 
trabalho para o município
Marcia Rosa

O desafi o
equalizar as contas 
públicas e diversifi car 
a economia
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Apesar da crise, número de casamentos aumenta
Passam os anos, mu-

dam os hábitos de cada 
geração, mas sempre 
tem uma coisa que não 
saí de moda. Estamos 
falando de casamento. 
A média mensal de ma-
trimônios registrados 
no Cartório de Registro 

Civil tem aumentado 
nos últimos anos. 

“Desde que eu che-
guei aqui no cartório, 
em 2007, o número de 
casamentos vem au-
mentando gradativa-
mente. Em 2015, reali-
zamos pouco mais de 

900 casamentos, o que é 
um número expressivo”, 
comenta Fábio Capraro.

Segundo o o� cial, os 
meses de maior procura 
são abril, por conta do 
casamento comunitário 
e setembro e outubro, 
quando procuram datas 

Cubatão conhece 
mais das suas origens
Atento à cidade, Fábio Capraro constatou que a maioria dos munícipes veio de Pernambuco e 
Minas Gerais. Entre as cidades o destaque é Surubim/PE

Um novo modelo de 
interligação dos Car-
tórios de Registro Ci-
vil tem ajudado muitas 
pessoas a conseguirem 
um acesso mais rápido 
a documentos pessoais 
e de parentes. Com ele, 
um cartório pode soli-
citar o documento ou 
certidão de qualquer es-
tado e ela vem por meio 
digital.  A parceria dos 
cartórios já atende a 
todos os municípios de 
São Paulo,  Acre, Distri-
to Federal, Espírito San-
to, Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Santa Catarina e 
Pernambuco. 

“Isso facilita o aces-

so das pessoas a docu-
mentos de familiares 
que moram longe. An-
tigamente, o pedido era 
feito por correio e pode-
ria demorar semanas. 
Hoje, é uma questão de 
dias”, a� rma o o� cial de 
Registro Civil de Cuba-
tão, Fábio Capraro.

Essa integração entre 
as comarcas permitiu 
constatar que grande 
parte dos documentos 
solicitados vinham do 
Nordeste. “Já é fato que 
a maioria da população 
é nordestina ou descen-
dente. Mas se compa-
rarmos os estados da 
região, Pernambuco é o 

que mais teve solicita-
ção de documentos”.

Capraro ainda dis-
se qual é a cidade per-
nambucana que mais 

teve documentos soli-
citados. “Coincidência 
ou não, notamos que 
muitas pessoas vinham 
solicitar  certidões da 
cidade de Surubim, no 

Fundação: 11/09/1928
Região do Estado: Alto Capi-
beribe
População: 63166 (IBGE 2015)
Área: 252,845 km²

Advogado desde 1999, Fábio Capraro assumiu o Car-
tório de Registro Civil em 2007, por meio de concurso

Do Nordeste

interior do Pernambu-
co. Ainda não � zemos 
um levantamento o� -
cial, mas sou capaz de 
a� rmar que muita gente 
que veio para Cubatão é 
do Pernambuco e prin-
cipalmente da cidade de 
Surubim. Até o dono do 
prédio onde está situado 
o cartório é de Surubim”, 
comenta Fábio Capraro.

Outro estado que 
tem grande procura por 
certidões é Minas Ge-
rais. A privatização da 
antiga Cosipa, que pas-
sou a se chamar Usimi-
nas, é apontado como o 
motivo da chegada dos 
mineiros. 

Privatização da an-
tiga Cosipa trouxe 
muitos mineiros para 
Cubatão, mas Per-
nambuco continua im-
batível

Marcel Nobrega

Curiosidades sobre 
Surubim

Ditigitalização do acervo ajudou a mapear origem da população

Um dos fatos que aju-
dou   o cartório a per-
ceber essa ligação da 
cidade com o Pernam-
buco foi a digitalização 
do acervo de Registros.

Com  pouco mais de 
80% dos registros obri-
gátórios (que são os re-

gistros do ano de 1973 
até os dias atuais)  já di-
gitalizados e devidamen-
te colocados no sistema 
de nuvem dos  cartórios, 
a agilidade para emitir 
as certidões acelerou a 
busca dde documen-
tos de outros estados. 

“Com o acervo qua-
se totalmente digitali-
zado, � cou mais fácil 
de  perceber alguns pa-
drões conforme as soli-
citações  de documentos 
chegam”, conta o o� cial.

Capraro também con-
ta que até julho, 100% do 

acervo estará digitali-
zado. “Depois de total-
mente digitalizado, será 
possível quanti� car to-
das as informações sobre 
as origens  da população 
cubatense. Sem falar na 
agilidade dos trabalhos 
aqui do cartório”, � naliza

para o � nal do ano.
“Abril é um mês mar-

cante e de muito traba-
lho para nós. É quando 
começam os preparati-
vos  para o casamento 
comunitário, que esse 
ano deve acontecer dia 
11 de junho”, a� rma.

Separações

Capraro também 
conta que, com a nova 
legislação, o número de 
separações subiu. 

“Com a nova legis-
lação, que tira a neces-
sidade de um processo 

judical, � cou mais fácil 
obter a separação legal. 
Isso fez com que o nú-
mero de divórcios e se-
parações chegasse a uma 
média de 45 processos 
por mês, metade do nú-
mero de casamentos” 
comenta Fábio Capraro.
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Embarque 100% Inteligente
Com mais de 10 
mil cartões já en-
tregues, SEI passa 
a operar o siste-
ma de Integração 
gratuita

Usuários de transpor-
te público na cidade já 
notaram a nova maneira 
de pagar a passagem. No 
mês de aniversário da ci-
dade, o Sistema de Em-
barque Inteligente (SEI) 
ou bilhetagem eletrônica, 
como vem sendo chama-
do, já está implantado em 
100% da frota dos ônibus 
da Viação Translíder, res-
ponsável pelo transporte público municipal.

Iniciado há dois meses, 
o sistema � cou por uma 
semana em fase de testes 
na Linha 7, que faz o 
trajeto entre o cemitério 
e a Vila dos Pescadores. 
Após esse período, o 
SEI foi implantado em 
todas as linhas. 

Segundo a última 
atualização da Translí-
der, já foram emitidos 
pouco mais de 10 mil 
cartões de transporte 
desde o dia 20 de março.

Para obter o cartão de 
transporte, basta ir a uma 
das lojas da Viação Trans-
líder e efetuar o cadas-
tro. Idosos com mais de 
60 anos precisam apenas 

apresentar documento na 
hora do embarque. Pes-
soas com de� ciência tem 
direito à gratuidade para 

si e para um acompa-
nhante, que precisa fazer 
cadastro.

Segundo o diretor ope-
racional da empresa, Ro-
naldo Alves Sales, a inser-
ção do SEI é um sucesso. 

Ronaldo a� rma que todas 
as empresas cadastradas 
já receberam os cartões-
-transportes, contudo, 

foram realizados mais 
35 novos cadastros de 
instituições.

Integração 

A partir de abril, o 
usuário conta com a In-
tegração Total, que vai 
permitir que o usuário 
utilize o ônibus sem pa-
gar a mais por isso den-

tro do intervalo de uma 
hora. A Translíder já co-
meçou a distribuir folhe-
tos informando a todos 
os usuários sobre a novi-
dade.

Bilhete Eletrônico

10 mil
cartões de transporte 
emitidos em apenas 2 
meses do Sistema de 
Embarque Inteligente

Visor da catraca eletrôni-
ca mostrando o sistema 
da Integração Total

Tranca no Cici

Futebol e festa 
no E.C. Cubatão

Nos dias 09 e 10 de 
abril, acontece o tradicio-
nal Torneio de Tranca da 
Kitanda Sol Nascente, na 
Vila Nova.

Além da disputa de 
cartas, no local será ins-
talado um playground 
para as crianças se diver-
tirem. No encerramento 
do torneio, ainda have-
rá um churrasco para os 
participantes e um gran-
de show popular.

Os interessados po-
dem participar em duas 
categorias: Como parti-
cipante, onde não há pre-
miação e como competi-
dor. 

Na sexta (08), o E.C. 
Cubatão realiza uma 
confraternização com o 
Itapema FC.

Os associados do clu-
be participam de dois 
jogos amistosos, que se-
rão realizados no campo 
externo do E.C. Cubatão, 
será seguido de um gran-
de churrasco para os as-
sociados e a equipe con-
vidade.

Serão duas partidas. A 
primeira é da categoria 

Para se inscrever, em 
ambas as categorias pre-
cisam fazer a doação de 
5 quilos de arroz e 2 qui-
los de feijão, a diferença 
está na taxa. Na catego-
ria participante, as ins-
crições custam R$ 15 e 
na competidor R$30.

A premiação para a 
categoria competidor 
será em dinheiro. O cam-
peão recebe R$ 500,00, o 
vice recebe R$ 250 e o 3‘ 
lugar recebe R$ 100.

As inscrições estão li-
mitadas à 32 duplas e es-
tão abertas no local (Rua 
1º de maio, 361, Vila 
Nova.)

dos Sessentões, que jo-
gam das contra os repre-
sentantes do Iapema das 
18h30 até as 19h30. 

Na sequência, os cin-
quentões do E.C. Cuba-
tão encaram a equipe 
visitante em um jogo que 
começa as 19h30 e segue 
até as 20h30.

Após o encerramento 
dos jogos, todos partici-
pam da confraternização,  
que acontece nas depen-
cias do clube.

Esporte
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42 anos de Acic
Associação Comercial comemora mais um aniversário e 
prepara seus próximos passos

Além do aniversário 
da Cidade, quem também 
completa mais um ano de 
existência é a Associação 
Comercial e Industrial 
de Cubatão. Fundada em 
1974, a ACIC comemora 
42 anos de vida com con-
quistas e desa� os a serem 
batidos nos próximos anos. 

Preocupada com o de-
senvolvimento da cidade, 
a ACIC vem trabalhando 
para aproximar os comer-
ciantes, consumidores e au-

toridades. Segundo o atual 
presidente, Antonio Tei-
xeira, a ACIC quer aproxi-
mar ainda mais o consumi-
dor do comerciante.

“Temos promovido 
ações para trazer o público 
para perto do comerciante. 
Almoços, festas, o Natal 
Premiado e os Melhores do 
Ano escolhidos pelo voto 
popular tem feito muito 
sucesso e que certamente 
vão continuar no nosso ca-
lendário”, a� rma Teixeira

A volta do Cartão Ser-
vidor também está sendo 
bastante comemorada.  “O 
Cartão Servidor vai trazer 
de volta à praça uma gran-
de quantia de dinheiro e re-
aquecer o comércio”.

Próximos eventos 
A Acic já tem programa-

da uma série de eventos ao 
longo do ano. O próximo 
será a 1ª Rodada de Negó-
cios, em maio, em parceria 
com o Ciesp.

79 anos de fé
Igreja Matriz comemora aniversário renovando 
a fé e a devoção à Nossa Senhora da Lapa, 
padroeira de Cubatão

Muito antes de Cubatão 
conquistar a sua emancipa-
ção, a Igreja Nossa Senhora 
da Lapa trilhava sua inde-
pendência da centenária 
paróquia de Santo Antônio 
do Valongo de Santos, em 
1937. A igreja, que começou 
com uma capela, cresceu e 
se tornou a igreja Matriz. 
Em 2016, a Matriz completa 
79 anos de vida, renovando 
sua fé e devoção à Nossa Se-
nhora da Lapa, padroeira da 
Cidade.

Em 2016, a igreja teve 
troca de comando. O Padre 
Carlos Miranda, que seguia 
a frente da igreja, foi para 
a Igreja São Francisco de 
Assis, substituindo o Padre 
Antônio, falecido no � nal 
de 2015. Para seu lugar, veio 
o Padre Felipe Sardinha, 
que foi ordenado em 11 de 
abril de 2015, tem na Ma-
triz cubatense a sua primei-
ra oportunidade à frente de 

uma comunidade.
“Nosso papel é estar sem-

pre de portas abertas para 
acolher aqueles que mais 
precisam. Queremos esse 
contato com a comunidade, 
para amparar e auxiliar a to-
dos que nos procuram. Cele-
brar nosso aniversário será 
uma forma de aumentar esse 

elo com os cristãos da cida-
de”, comenta o Padre Felipe,

Celebração 
Para celebrar, a Matriz 

fará dois momentos de espi-
ritualidade. Uma Adoração 
Eucarística com Bênção do 
Santíssimo Sacramento às 
15h e a Santa Missa às 19h.

No mesmo dia
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Uma homenagem às 
raízes do povo
Cubatão Danado 
de Bom presta 
reverência aos 
nordestinos que 
adotaram a cidade

Cubatão sempre foi plu-
ral, com diversas culturas e 
pessoas andando pelas ruas 
trabalhando e ajudando a 
construir a cidade.  Muitos 
deles vieram por causa do 
Polo Industrial, que atraiu 
gente de todo o Brasil em 
busca do sonho de um fu-
turo melhor para si e para 
família. O Nordeste teve 
grande importância no cres-
cimento do Polo e da cidade 
como um todo.

Nordestinos de toda par-
te chegavam carregando 
muito mais que seus sonhos. 
Trouxeram na bagagem a 
sua cultura, as suas crenças, 
os costumes e o sotaque que 
é como se fosse um patrimô-
nio cultural do país. 

Com o passar dos anos, 
o município sentiu que era 

hora de prestar a devida ho-
menagem a uma das culturas 
mais ricas do país. A cidade, 
que conta com uma popula-
ção onde 67% são nordesti-
nos ou descendentes resolveu 
organizar um grande festival. 
Nascia aí o Cubatão Dando de 
Bom. 

Considerado o maior festi-
val de cultura nordestina fora 
do Nordeste, que já faz parte 
do calendário turístico o� cial 
do município e do Estado de 

Danado de Bom

São Paulo. Nas três edições 
realizadas, recebeu cerca de 
250 mil pessoas.

O festival, que além de 
trazer bandas e músicos nor-
destinos para se apresentar 
na cidade, tem uma gama de 
atividades que reverencia a 
cultura nordestina. Comidas 
típicas, literatura de cordel, 
folclore, artes plásticas e ma-
nifestações culturais da região 
são representadas durante os 
dias do Danado de Bom.

60 mil

70 mil

80 mil

pessoas

pessoas

pessoas

Primeira Edição do Festi val Da-
nado de Bom, em 2010

Em 2011, atrações principais – 
Banda Calypso, Cheiro de Amor, 
Elba Ramalho e Alceu Valença

Em 2014,  Terceira Edição  Atrações – Fágner, Pitt y, Fa-
lamansa, Banda Magnífi cos, Tribo de Jah Homenagea-
do: Luiz Gonzaga

Danado de Bom vai até domingo. O grupo Paralamas do Sucesso abriu a festa na quinta, dia 07, diante da multidão de fãs
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Shows e atividades 
marcam aniversário
Passeio Ciclistico, Missa Solene e o Festival Danado de Bom faz parte da 
programação oficial

Os cubatenses vão ce-
lebrar o aniversário da 
cidade com uma progra-
mação extensa e cheia de 
novidades. O tradicio-
nal Cubatão Danado de 
Bom será realizado junto 
com as comemorações 

do 09 de abril. 
Shows, atrações cul-

turais, teatro, culinária, 
passeio ciclístico são só 
algumas das atividades 
programadas para o Da-
nado de Bom.

Shows
Os shows do Danado 

de Bom começaram nes-
ta quinta (07). Os Parala-
mas do Sucesso abriram 
o Festival. Tocando su-
cessos de toda a carreira, 
Hebert Vianna e compa-
nhia agitaram o público.

Dentre os shows pro-
gramados, o ponto alto 
será o do cantor Pablo, o 
rei da sofrência. O baia-
no promete fazer todo 
mundo dançar com o 
ritmo do seu arrocha no 

domingo, dia 10.
Quem também pro-

mete agitar o público é 
o cantor Moraes Morei-
ra. O ex-integrante do 
grupo Novos Baianos, 
vai cantar seus sucessos 
antigos e suas novas can-
ções. Quem divide o pal-
co com ele é o seu � lho, 
Davi Moraes. Os dois so-
bem ao palco no sábado 
(09).

Novidades
Neste ano, o Danado 

de Bom terá algumas 
novidades. A arena de 
teatro trará uma cidade 
cenográ� ca que retrata 
uma vila matuta do ser-
tão nordestino, levando 

o público a sentir na pele 
o que se passa no agreste 
nordestino.

As crianças também 
terão uma programação 
toda especial. É o Danadi-
nho de Bom, que será cen-
trado em atividades lúdi-
cas e brincadeiras de rua. 
No espaço, haverá tam-
bém o� cinas de recicláveis 
e diversas atividades.

Turismo
Além das atrações cul-

turais, o festival também 
oferecerá alguns roteiros 
que levarão as pessoas a 
conhecer mais dos pon-
tos turísticos de Cubatão. 
Os passeios estão progra-
mados para os dias 09 e 

10 de abril. As inscrições 
podem ser feitas no pró-
prio Danado de Bom, das 
13 às 21 horas. 

Passeio ciclístico 
No domingo de 

manhã, a partir das 
09h30min haverá um 
passeio ciclístico pelas 
ruas da cidade. Para par-
ticipar, basta comparecer 
ao Kartódromo Munici-
pal na hora marcada.

Homenagem 
A edição de 2016 tam-

bém trará uma grande 
homenagem ao escritor 
paraibano Ariano Suas-
suna. Além de obras lite-
rárias, fotos e � lmes sobre 
a carreira do autor, have-
rá na arena de teatro uma 
representação do seu li-
vro mais famoso; o Auto 
da Compadecida.

Visita 
No dia 09, dia do ani-

versário de Cubatão, os 
alunos do 6º ao 9º ano da 
rede municipal de ensino 
farão uma visita ao Da-
nado de Bom. A progra-
mação inclui assistir às 
apresentações da Banda 
Marcial e à peça Auto da 
Compadecida, de Ariano 
Suassuna. Além da visita, 
os alunos participarão do 
hasteamento da bandeira, 
em homenagem ao ani-
versário de Cubatão.

Programação

67% 
da população da cida-
de tem algum vínculo 
direto ou indireto com o 
Nordeste

Programação ofi cial do 
aniversário de Cubatão

Dia 09 - Sábado 
• 09 horas Hasteamento da Bandeira e 

Visita dos alunos da rede municipal de 
ensino ao Cubatão Danado de Bom

• 10 horas Início dos passeios turísti cos
• 19 horas Missa Solene em homenagem 

ao aniversário da Igreja Matriz e de 
Cubatão. Local: Igreja Matriz

Dia 10 - Domingo 
• 9h30min Passeio Ciclísti co 
• 10 horas Início dos passeios turísti cos

Dia 13 - Quarta
• 17 horas Posse da Nova diretoria da 

OAB - Subseçao Cubatão Local: Câmara 
Municipal

Dia 16 - Sábado
• 9 horas Concentração Marcha Para 

Jesus. Local: Praça Crevin

Dia 29 - Sexta
• 1º Biatlhon Semes Cubatão. Local:   

Centro Esporti vo Romerão

DANADO DE BOM

Dia 08 - Sexta 
• 21 horas  Show com Zeca Baleiro e 

Nação Zumbi
Dia 09 - Sábado 
• 21 horas Show com Moraes Moreira
Dia 10 - Domingo 
• 21 horas Show com Pablo, o rei da 

sofrência

O rei da sofrência, Pablo encerra a progra-
mação do Danado de Bom

Divulgação
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Shows e atividades 
marcam aniversário
Passeio Ciclistico, Missa Solene e o Festival Danado de Bom faz parte da 
programação oficial

Os cubatenses vão ce-
lebrar o aniversário da 
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Bom será realizado junto 
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SAMU 100% Digital

Cozinha Solidária gera renda 
e oportunidades em Guarujá

Três mil 
amigos

Santos terá primeira 
Praça para Idosos

Morrinhos ganha Biblioteca 07

Operação tartaruga

Integração de 
monitoramento 
da Região não 
sai do papel
Apesar da adesão de 

todos os municípios 
durante encontro no 
Condesb, em 2013, o 
sistema Detecta, que 
identifica placas de 

carros roubados e ir-
regulares, só funciona 
em Santos. 
Ainda sem a instala-

ção dos equipamentos 
do Detecta as cidades 

de Cubatão, Guarujá, 
Praia Grande e Bertio-
ga,  já fizeram o trâmite 
burocrático de assina-
tura e aguardam a es-
perada integração. 02

A prova de que a expansão dos sistemas de videomonitoramento nas cidades 
da Região é uma boa alternativa para combater o crime veio na última se-
gunda, dia 06, durante o milionário roubo na Prosegur. 

Marcel Nobrega

SAMU de Cubatão 
inova e é a primeira 
unidade da Baixa-
da Santista a ter co-
municação via rádio 

Novo espaço ajuda a 
moradores do Con-
junto Habitacional 
Vila Nova Esperança 

100% digital. 
Mudança, que esta-

rá completa até o fi-
nal do mês, é exigida 
pela Anatel e vai oti-

a terem uma fonte 
de renda através das 
aulas de culinária. 
Projeto faz parte do 

mizar comunicação 
entre base, unidade 
móvel e equipe mé-
dica na prestação de 
socorro. 05

programa Guarujá 
Solidário, iniciado em 
2012 com a Lavande-
ria Solidária. 08

Fórum Cresce Baixa-
da vai até o governador 
Geraldo Alckmin para 
pedir auxílio na im-
plantação de mais um 
Parque Tecnológico na 
Baixada Santista. 
A cidade escolhida 

para o novo equipa-
mento é Cubatão, onde 
empresas e pesquisado-
res ficariam mais pró-
ximas do Polo Indus-
trial da cidade, um dos 
maiores do país.  Lide-
rado por Luiz Carlos 
Andrade, do Sintraco-
mos, movimento busca 
estabelecer diálogo com 
autoridades municipais 
para obter êxito na em-
preitada, que deve gerar 
empregos e desenvolvi-
mento na área científica 
e tecnológica.  03

Aderbau Gama

Cerca de três mil  
pessoas foram dar 
o abraço ao profes-
sor Fábio Inácio, que 
comemorou ani-
versário em evento 
na Escola de Samba 
Independência, no 
Casqueiro. 06

Espaço que fica no 
bairro da Encruzilha-
da, conta com novos 
equipamentos de ativi-
dades físicas para ter-
ceira idade.     

‘Cresce 
Baixada‘
busca criação 
de mais 
Parques 
Tecnológicos

 Professores de educa-
ção física também fica-
rão no local orientan-
do idosos que querem 
manter o corpo em 
dia.  04  
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Setor privado
Após a integração dos siste-

mas municipais com o Estado, 
o plano prevê a interligação 
com câmeras da iniciativa pri-
vada. A ideia inicial é ampliar 
a cobertura de vigilância ele-
trônica para todas as principais 
avenidas das nove cidades da 
Região. 

Tecnologia importada
Cidade mais avançada em 

monitoramento eletrônico, 
Praia Grande está dando um 
salto imenso em tecnologia. 
A cidade � rmou parceria com 
o governo estadual, com a gi-
gante de tecnologia Microso�  e 
com a prefeitura de Nova York 
para implantação de um siste-
ma inteligente de câmeras. 

Praia Grande começou a 
instalar o sistema de monitora-
mento em 2002. Atualmente a 
cidade conta com mais de 1.500 
câmeras espalhadas por toda 
a cidade. O monitoramento é 
feito 24 horas por dia e ocupa 
um prédio exclusivo com tec-
nologia de ponta, abastecido 
por uma rede de � bra ótica. 

Santos e 
Cubatão
No mesmo caminho de Praia 

Grande as cidades de Santos e 
Cubatão estão ampliando a vi-
gilância por câmeras. As três 
cidades já estão interligadas ao 
sistema do Estado. Cubatão, 
contudo, ainda aguarda rece-
ber os recursos e equipamentos 
do Detecta para iniciar o con-

trole dos veículos que entram e 
saem do município. 

Operação Delegada 
No pacote de cooperação 

entre Estado e Municípios na 
área de Segurança Pública tam-
bém estão os convênios para 
implantação da Operação De-
legada e da suporte aos bata-
lhões do Corpo de Bombeiros. 
Somados os investimentos das 
nove cidades da Região nessa 
interação de segurança ultra-
passa os R$ 20 milhões, fora os 
repasses de apoio aos Policiais 
que atuam todos os anos na 
Operação Verão. 

Operação Delegada 
O convênio que permite a 

contratação de Policias Mili-
tares pelas prefeituras está em 
vigor nas cidades de Cubatão, 
Santos e Praia Grande. 

Através da Delegada Poli-
ciais Militares podem prestar 
serviços em atividades de com-
petência municipal. Os PMs 
trabalham em seus dias de fol-
ga, dentro do limite estabele-
cido pela corporação.  As pre-
feituras pagam pelos serviços 
e direcionam os policiais para 
atividades de seu interesse. 

A PM por sua vez, disponi-
biliza equipamentos e veículos. 
Além disso eles trabalham ar-
mados e fardados, como se es-
tivessem de serviço na Força. 

Aumento de efetivo 
Uma das reivindicações 

mais antigas dos prefeitos da 

Joyce Santos/PMC

Integração de monitoramento 
da Região não sai do papel

Baixada Santista é o aumento 
do efetivo das polícias. 

A queixa é recorrente, prin-
cipalmente após o carnaval 
quando encerra a Operação 
Verão. Este ano, por exemplo, 
mais de 1.000 PMs e Policiais 
Civis reforçaram o contingente 
a partir de meados de janeiro. 
Contudo, o alívio terminou no 
� nal de fevereiro com o � m da 
Operação. 

A cidade de Cubatão, por 
exemplo conta com o mesmo 
efetivo dos anos 80. Nesses 
36 anos a população da cida-
de saltou de pouco mais de 70 
mil habitantes para mais de 
120 mil. 

Olho auxiliar 
A prova de que a expansão 

dos sistemas de videomoni-
toramento das cidades da Re-
gião é uma boa alternativa para 
combater o crime veio na últi-
ma segunda, dia 06, durante o 
milionário roubo na Prosegur. 

A empresa de transporte de 
valores não informou o valor 
roubado, mas apenas em um 
dos veículos abandonados fo-
ram recuperados mais de R$ 9 
milhões. 

De acordo com policiais que 
participaram do enfrentamen-
to aos bandidos, as informa-
ções repassadas pela central de 
monitoramento santista, salva-
ram a vida de policiais. 

As imagens de moradores 
e do próprio sistema mostram 
um imenso poder de fogo da 
quadrilha, muito superior ao 

da Polícia Militar.
Avaliação inicial da Polícia 

Civil estima que mais de 20 ho-
mens participaram do crime, 
todos armados de fuzis e com 
muita munição. 

Entre as armas longas usa-
das pela quadrilha chamou a 
atenção da polícia um fuzil ca-
libre ponto 50. Uma arma de 
guerra, capaz de furar a blinda-
gem de tanques e perfurar até 
três paredes seguidas. .O poder 
de fogo do bando garantiu a 
fuga de todos os criminosos. 

Mesmo em desvantagem no 
poder de fogo a Polícia Militar 
deu trabalho aos assaltantes. 
Foram mais de 2 horas de in-
tensos confrontos, desde a rua 
Silva Jardim, no Macuco, onde 

� ca a empresa de valores, até a 
rodovia Anchieta altura do Jar-
dim Casqueiro em Cubatão. 

Nenhum criminoso foi pre-
so. Durante os confrontos, ao 
menos três pessoas e dois poli-
ciais � caram feridos, dois Poli-
ciais Rodoviários que atuavam 
no acesso ao Porto e que não 
participavam do cerco foram 
baleados e morreram. Na Sil-
va Jardim um morador de rua 
também foi atingido e morto. 

A Secretaria de Segurança 
Pública está oferecendo re-
compensa de R$ 50 mil para 
quem der informações que le-
vem à prisão de membros da 
quadrilha. Denúncias anôni-
mas podem ser feitas através 
do 181. 

Segurança

Lançado em 2013 du-
rante encontro de prefei-
tos no Condesb, o pro-
jeto de integração dos 
sistemas de videomonito-
ramento e instalação do 
sistema Detecta nas nove 
cidades da Baixada, não 
saiu do papel.

Apenas a cidade de 
Santos já conta com co-
bertura do Detecta nas 
entradas, saídas e princi-
pais avenidas. 

O Detecta é um progra-
ma do Estado. Através de 
câmeras especiais o siste-
ma faz a leitura das placas 
dos veículos e automati-
camente cruza as imagens 
com os bancos de dados 
do Detran e da Polícia Ci-
vil. Em segundos, as cen-
trais de monitoramento 
recebem alertas sobre a 
passagem de carros com 
queixa de furto, bloqueio 

ou com pendências na 
documentação. Recebido 
o alerta as informações 
são transmitidas, por Po-
liciais Militares que atu-
am em conjunto com as 
Prefeituras nas salas de 
monitoramento, direta-
mente para as viaturas em 
patrulhamento.

Ainda sem a instala-
ção dos equipamentos 
do Detecta as cidades de 
Cubatão, Guarujá, Praia 
Grande e Bertioga, que 
já � zeram o trâmite bu-
rocrático de assinatura   
dos convênios, já têm 
acesso ao sistema e estão 
recebendo os alertas dos 
equipamentos instala-
dos em Santos e alguns 
pontos das rodovias 
do Sistema Anchieta/
Imigrantes, Pe. Mano-
el da Nobrega e Cônego 
Domênico Rangoni. 

Armamento pesado usado durante o assalto da 
Prossegur, em Santos, revela a urgência do sistema

Sistema permitiria a integração das centrais de monitoramento nas cidades da Baixada 
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camente cruza as imagens 
com os bancos de dados 
do Detran e da Polícia Ci-
vil. Em segundos, as cen-
trais de monitoramento 
recebem alertas sobre a 
passagem de carros com 
queixa de furto, bloqueio 

ou com pendências na 
documentação. Recebido 
o alerta as informações 
são transmitidas, por Po-
liciais Militares que atu-
am em conjunto com as 
Prefeituras nas salas de 
monitoramento, direta-
mente para as viaturas em 
patrulhamento.

Ainda sem a instala-
ção dos equipamentos 
do Detecta as cidades de 
Cubatão, Guarujá, Praia 
Grande e Bertioga, que 
já � zeram o trâmite bu-
rocrático de assinatura   
dos convênios, já têm 
acesso ao sistema e estão 
recebendo os alertas dos 
equipamentos instala-
dos em Santos e alguns 
pontos das rodovias 
do Sistema Anchieta/
Imigrantes, Pe. Mano-
el da Nobrega e Cônego 
Domênico Rangoni. 

Armamento pesado usado durante o assalto da 
Prossegur, em Santos, revela a urgência do sistema

Sistema permitiria a integração das centrais de monitoramento nas cidades da Baixada 
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Fórum

‘Cresce Baixada’ quer mais 
Parques Tecnológicos

Projeto  que reúne empresas e 
pesquisadores, no mesmo local
visa a geração de empregos e 
inovação tecnológica. 

O coordenador do ‘Fórum Cresce Baixada’, Luiz Carlos de Andrade (à esq. do governador)
durante encontro com o governador Geraldo Alckmin, onde entregou uma série de 
documentos e solicitações relativas ao Parque Tecnológico de Cubatão

Vespasiano Rocha

Muito se fala da crise eco-
nômica, da queda do número 
de empregos e de investimen-
tos em todas as áreas. A Bai-
xada começa a ver claramente 
os efeitos da crise e as empre-
sas passam por um momento 
delicado. Ao invés de apontar 
defeitos, um grupo de sindi-
calistas criou um movimento 
para apontar soluções para 
que a geração de empregos e o 
investimento na área de ciên-
cia e tecnologia sejam perenes. 
Assim nasceu o Fórum Cresce 
Baixada.

A grande luta do ‘Cresce 
Baixada’ é a implantação de 
mais um Parque Tecnológico 
na região. Parque Tecnoló-
gicos são locais que abrigam 
empresas de base e de tecno-
logia e empresas ou grupos 
acadêmicos que desenvolvem 
pesquisas voltadas para aquela 
área. Como exemplo de suces-
so, a cidade de Campinas vem 
se favorecendo muito dos par-
ques, sendo que já existem três 
na cidade e um quarto parque 
está sendo planejado.

Recentemente, a cidade de 
Santos começou a implantar 

o seu primeiro Parque Tec-
nológico, que � ca na Rua Sete 
de Setembro, no centro da ci-
dade. Lá já existem empresas 
instaladas e centros de pesqui-
sa sobre tecnologia, que rece-
beram incentivos � scais para 
desenvolverem seus trabalhos 
no local.

Agora, o ‘Cresce Baixada’ 
luta pela instalação de mais 
um Parque Tecnológico na re-
gião. E a cidade escolhida para 
este novo parque já estaria de-
� nida. Segundo Luiz Carlos de 
Andrade, um dos coordenado-
res do Cresce Baixada, Cuba-
tão é a próxima cidade a ter 
o seu parque tecnológico.  “O 
parque funcionaria como um 
polo cientí� co para pesquisa 
de novas tecnologias na área 
de maior vocação da cidade. 
No caso de Cubatão, seria vol-
tado para a área petroquímica. 
Junto com essa parte da ciên-
cia, existiria uma incubadora 
de empresas, que vão absorver 
as tecnologias desenvolvidas 
e as empregariam no próprio 
Polo Industrial”, comenta.

Luiz Carlos já entregou 
inclusive uma série de docu-

mentos ao Governador do Es-
tado, Geraldo Alckmin, para 
que possibilite a instalação 
de um parque tecnológico na 
cidade. Mas também há a ne-
cessidade de que as autorida-

des municipais se mobilizem e 
criem dispositivos legais para 
a instalação do equipamento. 

“Já existem leis federais e 
estaduais que incentivam esse 
tipo de projeto, mas falta a ini-

ciativa do município. É preci-
so que se crie uma Secretaria 
de Ciência e Tecnologia, ou 
algum órgão equivalente para 
pleitear a implantação do Par-
que. Já entregamos documen-

tos para o Governador Geral-
do Alckmin pedindo auxílio, 
agora estamos brigando para 
que os governantes do muni-
cípio abracem a ideia”, a� rma 
Luiz Carlos de Andrade
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CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DANILO FEITOZA DA SILVA e BARBARA CRISTINA CARDOSO RIOS SOUZA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 34249465X - 
SSP/SP, CPF n.º 31775513831, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (11/02/1983), residente na Rua Manoel Leal, 70, 
Jd. São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO FEITOZA DA SILVA, falecido há 9 anos e de DO-
LORES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em UBERA-
BA - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 341552033 
- SSP/SP, CPF n.º 34794546823, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis 
de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (06/09/1985), residente na Rua Manoel Leal, 70, 
Jd. São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de ALUIZIO FRANCISCO DE SOUZA SANTOS, desaparecido há 
30 anos e de MARIA NICE CARDOSO RIOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 56 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de março de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MAGNO DE SANTANA RODRIGUES e ELEONICE SOBREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 408264883 - SSP/SP, CPF n.º 37632685880, com 28 anos de idade, 
natural de VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (Vitória de Santo Antão-PE  Livro nº 42, fl s. nº 105, Termo nº 50162), 
nascido no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (05/11/1987), residente na Avenida Fer-
nando Santos de Oliveira, 360, bl.I-4 apto.22, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ JOÃO RODRIGUES, de nacio-
nalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA EDNA DE SANTANA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 381748285 - SSP/SP, CPF n.º 39629012804, com 26 anos de ida-
de, natural de CUPIRA - PE (Cubatão-SP  Livro nº 185, fl s. nº 99, Termo nº 55825), nascida no dia vinte e nove de 
setembro de mil novecentos e oitenta e nove (29/09/1989), residente na Avenida Fernando Santos de Oliveira, 
360, bl.I-4 apto.22, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de JULIO MARIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, padeiro, 
com 44 anos de idade, residente em CUPIRA - PE e de MARIA DE FATIMA SOBREIRA DA CRUZ, de nacionalidade 
brasileira, do lar, 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, 29 de março de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JAILTON DE FRANÇA e LUCILENE CARUZO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, RG n.º 20463436 - SSP/SP, CPF n.º 10059479884, com 
48 anos de idade, natural de LARANJEIRAS - SE, nascido no dia cinco de março de mil novecentos e 
sessenta e oito (05/03/1968), residente na Avenida Nove de Abril, 2835, casa 07, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lho de JOSÉ BRAZ DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA HELENA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos 
de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de: RITA DE CÁSSIA RODRIGUES, conforme sentença de 
26 de junho de 2012, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Cubatão/
SP, nos autos de nº 605/12.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, diarista, RG n.º 
424246302 - SSP/SP, CPF n.º 33418997821, com 32 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá-
-SP  Livro nº 46, fl s. nº 215, Termo nº 19373), nascida no dia oito de novembro de mil novecentos e 
oitenta e três (08/11/1983), residente na Avenida Nove de Abril, 2835, casa 07, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lha de JORGE DOMINGOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 54 anos de idade, 
residente em BERTIOGA - SP e de LUCIMEIRE CARUZO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 49 anos de idade, residente em BERTIOGA - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de março de 2016
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 DOS SANTOS e EDILENA FRANCISCO DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, analista, RG n.º 14757636 - SSP/SP, CPF n.º 01849394881, com 54 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia quinze de novembro de mil novecentos e sessenta e um (15/11/1961), residente 
na Rua Carlos Caldeira, 66, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de MILTON ANTONIO DOS SANTOS, falecido 
há 5 anos e de LETICE DOS SANTOS, pensionista, com 84 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Tania dos Santos Correa, conforme Escritura Pública lavrada no 2ºTabelião de Notas desta Comarca, aos 
29/01/2014, no livro n°143, pgs.90/93.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, manicu-
re, RG n.º 204630496 - SSP/SP, CPF n.º 10824368878, com 47 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e sessenta e oito (25/06/1968), residente na Rua Carlos Caldeira, 
66, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de SALVADOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, falecido há 20 anos e de 
ADELINA FRANCISCA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 72 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Divorciada de Abel Sales de Souza Filho, conforme sentença de 12/11/92, proferida pelo Juiz 
de Direito da 3ªVara Cível desta Comarca, nos autos de n°735/91. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SERGIO MARCOS ROCHA e MARLENE APARECIDA VIEIRA DE SOUZA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tec. em manutenção, RG n.º 196538555 - SSP/SP, CPF n.º 
08055737800, com 49 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 424, fl s. 
nº 196, Termo nº 163244), nascido no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e sessenta e 
seis (24/10/1966), residente na Rua Santo Antônio de Pádua, 10, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de 
IVONE SABINO ROCHA, falecida há 07 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, RG n.º 274945514 - SSP/SP, CPF n.º 25059929833, com 40 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia trinta de abril de mil novecentos e setenta e cinco (30/04/1975), residente na 
Rua Santo Antônio de Pádua, 10, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO ALVES DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
RITA VIEIRA DE SOUZA, FALECIDA HÁ 24 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, 01 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: WELLINGTON SILVA HOLANDA e JHENNIFER DOS SANTOS LIMA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor, RG n.º 422454898 - SSP/SP, CPF n.º 
33945983886, com 29 anos de idade, natural de JUQUIÁ - SP (Juquiá-SP  Livro nº 30, fl s. nº 96, Termo 
nº 25590), nascido no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (04/01/1987), resi-
dente na Rua Manoel de Oliveira Ramos, 104, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO ALBERTO 
CABRAL HOLANDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em CA-
JATI - SP e de IRACEMA SILVA HOLANDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, 
residente em CAJATI - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, 
RG n.º 423666332 - SSP/SP, CPF n.º 44648923880, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e cinco (25/03/1995), residen-
te na Rua Manoel de Oliveira Ramos, 104, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de WALBER FERNAN-
DES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, controlador de páti o, com 43 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
41 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALEX CAIRES GOMES e MONIQUE SOARES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, técnico em manutenção, RG n.º 441172301 - SSP/SP, CPF n.º 35211388879, com 30 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 113, fl s. nº 318, Termo nº 27389), nascido no 
dia seis de março de mil novecentos e oitenta e seis (06/03/1986), residente na Rua Vereador Luis Cam-
pos Reis, 36, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de ADIVALDO GOMES, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SEBASTIANA ROSA CAIRES, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SPsendo ele neste ato representa-
do por seu procurador: Anderson Soares da Silva, RG:29.537.231-X-SSP/SP, CPF:265.653.448-20, casado, 
vigilante, residente a Rua Vereador Luis Campos Reis, 36, Vila São José, Cubatão-SP. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 441169090 - SSP/SP, CPF n.º 33067725859, com 28 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 126, fl s. nº 308, Termo nº 32553), nascida 
no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e oito (08/03/1988), residente na Rua Vereador Luis 
Campos Reis, 36, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de AGRIPINO TEODOZIO DA SILVA, falecido há 13 anos 
e de LUZINETE SOARES DA SILVA, falecida há 14 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, 04 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JONATAS ELIAS DOS SANTOS e JEYCCE MARIA VIEIRA DA ROCHA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 36351692X - SSP/SP, com 24 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa e um 
(01/05/1991), residente na Rua Elias Zarzur, 628, Água Fria, Cubatão - SP, fi lho de LUCIA APARECIDA 
ELIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, domesti ca, com 54 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 427368674 - SSP/
SP, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de setembro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (15/09/1995), residente na Rua Elias Zarzur, 628, Água Fria, Cubatão - SP, fi lha 
de WILSON EUGENIO DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, montador, com 50 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARINALVA VIEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 
38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: BRUNO TORRES DE MOURA e THAYNÁ BORGES DO NASCIMENTO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente, RG n.º 48952410 - SSP/SP, CPF n.º 39580845832, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 156, fl s. nº 343, Termo nº 44527), 
nascido no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa e três (23/01/1993), residente na 
Rua Dr. Josafá Balbino dos Santos, Bl-C01, apto.402, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO SILVA DE 
MOURA, falecido há 8 anos e de ANA CRISTINA SILVA TORRES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, vendedora, RG n.º 531775902 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 174, fl s. nº 20, Termo nº 51368), nascida no dia oito de dezembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (08/12/1995), residente na Rua Jonas de Souza, 20, Bloco A-2 apto.206, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de GRACIETE BORGES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de março de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ROBERTO FLOR DA SILVA e SIRIA GONÇALVES. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 28485645 - SSP/SP, CPF n.º 25298422802, com 
40 anos de idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE (São Lourenço da Mata-PE  Livro nº 86, 
fl s. nº 284, Termo nº 61813), nascido no dia dezenove de agosto de mil novecentos e setenta e cin-
co (19/08/1975), residente na Rua Nosssa Senhora Aparecida, 319, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho 
de VALDECI FLOR DA SILVA, falecido há 08 anos e de MARGARIDA MARIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 272351672 - SSP/SP, CPF n.º 19295969871, com 44 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 454, fl s. nº 216, Termo nº 199244), 
nascida no dia vinte e três de março de mil novecentos e setenta e dois (23/03/1972), residente na 
Rua Alberto Pinto de Carvalho, 43, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO GONÇALVES, 
falecido há 05 anos e de EUNICE DA SILVA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 76 
anos de idade, residente em LOANDA - PR. 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, 02 de abril de 2016
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 AGUIAR CAPINAM e KAROL ANE MIRANDA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, com 23 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e noventa e 
três (26/01/1993), residente na Rua Caminho São Geraldo, 581, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de EDVALDO GOMES CAPINAM FILHO, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 47 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de CLAÚDIA BRITO AGUIAR, de nacionalidade brasileira, servente, 
com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, do lar, RG n.º 468495642 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (01/02/1997), residente 
na Rua Caminho São Geraldo, 581, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ROBERTO MIRAN-
DA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agente funerário, com 46 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de CRISTIANE CARLA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: CARLOS ANTONIO AURELIO e SIMEIA FERNANDES VIEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, RG n.º 552915166 - SSP/SP, CPF n.º 99815125672, com 
42 anos de idade, natural de FERVEDOURO - MG (Fervedouro-MG  Livro nº 01, fl s. nº 273, Termo nº 
732), nascido no dia doze de junho de mil novecentos e setenta e três (12/06/1973), residente na Rua 
Coronel Vilar, 1331, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de BRAZ AGIL AURELIO, de nacionalidade 
brasileira, lavrador, com 62 anos de idade, residente em FERVEDOURO - MG e de ALAIDE MARIA DA 
SILVA AURELIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em CAMPINAS - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 19676835 - SSP/MG, CPF 
n.º 01922376671, com 20 anos de idade, natural de CARANGOLA - MG (Fervedouro-MG  Livro nº 05, 
fl s. nº 292, Termo nº 3557), nascida no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis 
(14/02/1996), residente na Rua Coronel Vilar, 1331, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL 
ALVES VIEIRA, falecido há 15 anos e de MARIA FERNANDES VIEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
63 anos de idade, residente em FERVEDOURO - MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de março de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: REINALDO SEBASTIÃO NOGUEIRA e CRISTINA LUIZ DE LIMA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, sinaleiro de guindaste, RG n.º 431292048 - SSP/SP, CPF n.º 
30489163858, com 35 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia onze de março de mil 
novecentos e oitenta e um (11/03/1981), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 230, Bloco 1, Ap.2D, 
Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de ISMAEL SEBASTIÃO NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 60 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NOGUEIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de 
Regiane Aparecida Vieira, conforme sentença datada aos 26/08/2014, proferida pelo Juiz de Direito do 
Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania CEJUSC da Comarca de São Vicente-SP, nos autos 
do proc.Nº239/14. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aux. de cozinha, RG n.º 
424246910 - SSP/SP, CPF n.º 30581939808, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e um (01/09/1981), residente na Rua Isabel An-
gelina Gomes, 230, Bloco 1, Ap.2D, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JAIME TAVARES DE LIMA, falecido há 
16 anos e de MARIA MADALENA LUIZ, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Divorciada de Marcelo da Silva, conforme sentença datada aos 25/01/2012, 
proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Judicial da Comarca de Cubatão, nos autos de Nº1357/2009, 
proc nº157.01.2009.009484-2/000000-000. 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, 02 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço  saber  que  pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: THIAGO MENDONÇA DE ABREU VIANA e THAIZA APARECIDA ROZA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 43883746 - SSP/SP, CPF n.º 
33837068854, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 110, fl s. nº 269, 
Termo nº 26146), nascido no dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (06/09/1985), 
residente na Rua Benjamim Constante, 171, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de RENIVALDO 
RODRIGUES DE ABREU VIANA, falecido há 7 anos e de WILMA DE FATIMA MENDONÇA, de naciona-
lidade brasileira, domesti ca, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 349617016 - SSP/SP, CPF n.º 
39557912898, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 142, fl s. nº 326, 
Termo nº 38938), nascida no dia dez de maio de mil novecentos e noventa (10/05/1990), residente 
na Rua 13 de Março, 24, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha  de  JOEL  APARECIDO ROZA, falecido 
há 25 anos e de NORMA SUELY MOURA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen to, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro  o presente para ser afi xado nesta  Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JORGE LUÍS GOMES DO NASCIMENTO e IASMIM DE OLIVEIRA NUNES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de mecânica, RG n.º 344488329 - SSP/SP, CPF 
n.º 41673369871, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de outubro 
de mil novecentos e noventa e dois (18/10/1992), residente na Rua São Francisco de Assis, 15, Vila 
São José, Cubatão - SP, fi lho de MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
domésti ca, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, operadora de pedágio, RG n.º 489134051 - SSP/SP, CPF n.º 41442853832, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de setembro de mil novecentos 
e noventa e dois (12/09/1992), residente na Rua Santo Antonio, 90, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de 
SERGIO DE SOUZA NUNES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MAURINA MÁXIMA DE OLIVEIRA NUNES, de nacionalidade 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

editais de casamento

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MATEUS DA SILVA INÁCIO e DRIELLY FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 42958151 - SSP/SP, CPF n.º 43749279802, com 21 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 187, fl s. nº 179, Termo nº 113035), nascido 
no dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (02/02/1995), residente na Rua Vereador 
Santi ago García Diégues, 104-B, Vila Natal-Caminho II, Cubatão - SP, fi lho de IVAN INÁCIO, de nacionalida-
de brasileira, aposentado, com 40 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de SANDRA CRISTI-
NA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, balconista, RG n.º 358611635 - SSP/SP, 
CPF n.º 40181649802, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de ju-
lho de mil novecentos e noventa (25/07/1990), residente na Rua 7 de Setembro, 660, Ap. 12, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de EDUARDO FERREIRA DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES MELO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Vitor Tavares de Olin-
da, conforme sentença datada aos 17/04/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº0002991-80.2011.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: GEOVANI DA SILVA ANDRADE e PAMELA CAMILA ALMEIDA BEZERRA DOS SAN-
TOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, segurança, RG n.º 48265080 - SSP/
SP, CPF n.º 40085177822, com 24 anos de idade, natural de JUQUIÁ - SP (Miracatu-SP  Livro nº 
51, fl s. nº 21, Termo nº 6735), nascido no dia doze de outubro de mil novecentos e noventa e um 
(12/10/1991), residente na Rua Antonio da Cruz, 43, Pq. Conti nental, SÃO VICENTE - SP, fi lho de VIR-
GÍLIO JOSÉ DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente 
em MONGAGUÁ - SP e de TEREZINHA MARIA DA SILVA MOTA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 65 anos de idade, residente em REGISTRO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, teleatendente, RG n.º 341551119 - SSP/SP, CPF n.º 38376167898, com 27 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e nove 
(23/03/1989), residente na Av. Principal, 537, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ROBERTO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, cabeleireiro, com 44 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA APARECIDA ALMEIDA BEZERRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lojista, com 
45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de abril de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Santos terá primeira 
Praça do Idoso

Proporcionar ao ido-
sos um espaço para 
prática de exercícios es-
pecí� cos e de reabilita-
ção. Essa é a proposta da 
1ª Praça do Idoso, que 
está em fase � nal de ad-
equação e � ca localizada 
na Praça Padre Cham-
pagnat, no bairro da En-
cruzilhada

O espaço é fruto da 
parceria entre os fundos 
sociais de Santos e do 
Estado e foi equipado 
com diversas estações de 
exercícios. A proposta é 
promover saúde e mel-
horia na qualidade de 
vida. Contará com pro-

fessores para acompa-
nhamento dos exercícios.

De acordo com da-
dos do último censo do 
IBGE, em 2010, mais de 
80 mil santistas têm mais 
de 60 anos. Desse mon-
tante, estima-se que de 
30% a 40% praticam ati-
vidades físicas em espa-
ços disponibilizados pela 
Prefeitura. A Praça do 
Idoso fará parte do Pro-
grama Vida Plena, que 
oferece diversos serviços 
e opções de saúde e bem 
estar voltados para o pú-
blico da terceira idade.

 Conheça outros locais 
para prática de atividades:

• Movimente-se com 
a música e com a dança: 
para reabilitação funcio-
nal a partir dos 60, nas 
policlínicas.

• Atividade física nas 
unidades de atenção bá-
sica:  pessoas cadastradas 
no programa Hiperdia 
(hipertensão e diabetes).

• Academias ao Ar Li-
vre: das 7h às 10h e 17h às 
20h, com educadores.

- Praça das Palmeiras: 
Caruara

- Praça BNH: Aparecida
- Lagoa da Saudade: 

Morro Nova Cintra
-Quadra Milton Ruiz: 

Cruzeiro/São Bento

- Praça Francisco Pres-
tes Maia: V. São Jorge

- Praça Bezerra de Me-
nezes: José Menino

- Quadra Adalberto 
Mariani: Embaré

• Postos 2, 4, 5, 6.
• Complexo Esportivo 

Rebouças; Centro Recrea-
tivo M. Nascimento Jr; C.E 
da Zona Noroeste; Parque 
Mário Santini; Arena 
Santos, Centro Cultural 
da Zona Noroeste, Setor 
Náutico; Quadra Milton 
Ruiz, Quadra Adalberto 
Mariani; Associação be-
ne� cente Osvaldo de 
Rosis, Canoa Havaiana, 
Caruara.

ÓTIMA OPORTUNIDADE

Rua Guarujá, n.60
Jardim São Francisco
Contato: 98844-8919 

Valéria

•ESTRUTURA PARA

RESTAURANTE

•PONTO 

COMERCIAL

Todo equipado 

•6 kit nets • 2 quartos sala e cozinha 
 Área de lazer com 80 m2 para o prédio. 

De esquina na Marti ns Fontes c/ Nossa Senhora da Lapa. 
Aluguel parcial ou individual. Mobiliado para empresa. 
Opicional. Ideal para empresas ou família!!!

Direto com o dono 
R$ 600 cada 
Tel: 3321-8985 / 982226777

ALUGUEL BARATO
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SAMU de Cubatão implanta 
sistema de rádio digital

Pioneiro

Em fase final de implantação, cidade será a primeira da Baixada Santista a ter o sistema funcionando

Em busca de uma me-
lhora do atendimento 
de emergência, o SAMU 
(Serviço de Atendimen-
to Médico de Urgência) 
de Cubatão está prestes a 
dar um passo importante 
rumo ao mundo digital.
A unidade do município 
está em fase final de im-
plantação de um novo 
sistema de comunicação 
via rádio, totalmente di-
gital e que vai tornar mais 
rápido o atendimento. 
Segundo o coordenador 
geral do SAMU na cida-
de, Fábio Jordão de Fa-
rias, o novo sistema deve 
estar em pleno funciona-
mento até o final do mês 
“Agora, depende apenas 
da Anatel disponibilizar 
a frequência (que será 
exclusiva do SAMU) que 
vamos usar. Já fizemos 
todos os testes e o siste-
ma está pronto para en-
trar em ação”, afirma.
Ainda segundo o coorde-
nador, apesar do sistema 
ser de Cubatão, o sinal 
pode ser captado em ou-
tras cidades da região, 
como Santos, São Vicen-

te e principalmente no 
trecho de serra, um dos 
pontos críticos do siste-
ma antigo. “Verificamos 
durante os testes que o 
sistema digital cobria 
áreas que o sistema anti-
go não conseguia; as cha-
madas sombras de sinal. 
Também nos certifica-
mos de que a frequência 
que vamos usar nos per-
mite manter boa comu-
nicação, mesmo com as 
unidades atendendo em 
cidades vizinhas, como 
Santos e São Vicente” co-
mentou Jordão.
A mudança do sistema de 
rádio do analógico para 
o digital é uma exigência 
da Anatel, assim como 
foi feito com o sinal de 
transmissão de televisão. 
O sinal digital tem mais 
qualidade e permite me-
lhor compreensão das 
instruções que estão sen-
do passadas pelo rádio, 
que são essenciais para 
o melhor resgate e aten-
dimento das pessoas so-
corridas.
Telemedicina – Outra 
novidade do SAMU de 

Cubatão é a Telemedi-
cina. Nesse serviço, os 
médicos que atendem as 
chamadas feitas ao 192 
(número de emergência 
do SAMU) vão poder dar 
pequenas informações 
aos pacientes por telefo-
nes.
O intuito é detectar as 
ocorrências com mais 
precisão e poder dar o 
encaminhamento corre-
to dos pacientes ao lu-
gar onde ele será melhor 
atendido. “Algumas ve-
zes, as pessoas nos ligam 
pedindo atendimento 
para algumas ocorrên-
cias que nem sempre são 
de fato emergência, como 
uma dor de barriga ou 
uma gripe simples. Nes-
se primeiro atendimen-
to, por telefone, vamos 
orientar esses pacientes a 
procurar as UBS’s (Uni-
dades Básicas de Saúde) 
para ter o atendimento 
correto”, afirma Jordão.
Gravação – Com a im-
plantação do sistema di-
gital, as ligações de emer-
gências passam a ser 
gravadas. Isso vai trazer 

A diretora do Departamento de Emergências de Saúde, Sira da Silva 
(dir) junto com o coordenador do SAMU, Fabio Jordão (centro) e o as-
sessor do departamento, Edvaldo da Cruz, durante entrevista concedida 
na sede do Jornal Acontece.

segurança para os médi-
cos e para os pacientes 
também. “Essa gravação 
é uma medida de segu-
rança. Da mesma forma 
que recebemos muitas 

ligações de pessoas com 
problemas reais, ainda 
existem pessoas que pas-
sam trotes e isso é um 
grande problema para a 
gente. Com a gravação, 

as autoridades poderão 
rastrear essas ligações 
para poder tomar as de-
vidas medidas cabíveis”, 
comenta o coordenador 
do SAMU de Cubatão.

Marcel Nobrega
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No último domingo, Fábio Inácio reuniu familiares e cerca de três mil amigos 
para comemorar mais um aniversário. Para animar a festa, na quadra da 

Escola de Samba Independência, no Jardim Casqueiro, muito 
samba, pagode e MPB.
Felicidades professor!
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Jaque Barbosasocial por

jaqbarbosa@uol.com.br

Em noite de descontração, os amigos Elenizia Garcia, Rosana Vedor, Maria Auxiliadora, Judith, Nadir, Nilza, Ademir, Jaime, 
Margarida e Marilinha se divertiram ao som de Ana Carolina e Seu Jorge no Citibank Hall, em São Paulo

Em click para a coluna, o presidente da ACIC, Teixeira e o 
talentoso cantor sertanejo, Cleyton Alessandro

Em noite recheada de autógrafos e sorri-
sos, o escritor Cícero Gilmar Lopes rece-
beu amigos no Bloco Cultural, em Cubatão 
para o lançamento do livro ‘Lançamento 
de Assombrados’. Parabéns e sucesso!

Genaldo Santos O fotógrafo e colaborador 
Aderbau Gama

O pequeno Guilherme Capraro O advogado André Izzi Suellen Cristina

Com muito 
carinho e dedi-
cação, o Clube 

Soroptimist de 
Cubatão realizou 

Sarau Cultural, 
com diversas ex-
pressões de arte. 

Artistas cuba-
tenses deram o 

tom à noite. Que 
venham mais 

eventos como 
este. Parabéns 

meninas! 

A coluna parabeniza...

Roberto Sander Jr

MAIS LEITURA NO GUARUJÁ
Na última terça (05), a prefeita Maria 
Antonieta participou da abertura da 
Biblioteca e da Gibiteca da Escola Mu-
nicipal Jacirema dos Santos Fontes, no 
bairro Morrinhos I. Ao final das apre-
sentações dos alunos e dos discursos 
dos secretários e pais presentes, Anto-

nieta convidou a todos os presentes a formar a 
primeira roda de leituira do novo espaço, como 
forma de incentivo para as crianças a perpetu-
arem o hábito da leitura, seja individualmente 
ou em grupo. “Vem, gente! Vamos todos parti-
cipar  dessa roda. Isso tudo é para vocês apro-
veitarem!” finalizou a prefeita antes do início 
da leitura.
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Reduzir a desigual-
dade social através de 
programas que dão a 
população uma forma de 
obter renda. Guarujá já 
criou meios de fazer isso 
possível. Através do pro-
grama Guarujá Solitário, 
os munícipes têm acesso 
a iniciativas que ensi-
nam a arte do empreend-
edorismo. A proposta do 
Governo Municipal, ao 
criar a Lei 4040/2013, 
que instituiu o programa, 
foi a de promover o em-
poderamento das comu-
nidades, enfrentando a 
cultura assistencialista 
de “dar o peixe, mas não 
ensinar a pescar”.

A Cozinha Solidária 
do Sabor é mais nova ini-
ciativa do programa. Ini-
ciada no último dia 31, a 
ideia surgiu de um grupo 
de ex-alunos do curso 
de Culinária oferecido 
pela Prefeitura no Cen-
tro de Atividades Educa-
cionais e Comunitárias 
(Caec) Dante Sinópoli. 
Dispostos a gerar renda, 
os formados abraçaram 
a ideia do professor, o 
chefe de cozinha Ailton 
Jesus da Silva, o popular 

chefe Brow. Eles utilizam 
a cozinha montada no 
espaço multiuso no an-
dar de cima da Lavan-
deria Solidária LavPaty 
(Avenida Atlântica, 1.205 
– Pae Cará), que foi inau-
gurada há dois anos.

Parceria 
O terreno foi cedido 

pela Prefeitura e o prédio 
construído com o Con-
sulado da Mulher e par-
ceiros. No andar térreo 
funciona a lavanderia e 
no superior a cozinha 
experimental. A propos-
ta do equipamento foi 
qualifi car os moradores 
do Conjunto Habitacio-
nal Vila Nova Esperança, 
ao lado. Até 2010, eles 
moravam nas palafi tas 
do Canal Acaraú.

A prefeita Antonieta 
falou sobre a parceria 
do poder público com 
a sociedade civil para 
o sucesso da iniciativa. 
“Não bastava ter um con-
junto habitacional, era 
preciso emancipar, em-
poderar as pessoas para 
vencermos a cultura as-
sistencialista que dá o 
peixe, mas não ensina a 

pescar. Sempre acred-
itei que não faria sentido 
ter um governo que não 
fosse para cuidar das 
pessoas. E construímos, 

Guarujá amplia ações de 
economia solidária
Cozinha Solidária ensina pessoas como gerar renda através da culinária. 
Espaço funciona em cima da Lavanderia Solidária LavPaty

Geração de renda

juntos, a política de eco-
nomia solidária para que 
todos tenham liberdade, 
autonomia e empodera-
mento”, ressaltou.

Diego Marchi

Alunos da cozinha solidária apresentam 
alguns dos pratos feitos durante o curso


