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20 anos

TEM FESTA

GUARUJÁ ALAGA TUDO

 COLEÇÃO

As obras de reurbaniza-
ção da Vila Esperança em 
Cubatão vão começar na 
próxima semana e no sába-

Reurbanização da Vila Esperança 
começa na próxima semana

Faculdade de medicina Choveu, encheu

Baixada alerta contra 
tuberculose 08

Detran vai atender 
no Anilinas

Melissa Passarelli 
quer mais medalhas

do, dia 30, a administração 
faz evento para comemorar 
com a comunidade. 
Ademário esteve ontem, em 

Brasília, para acertar deta-
lhes do projeto e confirmou 
a construção de duas novas 
escolas na região; uma de-

las vai substituir a D.Pedro 
que será demolida.
Da ANTT saiu a liberação 
para construir dois viadutos 

e acabar com o problema 
na passagem do trem na 
Miguel Couto e Henry 
Borden. 02

A partir desta sexta, 22, o 
Detran passa a operar em um 
dos boxes disponíveis no es-
paço cultural do Novo Parque 
Anilinas. 04

Neste final de semana a es-
trela da patinação artística 
volta à disputa no Campeona-
to Brasileiro que acontece em 
Joinville. 07

Prefeito Válter Suman, 
representantes da Unoest 
e demais autoridades par-

ticipam de aula inaugural 
no Procópio Ferreira nesta 
segunda, e de lá vão para as 

instalações anexas ao Hos-
pital Santo Amaro para o 
descerramento da placa. 

No mesmo dia, Unaerp 
Guarujá também faz aula 
inaugural em medicina. 03

Todo mundo já sabe: cho-
veu, desvia da Bernardino 
Pinho Gomes. 
Moradores da rua, em Cu-
batão, acionaram a reporta-
gem, pois não aguentam 
mais perder tudo quando 
chove. Eles exigem posicio-
namento das autoridades. 03

SAÚDE PROVISÓRIA

Nilton Fukuda/Estadão
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EM SANTOS 70

MP PEDE APOIO À CÂMARA

A partir de agora em 
Santos, a pessoa que tiver 
plano de saúde e for so-
corrida pelo Samu, pode 
ser levada direto para o 
hospital do seu convênio, 
caso esteja consciente 
para fazer esta opção. A 
iniciativa, que vai desafo-
gar o sistema público de 
saúde, é um bom exemplo 
para as demais cidades 
que sofrem com a sobre-
carga no atendimento de 
urgência e emergência. 

O Projeto de Lei (PL) 

O prefeito de Guaru-
já, Válter Suman fará o 
discurso de abertura da 
2ª Reunião ordinária de 
Prefeitos da Associação 
das Prefeituras das Ci-
dades Estância do Esta-
do de São Paulo (Apre-

Atendendo a convite do 
procurador da República 
Ronaldo Bartolomazi, o 
presidente da Câmara de 
Guarujá, vereador Edilson 
Dias (PT), esteve na sede 
do MPF, em Santos, para 
tratar da criação de duas 
Unidades de Acolhimen-
to (UAs) para dependen-
tes químicos em situação 
de rua.  Eles discutiram a 
possibilidade dos verea-
dores direcionarem recur-
sos de emendas parlamen-
tares para viabilizar esses 
equipamentos.   

 
 Ação judicial
Desde 2013, o MPF 

aguarda pelo funciona-

Samu vai levar 
conveniado para 
hospital particular

Prefeitos no Guarujá

Dependentes em situação de rua

14/2018, de autoria do 
vereador Adilson Junior 
que foi sancionado pelo 
prefeito Paulo Alexandre 
Barbosa regula o atendi-
mento do SAMU no que 
se refere à remoção de 
pacientes para hospitais 
privados. “Só no ano pas-
sado, cerca de 4.500 pes-
soas poderiam ter sido 
levadas diretamente para 
hospitais particulares”.

Consciente
O paciente deve estar 

consciente e em condi-
ções de manifestar sua 
opção. “Caso isso não 
seja possível, cônjuges, 
companheiros, parentes 
de primeiro grau e co-
laterais que comprovem 
documentação poderão 
fazê-lo”, detalha Adil-
son Junior. A equipe de 
atendimento do SAMU 
avaliará o estado do pa-
ciente, levando em con-
sideração a gravidade do 
caso e a proximidade do 
hospital particular indi-
cado. 

cesp), no Casa Grande 
Hotel, das 9 às 13h. 

Cerca de 70 chefes 
do Executivo partici-
parão do encontro, que 
também contará com as 
presenças de deputados 
da região, secretários de 

mento dessas UAs, quan-
do a administração ante-
rior aderiu ao programa 
federal “Crack, é Possível 
Vencer” e se comprometeu 
a viabilizar as duas unida-
des: 6 anos depois, nada 
foi feito. Por isso, o MPF 
ajuizou ação judicial con-
tra a Prefeitura, incluindo 

O vereador protocolou 
na Câmara, projeto para 
suspender a cobrança da 
CIP, enquanto não houver 
uma empresa cuidando da 
iluminação. Em quase um 
ano de cobrança, a Prefei-
tura arrecadou quase 4 mi-
lhões mas não pode usar o 
recurso pois ainda não con-
seguiu fazer a licitação para 
contratar a empresa que 
cuidaria da iluminação da 
cidade. Esta semana adiou 
novamente a licitação, por 
orientação do MP. 

O cubatense vai ter 
que esperar mais para 
ver os tão prometidos 
ônibus com ar condicio-
nado e wifi circulando.

O processo licitatório 
para a contratação da 
nova empresa para ad-
ministrar o serviço pú-
blico foi impugnado de 
novo. A reportagem apu-
rou que havia divergên-
cia de valores em alguns 
itens, como o aluguel da 
garagem e a manutenção 
dos pontos de ônibus.

A Prefeitura apresen-

Licitação fica para maio
Vereador propõe suspender 
cobrança da Taxa de Iluminação tou as correções e o edital 

retificado foi publicado 
na última terça (26), com 
previsão de abertura dos 
envelopes com as propos-
tas para o dia 2 de maio. 
Considerando os prazos 
existentes no edital para 
início da operação e caso 
não haja mais nenhum 
perrengue, a nova empre-
sa terá até 180 dias após 
a assinatura do contrato 
para começar a operar, o 
que se espera que aconte-
ça no segundo semestre 
deste ano.

Revogar
O projeto prevê a sus-

penção da cobrança por 
180 dias. Porém se neste pe-
ríodo a Prefeitura não con-
seguir contratar a empresa 
para cuidar da iluminação 
será proposta, na Casa, a 
revogação da cobrança.

CIP
Em dezembro de 2018 

a Câmara aprovou e o pre-
feito sancionou a criação 
da CIP – Contribuição 
para Custeio do Serviço de 

Iluminação Pública. 
Em abril de 2018, há 

um ano- os munícipes co-
meçaram a receber a taxa 
obrigatória em suas contas 
de luz; de lá pra cá a chia-
deira é geral. O projeto 
contou com aprovação in-
clusive de Rafael Tucla, que 
reitera o convencimento de 

que seria bom para a cida-
de: “era para ser um gran-
de projeto mas se tornou o 
maior fracasso. A adminis-
tração não se empenhou 
para dar a destinação cor-
reta dos recursos. Reter o 
dinheiro da população e 
não dar a destinação cor-
reta é imoral”. 

 Projeto do vereador 
Adilson Júnior foi san-
cionado pelo prefeito

turismo, vereadores, pri-
meirasdamas e, a confir-
mar, o secretário de Esta-
do do Turismo, Vinicius 
Lummertz.

Entre os assuntos da 
pauta, destaca-se a pro-
moção do turismo pau-

multa diária de R$ 10 mil e 
punições ao atual prefeito 
e demais autoridades vin-
culadas à questão.   

 
Compromisso 
Edilson se comprome-

teu a tratar do assunto com 
os vereadores e com o pró-
prio prefeito.   “Podemos 

lista, em diversas esferas. 
As primeiras-damas fa-
rão um passeio turístico 
por Guarujá, a partir das 
10h, em visita que inclui 
a Praia do Monduba e o 
Forte dos Andradas, na 
Praia do Guaiúba.

não só direcionar as emen-
das do orçamento do ano 
que vem, como também 
estudar a possibilidade de 
utilizarmos parte dos re-
cursos que tem sido econo-
mizados pelo Legislativo”, 
disse o presidente que pre-
tende avançar no assunto 
nas próximas semanas.

TRANSPORTE

Um mês no Guarujá 
Enquanto o imbróglio 

se arrasta em Cubatão, a 
cidade vizinha celebra o 
primeiro mês de opera-
ção da nova empresa.

O contrato com City, 
foi assinado em outubro 
de 2018 e as operações 
iniciaram em fevereiro 
deste ano.

O processo licitatório, 
incluindo as audiências 
públicas, começou de-
pois de Cubatão, cuja 
audiência completou um 
ano, no último dia 16. 

A City já se prepa-
ra para as novas fases: 
ampliação da frota e as 
obras de infraestrutura 
contempladas no edital.

Prefeitura de Cubatão recolhe taxa há um ano, mas cobrança perdeu o sentido pois 
empresa para cuidar da iluminação, não foi contratada e o dinheiro está parado.

Rafael Tucla (dir) explicou os projetos na redação. 
Prefeitura já arrecadou 4 milhões, que não consegue usar.

Pauta positiva 
Ao sair da redação disse 

que ia se encontrar com o 
presidente Roxinho para 
agilizar a pauta dos pro-
jetos que considera im-
prescindíveis para o de-
senvolvimento da cidade, 
incluindo a suspenção da 
CIP. ‘Se o presidente en-
tender que é bom para a 
cidade resolvemos tudo 
neste mês do aniversário’.

• Prorrogação do Refis
 O vereador já proto-

colou na Câmara projeto 
que, se aprovado, pror-
roga para o dia 31 de de-
zembro, o Refis que acaba 
no próximo dia 4. Foi ele o 

responsável pelo parcela-
mento em 120 vezes e sem 
entrada. Mas a situação ‘tá 
tão brava’, que nem assim 
houve grande adesão.

• ITBI parcelado 
 Outro projeto do ve-

reador prevê este parce-
lamento em até 12 vezes, 
considerando que muita 
gente não faz a transfe-
rência do imóvel por cau-
sa do alto valor do impos-
to (6% do valor venal).

• Taxa de publicidade 
Também está na Casa, 

projeto  para a revogação 
da cobrança que está ge-
rando atrito entre comer-
ciantes e a administração. 
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comunidade
Faculdade de Medicina

inaugura segunda
Depois de aula inaugural no Teatro Municipal Procópio Ferreira, autoridades seguem 
para descerrar a placa, no anexo ao Santo Amaro

Nesta segunda-feira (25), 
às 9h acontece a aula inau-
gural do curso de Medici-
na, pela Unoeste, no Teatro 
Municipal Procópio Ferrei-
ra (Avenida Dom Pedro I, 
350, no Jardim Tejereba).

  Depois da aula, as au-
toridades seguem para o 
descerramento da placa 

na área das instalações da 
graduação médica,  anexa 
ao Hospital Santo Amaro 
(HSA), que � ca na Avenida 
Emílio Carlos, 109, 1º pavi-
mento, na Vila Maia.

  O  prefeito de Guarujá, 
Válter Suman participará 
do evento juntamente com 
o  diretor administrativo 

da Apec/Unoeste e diretor 
da Faculdade de Medici-
na da Unoeste, Gabriel de 
Oliveira Lima Carapeba; 
do pró-reitor Acadêmico 
da Unoeste, José Eduardo 
Creste; e da coordenadora 
do curso de Medicina de 
Guarujá, Érika Magalhães 
Suzigan.

 UNOESTE 
A Universidade do 

Oeste Paulista (Unoeste), 
mantida pela Associa-
ção Prudentina de Edu-
cação e Cultura (Apec), 
é a maior instituição de 
ensino superior do oeste 
paulista. Possui mais de 
70 cursos de graduação 

(presenciais e a distân-
cia), e outros 140 cursos 
de especialização, além 
de mestrados e doutora-
dos. É considerada a se-
gunda melhor universi-
dade particular do Estado 
e a 7ª melhor do Brasil, 
conforme dados de ava-
liações do MEC.

“É um marco histórico 
para Guarujá, que 
sempre absorveu 

profi ssionais da área, 
de outros municípios, e 

que agora tem a res-
ponsabilidade 

de formar novos 
médicos. Passaremos a 
ser fornecedores desses 

profi ssionais e com 
isso, temos um ganho 

signifi cativo”.

Vitor Hugo Straub 
Canasiro, secretário 

de Saúde de Guarujá

Em Cubatão 
já funciona

Este é um ano de 
avanços na área, para a 
região.

Em Cubatão a Uni-
versidade São Judas já 
está ministrando o cur-
so para os 100 primeiros 
alunos. O prédio aluga-
do atenderá a faculda-
de ‘provisoriamente’ até 
que � que pronto o pré-
dio de� nitivo (obras não 
começaram) ao lado do 
hospital e PSs. O andar 
térreo está prometido 
como contrapartida ao 
município para abrigar 
equipamento de saúde.

Unaerp 
também 
inaugura

Também com  au-
torização e portaria do 
MEC - Ministério da 
Educação, a Unaerp 
Guarujá convidou alu-
nos e autoridades para 
a aula inaugural do seu 
curso de medicina, tam-
bém nesta segunda, 25, 
porém um pouco mais 
cedo 8h. Será no audi-
tório da faculdade, que 
� ca na Dom Pedro I, 
3300, Enseada. 

Rua no centro 
vira rio, toda vez 

que chove
Moradores da Rua 

Bernadinho de Pinho 
Gomes, no centro de 
Cubatão procuraram o 
Jornal Acontece nesta 
semana, para reclamar 
das ‘enchentes’, na rua 
da linha do trem, atrás 
do Parque Anilinas. De 
fato, a reportagem apu-
rou que toda a vez que 
chove forte o trânsito 
tem que ser desviado, no 
local.

Para piorar, a rua � ca 
de frente para a linha de 
trem e como a MRS não 

cuida como deveria, o 
matagal e sujeira toma-
ram conta e quando a 
rua enche animais pe-
çonhentos invadem as 
casas junto com a água.

 TRATAMENTO 
DESIGUAL
Os moradores re-

clamam que são pre-
judicados pelo fato de 
morarem em área urba-
nizada e pagarem im-
postos. Para eles há uma 
criminosa inversão de 
valores, argumentan-

do que qualquer tipo 
de ajuda da Prefeitura e 
auxílio aluguel só che-
ga para quem mora em 
área de invasão e não 
paga imposto. 

VILA SÃO JOSÉ
Nesta quinta não choveu 
muito, mas além da Ber-
nadino, outros leitores da 
Vila São José relataram 
que algumas ruas � ca-
ram totalmente alagadas. 
Na frente da UBS a água 
� cou pela canela

JarlineVilma
Bárbara

‘Já perdi prati-
camente tudo. 
Acontece direto 
e ninguém tem 
condições de fi car 
comprando móveis 
toda hora. Que o 
prefeito tome as 
providências’

‘Pelo amor Deus! Que as au-
toridades tomem providên-
cia. Não é justo. acabei de 
perder mais uma máquina de 
lavar. A gente acorda  de ma-
drugada com água no joelho, 
junto com rato e cobra. Vão 
esperar morrer gente? ‘

‘Antigamente a maré 
tinha que estar alta e en-
chia quando vinha a chu-
va forte mas agora, com 
qualquer chuva, a rua, 
que é larga, vira um rio. A 
gente está no centro da 
cidade e paga imposto; 
absurdo!’

E AÍ LEITOR

A mãe Janaína 
Brandão esperou 
por 4 horas 
atendimento para 
a fi lha de 10 anos

?

Revoltados com aten-
dimento no último dia 19, 
no PS Infantil administra-
do pelo instituto Alpha, 
pais procuraram a redação 
de Acontece para relatar 
que padeceram até 4 horas 
à espera de atendimento 
no PS infantil. Segundo 
relato, quem chegou as 10, 
foi atendido as 14h.

O motivo: o sistema 
caiu e não dava para fa-
zer a � cha. “Isso é negli-
gência, se faltar a energia 
tem que ter gerador, se 
não tem gerador, tem que 

A dona Anatalice 
Souza, entrou em con-
tato com o Acontece , 
preocupada. De acordo 
com ela o muro de um 
terreno (privado) aban-
donado na esquina da 
av. Martins Fontes com 
a rua Dom Pedro II, 
na vila nova está cain-
do para cima da calça-
da, com risco de ferir 
qualquer transeunte. 
Ela lembra que o local é 
próximo a duas escolas, 

NA BRONCA...

4 horas de espera 
no PS infantil

fazer na mão”, reclamou 
Janaína Brandão, que es-
tava à busca de atendi-
mento para a � lha de 10 
anos. Ainda segundo ela, 
piorou a situação, porque 
as duas médicas teriam se 
ausentado por um perío-
do e no mesmo tempo.

OUTRO LADO 
A reportagem questio-

nou a Prefeitura (respon-
sável pela contratação do 
Instituto Alpha) sobre o as-
sunto, mas sem resposta até 
o fechamento desta edição. 

sendo uma municipal e 
a outra particular, colo-
cando crianças em risco.

Além do muro dona 
Anatalice nos disse que 
em épocas chuvosas o 
terreno enche de água e 

mesmo após as chuvas 
ele � ca jorrando água 
para fora e tornando o 
local propício para o 
mosquito da dengue. 
Fica o alerta para as au-
toridades!
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Além do ótimo atendimento, o balcão da Clinica Efi -
caz está ainda mais doce. No ritmo de páscoa, a clínica 
vai sortear uma cesta recheada de chocolates diversos, 
que já está preparada no balcão de atendimento.

Para participar é muito fácil, basta preencher o 
cupom na clínica, depositar na urna ao lado da delicio-
sa cesta e torcer para receber uma ligação.

A promoção é válida para todos os pacientes que 
passarem pela clínica no período da promoção, que vai 
até 16 de abril. Já tá valendo, corre lá!

A Efi caz está na Av. Henry Borden, 400. 
Info 33790225 | whats 9966-2507

Pacientes da Clínica Efi caz 
concorrem a cesta de chocolate

Detran em 
novo local

Melissa Passarelli disputa 
em Santa Catarina

ANILINAS

O Detran-SP passa a 
operar em novo local a 
partir desta sexta (22). O 
atendimento será feito no 
Parque Novo Anilinas, em 
um dos boxes disponíveis 
no vão cultural do local. A 
troca foi necessária após a 
constatação dos problemas 
estruturais da antiga sede.

A instalação da sede 
do Detran-SP no Parque 
Novo Anilinas será pro-
visória. O órgão será ins-
talado em defi nitivo nas 
dependências da Compa-
nhia Municipal de Trân-
sito, no local onde hoje 
funciona a Policlínica, 
que deve ser transferida 
para o edifício Castro.

Através da Prefei-
tura de Cubatão, 
a empreiteira 
Molise realizou 
melhorias nos 
bairros Curtume 
e Costa Muniz. 
Entre as benfei-
torias, foi reali-
zada roçagem do 
mato, limpeza de 
bueiros e cursos 
d’água. A emprei-
tada atendeu a 
reivindição de 
moradores do 
local

Esse fi nal de semana a atleta Melissa Passarelli em-
barca para Joinville em Santa Catarina, para disputar 
o Campeonato Brasileiro de Patinação Artisitica. Por 
dois anos consecutivos, Cubatão tem sido muito 
bem representada por Melissa na seleção brasileira 
A garota já coleciona diversas medalhas e troféus 
na bagagem. O Campeonato Brasileiro de Patinação 
Artística é realizado pela Confederação Brasileira de 
Hóquei e Patinação, Federação Catarinense de Pati-
nação Artística, com apoio da Prefeitura de Joinville, 
por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT) 
e do Joinville e Região Convention & Visitors Bureau.

Sonhare Fotografi a
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(13) 99185-6069   98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Imóvel comercial na Av. Nove 

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

• Salão comercial no Centro

• Salão Comercial na Av. Nações 
Unidas

• Apartamento no Casqueiro

• Sobrepostas no Vale Verde

• Galpão no Centro

VENDE
• Lindo sala living 

na Ilha Porchat

• Apartamento 
02 quartos, na 
Vila Nova R$ 
180.000,00

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - pisci-
na - garagem p/ 
três veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

AROLDO PEREIRA

Pintura, jardinagem e limpeza geral

13 9 8869.9112

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: FÊNIX VIEIRA ARAUJO e CATIELI ARAUJO GABRIEL. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico de manutenção, RG n.º 45811374 - SSP/SP, CPF n.º 23040517821, com 29 anos de idade, natu-
ral de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 134, fl s. nº 48, Termo nº 81331), nascido no dia primeiro de 
setembro de mil novecentos e oitenta e nove (01/09/1989), residente na RUA Monte Castelo, 215, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: fenix.vieira@hotmail.com, fi lho de VANDERLEI SOUZA DE ARAUJO, de nacionalidade bra-
sileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de APARECIDA DE FATIMA VIEIRA 
ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrati vo, RG n.º 48607175 - SSP/SP, CPF 
n.º 39696473800, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 147, fl s. nº 200, Termo nº 
40802), nascida no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e um (22/06/1991), residente na RUA 
Monte Castelo, 215, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: cati eli.araujo@yahoo.com.br, fi lha de CARLOS LACERDA 
GABRIEL, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLA-
RICE ARAUJO GABRIEL, 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, 16 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: CARLOS CHAVES MOREIRA e MARIA APARECIDA DE MACEDO. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, operador terminal, RG n.º 211650250 - SSP/SP, CPF n.º 07011835865, com 50 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP, nascido no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e sessenta e oito (16/09/1968), 
residente na Rua Carlos Gomes, 181, apto 23, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ATAIDE CAHA-
VES MOREIRA, falecido há 25 anos e de MARIA DO CARMO DA SILVA, falecida há 25 anosDivorciado de Lindi-
neusa Santos Alves conforme sentença datada de 22/01/2015 proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara do Foro 
de Cubatão-SP, nos autos de nº0009663-02.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, vendedora autônoma, RG n.º 185013156 - SSP/SP, CPF n.º 07462863847, com 52 anos de idade, natu-
ral de GUARUJÁ - SP, nascida no dia quinze de maio de mil novecentos e sessenta e seis (15/05/1966), residente 
na Rua Carlos Gomes, 181, apto 23, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LOURINALDO SILVINO 
DE MACEDO, aposentado, com 75 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de VALCILIA DA CRUZ MACEDO, 
falecida há 21 anos. Divorciada de José Carlos Correia conforme sentença datade de 29/01/2015 proferida pelo 
Juiz de Direito da 1ªVara da Familia e Sucessões de Santos-SP nos autos de nº1030397-03.2014.8.26.0562. 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, 14 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ADRIANO DOS SANTOS NUNES e DANUBIA SABINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador químico, RG n.º 46339640 - SSP/SP, CPF n.º 38325663847, com 28 anos de idade, 
natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 188, fl s. nº 171, Termo nº 137981), nascido no dia vinte e 
quatro de abril de mil novecentos e noventa (24/04/1990), residente na Rua André Gaspar, 37, bloco 01, apt.13, 
Parque São Luiz, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de CARLOS ALBERTO DA SILVA NUNES, de nacionalidade brasileira, 
promotor de vendas, com 52 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de AMAZILDE DOS SANTOS NUNES, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, maqueira, RG n.º 43071339 - SSP/SP, CPF n.º 29853189801, com 37 anos 
de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 124, fl s. nº 84, Termo nº 99606), nascida no dia 
primeiro de agosto de mil novecentos e oitenta e um (01/08/1981), residente na Rua André Gaspar, 37, bloco 
01, apt.13, Parque São Luiz, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de APARECIDO SABINO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA RODRIGUES OLIVEIRA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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, 14 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ANTONIO PERES JUNIOR e SORAIA CRISTINA LEÃO SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 20954532X - SSP/SP, CPF n.º 10844305847, com 50 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 432, fl s. nº 238, Termo nº 172.994), nascido no dia vinte e um de 
março de mil novecentos e sessenta e oito (21/03/1968), residente na Rua Maria Esther Garcez Vilet, 44, Jardim 
Nova República, Cubatão - SP, E-mail: pereslovesoraia@outlook.com, fi lho de ANTONIO PERES, falecido há 10 
anos e de CAROLINA DA GRAÇA NEVES PERES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 78 anos de idade, residen-
te em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 
23833018 - SSP/SP, CPF n.º 15919762861, com 46 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
42, fl s. nº 85, Termo nº 32393), nascida no dia seis de fevereiro de mil novecentos e setenta e três (06/02/1973), 
residente na Rua Maria Esther Garcez Vilet, 44, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: pereslovesoraia@
outlook.com, fi lha de VENDERVAL LEÃO SANTANA, falecido há 43 anos e de ELZA SANTOS SANTANA, falecida há 
9 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, 15 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JOSÉ FERREIRA DA SILVA JUNIOR e ROBERTA ALINE ROSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 469382016 - SSP/SP, CPF n.º 37008345860, com 32 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 119, fl s. nº 258, Termo nº 29717), nascido no dia trinta de setembro 
de mil novecentos e oitenta e seis (30/09/1986), residente na Rua Caminho Espirito Santo, s/nº, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de JOSÉ FERREIRA DA SILVA, falecido há 18 anos e de SONIA MARIA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, faxineira, com 60 anos de idade, residente em ITARIRI - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 366122929 - SSP/SP, CPF n.º 07894311650, com 33 anos de 
idade, natural de CAMBUÍ - MG (Cambuí-MG  Livro nº 66, fl s. nº 19, Termo nº 27274), nascida no dia vinte e sete 
de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (27/05/1985), residente na Rua Caminho Espirito Santo, s/nº, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de RENATO NASCIMENTO ROSA, de nacionalidade brasileira, empresá-
rio, com 62 anos de idade, residente em CAMBUÍ - MG e de VERA LUCIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 62 anos de idade, residente em CAMBUÍ - MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei.  Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: AELTON BALBINO DA SILVA e JULIETE SOARES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico em telecomunicações, RG n.º 50514678 - SSP/SP, CPF n.º 07793092430, com 30 anos de idade, 
natural de ÁGUAS BELAS - PE (Águas Belas-PE  Livro nº 77, fl s. nº 71, Termo nº 33838), nascido no dia oito de 
agosto de mil novecentos e oitenta e oito (08/08/1988), residente na AVENIDA Nossa Senhora da Lapa, 370, Vila 
Nova, Cubatão - SP, E-mail: aelton.balbino1988@gmail.com, fi lho de CÍCERO BALBINO DA SILVA, falecido há 07 
anos e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em ÁGUAS 
BELAS - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 599253198 - SSP/SP, 
CPF n.º 41877468894, com 29 anos de idade, natural de GARANHUNS - PE (Águas Belas-PE  Livro nº 81, fl s. nº 
149, Termo nº 38952), nascida no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e nove (08/05/1989), residente 
na AVENIDA Nossa Senhora da Lapa, 370, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: juliete1910@gmail.com, fi lha de EDI-
VALDO SOARES DA SILVA, falecido há 25 anos e de MARIA JOSÉ DE LIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 54 anos de idade, residente em ÁGUAS BELAS - 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, 15 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: NEWTON DA SILVA e CLEUSA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
encarregado de operações, RG n.º 18404157 - SSP/SP, CPF n.º 05825258884, com 54 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP, nascido no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco (19/01/1965), residente 
na Rua Santa Julia, 66, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de JORGE JOSÉ DA SILVA, falecido 
há 53 anos e de AYDES LOPES DA SILVA, falecida há 21 anosDivorciado de Simone dos Santos Delsin  conforme 
sentença datada de 02/10/2018 proferida pela Juiza de Direito da 1ªVara da Familia e Sucessões de Santos-SP, 
nos autos de nº1031952-50.2017.8.26.0562. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, co-
merciante, RG n.º 22776595 - SSP/SP, CPF n.º 15920303867, com 45 anos de idade, natural de VENTANIA - PR, 
nascida no dia quinze de abril de mil novecentos e setenta e três (15/04/1973), residente na Rua Santa Julia, 66, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de NICOLAU ALVES DOS SANTOS, falecido há 6 anos e de 
MARIA ONOFRA DA LUZ SANTOS, falecida há 13 anos. Divorciada de Salomão de Lima Gomes conforme sentença 
datada de 23/03/2017 proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1000384-
67.2017.8.26.0157. 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, 15 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ÂNDERSON SOARES CARVALHO e AYANDRA CRISTINA CARDOSO SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 539806158 - SSP/SP, CPF n.º 41716656800, com 27 anos de 
idade, natural de ESPINOSA - MG (Urandi-BA  Livro nº 32, fl s. nº 256, Termo nº 11533), nascido no dia primeiro 
de novembro de mil novecentos e noventa e um (01/11/1991), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 141, apto. 
34B, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de JOVIMAR CARVALHO MONTEIRO, motorista, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ROZIMA SOARES DE SOUZA MONTEIRO CARVALHO, do lar, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
582887069 - SSP/SP, CPF n.º 07592610590, com 22 anos de idade, natural de GUANAMBI - BA (Guanambi-BA  
Livro nº 70, fl s. nº 88, Termo nº 38958), nascida no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e seis 
(16/10/1996), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 141, apto. 34B, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha 
de GEAN PAULO CARDOSO E SILVA, motorista, com 42 anos de idade, residente em GUANAMBI - BA e de CLEIDE 
LUCIA DE JESUS SANTOS, do lar, com 38 anos de idade, residente em GUANAMBI - BA. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALBERTO FERREIRA e EVANIL TEREZA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 278792790 - SSP/SP, CPF n.º 57637440559, com 50 anos de idade, 
natural de FEIRA DE SANTANA - BA, nascido no dia trinta e um de março de mil novecentos e sessenta e 
oito (31/03/1968), residente na AVENIDA Nações Unidas, 609, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: albertoferrei-
ra903@outlook.com, fi lho de MARIA EUFLOSINA FERREIRA, com 69 anos de idade, residente em SALVADOR 
- BADivorciado de Patricia Teodoro de Oliveira, conforme sentença datada de 05/10/2007, proferida pelo 
Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº441/07.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 284857117 - SSP/SP, CPF n.º 26221280885, com 47 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 453, fl s. nº 215, Termo nº 198045), nascida 
no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e setenta e dois (19/01/1972), residente na AVENIDA Nações 
Unidas, 609, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ BENVINDO DA SILVA, falecido há 02 anos e de 
NEUSA MARIA JESUS DA SILVA, do lar, com 78 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, 16 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: DÊNIS VINÍCIUS DA SILVA TORRES e ROBERTA 
KAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 352696576 - SSP/SP, CPF n.º 40399140824, com 27 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa e um (22/10/1991), residente na Rua Oswaldo Cruz, 
283, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de EDNA DA SILVA TORRES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 457287354 - SSP/SP, CPF n.º 45662937850, com 22 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (26/12/1996), residente na Rua Oswaldo Cruz, 283, Jardim 31 de Março, 
Cubatão - SP, fi lha de WILLIAN DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CELIA REGINA DE OLIVEI-
RA, de nacionalidade brasileira, falecida há 6 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, 16 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA e ANDREIA VIANA LIMA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, fotógrafo, RG n.º 42175975 - SSP/SP, CPF n.º 23113548845, com 30 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vi-
cente de Carvalho (Distrito do Município de Guarujá)  Livro nº 73, fl s. nº 207, Termo nº 30305), nascido no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta e oito (07/07/1988), 
residente na RUA Rio de Janeiro, 448, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de CARLOS DE OLIVEIRA, pintor, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLAUDIA 
PEREIRA  DOS SANTOS OLIVEIRA, auxiliar de limpeza, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista 
de transporte, RG n.º 466726478 - SSP/SP, CPF n.º 37623438883, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 137, fl s. nº 120, Termo nº 
83268), nascida no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa (24/01/1990), residente na RUA Rio de Janeiro, 448, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
GILSON TEIXEIRA LIMA, operador, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SILVANIA LIMA VIANA, atendente, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

A dança das cadeiras
Adeus Carnaval 

2019...vai deixar sauda-
des !

Bem vindo Carnaval 
2020, o show não pode 
parar 

Agora é a fase da dan-
ça das cadeiras, onde 
excetuando -se a Man-
gueira que foi a grande 
campeã, todas as outras 
precisam se reforçar, 
para evitar o bi campeo-
nato da Verde e Rosa.

Alexandre Louzada 
sai da Mocidade e vai pra 
Beija Flor, Jack Vascon-
celos preenche a lacuna 
deixada na Verde e Bran-
co de Padre Miguel, e 
abre caminho para Vitor 
Araújo na Tuiuti depois 
de um belo trabalho na 
Unidos de Padre Miguel. 
Renato Lage e Monica 
Lage deixam a Grande 
Rio e vão trabalhar na 

azul e Branco de Madurei-
ra é a escola de Caxias não 
perdeu tempo e já tratou 
de pegar a dupla revelação 
da série A: Hadad e  Bora 
que fi zeram um excelente 
trabalho na Cubango.

Agora é a hora que os 
foliões voltam á cidade do 
Samba, para devolverem 
as fantasias, que serão re-
cicladas, ou serão vendi-
das para Escolas do inte-
rior.

É a fase que os Carna-
valescos apresentam as 
suas opções de enrêdo ou 
recebem idéias de enrêdos  
patrocinados e junto com 
a diretoria, escolhem a 
melhor forma de construir 
um belo desfi le. 

Entre abril e maio, é 
anunciado o tema da es-
cola bem como.a data de 
entrega das sinopses aos 
compositores, que devem 

entregar as suas obras em 
julho, e brigar até outubro 
para ver sua obra na ave-
nida.

As disputas de samba 
enrêdo movimentam de-
mais as quadras, levando 
um grande número de 
torcedores e excursões já 
colocando uma boa grana 
na conta a escola.

Junto com essa disputa, 
vem.as feijoadas que tam-
bém recebe muita gente 
na agremiação e abaste-
cem os barracões que nes-
se período estão na fase de 
madeiramento. 

A primeira parcela do 
cachê da Globo tb saí nes-
sa época, em outubro os 
sambas estão escolhidos e 
iniciam os ensaios.

Em São Paulo e  na bai-
xada, o cronograma é o 
mesmo, e as Ligas nessa 
fase estão quebrando a ca-

Izildo dos Santos, ass. 
de imprensa da LICESS

OPINIÃO

beça atrás de recursos da 
lei Rouanet para os seis 
fi liados, e o samba não 
para porque precisamos 
estar sempre próximo 
dos amigos.

“PARA NOSSA ALE-
GRIA”

A Consigaz está 
de casa nova! 

A distribuidora irá inaugurar, neste 
sábado (23), seu novo espaço 
na Av. Martins Fontes, nº 825

 Vila Nova, Cubatão. 
O evento, que terá coquetel para 
os convidados, acontece às 09h.
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Parabéns

Monal ,
Colunista Social

Arlindo Ferreira , 

historiador

Will, vocalista do
Samba Gueto

Antonieta 
Passarelli

Paulo Cesar 

Chaves, advogado

Transbordan-
do amor e co-
midinhas de-
liciosas feitas 
pela mamãe, 
foi assim que 
o pequeno 
Paulinho cele-
brou seus 3 
anos de vida. 
Na foto com o 
papais Bru-
na e Cláudio 
Cavalcante

A coluna registra essa família linda, que foi pres-
tigiar a matriarca em sessão solene na Câmara 
de Cubatão. Gisele Oliveira foi a oradora ofi cial 

da sessão em homenagem ao Dia Internacio-
nal da Mulher e recebeu muito amor dos fi lhos 
Pedro e Thomas e do namorado David. O fi lhão 

Pedro, comemorou aniversário dia 14 desse mês 
e recebe os parabéns da coluna

Ainda nesse fi m de semana 
a Rejuvenese Spa e Beleza, 
inaugura novo espaço. O 
novo ambiente é exclusivo 
para alongamento de unhas 
Spa dos pés e muito mais 
novidades. A Rejuvenese fi ca 
na Av. nove de abril, nº 2950 
(3º andar) - Vila Nova, Cuba-
tão, e o evento começa as 
15h, com entrada franca

Quatro bandas vão agitar Santos a Central 
do Brasil, no Valongo, em Santos. Com 
apresentação das bandas Anti-Corpos (da 
Alemanha, mas formada por brasileiros), 
Mager Cadavre (de São José dos Campos), 
Surra (de Santos) e Causa, tendo como 
integrante o colaborador do Jornal Acon-
tece, jornalista Marcel Nobrega.
Os shows começam as 20h e a entrada 
custa R$15 na porta. O local conta ainda 
com cardápio vegano.

23/0322/03

Save thedate

Dando início ao Projeto ABRACE, essa semana o Colégio ABC recebeu a visita da vovó Martha Lage. A vovó desenvol-
veu uma série de atividades com as crianças, tais como contação de histórias, artesanato, culinária, entre outras. 

Trazer a vovó Martha é parte do objetivo do ABC em conscientizar as crianças sobre o respeito e o cuidado  com os 
idosos, especialmente os avós.

O bispo diocesano dom Tarcisio Scaramussa e o bispo emérito Dom Jacyr Braido cele-
braram missas na Capela São José. As visitas encerraram a programação da Festa de São 
José, que teve novena sob o tema; ‘Com São José aprendemos a escutar e confi ar em Deus’. 
Cheios de fervor, católicos do bairro e de outras comunidades participaram da programação. 

Os coordenadores da capela Joel e Edna foram responsáveis pela novena. A igreja está 
em obras e conta com a colaboração dos fi éis para fi nalizar os trabalhos.

“Apesar da forte chuva o objetivo foi atingido; a união e a fé prevaleceram’ disse a irmã 
Celina, coordenadora do Grupo Resgaste, que foi ouvida pela reportagem. 

Washington 

Luis, repórter
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Saúde
Ações na região buscam 
combater a tuberculose

O Brasil ocupa o 17º lu-
gar entre os 22 países res-
ponsáveis por 82% do total 
de casos de tuberculose no 
mundo. Embora seja uma 
doença passível de ser pre-
venida, tratada e mesmo 
curada, ainda mata cerca 
de 4,7 mil pessoas todos os 
anos no Brasil. 

A tuberculose é uma 
doença infectocontagiosa 
que afeta principalmen-
te os pulmões, mas tam-
bém pode acometer órgãos 
como ossos, rins e meninges 
(membranas que envolvem 
o cérebro). 

Cada paciente com tu-
berculose pulmonar que 

não se trata, pode infectar 
em média 10 a 15 pessoas 
por ano. Alguns fatores con-
tribuem para a dissemina-
ção da doença, tais como a 
pobreza e má distribuição 
de renda, a AIDS, a desnu-
trição, as más condições sa-
nitárias e a alta densidade 
populacional.

Cubatão
A Secretaria de Saúde de Cubatão 

realiza até 25 de março a 1ª Fase da 
Campanha de Intensifi cação da Busca 
Ativa de Casos de Tuberculose. A meta 
é examinar 1% da população (1.287 
pessoas) durante todo o ano de 2019.

Fazem parte da campanha todas as 
unidades de saúde do município, in-
cluindo o Pronto Socorro Central, Uni-
dade de Pronto Atendimento (UPA), 
Hospital Municipal, Policlínica, Uni-
dades Básicas de Saúde e Unidades de 
Saúde da Família, Centro de Atenção 
Psicossocial e Policlínica, além do Hos-
pital Ana Costa. Todos estarão prontos 
para orientar sobre a coleta de escarro 
a toda pessoa ou profi ssional que apre-
sentar tosse por três semanas. Outros 
locais, como abrigos e asilos, também 
serão orientados sobre a coleta.

SI
N

TO
M

A
S

TOSSES 
(POR MAIS DE TRÊS 
SEMANAS SEGUIDAS)

FEBRE 
(MAIS COMUM
AO ENTARDECER)

FALTA 
DE APETITE

PERDA 
DE PESO E 
CANSAÇO

SUORES
NOTURNOS

39 casos de Tuberculose para cada 
100 mil habitantes no país.

Guarujá
Além do tratamento ser gratuito, 

em Guarujá, o munícipe pode realizar 
o exame de escarro (baciloscopia) em 
qualquer uma das Unidades Básicas 
(UBS) ou de Saúde da Família (Usa-
fas). E para chamar a atenção da po-
pulação sobre a doença, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Saúde, rea-
liza uma série de ações na rede muni-
cipal de Saúde.

As atividades já começaram e vão 
até o dia 29 deste mês. A programa-
ção é alusiva ao Dia Mundial de Luta 
Contra a Tuberculose, no próximo 
domingo (24). O objetivo das ações 
é de conscientizar a população acerca 
da doença, informar sobre tratamen-
to, reforçar a importância do diag-
nóstico e promover a assistência na 
Cidade.

Brasil perde
certifi cado de 
eliminação do 

sarampo

O Brasil teve até fe-
vereiro de 2019 para 
reverter os surtos de 
sarampo registrados 
em diversas áreas do 
país – sob pena de 
perder o certifi cado de 
eliminação da doença, 
concedido pela Orga-
nização Pan-Ameri-
cana da Saúde (Opas) 
em 2016.

Dados do Ministé-
rio da Saúde mostram 
que, até setembro, 
foram confi rmados 
1.766 casos de saram-
po, dos quais 1.367 no 
Amazonas e 325 em 
Roraima Há ainda, se-
gundo a pasta, quase 
8 mil casos em inves-
tigação em ambos os 
estados, além de casos 
isolados em São Paulo 
(3), no Rio de Janeiro 
(18), no Rio Grande 
do Sul (29), em Ron-
dônia (2), em Per-
nambuco (4), no Pará 
(14) e em Sergipe (4).


