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O Brasil prepara 
a retOmada de 
um nOvO ciclO de 
desenvOlvimentO 
ecOnômicO.
cuBatãO é uma 
lOcOmOtiva 
estrategicamente 
pOsiciOnada para

este nOvO ciclO.
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Prestes a completar 
sua sétima década de 
emancipação político-ad-
ministrativa, Cubatão, 
cidade predominante-
mente industrial, sofre de 
forma peculiar, o impacto 
da crise econômica que 
assola o País. 

A Cidade respira, mas 
ainda vive à sombra de 
enfrentamentos que co-
meçaram no ano passa-
do: o choque de gestão 
protagonizado pela nova 

‘Depois da tempestade, 
vem a bonança‘

administração municipal, 
em 2017, para estancar 
o rombo nas contas da 
Prefeitura, deixou feridas 
difíceis de serem cicatri-
zadas, principalmente 
junto aos servidores mu-
nicipais. Por outro lado, o 
comércio, agonizante, viu 
o impacto dos cortes na 
Prefeitura, aprofundarem 
a crise desencadeada a 
partir de 2014 pela reces-
são no País e a consequen-
te retração dos postos de 

trabalho na indústria.
Pauta recorrente nas 

páginas de Acontece, os 
desempregados seguem 
protestando semanal-
mente em desfavor da 
contratação de mão-de-
-obra ‘de fora’, buscando 
garantir o emprego para 
os ‘da Casa’. Além dos 
encontros semanais em 
frente ao PAT, eles inten-
si� cam protestos, aliados  
a manifestações sindicais, 
em frente às indústrias e 

até em obras públicas, em 
andamento na Cidade, 
para reivindicar os postos 
de trabalho.

Cercado por alto índi-
ce de desemprego, o Polo 
Industrial, do qual a cida-
de se mantém dependen-
te, reconhece que precisa 
reencontrar sua vocação e 
sinaliza novas estratégias 
para acelerar sua expan-
são. As mudanças na sua 
política de gestão para 
atrair novos empreendi-
mentos e os incentivos 
anunciados pela adminis-
tração municipal, princi-
pal assunto desta edição 
comemorativa, indicam 
que o compartilhamento, 
a otimização dos recur-
sos disponíveis e a siner-
gia entre todos os atores 
do interesse público é o 
caminho adequado para 
esta nova trajetória.

Por � m, é importante 
avaliar que o momento 
de evidente desmotivação 
popular, indica também o 
momento promissor para 

CIDO BARBOSA
DIRETOR DO ACONTECE

a reconstrução da cidade, 
em bases mais sólidas. 
Historicamente, o perío-
do de recessão é sucedido 
pela recuperação e reto-
mada do crescimento; e 
é exatamente neste mo-
mento, que a cidade in-
dustrial está posicionada: 
e os patronos do capital 
sabem disso. Neste pon-
to convergem o choque 
de gestão protagonizado 
pela administração mu-
nicipal e o reposiciona-
mento do Polo Industrial, 
diante do novo ciclo eco-
nômico do País.

Desta forma, estamos 
convencidos de que a lo-
comotiva cubatense está 
devidamente reposicio-
nada, no contexto da re-
cuperação da economia 
nacional que, natural-
mente, se sucederá nos 
próximos anos. Assim, 
apesar das angústias do 
presente, temos motivos 
concretos para brindar o 
futuro de Cubatão. 

Parabéns a todos os 

que acreditam e investem 
em Cubatão e àqueles que 
pretendem investir aqui 
pois, estão enxergando o 
que nós, os nativos, as ve-
zes subestimamos: Cuba-
tão tem todos os elemen-
tos necessários e é o lugar 
estratégico para se inves-
tir, num momento de re-
tomada da economia. 

Esta edição é um brin-
de a Cubatão. 

Então, brindemos!

Editorial
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Indústria
‘FÁBRICA DE OPORTUNIDADES’

Polo cria ‘Condomínio Industrial‘
Empresas se unem para criar ambiente mais atrativo para a 
instalações de novas empresas no Polo. Prefeitura anunciou 
iniciativas para auxiliar no fomento a novas indústrias.

O Polo Industrial de 
Cubatão vai passar por al-
gumas mudanças a começar 
pela criação do ‘condomínio 
industrial’. O anúncio foi fei-
to para autoridades munici-
pais e presidentes de empre-
sas que atuam na Cidade, 
durante evento realizado 
pela Abiquim (Associação 
Brasileira da Indústria Quí-
mica), em São Paulo.

De acordo com o pre-
sidente do CIDE (Centro 

de Integração e Desen-
volvimento) do Polo de 
Cubatão e diretor-titular 
da Fiesp/Ciesp em Cuba-
tão, Valdir José Caobianco, 
o objetivo é aproveitar os 
sinais da retomada do de-
senvolvimento econômico 
do País para atrair novos 
empreendimentos.

Com essa nova política, 
as indústrias poderão tra-
balhar de forma integrada e 
desenvolvendo projetos que 

bene� ciem o Polo Indus-
trial de Cubatão como um 
todo. “Esta integração vai 
trazer benefícios importan-
tes, com projetos como o de 
transporte compartilhado 
e o banco de resíduos, por 
exemplo. O objetivo é tra-
zer resultados operacionais, 
� nanceiros e sustentáveis 
mais signi� cativos para cada 
empresa e, consequente-
mente, para o Polo ”, a� rma 
Caobianco.

Tendência no país
Na apresentação “Cubatão, uma Fábri-

ca de Oportunidades”, Caobianco lembrou 
que os condomínios industriais já existem 
em outras partes do país, e que eles servi-
ram de base para a elaboração da proposta 
apresentada pelo CIDE.

“Visitamos outros polos que já ado-
taram essa política como o de Camaça-
ri (Bahia), Campos Elíseos (Duque de 
Caxias-RJ) e o Con� p ABC (São Paulo). Lá 
tivemos a oportunidade de conhecer o tra-
balho que eles fazem e tirar dúvidas, em-
basando a proposta do nosso condomínio”, 
explicou.

Sinergia
Para viabilizar o ‘Condomínio’, o 

CIDE quer promover o trabalho con-
junto entre as empresas associadas. Essa 
troca de informações e a busca conjunta 
para solução dos problemas comuns das 
indústrias é de vital importância para  
concretizar o projeto, que servirá tam-
bém de vitrine para novas empresas.

“Nossa meta é ser o principal inter-
locutor entre as indústrias, órgãos pú-
blicos, instituições e comunidade. Criar 
essa sinergia entre todos os que estão 
envolvidos no processo é imprescindí-
vel para o sucesso do projeto”, � naliza  o 
diretor do Cide.
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MENOS BUROCRACIA

Prefeitura anuncia incentivos 
para atrair novas indústrias

A Prefeitura anunciou 
que vai garantir incentivos 
� scais para a instalação de 
novas empresas no Polo In-
dustrial de Cubatão. Dentre 
os incentivos que podem 
ser concedidos, estão o 
IPTU do Bom Empreende-
dor (que está sendo revisto 
para ampliação) e progra-
mas como o Pró-Comércio 

(destinado a integrar a ca-
deia produtiva com os se-
tores locais de comércio e 
serviços).

O prefeito Ademário 
Oliveira demonstrou, com 
números e exemplos prá-
ticos, os efeitos positivos 
do choque de gestão im-
plantado em seu governo, 
principalmente com a re-

dução da folha de paga-
mento, contratos e atração 
de investimentos públicos 
e privados. Ademário tam-
bém evidenciou as vanta-
gens proporcionadas por 
um polo industrial que 
compreende re� naria, side-
rúrgica, empresas de fertili-
zantes e de outros ramos da 
petroquímica, elencando o 

potencial logístico, peculiar 
à cidade (abundância de 
água e eletricidade, teleco-
municações de qualidade, 
facil acesso para São Paulo 
e porto de Santos, mão de 
obra quali� cada etc).

As novas oportunidades 
são representadas principal-
mente pela facilidade de ob-
tenção das matérias-primas, 

sem grande custo de trans-
porte, já que inúmeras fábri-
cas desses produtos estão na 
vizinhança, revelando gran-
de vantagem competitiva, ao 
facilitar entrega e otimizar 
custos, barateando o proces-
so produtivo e, portanto, fa-
cilitando a venda do produto 
� nal nos competitivos mer-
cados internacionais.

Outra medida anuncia-
da pelo prefeito é a desbu-
rocratização do processo 
para instalação de novas 
indústrias, como forma de 
atrair e acelerar o processo 
de expansão do Polo que, 
segundo a Prefeitura, tem 
muito para crescer: “são 2,5 
milhões de metros quadra-
dos de área livre”.

Valdir Caobianco,
Presidente do CIDE

Ademário Oliveira,
Prefeito

“Estamos nos 
empenhando na ampliação 
do diálogo com o mercado 
e criando condições para 

atrair novos 
empreendimentos, gerar 

empregos e movimentar a 
nossa economia”

“Com a crise ainda instalada 
no Município, incentivos 

fi scais e agilidade 
na instalação serão 

importantes atrativos, com 
refl exos positivos na comuni-
dade por meio da geração de 
emprego e aquecimento do 

comércio”

D���������/A������ D���������/PMC
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Ilha Nhápium pode ter shopping, 
estádio e Ceasa Regional

MAIS OBRAS NO FUTURO

Projetos foram interrompidos por problemas judiciais, mas voltam à pauta com retomada do diálogo entre Prefeitura e Ministério Público

A Ilha de Nhápium é 
pauta antiga da Cidade 
quando se fala em expan-
são. Na última década, 
houve grande expectativa 
diante da possível vinda 
de uma unidade regional 
do Ceasa, construção de 
unidades habitacionais e 
até um estádio do Santos 
Futebol Clube; todas frus-
tradas.

Em todos os casos, os 
projetos travaram quando 
a Justiça pedia mais clare-
za sobre as compensações 
ambientais.

Mas, ao que tudo in-
dica, esse imbróglio está 
caminhando para uma 
solução. Durante o evento 
da Abiquim (página ante-
rior), o prefeito Ademário 
falou da retomada do diá-
logo com o poder Judiciá-
rio para resolver todas as 
dúvidas e exigências legais, 
possibilitando assim reto-
mada de empreendimen-
tos na área. 

“É uma grande área, 
estratégica, e capaz de pro-
tagonizar a retomada do 
crescimento da Cidade”, 
disse Ademário. Durante 
a exposição, ele apontou 

a área de mais de um mi-
lhão de metros quadrados 
existente na Ilha Nhápium, 
e que podem ser aproveita-
dos de diversas formas.

O Ceasa Regional 
Em 2008, a Brasterra 

pretendia construir uma 
unidade do Ceasa Regional 
(Centro de abastecimento 
de alimentos), que � caria 
responsável pela venda aos 
consumidores da região.

Naquela época, estima-
va-se a criação de mais de 
17 mil empregos com esse 
empreendimento. A Justi-
ça, porém, barrou a cons-
trução da unidade alegan-
do que precisaria de um 
detalhamento maior sobre 
compensação ambiental.

Em dezembro de 2009, 
o Conselho Estadual de 
Meio Ambiente - Conse-
ma, depois do parecer do 
Departamento de Avalia-
ção de Impacto Ambien-
tal, autorizou a Brasterra a 
implantar o Ceasa na anti-
ga Ilha de Nhápium, des-
de que 127.950,33 m² das 
áreas de restinga e mangue, 
e de 371.136,83 m² de � o-
restas continuassem total-

mente preservadas. 
O empreendimento, 

com 1.035.408,03 m², te-
ria um loteamento a ser 
implantado em uma gleba 
de 1.163.358,38 m², onde 
além do Ceasa e lotes para 
empresas não poluentes se-
ria erguido um setor habi-
tacional com 31.527,27 m².

Em 2010, uma liminar 
concedida pela Justiça Fe-
deral congelou a ocupação 
da área. 

Estádio do Santos
Em julho de 2011, para 

delírio dos torcedores, em 
Cubatão, a então direto-
ria do Santos anunciou 
que escolheria uma área 
na Ilha de Nhápium para 
construir um estádio para 
50 mil torcedores. Na oca-
sião, seriam iniciados con-
tatos com o Grupo Peralta, 
dono da gleba, que � ca na 
Rodovia dos Imigrantes, a 
menos de 30 minutos da 
região do ABC Paulista e a 
50 minutos da Capital. 

Em troca de redução de 
custos, os empreendedo-
res pretendiam colaborar 
na construção no entorno 
da arena, com parte dos 

pontos comerciais previs-
tos no projeto inicial: o 
Ceasa, um shopping, con-
juntos comerciais e áreas 
para pequenas empresas. 
O negócio acabou não 
tendo sequência por conta 
das mesmas di� culdades 
judiciais enfrentadas pela 
Brasterra.

Conjunto 
Habitacional

A novidade, nesta re-
gião estratégica, é que um 
projeto já avançou, e deve 
iniciar os trabalhos, ain-
da em abril. Trata-se da 
construção de um novo 
conjunto habitacional, o 
Cubatão K. 

O conjunto terá 668 
unidades habitacionais e a 
fase de terraplanagem do 
terreno, para o início da 
construção dos prédios, já 
está em fase de execução 
por parte do CDHU.

O projeto também faz 
parte do Programa Serra 
do Mar.

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA JUNTO ÀS RODOVIAS DO SISTEMA ANCHIETA 
IMIGRANTES É UM DOS ATRATIVOS DA ILHA NHÁPIUM
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Local 
cheio de 
atrativos

Ao longo da última dé-
cada, diversos projetos fo-
ram idealizados para a Ilha 
Nhápium e, na ilustração 
ao lado, mostramos alguns 
deles. Além do tamanho da 
área, o grande atrativo é o 
fácil acesso às rodovias que 
circundam a região.

O local � ca a apenas 
57 km de São Paulo, o que 
justi� cou o interesse para 
criação do Ceasa Regional 
e de um novo estádio para 
o Santos FC, assunto que re-
centemente voltou à pauta e 
negociação, nos bastidores.

A facilidade para aces-
so às rodovias Anchieta e 
Imigrantes, que cortam a 
Baixada e tem sua interli-
gação muito próxima a Ilha 
Nhápium são os principais 
incentivos para atração de 
investimentos. Além disso, 
o acesso à Rodovia Padre 
Manoel da Nóbrega, que 
leva ao litoral sul e à Cône-
go Domênico Rangoni, que 
leva ao Guarujá e ao litoral 
norte, também são aspectos 
que atraem os holofotes.

Atualmente, apenas 
o conjunto habitacional 
Cubatão K, está em an-
damento. As obras estão 
previstas para começar em 
abril com a fase de prepara-
ção do solo (terraplanagem 
e alinhamento). A CDHU é 
responsável pela constru-
ção das unidades habita-
cionais.

O QUE PODE SER CONSTRUÍDO NA ILHA NHÁPIUM?
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NOITE DE AUTÓGRAFOS

Arlindo Ferreira lança 
‘Causos Cubatenses 2‘

Ele pode até aumentar 
um ‘pouquinho’, mas ga-
rante que jamais inventa. 

Cercado de amigos, con-
tando histórias e alegrando 
aos presentes, o memoria-
lista e colunista do Aconte-

ce, Arlindo Ferreira lançou 
a segunda edição do livro 
‘Causos Cubatenses’. 

Nesta edição, o autor 
traz mais de 270 causos que 
contam um pouco mais do 
cotidiano da Cidade. O li-

vro percorre os bailes de 
carnaval de outrora, jogos 
esportivos, passando pela 
avenida Nove de Abril, Vila 
Nova e diversos pontos da 
cidade rememorando ‘cau-
sos’ de um jeito inusitado e 
irreverente.

“Esse novo livro traz his-
tórias inéditas, com humor 
e de um jeito leve, assim 
como foi o primeiro. Eu es-
tou muito feliz com o lan-
çamento, durante as come-
morações do aniversário da 
Cidade. Cercado de amigos 
e pessoas que fazem parte 
da história de Cubatão”, co-
memorou Arlindo Ferreira.

A data é também muito 
parecida com a do lança-
mento do primeiro livro, 
publicado em 03 de abril 
de 2009. Arlindo Ferreira 
lembra que o livro surgiu 
por conta do sucesso de sua 
coluna no Jornal Acontece. 
desde a sua fundação.  “Co-
mecei a contar os meus cau-
sos nas páginas do Aconte-
ce, muitos anos atrás. De 
tanto ouvir que precisava 
transformar esses contos 
em um livro, acabou saindo 
o primeiro, com quase 240 
contos. Com o passar dos 
anos, mais histórias foram 
surgindo e então nasceu o 
volume dois”, sintetiza.

M����� N������

Terracom incentiva
Presente na história da cidade, a Terracom apóia projetos e iniciativas sociais. 

Foi assim também com a obra de Arlindo Ferreira; a exemplo da primeira edição, 
o novo livro conta com apoio da empresa.

Dentro deste espírito, a noite de autógrafos arrecadou recursos para a Casa 
da Esperança. Todos os que adquiriram os livros, contribuíram com R$ 10, to-
talmente revertidos para a Casa, que está sob o comando do Rotary de Cubatão.

Protagonistas de muitos ‘causos’ nas duas edições dos livros, os irmãos 
Cido e Jaque Barbosa se emocionaram ao receber o autógrafo do ilustre 
colunista. ‘Causos Cubatenses’ foi a editoria de maior sucesso do Jornal 
Acontece nos anos 2000, quando virou livro.
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Habitação

Vem aí, a nova Vila Esperança
Conforme anuncia-

do em Acontece no iní-
cio do ano, o processo 
de urbanização de um 
dos bairros mais popu-
losos da Cidade, a Vila 
Esperança, deve mesmo 
começar no segundo se-
mestre, deste ano.

Última etapa antes 
do início da licitação 
para a obra, a transfe-
rência da posse do ter-
reno da União para a 
Prefeitura, aconteceu 
no dia 22 de março, em 

lhões, com � nanciamento 
do governo Federal.

Via perimetral
Outra obra que vai mo-

vimentar a Vila Esperança 
é a abertura de uma via pe-
rimetral, que vai permitir 
uma nova rota de entrada 
e saída. Segundo o prefei-
to, “a perimetral, além de 
complementar a estrutu-
ra viária, � xará os limites 
de� nitivos da Vila, impe-

dindo seu crescimento 
desordenado". O prefeito 
informou ainda que 70% 
dos recursos para a aber-
tura desta via, orçada em 
R$ 40 milhões, já estão 
garantidos junto a ór-
gãos � nanceiros federais.

Mesmo antes da tran-
ferência da posse da área 
do bairro, a Prefeitura 
realizou no ano passado, 
a pavimentação de todos 
os acessos na Vila.

Vila dos 
Pescadores 
será a próxima

Enquanto a Vila Espe-
rança já caminha para o pro-
cesso de licitação, a Vila dos 
Pescadores aguarda a sua vez 
para celebrar a transferência 
de posse e a urbanização. 

Na ocasião da assinatura 
da posse da Vila Esperança, 
o superintendente da SPU/
SP sinalizou que o processo 
de transferência da Vila dos 
Pescadores já estaria sendo 
� nalizado.

A urbanização da Vila 
dos Pescadores foi pauta do 
Acontece em setembro do 
ano passado, quando o Mu-
nicípio conseguiu obter as 
licenças ambientais necessá-
rias para a transferência da 
área. Vencida essa etapa, a 
Vila dos Pescadores seguirá 
o mesmo processo da Vila 
Esperança.

cerimônia realizada no ple-
nário da Câmara.

No ato da assinatura, o 
prefeito deu o tom: “A Vila 
Esperança é nossa. Já po-
demos avançar no sonhado 
processo de urbanização do 
núcleo”.

Agora, a Prefeitura acer-
ta os últimos detalhes do 
projeto para preparar a lici-
tação e dar início às obras, 
previstas para o segundo 
semestre.

A urbanização da Vila 
Esperança será dividida em 
quatro etapas. A primei-
ra delas será a construção 
de 800 moradias, além de 
melhoria nas ruas, escolas, 
entre outras obras. O custo 
estimado é de R$ 130 mi-

Marcel Nobrega
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Obras do Cubatão B 
em andamento

No começo de janeiro 
Acontece anunciou o iní-
cio das obras do Conjunto 
Habitacional Cubatão B, 
no terreno do antigo CSU. 

A parte de fundação e 
preparação do terreno es-
tão em andamento e em 
breve os prédios devem 
começar a subir. A previ-
são é de que o conjunto 
habitacional seja  entregue 
já no ano que vem.

Serão quatro prédios de 
14 andares, totalizando 216 
apartamentos para abri-

gar famílias cadastradas no 
Programa Serra do Mar.

Sonho antigo
A construção de um con-

junto habitacional no CSU é 
um sonho antigo da cida-

Enquanto a CDHU se-
gue com as obras, a Eco-
vias aguarda liberação da 
Artesp para utilizar a outra 
parte do terreno do CSU 
para a construção de 180 
moradias para os morado-
res da Vila Noel. 

A obra é 
uma con-

t rap ar-
tida 

da construção do Anel Viário 
de Cubatão, que liga as rodo-
vias que cruzam a Baixada.

Segundo a Ecovias, à 
época da construção do anel 
viário, foi assinado um pro-
tocolo de intenções para a 
construção das moradias, 
mas a área não estava de� -
nida. Agora, com a de� ni-
ção do local, um aditivo foi 
acrescentado ao protocolo e 
aguarda autorização para dar 
continuidade. Assim que a 

autorização for emitida, a 
Ecovias deve repassar 

o terreno e os re-
cursos para a 
CDHU, que 
iniciará as 
obras. A 
previsão é 
de que elas 
comecem 
ainda este 
ano.

de, mas que só agora saiu 
do papel, revelando avanço 
político da atual adminis-
tração. O assunto foi pauta 
deste jornal em fevereiro de 
2014, quando a venda do 
terreno para a CDHU foi 

vetada pelos vereadores.
A justi� cativa, à época, 

era de que o terreno já es-
tava prometido ao Governo 
Federal, para construção de 
moradias do programa ‘Mi-
nha Casa Minha Vida’.

Ecovias aguarda liberação 
para começar obras no CSU
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Além das obras de construção de novos 
conjuntos habitacionais, abril marca o ini-
cio das obras de reforma e reparo 
do Conjunto Rubens Lara, no 
Casqueiro. As obras estão or-
çadas em R$ 4,8 milhões e 
o recurso já foi 
liberado pela 
CDHU.

Os proble-
mas do conjun-
to foram pauta 
de diversas 
reportagens 
do Acontece 
ao longo dos 
anos. Em abril 

Vila Natal e Bolsão 08 
também serão do 
Município em breve

Os moradores da Vila 
Natal e do Jardim Nova Re-
pública (Bolsão 08) podem 
se preparar: os títulos de 
posse de suas casas estão a 
caminho. Isso será possível 
após a transferência de pos-
se das áreas dos bairros, hoje 
pertencentes à União para o 
Município, que está prevista 
para acontecer neste mês de 
aniversário da cidade.

O anúncio foi feita 
durante a cerimônia de 

transferência de posse da 
Vila Esperança e anuncia-
do pelo superintendente do 
patrimônio da União em São 
Paulo (SPU--SP), Robson Tuma. 
Na ocasião, o superintendente 
a� rmou que faltavam apenas deta-
lhes para que esse processo tenha sua 
assinatura.

No caso desses dois bairros, a transferência de 
posse para o município possibilitará a regularização 
fundiária, dando aos moradores os títulos de posse de 
seus terrenos e casas e também possibilitando projetos 
habitacionais e urbanísticos no futuro.

Reforma do Rubens Lara 
começa este mês

do ano passado, Acontece iniciou uma série de reporta-
gens relatando a revolta dos moradores com os proble-

mas estruturais.
Agora, serão feitos reparos nas rachaduras, 

caixas d’água, pisos quebrados, entre ou-
tros problemas estruturais que foram 

alvo de diversas reclamações 
dos moradores do local.
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Pinhal do Miranda 
e Cota 200 terão 
Parque Linear

Uma área de lazer, re-
pleta de opções e próxima 
à Serra do Mar, com fácil 
acesso. Estas são as carac-
terísticas básicas do Parque 
Linear do Pinhal do Miran-
da, que deve ser inaugurado 
nas próximas semanas.

Além de área para ca-
minhadas e atividades em 
grupo, ao ar livre, o espaço 
tem ampla estrutura,  que 
inclui quadra poliesportiva, 
pista de skate, playground e 
espaço para diversas outras 
atividades. Há ainda um lo-
cal  especí� co para apresen-
tações teatrais e musicais.

Parque 
Maria Helena
Na Cota 200, o parque 

linear será construído pró-
ximo à Escola Estadual 
Maria Helena Duarte Cae-
tano. A fase de orçamento 
já está concluída e segun-
do a CDHU, as obras estão 
previstas para este primeiro 
semestre, com previsão de 
entrega ainda em 2018.

De acordo com a CDHU, 
as obras do Pinhal do Mi-
randa e da Cota 200 estão 
orçadas em R$ 8,8 milhões 
e fazem parte do Programa 
Serra do Mar. 



14 06 de abril de 2018 digital.com.br

Cubatão celebra 69 anos
OFICIAL

Programação 
começou dia 30 de 
março e segue até 30 
de abril.

Os 69 anos de emanci-
pação político-adminis-
trativa de Cubatão estão 
sendo celebrados com  
eventos desde o último dia 
30 de março. A programa-
ção segue até o � nal do 
mês.

Na abertura, no dia 30, 
o espetáculo da Paixão de 
Cristo iniciou as comemo-
rações. Em sua 49ª edição, 
a peça é a mais antiga em 
atividade na Baixada San-
tista. No dia 05, foi a vez 
do memorialista cubaten-
se Arlindo Ferreira  lançar 
a segunda edição do livro 
Causos Cubatenses, em 
evento realizado no Bloco 
Cultural (pág 8).

Até o dia 30 de abril, os 
cubatenses poderão parti-
cipar de sessões de cinema, 
peças teatrais, shows, ativi-
dades físicas e de lazer e 
uma série de eventos.

06 de abril
09h  Agita Mundo  Parque Anilinas
9h às 16h30 Peça Cuipataã  F. Oleoduto V. Fabril
20h   Peça Solar  Rubens Lara/N. Repub.

07 de abril
09h  Tranca do Cici  Rua 1° maio/N. Senhora 
13h  Campe� ção Kickbox Centro Esp. Romerão
14h e 15h Peça Solar  Cras Rubens Lara
16h  Peça Cuipataã  Ceu Artes Jd. N Republ.
17h  Feira Cria� va  Ceu Artes Jd. N Republ.
17h  Peça Solar  CRAS C. Rubens Lara
18h  Peça Solar  CRAS C. Rubens Lara
19h  Peça Solar  CRAS C. Rubens Lara
20h  Peça Cuipataã  Pr Euclides- Jd. Costa Silva

08 de abril
09h  Tranca do Cici  Rua 1° maio/N. Senhora
8h  Caminhada  Caminhos do Mar
14h as 16h Feira Cria� va  Parque Anilinas
14h  Apresentação Dança Parque Anilinas
16h  Circo   Parque Anilinas
17h  Peça Cuipataã  Parque Anilinas
20h  Peça Cuipataã  Pr. Euclides- Jd. Costa Silva

09 de abril
19h  Missa Aniversário Igreja Matriz
20h  Peça Cuipataã  Pr Cidadania V.S José

10 de abril
9h  Esporte 3ª Idade Conjunto Esp. Romerão
19 as 21h Ofi cina Educação Galpão Cultural. Anilinas
20h  Teatro Cuipataã Pr. Principal Ilha. Caraguatá

11 de abril
9h    Esporte 3ª Idade Conj. Espor� vo Romerão

12 de Abril
14h  Sessão Cinema Biblioteca Central
19h  Sessão Sololene Aniv. Câmara Cubatão

13 de abril
14 as 21h Circuito Sesc Artes Pr Independência. (Casq)
19h  Encontro de Capoeira Bloco Cultural

14 de abril
8h  Safari Fotográfi co Parque Anilinas
9h  Fes� val Natação Conj. Espor� vo Romerão
14h  Futsal   Conj. Espor� vo Romerão
19h  Capoeira Inter.  Conj.Espor� vo Romerão
Noite  Banda Sin.de Cubatão Bloco Cultural

15 de abril
9h  Volei feminino  C. Esp. Romerão
9h  Capoeira inter.  C. Esp. Romerão
10 as 17h Torneio Xadrez Biblioteca Central

21 de abril
9h   Torneio de Pesca  Rio Cubatão 

22 de abril
8h  Meia Maratona Saída Paço Municipal
8h  Artes Marciais  Conj. Espor� vo Romerão

30 de abril
9h   Seminário Habitação  GVT

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: IAGO QUIRINO DA SILVA e CAROLINE RAMOS MACIEL. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, autônomo, RG n.º 489332948 - SSP/SP, CPF n.º 43181938882, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão), nascido no dia cinco de julho de mil novecentos e noventa e dois 
(05/07/1992), residente na Rua Dom Pedro I, 442, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de SONIA MARIA QUIRINO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, autonôma, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 412107739 - SSP/SP, CPF n.º 43194614878, com 23 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)), nascida no dia onze de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (11/09/1994), residente na Rua Stélio Machado Loureiro, 1127, fundos, 
Vila Nossa Senhora de Fáti ma, SÃO VICENTE - SP, fi lha de ESDRAS ELIEL MACIEL, de nacionalidade brasi-
leira, motorista, residente em SÃO VICENTE - SP e de PRISCILA RAMOS MACIEL, de nacionalidade brasi-
leira, ajudante geral, 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, 23 de março de 2018
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 DOS SANTOS e ELIANE RODRIGUES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 454620044 - SSP/SP, CPF n.º 37463924890, com 30 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta e 
sete (29/10/1987), residente na Caminho Moacir Franco, 4253, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de GIL-
MARA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 52 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 485596441 - SSP/SP, 
CPF n.º 38851009830, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de novembro 
de mil novecentos e noventa (12/11/1990), residente na Caminho Moacir Franco, 4253, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de EDILSON FELIPE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de IRANIR SILVA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 46 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, 24 de março de 2018
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: VINÍCIUS GOMES DA SILVA e CAROLINA PEDROZA RODRIGUES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de loja, RG n.º 397072636 - SSP/SP, CPF n.º 
46263984805, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de março de mil 
novecentos e noventa e nove (18/03/1999), residente na Caminho São Marcos, 130, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de NIVALDO GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLEUDINEIDE MARIA DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, esteti cista, RG n.º 494426159 - SSP/SP, CPF n.º 44193528847, com 
24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 177, fl s. nº 170, Termo 
nº 107108), nascida no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (13/01/1994), re-
sidente na Rua Galdino Vicente, 193, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOEL DE CAMPOS RO-
DRIGUES, de nacionalidade brasileira, motorista autônomo, com 47 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de LUZIMAR PEDROZA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, segurança, com 47 
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, 28 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: RAPHAEL RODRIGUES NASCIMENTO e GABRIELLA OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 481438932 - SSP/SP, CPF n.º 40110119835, 
com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 153, fl s. nº 201, Termo nº 43191), nasci-
do no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e dois (10/06/1992), residente na RUA José Antonio 
Ribeiro, 92, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de MARCOS DA SILVA NASCIMENTO, controlador de 
acesso, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCY RODRIGUES NASCIMENTO, estenoti -
pia, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 423665273 - SSP/SP, CPF n.º 42310788821, com 23 anos de idade, 
natural de GUARULHOS - SP (Cubatão  Livro nº 168, fl s. nº 174, Termo nº 49134), nascida no dia primeiro 
de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (01/10/1994), residente na RUA José Antonio Ribeiro, 
92, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ALVES DE ASSUNÇÃO, caminhoneiro, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA RITA SANTOS DE OLIVEIRA, auxiliar de serviços gerais, 
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, 22 de março de 2018
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: IGOR MATHEUS RAFAEL ARAÚJO e DANIELLE GONÇALVES DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de serviços gerais, RG n.º 397059309 - SSP/
SP, CPF n.º 32453365860, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa e oito (10/02/1998), residente na RUA Santa Terezinha, 63, A, 
Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de DAMIÃO ALVES ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, motorista, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA GORETTI RAFAEL ARAÚJO, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 509396951 - SSP/SP, CPF n.º 46113073874, 
com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos 
e noventa e oito (22/04/1998), residente na RUA Santa Terezinha, 63, A, Vila São José, Cubatão - SP, 
fi lha de VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 47 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de DILMA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JESSÉ DOS ANJOS FERNANDES e SAMARA AUGUSTA DA SILVA DE SOUZA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 427292943 - SSP/SP, CPF 
n.º 23735017835, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 178, fl s. nº 
29, Termo nº 52969), nascido no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(25/09/1995), residente na Rua Sergipe, 296, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ODOLISETE APARECIDO 
FERNANDES, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ANGELICA MARIA DOS ANJOS CHAVES, de nacionalidade brasileira, diarista, com 42 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
RG n.º 547126426 - SSP/SP, CPF n.º 50357940830, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 197, fl s. nº 260, Termo nº 60762), nascida no dia vinte e nove de agosto de mil 
novecentos e noventa e nove (29/08/1999), residente na Rua Sergipe, 296, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha 
de ADEMILSON OTACÍLIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, borracheiro, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA NALVA DE SILVA DE SOUZA, 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, 27 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARDSON MIQUEIAS DA SILVA e MAYARA CRISTINE GONZAGA COSTA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pizzaiolo, RG n.º 54712711X - SSP/SP, CPF n.º 23541561890, 
com 22 anos de idade, natural de MORADA NOVA - CE (Morada Nova-CE  Livro nº 1, fl s. nº 64, Termo 
nº 255), nascido no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa e cinco (25/04/1995), resi-
dente na Rua das Azaléias, 234, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ANA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 360080984 - SSP/SP, CPF 
n.º 39297939899, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de novembro 
de mil novecentos e noventa (11/11/1990), residente na Rua das Azaléias, 234, Vila Natal, Cubatão 
- SP, fi lha de LUIZ DA COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de NORMA GONZAGA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, ensacadora, com 
47 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, 23 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOÃO RAIMUNDO DA COSTA SEIXAS JÚNIOR e JOYCE PIMENTEL PEREIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, chaveiro, RG n.º 6754732 - SSP/PA, CPF n.º 89960335291, 
com 23 anos de idade, natural de ANANINDEUA - PA (Benevides-PA (cartório de Benfi ca)  Livro nº 17, 
fl s. nº 286, Termo nº 15672), nascido no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(23/03/1995), residente na RUA Nossa Senhora das Graças, 25, Genipauba, SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
- PA, fi lho de JOÃO RAIMUNDO DA COSTA SEIXAS, falecido há 20 anos e de MARIA BETHANIA DA SILVA 
SEIXAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ - PA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estagiária de pedagogia, RG n.º 
305610417 - SSP/SP, CPF n.º 35145662831, com 29 anos de idade, natural de SÃO BERNARDO DO CAM-
PO - SP (São Bernardo do Campo-SP  Livro nº 331, fl s. nº 024, Termo nº 209829), nascida no dia dez de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (10/12/1988), residente na RUA São João, 315, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de MILTON PEREIRA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 61 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de VALDIZIA PIMENTEL PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 64 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, 28 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOÃO VITOR DOS SANTOS VASCONCELOS e ANA CAROLINE RODRIGUES SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de elétrica, RG n.º 45899736 - SSP/SP, CPF 
n.º 46920108860, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de novem-
bro de mil novecentos e noventa e sete (16/11/1997), residente na RUA das Violetas, 323, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSENILDO DA SILVA VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, armador, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, de nacionalida-
de brasileira, aposentada, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 552504671 - SSP/SP, CPF n.º 50562769870, com 18 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de agosto de mil novecentos e noventa 
e nove (08/08/1999), residente na RUA das Violetas, 323, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de CLAUDI-
NEI RODRIGUES SILVA, de nacionalidade brasileira, encanador, com 47 anos de idade, residente em 
SÃO PAULO - SP e de MARIA LUCIENE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 
47 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, 22 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CARLOS ITAMAR DA SILVA e ADENEIDE CRISTIANE DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de planejamento, RG n.º 290544828 - SSP/
SP, CPF n.º 36021223870, com 29 anos de idade, natural de GRAVATÁ - PE (Gravatá - PE  Livro nº 
27, fl s. nº 22, Termo nº 32087), nascido no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e oiten-
ta e oito (16/09/1988), residente na Rua Santa Terezinha, 114, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de 
INALDO PEDRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residen-
te em ITARIRI - SP e de JOSEFA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assis-
tente fi nanceira, RG n.º 439233938 - SSP/SP, CPF n.º 29825948892, com 35 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 91, fl s. nº 266, Termo nº 18582), nascida no dia vinte e quatro 
de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (24/10/1982), residente na Rua Lourenço Bati sta de 
Araújo, 218, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de SEBASTIÃO COUTINHO DA SILVA, faleci-
do há 35 anos e de MARIA BARBARA DA CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
60 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, 24 de março de 2018
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: ADRIANO YOSHIO DE SOUZA ANDO e ERICLEIDE MARIA DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, encanador, RG n.º 409666282 - SSP/SP, CPF n.º 34737744808, 
com 32 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (16/11/1985), residente na Rua Brasil para Cristo, 56, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi -
lho de AKITO ANDO, falecido há 25 anos e de ALBERTINA IZABEL DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Raquel Lopes da Silva, conforme senten-
ça datada de 13/11/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões do Foro Regional 
VII Itaquera- Capital, nos autos de nº0039795.75.2012.8.26.0007.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 603047713 - SSP/SP, CPF n.º 08456643440, com 27 anos de idade, 
natural de MARAGOGI - AL (Maragogi-AL  Livro nº 8, fl s. nº 58, Termo nº 6759), nascida no dia treze de no-
vembro de mil novecentos e noventa (13/11/1990), residente na Rua Brasil para Cristo, 56, Jardim Costa e 
Silva, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO INACIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de 
idade, residente em MARAGOGI - AL e de MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 56 anos de idade, residente em MARAGOGI - AL. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de março de 2018]
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: WESLLEY FERREIRA DOS SANTOS SILVA e JACKELLINE RODRIGUES FERNAN-
DES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, RG n.º 48890813 - SSP/SP, CPF n.º 
42571134809, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de novembro de 
mil novecentos e noventa e dois (20/11/1992), residente na RUA Flávio Cardoso, 77, Ilha Caragua-
tá, Cubatão - SP, fi lho de EDIVALDO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VANDELIS INES DOS SANTOS SILVA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 489798640 - SSP/SP, CPF n.º 42129483895, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de janeiro de mil nove-
centos e noventa e três (25/01/1993), residente na RUA Faixa do Oleoduto, 70, Fabril, Cubatão - SP, 
fi lha de GILDO FERNANDES, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 45 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ROSANGELA RODRIGUES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, atendente, com 
48 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 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: EVERTON HENRIQUE ALVES DA MATA e JOICE DE JESUS MÁXIMO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, embarcador, RG n.º 1607414 - SSP/MS, CPF n.º 02867173108, com 27 anos de idade, natural 
de CAMPO GRANDE - MS (Campo Grande - MS  Livro nº 296, fl s. nº 106, Termo nº 133183), nascido no dia onze 
de maio de mil novecentos e noventa (11/05/1990), residente na Rua Vereador Manoel Lourenço dos Santos, 
405, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lho de NIVALDO RIBEIRO DA MATA, de nacionalidade brasileira, bombeiro, 
com 52 anos de idade, residente em CAMPO GRANDE - MS e de ROSIMEIRE APARECIDA ALVES DA MATA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 44307512 - SSP/SP, CPF n.º 36402608807, com 
30 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá  Livro nº 33, fl s. nº 255, Termo nº 26010), nascida no dia 
três de julho de mil novecentos e oitenta e sete (03/07/1987), residente na Rua Bernadete Pereira de Melo, 327, 
Vila Zilda, GUARUJÁ - SP, fi lha de ANTÔNIO CARLOS CARRILLO MÁXIMO, de nacionalidade brasileira, motorista 
carreteiro, com 49 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de JOELMA DE JESUS MÁXIMO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: ROGÉRIO CAMARGO ROSA e RAQUEL MARCELINA DIAS NUNES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 491179340 - SSP/SP, CPF n.º 43049059885, com 23 anos 
de idade, natural de PARIQUERA-AÇU - SP, nascido no dia três de março de mil novecentos e noventa e cin-
co (03/03/1995), residente na RUA Santa Filomena, 3631, Siti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de 
URIAS PENICHE ROSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente em JUQUIÁ 
- SP e de MARIA HELENA DO VALE CAMARGO ROSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de ida-
de, residente em JUQUIÁ - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
434257084 - SSP/SP, CPF n.º 34463427886, com 32 anos de idade, natural de PARIQUERA-AÇU - SP, nascida 
no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (22/04/1985), residente na RUA Santa Filo-
mena, 3631, Siti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de URBANO NUNES, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 68 anos de idade, residente em JUQUIÁ - SP e de EDITE MARCELINO DIAS NUNES, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em JUQUIÁ - SP. Divorciada de Bruno da Silva Oli-
veira, conforme sentença datada de 28/04/2017, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca 
de Juquiá-SP, nos autos de nº1000205-56.2017.8.26.0312. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RODRIGO RAMOS QUINTANILHA e LETÍCIA BELTRANTE CARLOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 41886417 - SSP/SP, CPF n.º 37010815810, 
com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 249, fl s. nº 190, Termo nº 
83113), nascido no dia três de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (03/09/1988), residente na 
AVENIDA Brasil, 846, Ap.22, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de TAMARA RAMOS QUINTANILHA, de nacio-
nalidade brasileira, diarista, com 54 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, analista de comércio exterior, RG n.º 35861497 - SSP/SP, CPF n.º 
38489721823, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de maio de mil 
novecentos e noventa e dois (28/05/1992), residente na AVENIDA Brasil, 846, Ap.22, Jd.Casqueiro, Cuba-
tão - SP, fi lha de ESMERALDINO CARLOS, de nacionalidade brasileira, engenheiro mecânico, com 59 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIMAR BELTRANTE CARLOS, 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, 31 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: HAILTON BARBOSA PEREIRA e ELIANE PEREIRA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, marteleteiro aposentado, RG n.º 502267914 - SSP/SP, CPF n.º 72987413653, 
com 48 anos de idade, natural de AÇUCENA - MG (Açucena-MG  Livro nº 18, fl s. nº 248, Termo nº 6442), 
nascido no dia nove de julho de mil novecentos e sessenta e nove (09/07/1969), residente na Rua Santa 
Paula, 186, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA, falecido há 3 anos e de 
MARIA BARBOSA DE JESUS, falecida há 2 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, auxiliar de limpeza, RG n.º 583504139 - SSP/SP, CPF n.º 23187434878, com 32 anos de idade, natural 
de Padre Paraiso - MG (Padre Paraíso-MG  Livro nº 36, fl s. nº 136, Termo nº 16143), nascida no dia 
dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (16/09/1985), residente na Rua Santa Paula, 
186, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de CLEMENTE ALVES DE SOUZA, falecido há 2 anos e de ELZA 
ESTEVES PEREIRA DOS SANTOS, falecida há 13 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, 24 de março de 2018
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: DERNIVALDO GAMA DA SILVA e CREUZA MARIA CAMARGO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, fotógrafo, RG n.º 136275266 - SSP/SP, CPF n.º 01850398801, 
com 56 anos de idade, natural de Delfi no, Campo Formoso - BA, nascido no dia treze de setembro 
de mil novecentos e sessenta e um (13/09/1961), residente na RUA 4, 179, Cota 200, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ GAMA DA SILVA, falecido há 20 anos e de JOSEFA ALCANTARA DA GAMA, falecida há 
17 anosDivorciado de Iracelia Antero da Rocha, conforme sentença datada aos 13/09/2017, proferi-
da pelo Juiz de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1003497-29.2017.8.26.0157. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de fotógrafo, RG n.º 271609928 
- SSP/SP, CPF n.º 25619734846, com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vin-
te e seis de maio de mil novecentos e setenta e cinco (26/05/1975), residente na RUA 4, 179, Cota 
200, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO APARECIDO CAMARGO, falecido há 19 anos e de ABELINA MA-
RIA CAMARGO, falecida há 10 anos. 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, 28 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: LUCAS BATISTA DE MELO e TAINÁ ALMEIDA BONFIM. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, vendedor, RG n.º 456574906 - SSP/SP, CPF n.º 45533353879, com 22 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 174, fl s. nº 159, Termo nº 51507), nascido no dia quatro de janeiro de mil 
novecentos e noventa e seis (04/01/1996), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 11, E, bloco 30, Bolsão 
9, Cubatão - SP, fi lho de JOSE COSMO DAS CHAGAS MELO, de nacionalidade brasileira, caldereiro, com 48 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIANE BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
escritório, RG n.º 44266834X - SSP/SP, CPF n.º 46970471845, com 19 anos de idade, natural de SÃO CAETANO DO 
SUL - SP (São Caetano do Sul  Livro nº 125, fl s. nº 69, Termo nº 148160), nascida no dia vinte e três de novembro 
de mil novecentos e noventa e oito (23/11/1998), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 11, E, bloco 30, 
Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de MARCOS ALMEIDA BONFIM, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 41 anos 
de idade, residente em SOCORRO - SP e de ROSANGELA BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de escritório, com 34 anos de idade, residente em SOCORRO - 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 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: JOSÉ JAILSON LIMA DA SILVA e EDVÂNIA CAVALCANTE DE MELO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 597740240 - SSP/SP, CPF n.º 08540613476, com 31 anos de idade, natural de 
PORTO CALVO - AL (Porto de Pedras-AL  Livro nº 5, fl s. nº 159, Termo nº 1834), nascido no dia vinte e seis de julho 
de mil novecentos e oitenta e seis (26/07/1986), residente na Rua Maria das Dores Santana, 159, Vale Verde, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ CICERO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 59 anos de idade, resi-
dente em PORTO DE PEDRAS - AL e de MARIA LUIZA LIMA DA SILVA, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 597740215 - SSP/SP, CPF n.º 04840055459, com 37 
anos de idade, natural de PORTO CALVO - AL (Porto de Pedras-AL  Livro nº 4, fl s. nº 209, Termo nº 836), nascida no 
dia primeiro de agosto de mil novecentos e oitenta (01/08/1980), residente na Rua Maria das Dores Santana, 159, 
Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de EDNALDO BISPO DE MELO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 anos 
de idade, residente em PORTO DE PEDRAS - AL e de MARIA JOSÉ CAVALCANTE SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 62 anos de idade, residente em PORTO DE PEDRAS - AL. 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, 24 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ELINALDO ALVES DE MORAES e MICHELE MARIA SANTIAGO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de painel, RG n.º 626001043 - SSP/SP, CPF n.º 05982882445, 
com 34 anos de idade, natural de RIO FORMOSO - PE (Rio Formoso-PE  Livro nº 10, fl s. nº 268, Termo nº 
11003), nascido no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e três (30/08/1983), residente na 
RUA B, 11, Vale Novo, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ALVES DE MORAES, de nacionalidade brasileira, carpin-
teiro, com 63 anos de idade, residente em RIO FORMOSO - PE e de MARLÍ ALVES DE MORAES, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em RIO FORMOSO - PE . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 643455528 - SSP/SP, CPF n.º 10063546469, com 30 
anos de idade, natural de RIO FORMOSO - PE (Rio Formoso-PE  Livro nº 16, fl s. nº 64, Termo nº 17342), 
nascida no dia dezoito de abril de mil novecentos e oitenta e sete (18/04/1987), residente na RUA B, 
11, Vale Novo, Cubatão - SP, fi lha de JOSETE MARIA SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, domésti ca, 
com 46 anos de idade, residente em RECIFE - PE. 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, 28 de março de 2018
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: ANDERSON ALCANTARA ARAÚJO CANTALICE e JACILENE SOUZA FRANÇA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de manutenção, RG n.º 3229533 
- SSP/PA, CPF n.º 07345965457, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vin-
te e nove de julho de mil novecentos e oitenta e oito (29/07/1988), residente na Rua Bahia, 23, 
fundos, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO XAVIER DE CANTALICE, de nacionalidade bra-
sileira, agricultor, com 60 anos de idade, residente em GURJÃO - PB e de MARIA ALCANTARA ARAÚ-
JO CANTALICE, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 55 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 3787913 - SSP/PB, 
CPF n.º 10276249445, com 23 anos de idade, natural de ALAGOA NOVA - PB (Cantalice-PB  Livro nº 
4, fl s. nº 241, Termo nº 2863), nascida no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e qua-
tro (16/04/1994), residente na Rua Bahia, 23, fundos, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de JOSAFÁ DE 
OLIVEIRA SOUZA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 73 anos de idade, residente em GURJÃO 
- PB e de LUZINETE FRANÇA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 45 anos de ida-
de, residente em GURJÃO - PB. 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 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Nos dias 27 e 28 de mar-
ço, a categoria fez parali-
sação de 48 horas. Na oca-
sião, foram feitos atos de 
desagravo à situação criada 
pelos decretos de dezembro 
de 2017, que impõem duras 
perdas salariais, ao tratar 
horas-aula de ampliação 
como eventuais, além de 
reduzir pela metade os ven-
cimentos de quem se apo-
senta sob as novas regras.

Durante os atos, os pro-
fessores concentrados à 
frente do Bloco Cultural 
gritavam palavras de or-
dem e lembravam o ataque 
sofrido no dia 28 de março 
de 2017. As di� culdades 
para iniciar as negociações 
levaram um grupo de pro-

A mobilização dos 
dias 27 e 28 de março

fessores a se instalar e per-
noitar nas dependências da 
SEDUC no dia 27, como 
protesto. 

No dia 28, também ini-
ciamos a campanha sala-
rial 2018, com a entrega da 
pauta de reivindicações ao 
prefeito, lembrando e pro-
testado constatemente o fa-
migerado dia do “Massacre 
da Praça dos Emancipado-
res”. 

Contudo houve algum 
avanço, como o reconheci-
mento da parte do gover-
no de que aconteceu erro 
nos pagamentos de janeiro, 
fevereiro e março. Outro 
ponto positivo veio com a 
abertura para uma futura 
discussão dos decretos.
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