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Especial Cubatão 68 anos de Emancipação

Jornal Acontece -   O mu-
nicípio vive uma mudança 
política e de gestão. Como a 
indústria (Ciesp) enxerga este 
momento da cidade e como 
pode colaborar dentro deste 
novo contexto?

Valdir Caobianco - O Polo 
Industrial sempre foi parcei-
ro do município dentro da 
visão da Agenda 21 visando 
um município sustentável nas 
questões de empregabilidade, 
políticas sociais e respeito ao 
meio ambiente. Estamos co-

laborando com a nova lide-
rança para aperfeiçoamento 
e melhoria da gestão pública.

 JA - Os especialistas ava-
liam que a economia brasilei-
ra dá modestos sinais de recu-
peração. É possível prever a 
retomada de investimentos e 
empregos no Polo industrial 
de Cubatão, a curto ou médio 
prazo?

Caobianco - Conside-
rando que as indústrias do 
Polo são de base (fornecem 

matérias-primas para outras 
indústrias), acreditamos que 
a retomada de investimen-
tos ocorra a médio prazo. É 
preciso que a recuperação 
aconteça em cadeia para che-
gar às empresas da região. O 
Polo Industrial de Cubatão 
está buscando atrair novos 
investimentos aproveitando 
a potencialidade local como, 
por exemplo, infraestrutura e 
sinergia com as empresas já 
instaladas. 

 JA - O movimento dos 

desempregados de Cubatão 
ganhou volume nos últimos 
meses. Os manifestantes re-
clamam da contratação de 
mão de obra de outras re-
giões do país, diante do cres-
cimento do desemprego lo-
cal. A indústria é sensível a 
esta questão? Existe alguma 
expectativa de retomada de 
empregos e absorção de parte 
desta demanda?

Caobianco - O Polo In-
dustrial é defensor da Agenda 
21 de Cubatão, em cujas dire-
trizes a empregabilidade e a 
defesa da mão de obra local 
são prioridades. Neste senti-
do, tem feito diversas ações 
para a melhoria da gestão no 
PAT e sensibilização das em-
presas para priorizar esses 
trabalhadores quando houver 
abertura de vagas. No entan-
to, devido ao atual momento 
econômico, a maioria das va-
gas tem sido destinadas às pa-
radas programadas de manu-
tenção. Não há perspectivas 
de novos empreendimentos 
ou ampliações a curto prazo.

JA -       A Associação Co-
mercial e Industrial – Acic 
promove o Encontro Local 
de Negócios, na tentativa de 
aproximar a indústria do co-
mércio local. Qual resultado 
prático de iniciativas como 
essa? É possível vislumbrar 
um signi� cativo avanço nesta 
relação comercial?

Caobianco - A integração 
Ciesp e do Centro de Inte-
gração e Desenvolvimento da 
Baixada Santista (Cide) com a 
Associação Comercial (Acic) 
foi intensi� cada em 2016. No 

ENTREVISTA

Valdir Caobianco, diretor titular do Ciesp, em entrevista exclusiva ao Acontece

“Cubatão reúne as melhores condições para atrair e 
impulsionar o crescimento das atividades econômicas na região”

último ano, por exemplo, o 
Encontro local de negócios 
contou com grande partici-
pação das indústrias locais e 
das empresas fornecedoras de 
materiais e serviços da região. 
Esta foi uma ação de melho-
ria baseada no entendimento 
das necessidades da indústria 
para que o comércio e as em-
presas locais se preparassem 
melhor para atender as de-
mandas atuais e futuras. Hoje 
já sentimos os resultados po-
sitivos resultantes deste even-
to.

JA -     Quais avanços efeti-
vos da Agenda 21 e na política 
de relação com a comunida-
de?  

Caobianco - A Agenda 21 
precisa ser retomada de for-
ma mais estruturada e com 
um maior foco na revisão dos 
temas, tornando-se mais coe-
rente com o momento atual. 
Já iniciamos conversas com a 
prefeitura e algumas entida-
des para retomar a Agenda 
21 de forma mais consistente 
e com o mesmo modelo de 
participação que tivemos du-
rante sua elaboração, ou seja, 
incluindo a comunidade.

Há anos o Cide e o Ciesp 
mantêm diálogo com as co-
munidades por meio do Con-
selho Consultivo Comuni-
tário (CCC), onde reuniões 
mensais são realizadas para 
que haja uma troca de infor-
mações e expectativas entre a 
comunidade e a indústria.

JA- Parte da comunidade 
está descon� ada da volta da 
poluição em Cubatão, consi-

derando eventual mal cheiro e 
a ocorrência de acidentes am-
bientais. Como está o investi-
mento em controle ambiental 
na cidade. A situação está sob 
controle?

Caobianco - O contro-
le ambiental e a manutenção 
dos investimentos dos últi-
mos anos continuam sendo 
um dos pontos fortes das in-
dústrias do Polo e um exem-
plo de solução para outros 
países. Nas últimas semanas, 
duas emissoras internacionais 
produziram reportagens  so-
bre o assunto: British Broad-
casting Television (BBC), de 
Londres, e Televisão Central 
da China (CCTV), da China. 
Essa última, que no dia 1º de 
maio transmitirá o programa 
para cerca de 500 milhões de 
pessoas, veio a Cubatão com a 
missão de entender como go-
verno, empresas e comunida-
de uniram esforços na busca 
de soluções sustentáveis.

JA - Uma mensagem em 
virtude das comemorações do 
aniversário de Cubatão

Caobianco - Cubatão reú-
ne as melhores condições para 
atrair e impulsionar o cresci-
mento das atividades econô-
micas na região devido a seu 
aprendizado e infraestrutura. 
Acreditamos que a retomada 
do crescimento do país traga 
novos empreendimentos para 
a região e o desenvolvimento 
do Polo Industrial, o que im-
pulsionará o desenvolvimen-
to social da cidade e Cubatão 
poderá contar com boas con-
dições tanto no âmbito eco-
nômico quanto no social.
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Time de Cubatão estreia 
no aniversário da cidade

O Real Cubatense está 
pronto para a estreia na série 
B do Campeonato Paulista. 
Com a equipe formada e já 
escalada, o time enfrenta o Ja-
baquara no domingo (09), às 
10 horas da manhã, no está-
dio Espanha, em Santos.

A data para a estreia do 
Real Cubatense não podia 
ser mais emblemática. Quem 
comenta é o técnico Wander-
ley Marques. “Foi uma coin-
cidência bastante feliz e isso 
é mais uma motivação para 
entrar em campo e trazer essa 

ATLÉTICO REAL CUBATENSE

A equipe intensi� ca os treinos na reta � nal de preparação. Além do físico e técnico, 
o psicológico e a união do grupo estão fortes para a estreia

Jogo contra o Jabaquara será as 10 horas, no estádio Espanha, 
casa do Leão da Caneleira

vitória para Cubatão. Vamos 
nos empenhar ao máximo 
para trazer esse momento de 
alegria para a Cidade”, co-
menta.

Marques também falou 
sobre a preparação do time 
durante o mês de março. “Fi-
zemos jogos treino que foram 
bastante positivos e o time 
está evoluindo. Acredito que 
vamos chegar forte para a es-
treia e vamos competir bem 
em todo o Paulista. Vamos 
dar o nosso melhor para fa-
zer uma campanha digna”. O 

técnico já tem o time escalado 
para a estreia, mas esconde o 
jogo e só vai revelar quem são 
os 11 que iniciam a partida 
minutos antes da bola rolar.

Ingressos
Para quem quiser acom-

panhar o Real Cubatense, os 
ingressos serão vendidos na 
bilheteria do estádio e custam 
R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 
(meia entrada). O Estádio Es-
panha � ca na Avenida Fran-
cisco Ferreira Canto, 154, na 
Caneleira, em Santos.

Marcel Nobrega

Cubatão vê chegar mais um aniver-
sário diante de um momento insólito.

O único hospital fechado, servi-
dores públicos municipais em greve, 
quebradeira no comércio local e mais 
de 10 mil desempregados. Ao invés dos 
estudantes, (sem aulas com a escola 
em greve) marcharem no tradicional 
des� le cívico-militar, quem marcha 
nas ruas da cidade são os milhares de 
desempregados, além dos servidores 
revoltados com a gestão ‘linha dura’ 
do novo governo municipal.

Por outro lado, o Polo Industrial, 
símbolo da riqueza do município so-
fre os efeitos da retração desencadea-
da pela crise econômica nacional, que 
afetou os empregos.

A palavra chave para virarmos esta 
página é o enfrentamento. Como diz 
o atual prefeito rememorando Mário 
Covas: diante da adversidade só existe 
a possibilidade de “enfrentar, superar 
e vencer”. 

Mas a chave está na forma do en-
frentamento: ele certamente nos leva-
rá à vitória ou ao caos. É preciso um 
‘enfrentamento conjunto’, capaz de 
unir a sociedade, ao invés de dividi-la.

Existe uma antiga máxima popu-
lar que alerta: “em casa que falta pão, 
todo mundo perde a razão”. Vivemos 
um momento de arrocho, onde muitas 
contas não fecham, desde o orçamento 
da Prefeitura, passando por grandes  e 
pequenas empresas e chegando, por 
� m, à casa do desempregado, onde li-
teralmente falta o pão, na mesa.

No � nal do ano passado o conven-
cimento geral, no município, é que 
tínhamos alcançado ‘o � m do poço’, 
portanto, não tinha como piorar. 

EDITORIAL
Enfrentamento sem 
diálogo vira confronto

Como a expectativa para 2017 come-
çou frustrada, observamos nos olha-
res e nos papos de senadinhos o as-
sombro e desânimo, permeados pelo 
medo de que o � m do túnel seja mais 
embaixo. Porém não é o medo nem o 
assombro que nos guiarão para dias 
melhores; sim o enfrentamento com 
fé, coragem e a união. 

É isso que o Jornal Acontece pro-
põe nesta edição comemorativa: 
precisamos mesmo partir para o en-
frentamento, calcado no respeito ao 
próximo:  medidas impositivas e xin-
gamentos, não nos levarão a lugar di-
ferente do caos. Vivemos numa demo-
cracia, onde é imprescindível ouvir o 
outro, respeitar o contrário e se ren-
der à maioria.

A boa notícia vem do entendimen-
to do Ciesp:  “Cubatão reúne as me-
lhores condições para atrair e impul-
sionar o crescimento das atividades 
econômicas na região devido a seu 
aprendizado e infraestrutura”. É deste 
tipo de visão que temos que nos apro-
priar, como combustível, doravante.

Então, vamos enfrentar e vencer 
os problemas e não uns aos outros!

Cido Barbosa
Diretor Acontece
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As 10 principais atrações turísticas 
em Cubatão
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Na era da internet, diversos sites de relacionamento prome-
tem facilitar a vida de solteiros que procuram namoro. Mas, fora 
do mundo virtual, os números também podem dar aquela força. 
Com base no Censo 2010, o site população.net.br cruzou dados 
de Cubatão e descobriu quais bairros tem maior probabilidade 
de encontrar mulheres solteiras entre 18 e 40 anos, predispostas 
a relacionamento. Em 1º lugar, com 62,7%, está o Jardim Nova 
República.  Em 2º, a Ilha Caraguatá promete 60,6% e em 3º Pinhal 
do Miranda apresenta 56,9% de possibilidades românticas. 

Apesar de levar em conta as análises estatísticas com solteiros 
e casados, habitantes por domicílios, índice de envelhecimento 
e  faixa etária para elaborar a “fórmula mágica do namoro”, o 
site explica que a pesquisa não tem valor científico e deseja aos 
solteiros, pontaria infalível para encontrar o par perfeito.    

A mesma tabulação estatística do Censo 2010, que oferece 
ao Site uma sopa numérica temperada com a quantidade de 
homens solteiros, por domicílio, na faixa etária entre 18 e 40 
anos, coloca a Vila dos Pescadores (83,8%), como o melhor local 
de Cubatão para encontrar solteiros disponíveis. Completam o 
ranking dos três primeiros, Pinhal do Miranda (62,9%), e Jardim 
Nova República (55,3%).

Mas, antes de se valer de números para busca de namora-
dos na praça, é preciso considerar que estatísticas não abran-
gem questões afetivas. O site população.net.br cruza os dados 
de maneira despretensiosa, ressaltando a parcela da população 
com maior probabilidade estatística para relacionamento.

07 de abril de 2017 05digital.com.br
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Integração dos 
cartórios facilita a 
vida do cidadão
Fábio Capraro, ofi cial do Cartório de Registro Civil de Cubatão, 
falou ao Acontece sobre essa integração e a digitalização do acervo 
de livros de registro da Cidade, que está na sua etapa fi nal.

FOTOS MARCEL NOBREGA

ENTREVISTA

Completando 10 anos à 
frente do Cartório de Regis-
tro Civil de Cubatão, Fábio 
Capraro tem acompanhado 
de perto dois processos que 
considera de vital impor-
tância para o cidadão: A 
digitalização do acervo de 
livros de registro do Mu-

nicípio e a integração de 
todos os cartórios do país, 
que vem ocorrendo grada-
tivamente.

Em entrevista ao Acon-
tece, Capraro conto mais 
detalhes sobre esses proces-
sos.

Jornal Acontece – O 

quão importante é essa in-
tegração entre os cartórios 
de registro civil do país?

Fabio Capraro – No 
meu ver, é de vital impor-
tância. Isso facilita a vida 
dos cidadãos quando é pre-
ciso solicitar documentos 
de um parente que está dis-
tante por exemplo. Por meio 
de um sistema integrado, é 
possível pedir certidão de 
nascimento, casamento ou 
óbito em qualquer um dos 
estados que já estão interli-
gados. 

JA – Quantos estados 
estão interligados? E quais 
são?

Capraro – Até o mo-
mento, são 11 estados que 
estão interligados pelo 
novo sistema. Os outros es-
tão em fase de implantação. 
Os estados que já concluí-

FÁBIO CAPRARO
Nascido em São Paulo, 
foi advogado de 1999 
até 2007 quando assu-
miu o cartório de registro 
civil, através de concurso 
público. Para mudar de 
comarca ou de tipo de 
cartório, só prestando 
novo concurso

Fabio Capraro exibe o livro A-1, o primeiro da história da cidade, 
totalmente restaurado

Feliz Aniversário 
nossa amada Cubatão.

Temos orgulhos 
de fazer parte dessa

incrível história. 

ram esse processo são: Acre, 
Amazonas, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Per-
nambuco, Piauí, Santa Ca-
tarina e São Paulo, além do 
Distrito Federal. 

JA – Além da obtenção 
de documentos, o cartório 
tem outras funções essen-
ciais para o dia a dia da so-
ciedade. Quais são?

Capraro – Muita gen-
te não sabe, mas quem co-
munica falecimentos aos 
órgãos como Junta Militar 
e Justiça eleitoral são os car-

tórios de registro civil. Essa 
comunicação é de suma im-
portância para que não haja 
problemas com o nome de 
uma pessoa após o óbito. 
Quando lavramos uma cer-
tidão de óbito, imediata-
mente já são comunicados 
esses órgãos para que se 
tire os documentos daquela 
pessoa de circulação. Sem 
essa comunicação, uma 
pessoa pode ter problemas 
com a justiça eleitoral, por 
exemplo.

JA – O acervo do cartó-
rio de Cubatão já está digi-

talizado?
Capraro – Está em fase 

� nal desse processo. São 
muitos livros, o primeiro 
por exemplo, é datado de 
1923, bem antes da eman-
cipação política da Cida-
de. O processo só não está 
concluído porque estamos 
restaurando todos os livros 
antes de digitalizá-los. Mas 
o processo está no � nal. 
E quando estiver comple-
to, junto com a integração 
eletrônica dos cartórios, a 
obtenção dos documentos 
será ainda mais rápida.

Rua São Paulo, 276 B I - Jd São Francisco
(13) 3372-6789/ 99643-4358
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8
SANTO ANIVERSÁRIO

ACIC de olho 
no futuro

43 ANOS DE DESAFIOS
Igreja Matriz celebra mais 
um ano renovando a fé e 
a devoção à 
Nossa Senhora da Lapa, 
padroeira de Cubatão

Se tem um lugar que 
acompanhou de perto 
toda a história de Cubatão, 
esse lugar é a Igreja Matriz 
Nossa Senhora da Lapa. A 
igreja trilhou os passos da 
independência da Paróquia 
Santo Antônio do Valongo 
em 1937. A partir daí, pas-
sou a crescer em número 
de � éis e em importância.

Enquanto a capela co-
meçava a dar lugar a uma 
grande igreja, Cubatão 
conquistava a sua emanci-
pação e passava a ser cha-
mada de Cidade. E assim 
como o município, a Igreja 

O 9 de abril é recheado 
de aniversariantes. Além 
da Cidade e da Igreja Ma-
triz, a Associação Comer-
cial e industrial de Cuba-
tão também celebra mais 
um ano de existência.

Fundada em 1974, a as-
sociação surgiu da neces-
sidade de uma entidade 
que agregasse os anseios 
e desejos dos empresários 
da Cidade e que pudesse 
representar ativamente 
a classe no debate com o 
Poder Público. 

A ACIC começou seus 
trabalhos em uma peque-
na sala cedida por um dos 
diretores do ano de funda-
ção. Mas com o passar dos 
anos ganhou corpo e volu-
me até conseguir conquis-
tar sua sede própria, inau-

gurada em 14 de setembro 
de 2005. Com 1200 m², a 
sede possui auditório para 
70 pessoas, salão de festas 
com 310 metros quadrados 
e completa estrutura para 

acomodar todos os eventos 
realizados pela associação. 
O quadro associativo da en-
tidade reúne empresários e 
representantes de todos os 
setores da economia local, 
desde o Polo Industrial até os 
pro� ssionais liberais.

 Posse
Neste 09 de abril, a 

ACIC celebra não só o seu 
43º aniversário, como tam-
bém a posse da nova dire-
toria para o biênio 2017-
2019. 

Geraldo da Tia Jô as-
sume a presidência da 
entidade em um momen-
to econômico delicado, e 
quer unir os comerciantes 
para que o comércio volte 
a crescer. 

“Queremos trazer o co-
merciante para mais pró-
ximo da ACIC e para isso, 
vamos começar moderni-
zando toda a plataforma 
digital da associação. Hoje 
podemos resolver muita 
coisa com um simples cli-
que, e a ACIC não pode ser 
diferente”, comenta.

Mariz também celebra seu 
aniversário em 09 de abril, 
completando 80 anos de 
vida em 2017.

Padroeira
A história da devoção à 

Nossa Senhora da Lapa em 
Cubatão começou no sécu-
lo XVIII, quando os jesuí-
tas receberam a doação de 
um sítio que se transfor-
mou mais tarde na Fazenda 
Geral do Cubatão. No lo-
cal havia uma capela onde 
eram realizadas as cerimô-
nias religiosas. 

A partir de 1743, pas-

sou-se a celebrar anual-
mente uma missa em lou-
vor à Nossa Senhora da 
Lapa. A então capelinha 
começou a se transformar 
em Paróquia em 1937. Em 
1965, foi o� cializada como 
Padroeira de Cubatão. O 
dia da Padroeira é 15 de 
agosto.

Celebração
Para celebrar mais um 

ano de vida, a Matriz reali-
zará a Santa Missa especial  
dia 9 de abril, às 19 horas, 
em homenagem ao seu 
aniversário e ao da Cidade 
também.

décadas 
de fé

1974

Ano da fundação da 
ACIC. Em 2005, nova 
sede foi inaugurada
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Torneio de tranca do Cici
Para os amantes de um 

bom jogo de tranca, o ani-
versário da Cidade tem uma 
atração especial. É a 6ª Edi-
ção do Torneio de Tranca da 
Kitanda Sol Nascente, que 
terá 32 duplas na disputa 
pelo título.

As preliminares começam 
no sábado (08), às 9 horas. 
As � nais acontecem no do-
mingo (09), no mesmo horá-
rio. A dupla campeã  divide o 
prêmio de R$ 1.200,00. A vi-
ce-campeã leva R$ 600,00, a 
terceira colocada, R$ 300,00, 
e a quarta colocada embolsa 
R$ 150,00. 

Após as disputas,  músi-

ca, churrasco e brinquedos 
para as crianças completam a 
festa. “Esse ano a disputa vai 
ser mais acirrada e maior que 
no ano passado. Temos que 
agradecer a todos os envolvi-
dos no torneio, PM, Bombei-
ros, Prefeitura e aos nossos 
patrocinadores”, comenta o 
popular Cici.

A edição deste ano será 
marcada por homenagens 
aos amigos que já não estão 
mais entre a gente. Os orga-
nizadores estamparão em 
suas camisas, fotos dos ami-
gos Dede, Beninha, Ézio, 
dona Ercilia, Divino e  Eus-
táquio. 

Inclusão Digital no Kokinho
O popular Kokinho 

Guerreiro inaugura nes-
te domingo (09), um novo 
espaço para auxiliar as pes-
soas que tem di� culdades 
em mexer no computador. 
O ‘Espaço de Inclusão Di-
gital’ vai auxiliar as pessoas 
que querem aprender um 
pouco mais sobre o mundo 
virtual, com aulas e orienta-
ções sobre o mundo virtual.

“A ideia do espaço sur-
giu ao veri� car que as pes-
soas vêm muito aqui pedir 
auxílio em coisas básicas 

como criar um e-mail ou 
imprimir um documento. 
Então tivemos essa iniciati-
va para auxiliar a população 
a ser mais independente no 
mundo digital”, comenta 
Kokinho. As aulas do proje-
to começam no dia seguinte 
à inauguração, segunda-fei-
ra (10) e qualquer pessoa 
pode participar. Para isso, 
basta ir a Avenida das Na-
ções Unidas, 119, Vila Nova 
e fazer inscrição, mediante 
pagamento de taxa de ma-
nutenção. 

NO DIA 09 TEM
Junto com a Cidade, eles também assopram 
as velinhas e celebram mais um ano de vida:

Suellen Cristina Kokinho Guerreiro

Guilherme Capraro Maria Dalva Machado

Marcelo Cunha Daniela Vicente

Thamiris Sales Marcia Rosa
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HORIZONTAIS
1- Refi naria Presidente (?)  
5- Cia (?) de Productos Chimicos 
do Brasil, instalada no Povoado Cu-
batão em 1916
9- Ex-atacante do São Paulo natural 
de Cubatão
10- (?) Schmidt, escritor natural de 
Cubatão
11- Cia Curti dora (?), adquirida 
pela Costa Muniz
12- Henrique Muniz de (?) Brunk-
en, introdutor da bananicultura em 
Cubatão
14- (?) dos Casqueirinhos, cujos 
sambaquis foram visitados por 
Dom Pedro II em 1876
16- (?) de Oliveira Garcia, escola 
da Vila Nova que já foi Fórum da 
cidade 
18- Adega do (?) tradicional reduto 
políti co 
19- “Dona (?)”, bloco fundado em 
8/02/1993
24- “(?) Consulti vo Comunitário”, 
criado pelo CIESP há 12 anos, para 
dialogar com a população 
26- Atacante natural de Cubatão, 
lançado no Santos em 1998, pelo 
técnico Emerson Leão
28- (?) Barbosa, idealizador da 
peça “Amigo “Agenda 21 Quem 
Avisa e Parti cipa Amigo É”
29- (?) Tenório, prefeito assassina-
do em 1964, após ser homenagea-
do no Lions Clube
31- “(?)-vermelho”, símbolo da fau-

Cruzadas da história de Cubatão na de Cubatão
32- “Praça dos (?)”, sede da Prefei-
tura de Cubatão
34- “(?) de Segurança Nacional”, 
durante ditadura 
35- João Bati sta (?), autor do Hino 
de Cubatão
36- Parque Estadual Ituti nga-(?)”
39- Organizador do Teatro Amador  
(Sigla)
40- Rio, onde está o sambaqui mais 
anti go da região
43- (?) Rodrigues, handebolista 
natural de Cubatão, presente Jogos 
Olímpicos de Pequim, em 2008
46- Grupo musical surgido em 1974
47- Largo do (?), por onde passou 
Dom Pedro I, antes da proclamação 
da Independência
48- (?) de Sarzedas, idealizador da 
construção da estrada de pedra na 
Serra do Mar
49- Terra natal da maioria dos mi-
grantes de Cubatão  
50- Milton (?), ex-jogador e atual 
consultor técnico do São Paulo, 
natural de Cubatão
51- Produto tradicional culti vado 
pelos açorianos
53- Estrada de Ferro São Paulo (?), 
inaugurada em 1867, ligando São 
Paulo à Santos, que corta a cidade
55- (?) Sarabando, delegado de Cu-
batão em 1964
56- (?) Borden, usina hidrelétrica  
no sopé da Serra
57- Teatro do (?), no Largo do Sapo  

HORIZONTAIS
1- Bernardes; 5- Anilinas; 9- Ademilson; 10- Afonso; 11- Max; 12- Gusmão; 14- Ilha; 16- Ary; 18- Chico; 19- Dora; 24- Painel; 26- Adiel; 28- Américo; 29- Abel; 31- Guará; 32- Emancipadores; 34- Área; 
35- Curti s; 36- Pilões; 39- COTAC; 40- Quilombo; 43- Alex; 46- Rinascita; 47- Sapo; 48- Conde; 49- Nordeste; 50- Cruz; 51- Banana; 53- Railway; 55- Fernando; 56- Henry; 57- Kaos.
VERTICAIS
1- Braskem; 2- Santos; 3- Dinho; 4- Papel; 6- Parisi; 7- ONU; 8- Bom; 11- Mário; 12- Geraldo; 13- Socó; 15- Arco; 17- Rosa; 20- Aurélio; 21- Israelita; 22- Ferro; 23- Pará; 25- Dias; 27- Joanino; 30- Pe-
requê; 33- Polo; 37- Caravelas; 38- Cidade; 41- Mesquita; 42- Sujo; 44- Lorena; 45- Cine; 52- Nove; 55- Lapa.

Por Rumilson Castro

VERTICAIS
1- Empresa  fabricante de cloro e 
ácidos 
2- Cidade, a qual foi anexado o Pov-
oado de Cubatão em 01/03/1841
3- Apelido de Aristi des Lopes dos 
Santos, vereador, comerciante e 
esporti sta assassinado em 1964
4- Companhia Santi sta de (?), in-
stalada em 1918 numa abertura da 
Serra do Mar 
6- Vila (?). De onde moradores fo-
ram removidos para o Bolsão 8 
7- Enti dade mundial, a qual em 
1992 outorgou à Cubatão o tí tulo 
de “Cidade-símbolo da Ecologia” 
8- “Cubatão Danado de (?)”, maior 
evento de Cultura Nordesti na, real-
izado fora do nordeste 
11- (?) Santos, nome ofi cial do 
“Camp de Cubatão”
12- (?) Cardoso Guedes, presidente 
da Câmara Municipal em 2005
13- Vila cubatense, devastada por 
incendio em 1984
15- “(?) do Triunfo”, monumento 
na Serra Velha
17- Marcia (?) Mendonça Silva, 
munícipe cubatense, pioneira no 
cargo de prefeita
20- Engenheiro (?) Araújo, ex-pre-

feito de Cubatão 
21- Cemitério (?) de Cubatão, Pat-
rimônio Histórico
22- Minério de (?) matéria prima 
Pedrão (?) Velho, “O Sucateiro” do 
Jardim Casqueiro.
23- “Sambaqui Coti a (?) 2”, síti o ar-
queológico 
25- Edísti o (?) Rebouças Filho, let-
rista do Hino 
27- Período (?), da chegada dos  
“Cinco Manuéis”.
30- “Parque Ecológico do (?)” 
33- “(?) Industrial”, um dos maiores 
da América Lati na 
37- Aportaram com portugueses 
em 1532
38- “Cubatão 2020 - Agenda 21”, 
tema do concurso
41- Luiz Antonio Veiga (?), consel-
heiro do CIDE 
42- João Prato (?), fundador do 
Restaurante Nacional
44- Calçada do (?), pioneira na li-
gação com São Paulo
45- Palco da convenção da coli-
gação parti dária PDC-PSD-PTN, 
ocorrida em 28/12/1955
52- (?) de Abril coração da cidade 
55- Nossa Senhora da (?), padroei-
ra da cidade.
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  PADUA

3361-9617
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por jaque barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Parabéns!

Sylvia Vieira, 

assessora Unipar 

Carbocloro

Beto, do Theatro’s Bar

Andre IzziPresidente da OAB

Com uma experiência de mais de 
20 anos cuidando da beleza e bem estar 
através do embelezamento dos cabelos, 
a cabeleireira Kátia Tudo de Bom está 
ajudando aqueles que precisam em um 
momento muito delicado: o tratamento 
contra o câncer. Por ser um tratamento 
forte, muitas vezes é raspar a cabeça e 
é aí que a cabeleireira entra: ela faz o 
corte de graça. Basta ligar e agendar 
um horário no salão. Além disso, Katia 

No Sarau Soroptimista 
realizado no último 

dia 30, no Rotary, teve 
apresentações de dança, 
mágica, teatro, música e 

mostras de arte e cultura 
sempre valorizando a 

mulher e sua forma de 
expressar e ver o mundo 

ao seu redor. O SI Cubatão 
está de parabéns pela 

organização e carinho em 
cada detalhe

A Dupla Eri Costa e Dinho recebeu os amigos no úl-
timo domingo (02) para o lançamento do terceiro ál-
bum da carreira. Churrasco, cerveja gelada, moda de 
viola e muitas atrações marcaram a tarde de quem foi 
até a Churrascaria Bom Gosto prestigiar o lançamento. 
Foi um sucesso!

PREÇO BOM E QUALIDADE
Com comida de qualidade, bom preço e bom atendimento, o Restau-

rante Gonçalo já caiu nas graças do cubatense. Com estilo self-service, 
o restaurante oferece um ambiente climatizado e comida caseira para 
matar a fome na hora do almoço e da janta. Mas se você não consegue 
ir até lá, não tem problema. O Gonçalo Restaurante faz uma marmita 
caprichada e leva até onde você estiver. O restaurante, que fi ca na Rua 
São Paulo, 389, em frente o Extra. Os telefones são (13) 3372-2902, 
98204-3358 e 98847-9211.

Aderbau 

Gama, 
fotógrafo 

Genaldo Santos, diretor de Tributos PMC

Aureo 
Tupinamba, 

advogado

Luiz Roberto, o Raposa

Passarelli Jr., 

advogado

PAIXÃO DE CRISTO
Na próxima sexta (14), o CSU será palco da 48ª 
edição da Encenação da Paixão de Cristo, que 
começa às 20 horas e a entrada é franca. Neste 
ano, a encenação contará com 150 pessoas em 
cena e tem patrocínio da Elog. O papel de Jesus 
será interpretado por Gabriel Muglia, que está nas 
telas de TV na novela Carinha de Anjo, do SBT. O 
CSU fi ca Rua Salgado Filho, no Centro.

Divulgação SI Cubatão

Ajudar é Tudo de Bom
também aproveita o seu salão para doar 
cabelos para o Instituto NeoMama, de 
Santos, que faz perucas para pessoas 
que estão em tratamento. ‘Não apenas 
as clientes que cortam o cabelo comigo, 
mas se a pessoa cortou o cabelo e guar-
dou, mas não tem disponibilidade de 
ir até o intituto, deixando o cabelo no 
salão nós fazemos chegar lá, sorri Katia 
que comemora o fato de muita gente já 
ter aderido a campanha e assim fazer 

os outras mulheres sorrirem. 
Após o corte, o cabelo é 

separado, armazenado e en-
viado ao Instituto, onde se 
tornará uma peruca que vai 
devolver a autoestima de al-
guém.

Além de cabelos, sutiã 
com bojo, para o caso de tra-
tamento na mama também é 
doado. 

Novo Endereço
Agora, em espaço mais 

aconchegante, o salão da 
Kátia Tudo de Bom está 
em novo endereço. O aten-
dimento é feito na Aveni-
da Nossa Senhora da Lapa, 
375, na Vila Nova (próximo 
à Praça Frei Damião). Para 
agendar seu horário ou qual-
quer outra informação basta 
ligar para (13) 3361-7699 ou 
99717-0336.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CARLOS JOSÉ DE LIMA e MARIA JOSÉ DE MACEDO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 81454429 - SSP/SP, CPF n.º 75704102891, com 
64 anos de idade, natural de ANGELIM - PE (Angelim-PE  Livro nº 23, fl s. nº 112, Termo nº 5470), 
nascido no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e cinquenta e dois (27/8/1952), residente na 
Rua do Curtume, 430, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ALIPIO PEREIRA LIMA, falecido há 02 anos e 
de JOSEFA IZABEL DA CONCEIÇÃO LIMA, falecida há 25 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, costureira, RG n.º 257604340 - SSP/SP, CPF n.º 09800040803, com 63 anos de 
idade, natural de CACHOEIRINHA - PE, nascida no dia dois de outubro de mil novecentos e cinquenta 
e três (2/10/1953), residente na Rua do Curtume, 430, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ LEITE 
DE MACEDO, falecido há 08 anos e de CARLINDA SERGINA DE JESUS, falecida há 05 anos. Divorciada 
de Juvêncio Mati as de Almeida, conforme sentença de 12/11/2007, proferida pela Juiza de Direito da 
4ªVara desta Comarca, nos autos de nº1006/06. 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 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANDERSON DE MATOS SOARES e ANA CAROLINA FERREIRA DA COSTA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, op. de máquinas, RG n.º 48559044X - SSP/SP, CPF 
n.º 42113094800, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de maio de mil 
novecentos e noventa e um (6/5/1991), residente na RUA Edson Pereira França, 17, Caminho 2, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lho de GEOVASIO RIBEIRO SOARES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ANTONIA NOGUEIRA DE MATOS SOARES, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 429009902 - SSP/SP, CPF n.º 49619213866, com 21 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis 
(12/2/1996), residente na RUA Damião Ferreira de Aquino, 41, Caminho 2, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha 
de LUIZ CARLOS MASCENA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ENI FERREIRA PEDROSO, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 
49 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 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ROBSON MARQUES DE BRITO e MARIA DOMINGA NASCIMENTO DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, açogueiro, RG n.º 34743292 - SSP/SP, CPF n.º 
21809412854, com 38 anos de idade, natural de MARINGÁ - PR, nascido no dia dois de agosto de mil 
novecentos e setenta e oito (2/8/1978), residente na AVENIDA Europa, 575, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, fi lho de MILTON MARQUES DE BRITO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 anos de idade, 
residente em MARINGÁ - PR e de RUTE DE SOUZA BRITO, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 
56 anos de idade, residente em CURITIBA – PR.Divorciado de Maraquely Silva Alves, conforme sentença 
de 14/03/2017, proferida pela Juiza de Direito do CEJUSC de Santos-SP, nos autos de nº0019381-
98.2016.8.26.0562.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 356336621 
- SSP/SP, CPF n.º 28533378807, com 37 anos de idade, natural de TOBIAS BARRETO - SE (Tobias Barreto-
SE 3ºOfi cío  Livro nº 40, fl s. nº 84, Termo nº 7136), nascida no dia três de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta (3/2/1980), residente na AVENIDA Europa, 575, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO 
DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em TOBIAS 
BARRETO - SE e de MARILENE FIGUERÊDO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, com 59 anos 
de idade, residente em TOBIAS BARRETO - SE. 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 2017
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 SALUSTIANO DA SILVA e TELMA DA SILVA SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador, RG n.º 157414917 - SSP/SP, CPF n.º 04180670828, com 56 
anos de idade, natural de LAGOA DOS GATOS - PE (Lagoa dos Gatos-PE  Livro nº 02, fl s. nº 99, Termo nº 
446), nascido no dia sete de março de mil novecentos e sessenta e um (7/3/1961), residente na RUA 
Caminho São Geraldo, 245, Síti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de EUCLIDES SALUSTIANO DA 
SILVA, falecido há 10 anos e de MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 80 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 25913014X - SSP/SP, CPF n.º 13386609856, com 47 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP, nascida no dia quinze de maio de mil novecentos e sessenta e nove (15/5/1969), 
residente na RUA Caminho São Geraldo, 245, Síti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MARIO 
REIS DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em 
FEIRA DE SANTANA - BA e de NEIDE ANELI DA SILVA, 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, 03 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LEANDRO MADEIRA DE ARAGÃO e ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor de produtos, RG n.º 43883714 - SSP/
SP, CPF n.º 35285955823, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 103, fl s. nº 42, Termo nº 62795), nascido no dia trinta de maio de mil novecentos e 
oitenta e seis (30/5/1986), residente na Rua Arthur Bernardes, 560, Pq.Fernando Jorge, Cubatão 
- SP, fi lho de FELIX ALVES DE ARAGÃO, falecido há 10 anos e de ANA DIRCE MADEIRA DE ARAGÃO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista fi nanceira, RG n.º 457806060 - SSP/
SP, CPF n.º 35224582814, com 27 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro 
nº 184, fl s. nº 171, Termo nº 135597), nascida no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e 
nove (30/8/1989), residente na Rua Monte Castelo, 641, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO 
FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de RAIMUNDA JOSEFA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
56 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 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: MILTON SPINA LOBATO e RENATA ALMEIDA DE CERQUEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletromecânico, RG n.º 34448557 - SSP/SP, CPF n.º 
34773348844, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 117, fl s. nº 223, 
Termo nº 28886), nascido no dia primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (1/10/1986), 
residente na Avenida Beira Mar, 1509, apto.01, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de ODAIR LOPES 
LOBATO, falecido há 06 anos e de SUZANETE ALVES SPINA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, vendedora, RG n.º 32614938 - SSP/SP, CPF n.º 28363685860, com 36 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP, nascida no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta (1/5/1980), residente 
na Avenida Beira Mar, 1509, apto.01, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de CRISTINO GOMES DE 
CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ANALIA ALMEIDA DE CERQUEIRA, falecida há 11 anos. Divorciada de: Fabio Luís Cardoso, 
conforme sentença de 14/06/2016, proferida pela Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº0005914-40.2015.8.26.0157. 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 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: PEDRO BIANCHINI JUNIOR e CLAUDIA DE CARVALHO BOSSAN. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de som, RG n.º 84029250 - SSP/SP, CPF n.º 03235213805, 
com 54 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de abril de mil novecentos e 
sessenta e dois (2/4/1962), residente na RUA XV de Novembro, 727, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de 
PEDRO BIANCHINI, falecido há 11 anos e de MARIA ROSA CUNHA BIANCHINI, falecida há 15 anos . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 13003136 - SSP/SP, 
CPF n.º 05080668830, com 53 anos de idade, natural de VOLTA REDONDA - RJ (Volta Redonda-RJ - 2ª 
Circunscrição  Livro nº 15, fl s. nº 253, Termo nº 17244), nascida no dia cinco de março de mil novecentos 
e sessenta e quatro (5/3/1964), residente na RUA XV de Novembro, 727, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha 
de JEZER MONTES BOSSAN, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ALAIR DE CARVALHO BOSSAN, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
73 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, 31 de março de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA e ALINE DE SOUSA BARBOSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 32563284 - SSP/SP, CPF n.º 34314371846, 
com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 109, fl s. nº 73, Termo nº 25552), 
nascido no dia três de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (3/7/1985), residente na Rua Santa 
Terezinha, 06, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO LUIZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LUCIA SANTOS DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de telemarketi ng, RG n.º 479939901 - SSP/
SP, CPF n.º 40666012865, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 151, fl s. 
nº 241, Termo nº 42435), nascida no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(28/2/1992), residente na Rua Santa Terezinha, 06, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS 
BARBOSA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA ALDENISIA DE SOUSA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 
53 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, 30 de março de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDSON DOS SANTOS SILVA e DAIANE MEIRE PAZ SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, montador de móveis, RG n.º 47891031 - SSP/SP, CPF n.º 32028370874, 
com 35 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 128, fl s. nº 26, Termo nº 
101879), nascido no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (4/1/1982), residente 
na Rua Rio de Janeiro, 561, apto.02, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de DENIVAL DOS SANTOS SILVA, de 
nacionalidade brasileira, pintor de autos, com 64 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de 
DURVALINA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 
589250279 - SSP/SP, CPF n.º 04152035544, com 27 anos de idade, natural de ARACAJU - SE (Aracaju-
SE  Livro nº 5, fl s. nº 128, Termo nº 4114), nascida no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e 
oitenta e nove (25/4/1989), residente na Rua Rio de Janeiro, 561, apto.02, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha 
de MARIA DA PAZ SANTOS, falecida há 25 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, 30 de março de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RENI DA SILVA e ANAISE PEREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 7058130621 - SSP/RS, CPF n.º 90655044000, com 40 anos de 
idade, natural de ARVOREZINHA - RS (Arvorezinha-RS  Livro nº 04, fl s. nº 125, Termo nº 1840), nascido no 
dia nove de junho de mil novecentos e setenta e seis (9/6/1976), residente na RUA Eduardo da Silva, 29, 
Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de ALVARO RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 87 anos de idade, residente em SERAFINA CORRÊA - RS e de JAMILE ANTONIA DA SILVA, falecida há 6 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, comerciante, RG n.º 431291342 - SSP/
SP, CPF n.º 22792249846, com 33 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE (Bom Jardim-PE  Livro nº 
06, fl s. nº 111, Termo nº 7878), nascida no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e oitenta e três 
(24/5/1983), residente na RUA Eduardo da Silva, 29, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de MANUEL PEREIRA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em JABOATÃO DOS 
GUARARAPES - PE e de MARIA AGUSTINHO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - 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 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: VANEI DAMASCENO DA SILVA e ADRIANA LOPES MELO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 28014615 - SSP/SP, CPF n.º 21825166897, com 35 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e 
um (22/4/1981), residente na AVENIDA Alaide Soares Souza Chaves, 45, Jardim Nova República, Cubatão 
- SP, fi lho de SEVERINO DAMASCENO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de 
idade, residente em DOLCINÓPOLIS - SP e de ANA MARIA DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 62 anos de idade, residente em DOLCINÓPOLIS - SPDivorciado de Ilma Santos Varela, 
conforme sentença datada de 08/08/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara do Foro de Cubatão-
SP, nos autos de nº 0002992-65.2011.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de empilhadeira, RG n.º 263051584 - SSP/SP, CPF n.º 26572863808, com 41 anos de 
idade, natural de MAUÁ - SP (Cubatão  Livro nº 93, fl s. nº 242, Termo nº 19354), nascida no dia dezoito 
de abril de mil novecentos e setenta e cinco (18/4/1975), residente na AVENIDA Alaide Soares Souza 
Chaves, 45, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de NIVALDO OLIVEIRA MELO, falecido há 11 anos 
e de DELZA LOPES MELO, falecida há 04 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, 03 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DANILO SANTOS MAGALHÃES e MARIA EDUARDA MATIAS DE ARAÚJO BRITO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista ferroviário, RG n.º 47400581 - SSP/SP, CPF 
n.º 38146103855, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de maio de mil 
novecentos e noventa e um (11/5/1991), residente na Rua Seis, 22, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DE 
SOUSA MAGALHÃES FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CECILIA DOS SANTOS MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
jornalista, RG n.º 433564386 - SSP/SP, CPF n.º 42647847860, com 22 anos de idade, natural de SURUBIM 
- PE (Surubim-PE  Livro nº 22, fl s. nº 207, Termo nº 26526), nascida no dia treze de junho de mil novecentos 
e noventa e quatro (13/6/1994), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 270, Bolsão Nove, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ SOUZA DE BRITO, de nacionalidade brasileira, hidrojati sta, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ MATIAS DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, diarista, 
com 43 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 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MAIK DE ASSIS SILVA e EDILAINE FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 43922995 - SSP/SP, CPF n.º 36630172817, com 
33 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (Peruíbe-SP  Livro nº 5, fl s. nº 92, Termo nº 4872), 
nascido no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (20/12/1983), residente na 
RUA Manoel Florêncio da Silva, 99, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO DE 
ASSIS SILVA, de nacionalidade brasileira, funileiro, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de NEIDE DA MOTA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços 
gerais, RG n.º 439228931 - SSP/SP, CPF n.º 36419866804, com 29 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (5/10/1987), residente na 
RUA José Rodrigues dos Santos, 198, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de EDIVALDO 
FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 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, 30 de março de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ LUIZ DA SILVA e REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de tubulação, RG n.º 20463219 - SSP/SP, CPF n.º 
51009315404, com 49 anos de idade, natural de FEIRA GRANDE - AL (Feira Grande-AL  Livro nº 12, fl s. nº 
359, Termo nº 8577), nascido no dia primeiro de maio de mil novecentos e sessenta e sete (1/5/1967), 
residente na Rua Vereador Doutor Josafá Balbino dos Santos, 45, apt.103, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho 
de LUIZ MANOEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 3 anos e de FLOZINA MARIA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, falecida há 39 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 327685554 - SSP/SP, CPF n.º 29118640850, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 73, fl s. nº 349, Termo nº 11501), nascida no dia três de agosto de mil novecentos e 
oitenta (3/8/1980), residente na Rua Vereador Doutor Josafá Balbino dos Santos, 45, apt.103, Jardim 
Real, Cubatão - SP, fi lha de CICERO FIRMINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 
anos de idade, residente em EMBU - SP e de MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 52 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 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LEANDRO NÍCOLAS ALMEIDA DE OLIVEIRA e MARIANA SILVA DE OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, Estagiário de Logísti ca, RG n.º 427466039 - SSP/SP, 
CPF n.º 43583570839, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco (29/10/1995), residente na RUA Ailton Alves Pereira, 16, 
Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de UÉLITON CORSINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pastor, 
com 44 anos de idade, residente em ITARIRI - SP e de ANA PAULA LEITE ALMEIDA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em ITARIRI - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 534021475 - SSP/SP, CPF n.º 46648460881, com 
19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de agosto de mil novecentos e 
noventa e sete (17/8/1997), residente na RUA Santa Paula, 90, Síti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ AIRTON DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA LUISA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 
53 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 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EDIVAN LIMA DA SILVA e MONIQUE RODRIGUES SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 420506184 - SSP/SP, CPF n.º 34521106803, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 122, fl s. nº 289, Termo nº 30942), nascido no dia dez 
de julho de mil novecentos e oitenta e sete (10/7/1987), residente na Rua Vereador Doutor Josafá Balbino 
dos Santos, 99, bl.E, apt.501, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO LIMA DOS SANTOS, falecido há 19 
anos e de LUCIENE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista de importação, RG 
n.º 341550905 - SSP/SP, CPF n.º 39367662823, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 133, fl s. nº 58, Termo nº 35088), nascida no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (13/2/1989), residente na Rua Vereador Doutor Josafá Balbino dos Santos, 99, bl.E, apt.501, 
Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de NEILTON FRANCISCO SILVA, falecido há 10 anos e de MARIA MARGARIDA 
RODRIGUES DA SILVA, falecida há 01 ano. 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, 03 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EDNILDO ALVES DE OLIVEIRA e ILZA SANTOS DA PAZ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 627364640 - SSP/SP, CPF n.º 99831503449, com 
41 anos de idade, natural de PESQUEIRA - PE (Pesqueira-PE  Livro nº 70, fl s. nº 34, Termo nº 52913), 
nascido no dia nove de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (9/11/1975), residente na RUA 
Jose Rodrigues dos Santos, 428, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 73 anos de idade, residente em PESQUEIRA - PE e de JOSEFA 
ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em PESQUEIRA 
- PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, faxineira, RG n.º 606216388 - SSP/SP, 
CPF n.º 03650091569, com 35 anos de idade, natural de JUAZEIRO - BA (Juazeiro-BA  Livro nº 22, fl s. nº 
18, Termo nº 96089), nascida no dia nove de setembro de mil novecentos e oitenta e um (9/9/1981), 
residente na RUA Jose Rodrigues dos Santos, 428, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de DANIEL 
DA PAZ, falecida há 30 anos e de MARIA DOS SANTOS DA PAZ, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 74 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, 31 de março de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MAURO ROGERIO SIQUEIRA DA SILVA e SUELI MARIA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado geral, RG n.º 231310365 - SSP/
SP, CPF n.º 07841827873, com 47 anos de idade, natural de BELO HORIZONTE - MG, nascido no dia 
dezessete de janeiro de mil novecentos e setenta (17/1/1970), residente na RUA Roberto Mario 
Santi ni, 345, apt.211, bl.C3, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho de MARINHO DA SILVA, falecido há 6 
anos e de MARIA JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 83 anos de 
idade, residente em ARUJÁ - SPDivorciado de Simoni Josefa dos Santos, conforme sentença datada de 
31/01/2014, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara desta Comarca, nos autos de N°0009826-
50.2012.8.26.0157,. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, ajudante de 
cozinha, RG n.º 333726935 - SSP/SP, CPF n.º 28724053805, com 38 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e setenta e oito (26/4/1978), residente na 
RUA José Lopes da Silva, 399, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de NAELSON FRANCISCO DA 
SILVA, desaparecido há 37 anos e de MARIA HELENA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Joan Francisco dos Santos, conforme 
sentença datada de 10/07/2013, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro desta Comarca, 
nos autos de N°0007956-67.2012.8.26.0157. 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, 29 de março de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CLAUDIO BORGES DA SILVA e ANA LIVIA DE SOUZA FERREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em química, RG n.º 27660703X - SSP/SP, CPF n.º 29830636828, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 82, fl s. nº 254, Termo nº 14988), nascido 
no dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e um (6/9/1981), residente na Rua Caminho Paraiba, 
51, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ZEFINHA BORGES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, vigilante, RG n.º 40966358X - SSP/SP, CPF n.º 35614791892, com 29 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 126, fl s. nº 375, Termo nº 32620), nascida no dia quinze de março de mil 
novecentos e oitenta e oito (15/3/1988), residente na Rua Caminho Paraiba, 51, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lha de ROBERTO JORGE FERREIRA, de nacionalidade brasileira, encanador, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
49 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, 03 de abril de 2017
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 DA SILVA SANTOS e MICHELE SANTOS LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 460155489 - SSP/SP, CPF n.º 37706784860, com 
27 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Vertente do Lério, Surubim-PE  Livro nº 16, fl s. nº 58, 
Termo nº 20583), nascido no dia dezenove de abril de mil novecentos e oitenta e nove (19/4/1989), 
residente na AVENIDA Ferroviária, 107, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ RUFINO DOS 
SANTOS SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de SEVERINA LOURENÇA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 485995980 - SSP/SP, CPF n.º 40681081880, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 139, fl s. nº 143, Termo nº 37561), nascida no dia três de fevereiro de mil novecentos 
e noventa (3/2/1990), residente na AVENIDA Ferroviária, 107, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lha de VALDIR QUEIROZ DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROSA DA CONCEIÇÃO SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 de março de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FABIO GOMES DE MELO e ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, rigger, RG n.º 304585749 - SSP/SP, CPF n.º 31691483893, com 37 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de outubro de mil novecentos e setenta 
e nove (13/10/1979), residente na RUA Brasília, 119, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
MARIA GOMES DE MELO, falecido há 20 anos e de ROSALIA MENEZES DE MELO, falecida há 20 anos 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 252495676 - SSP/SP, CPF 
n.º 30594137896, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta (10/2/1980), residente na RUA Brasília, 119, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
fi lha de GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 69 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de HELENA TEREZA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 52 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 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: TIAGO FERREIRA 
GOMES DA SILVA e ROSICLEIDE DANUBIA DA SILVA. Sendo a 
pretendente, fi lha  EDILEUSA OLIMPIA DA SILVA. 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 março de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Acic quer diálogo sobre Bom Prato
M����� N������

Já estariam 
acertados os 

detalhes para 
implantação 
do Bom Pra-
to, na antiga 

cozinha da 
comunidade, 

no Centro.

Que o Projeto Bom 
Prato é bom para qual-
quer cidade todo mundo 
concorda, mas a localiza-
ção escolhida para abrigar 
o programa em Cubatão, 
deixou os comerciantes do 
ramo de alimentação da ci-
dade preocupados. 

Os comerciantes gosta-
riam que todas as medidas 
que fossem impactar o co-
mércio fossem precedidas 
de diálogo com a categoria. 
Segundo eles não há mar-

Comerciantes discordam da localização, no centro, e querem que a administração ouça a categoria

gem para equívocos pois 
o comércio de Cuba-
tão já estaria no último 
suspiro. “O Bom Prato 
é de grande valia para a 
cidade, principalmente 
se considerarmos os de-
sempregados que saem 
para procurar emprego. 
Mas é preciso um diá-
logo com o comércio a 
respeito da localização. 
Nós estamos de portas 
abertas para este diá-
logo”, diz a Associação.  

Reunião
A Acic marcou uma reu-

nião para a segunda-feira, 
dia 24 de abril, às 8h na sede 
da entidade. O secretário 
de Serviço Social, Zumbi já 
con� rmou presença e o de 
Indústria e Comércio, Benal-
do também será convidado.

A diretoria da Acic con-
vida todos os comerciantes 
do ramo de alimentação 
para que participarem desta 
reunião com a administra-
ção para tratar do assunto. 

ANUNCIE AQUI

3361-5212
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Fala, servidor!

Antônio Lúcio Rocha 
Santos, auxiliar de 
serviços gerais na 
Prefeitura

Edivânia Cavalcante, 
professora municipal

Nádia Veiga, professora 
municipal

Vilma Ferreira Silva 
de Souza, professora 
municipal

Denise Bechelli, 
professora municipal  

“Estou em greve 
lutando por 
dignidade, para 
não perder mais no 
salário. O servidor 
não pode pagar a 
conta pelo rombo 
nos cofres públicos, 
ainda não ouvi o 
prefeito falar em 
punição para quem 
desequilibrou as 
finanças públicas.”

“A reforma traz a 
insegurança quanto 
à aposentadoria. Já 
pensou não poder se 
aposentar, servir a 
vida toda e no final 
não ter sossego?”

“Estou aflita. Nós 
trabalhadores 
seremos prejudicados 
e a população 
também será 
atingida.”

“Planejei minha 
vida pelos próximos 
anos com base nas 
condições salariais. 
Agora, não sei o que 
fazer.”

“Vou perder o direito 
de levar meu filho 
ao médico? Também 
querem descontar o 
dobro de previdência, 
sem reajuste, sem 
benefícios.”

“A greve continua, Ade-
mário a culpa é sua”. Esta é a 
frase preferida dos servido-
res públicos de Cubatão, em 
greve desde o dia 28/03. Eles 
protestam contra projetos de 
perdas salariais que o prefei-
to Ademário Oliveira (PSDB) 
enviou à Câmara. Os projetos 
foram aprovados em primeira 
discussão na sessão do dia 28 
de março. Caso sejam aprova-
dos em segundo turno e san-

Dia 28 de março é
manchado 
com sangue dos 
servidores

cionados, cortes chegarão ao 
bolso dos trabalhadores. 

Do lado de fora da Câ-
mara, o protesto pací� co dos 
servidores foi reprimido vio-
lentamente pela Polícia Mili-
tar, com gás lacrimogêneo e 
balas de borracha. No ataque, 
seis pessoas � caram feridas. 
“Nunca nos esqueceremos do 
dia da repressão do PSDB”, 
lembra o professor Maykon 
Rodrigues dos Santos. “Fala, 

povo!

Evangelista Santos, 
Vila Nova.

Marinete silva, 
Vila Natal.

Carmem Silva de Oliveira, 
Vila Esperança.

Cícero Santos, 
Vila Nova.

“Apoio o movimento, 
professor é prioridade, 
o servidor tem que 
ser bem pago.”

“As crianças estão 
sem aula, mas o 
servidor tem razão 
em lutar pelos 
direitos deles.”

“A greve é um horror, 
mas o servidor 
também tem contas 
a pagar. Meus dois 
netos estão sem aula, 
mas eles estão no 
direito deles.”

“Está tudo errado, 
não mexem com 
quem ganha muito, 
só com quem está no 
apuro.”

Sem desfi le, 
grevistas
realizam 
ato cívico

Inabilidade política judicializa a greve

Silêncio do prefeito
aflige trabalhadores

Prestes a completar mais 
um aniversário de emancipa-
ção política e administrativa, 
Cubatão não terá des� le cívi-
co neste ano. Sob o comando 
de Ademário, em meio a gre-
ve, a Prefeitura abriu mão do 

A falta de diálogo do Exe-
cutivo é a principal queixa do 
Sispuc e do Sindpmc, para 
manter negociações em aber-
to. “Falta debate de ideias, fal-
ta clareza com relação às con-
tas e valores de contratos da 
Prefeitura. O governo não ex-
põe a real situação dos cofres 
públicos”, protesta Berenildo 
Gonçalo de Melo, vice-presi-
dente do Sindpmc.

Numa democracia saudá-
vel, governantes e governados 
conversam abertamente. O 

tradicional des� le e das co-
memorações que marcariam 
os 68 anos de autonomia mu-
nicipal. “O aniversário da Ci-
dade não passou em branco. 
Nesta sexta-feira, (07) � ze-
mos ato cívico em frente à Bi-

silêncio do prefeito a� ige os 
trabalhadores. “Aguardamos 
um posicionamento claro do 
governo, queremos diálogo, 
inclusive com a mediação do 
Tribunal de Justiça, se for o 
caso. Enquanto isso, os dois 
sindicatos pretendem manter 
a greve forte”, avisa Berenil-
do. 

O prefeito tem utilizado 
Facebook para expor argu-
mentos, mas anda ausente 
nos meios o� ciais de comu-
nicação institucional.   

O impasse entre servido-
res e Prefeitura de Cubatão, 
deve parar na Justiça. A falta 
de diálogo na remessa dos 
Projetos de Lei (PL) ao Le-
gislativo, joga a negociação 
política e salarial no colo do 
Judiciário. “Estamos aber-
tos à negociação. Porém, a 
gestão não quer conversar. 
Nem a Câmara quer receber 
a gente”, fala o presidente do 
Sispuc, Jorge Daniel. 

O diretor jurídico do Sis-
puc, Reinaldo Sales, ingres-
sou mandado de segurança 
no Judiciário dia 5, contra 
Prefeitura e Câmara por 

abuso de poder. O Diretório 
Municipal do Partido Soli-
dariedade também questiona 
no Judiciário, a condução dos 
PLs no Legislativo, além do 

advogado Silvio Ribeiro que 
representando grupo de ser-
vidores, quer anular a sessão 
que aprovou o projeto    

Para o ex-vereador Doda, 
é preciso evitar a judicializa-
ção com diálogo. “O governo 
precisa fazer uma audiência 
pública e apresentar estudo 
atuarial, com transparência. 
Eu era assessor do vereador 
Marcinho (PSB), agradeço a 
oportunidade, mas depois da 
aprovação desses projetos, 
não tive outra escolha, e pedi 
exoneração”, lamenta Doda.

“Aguardamos o diálogo, 
mas enquanto isso, vamos 

blioteca Municipal, prestando 
serviços à população”, disse 
Peter Maahs, do Comando 
de Greve. “Ao longo do dia, 
tivemos aferição de pressão 
arterial, e  consultoria jurídica 
gratuita”, lembrou. 

fortalecer o movimento. Não 
suportamos prejuízos na 
aposentadoria, no tempo de 
contribuição, nos benefícios 
da ativa”, diz Nilza Bretas de 
Carvalho, presidente eleita 
do Sindpmc.

Num apelo ao bom senso, 
o médico e servidor público 
Maurici Aragão também ape-
la ao diálogo. “Sou servidor 
há trinta anos, nunca vivi um 
momento como esse. Acredi-
to que o Judiciário é quem vai 
bater o martelo, mas torço por 
um recuo dos políticos,  em 
busca do entendimento sau-
dávela à democracia” con� a.  

“Queremos que a popula-
ção entenda o que está acon-
tecendo. O prefeito precisa 
retirar os PLs, pagar os atra-
sados e parar com a repres-
são”, avisa o servidor Leandro 
da Nóbrega Pinheiro.

Servidores usam tinta vermelha 
para protestar contra repressão 
policial  na porta do Legislativo

Prefeito utiliza rede social para defender pacote e evita diálogo direto com categoria

Queda de braço vira 
batalha jurídica 
com várias ações 
tentando anular 
sessão da Câmara

SINDPMC / SISPUC
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O guará é uma ave 
brasileira encontrada 
principalmente em man-
guezais da costa norte 
da América do Sul. Os 
guarás fazem parte da 
família � reskiornithi-
dae, mundialmente co-
nhecida como íbis.  Ele 
mede aproximadamente 
58 centímetros, vive em 
bandos que chamam a 
atenção devido a sua lin-
da coloração vermelha. 
Essas aves adoram comer 
pequenos caranguejos ri-
cos em caroteno, que os 
deixam com intensa co-
loração vermelha.

Alguns livros des-
crevem o bico do guará 

Guará-vermelho: símbolo 
de um novo tempo

Símbolo da recuperação ambiental de 
Cubatão, o guará-vermelho representa uma 
grande vitória da cidade sobre a poluição. 
Saiba mais sobre ele, depois pinte o guará.

Nome científi co: 
Eudocimus ruber
Tamanho: cerca de 56 cm

fêmea diferente do ma-
cho, um pouco mais � no 
e com a ponta negra. Já os 
machos, no período de re-
produção, possuem o bico 
negro brilhante. A fêmea 
põe de dois a três ovos por 
ninhada e os � lhotes nas-
cem marrons. Depois, com 
a dieta de caranguejos, ga-
nham a famosa coloração.   

Antigamente os gua-
rás eram encontrados em 
Cubatão, local de mangues, 
mas devido à poluição, e 
ao desmatamento, acaba-
ram migrando para outras 
regiões, retornando aos 
nossos manguezais no � nal 
dos anos 1990, graças à re-
cuperação ambiental.

Especial Cubatão 68 anos de Emancipação

Vamos colorir!


