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21 anos

Decreto recomenda uso precoce
da hidroxicloroquina no SUS
Mais uma vez, o presidente não conse-
guiu impor sua vontade no Ministério 
da Saúde. O jeito foi forçar a saída de 
mais um ministro e botar um general 
para apressar o novo protocolo que vai 

indicar o uso do medicamento, no SUS, 
desde o início do tratamento contra o 
Covid 19.
Enquanto o país entra na fase aguda da 
crise do coronavírus e a economia que-

bra, o governo federal ‘bate de frente’ 
com o governador Dória pela reaber-
tura do comércio em SP e aposta no 
milagre do ‘remédio barato que con-
traria o Sistema’. 03

Indústria 
solidária
Todos os dias, 1800 re-
feições estão sendo en-
tregues, no Sesi, para 
pessoas de comunida-
des carentes de Cuba-
tão. A ação das institui-
ções Ciesp, Depar, Sesi 
e Senai, é realizada em 
parceria com a Prefeitu-
ra e Cide.
Desde o início da crise 
do coronavírus, a indús-
tria local tem investi-
do em ações de apoio, 
como a doação de 54 
mil EPI’s, desinfecção 
das vias públicas, além 
de doações específicas 
à comunidade carente e 
apoio à Saúde. 08

REDE MUNICIPAL TENDA NO FERRY BOAT

CONTRA A MULHER

SANTOS - GUARUJÁ

Começam as aulas 
virtuais em Cubatão

Violência em casa, 
dispara em SP

Higienização e 
desinfecção

Travessia recebe 
lavatórios

Os mais de 15 mil 
alunos voltaram às 
aulas de forma vir-
tual nesta quinta-
feira. O aplicativo do 
Centro de Mídias SP 
(CMSP), foi libera-
do para acesso aos 
alunos do 1º ao 5º 

Feminicídio, prisões em flagrante e pedidos de medidas protetivas 
também aumentam a triste estatística. Até esta semana, a Polícia 
Militar de São Paulo registrou um aumento de 44,9% no atendi-
mento a mulheres vítimas de violência. No Estado a quarentena 
começou no dia 24 de março, com previsão de término em 31 
de maio, se as coisas não piorararem. 

Guarujá instala mais 
uma estação de higie-
nização com pias e 
dispensers de sabo-
nete líquido; desta 
vez no terminal Ferry 
Boat que também 
recebeu tenda de 
desinfecção, (consiste 

A Sabesp instalou mó-
dulo com dois lavatórios 
– e dispositivos para 
sabão e álcool em gel, 
em frente a travessia de 
catraias. Outro módulo 
está sendo providen-
ciado em frente a Santa 
Casa de Santos.

ano do Ensino Fun-
damental. Os próxi-
mos a ter a liberação 
são os alunos do  6º 
ao 9º ano. Também 
há aula disponível 
em canais de TV e 
liberação de material 
impresso. 

em um túnel e utiliza 
hipoclorito de sódio 
em gotículas para 
desinfectar as roupas 
dos transeuntes).  
Cidade já conta com 
sete equipamentos do 
tipo, sendo três ten-
das e quatro estações.   

Em parceria com a 
Prefeitura de Gua-
rujá, a Companhia 
retomou, esta se-
mana, os serviços 
de higienização nos 
espaços públicos de 
grande circulação 
na cidade. 
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Sabesp instala 
lavatórios em travessia

Começam aulas 
virtuais em Cubatão

A Sabesp instalou um 
módulo com dois lavató-
rios – e dispositivos para 
sabão ou álcool em gel – 
em frente à travessia de 
catraias de Santos para 
o distrito de Vicente de 
Carvalho, em Guarujá, e 
em frente à Santa Casa de 

Até esta semana, a Po-
lícia Militar de São Paulo 
registrou um aumento 
de 44,9% no atendimen-
to a mulheres vítimas de 
violência, o total de so-
corros prestados passou 
de 6.775 para 9.817. Ca-
sos de feminicídios tam-
bém subiram, de 13 para 
19 (46,2%). No primei-
ro mês de quarentena, 
as prisões em fl agran-
te e pedidos de medida 
protetiva aumentaram 
51,4%.

No Estado a quaren-
tena começou no dia 24 
de março, com previsão 
de término em 31 de 
maio, se as coisas não 
piorararem. 

Uma nota técnica pu-
blicada pelo Núcleo de 
Gênero do Ministério 
Público do Estado de São 
Paulo em abril apontava 
para esse risco.

“A casa é o lugar mais 
perigoso para uma mu-
lher. A maioria dos atos 
de violência e feminicí-
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Violência contra mulher, 
em casa, sobe 44,6% 
Feminicídio e prisões em flagrante e 
medidas protetivas também dispararm

dios acontece justamente 
em casa. Nesse sentido, a 
pesquisa ‘Raio-X do Fe-
minicídio em São Paulo’ 
revelou que 66% dos fe-
minicídios consumados 
ou tentados foram prati-
cados na casa da vítima”, 
afi rmou o relatório. “Fa-
tores como isolamento, 
difi culdades fi nanceiras, 
controle da vítima, ad-
versidades impostas pela 
pandemia e consumo de 
álcool já eram apontados 
nacional e internacio-
nalmente como fatores 
de risco para mulheres, 
de forma alternativa ou 
cumulada.”

Levantamento do 
Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública (FBSP), 
revela que o número de 
ocorrências de violência 
contra a mulher aumen-
tou em seis estados (São 
Paulo, Acre, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso e Pará), 
em comparação ao mes-
mo período em 2019. 

Ação reforça as medidas preventivas em parceria com as prefei-
turas da região para combater a disseminação do Covid-19

Santos.
O objetivo é atender a 

diferentes públicos, en-
tre os frequentadores das 
catraias, os usuários do 
restaurante popular Bom 
Prato, bem como todas as 
pessoas que frequentam 
esta área na Praça Iguate-

mi Martins, onde também 
está localizado o Mercado 
Municipal.

 
Higienização Guarujá 
Mantendo a parceria 

com a Prefeitura de Gua-
rujá, a Sabesp voltou on-
tem (13) a realizar serviços 
de higienização nos locais 
estrategicamente defi ni-
dos junto às ações da Ad-
ministração Municipal 
para combater o vírus.

O serviço, neste mês, 
ocorrerá às terças e sex-
tas-feiras, com equipe 
composta por três cola-
boradores da Empresa, 
utilizando-se de água 
com quantidade superior 
de cloro (hipoclorito de 
sódio) para intensifi car a 
higienização dos espaços 
públicos de grande circu-
lação.

Os mais de 15 mil alunos 
da rede municipal de ensi-
no de Cubatão voltaram às 
aulas de forma virtual nes-
ta quinta-feira. O aplicati-
vo do Centro de Mídias SP 
(CMSP), escolhido para ser 
utilizado pelos alunos da 
rede municipal de ensino e 
disponibilizado pela Secre-
taria de Educação do Estado 

de São Paulo, foi liberado 
para acesso aos alunos do 1º 
ao 5º ano do Ensino Funda-
mental.

Já o acesso do aplicati-
vo para as aulas do 6º ao 9º 
ano, devem ser liberados 
nos próximos dias, até lá, os 
alunos devem acompanhar 
as aulas através do material 
impresso que já começou a 

ser fornecido de forma esca-
lonada nas unidades de en-
sino e acompanhar as aulas 
que estão disponíveis nos 
canais abertos da TV Cultu-
ra, TV Educação e TV Uni-
vesp, além do canal do You-
Tube do Centro de Mídias: 
https://www.youtube.
com/channel/UC4Pxhh-
CLUs1ESKz5EwuepMw

Compra on-line com 
cartão de crédito

Com o início da pande-
mia, os consumidores têm 
feito mais compras on-li-
ne, devido às medidas de 
restrição em combate ao 
novo coronavírus. A in-
formação foi constatada 
por uma pesquisa da Boa 
Vista, para identifi car mu-
danças no comportamen-
to do brasileiro.

Ao serem questiona-
dos sobre o meio de pa-
gamento utilizado para o 
pagamento das compras 
on-line, o cartão de crédi-
to foi citado por 71% dos 
consumidores, seguido do 
débito em conta (13%). O 
boleto foi citado por 12%, 
e 4% indicaram a transfe-
rência bancária. 
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Bolsonaro manda assinar decreto 
para uso precoce da hidroxicloroquina

Mais uma estação de hi-
gienização com pias e dis-
pensers de sabonete líquido, 
foi instalada na Cidade, des-
ta vez no terminal de passa-
geiros do Ferry Boat. O local 
também recebeu uma tenda 
de desinfecção, que consiste 
em um túnel e utiliza hipo-
clorito de sódio em gotícu-
las para desinfectar as rou-
pas dos transeuntes.

As outras três tendas es-
tão instaladas juntamente 
aos postos volantes, loca-

O MEC anunciou no-
vos editais das edições do 
ProUni e do Fies referentes 
ao primeiro semestre de 
2020.

Prouni
Candidatos interessa-

dos precisam entregar 
a documentação nas fa-
culdades até 21 de maio, 
pessoal ou digitalmente. 
Cerca de 90 mil estudan-
tes aguardavam o novo 
edital da lista de espera do 
ProUni. Como as ativida-
des nas faculdades foram 
suspensas, alguns partici-
pantes não tiveram seus 
documentos analisados. Já 
outros nem conseguiram 
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O Ministério da Saúde 
começou nesta sexta-feira 
(15) a elaborar o protocolo 
que recomendará o uso da 
cloroquina e seu deriva-
do hidroxicloroquina logo 
no começo do tratamento, 
contra o novo coronavírus, 
no atendimento do SUS.

A resistência à amplia-
ção do uso do remédio teria 
sido um dos principais mo-
tivos da queda do ministro 
da Sáude Nelson Teich, que 
se recusou a assinar o novo 
protocolo. Seu anteces-
sor, também era resistente 
à ideia. Portaria assinada 
ainda na época de Mande-
ta, já previa a possibilidade 
do uso da droga, somente 
em casos graves.

Presidente promete ‘bater de frente com o Sistema’ e parece apostar todas as fichas no medicamento para 
abrir a economia, enquanto os números do Covid sobem assustadoramente.

Novo ministro
O general Eduardo 

Pazuello assumiu interi-
namente o cargo de mi-
nistro da Saúde. Se não 
for efetivado, o almiran-
te Luiz Froes e a médica 
imunologista e oncologis-
ta Nise Yamaguchi Nise, 
são cotados.

No mesmo dia da de-
missão de Theich, o pre-
sidente se encontrou com 
a médica, que é bastante 
alinhada com Bolsona-
ro quanto ao isolamento 
vertical e também defen-
de o uso da cloroquina 
para tratamento do co-
vid-19, característica ‘in-
dispensável’ para o novo 
indicado.

Resistência 
do ‘Sistema’
Os últimos aconteci-

mentos reforçam a tese, 
defendida por algumas 
correntes ideológicas de 
que: ‘resolver o problema 
do coronavírus e, ainda 
com um remédio barato, 
contraria interesses pode-
rosos, que se benefi ciam 
com a atual crise’.

De fato, numa simples 
busca na internet, é fácil 
encontrar depoimentos de 
renomados médicos que 
atestam a efi cácia, teste-
munhando a cura de seus 
pacientes subentendendo 
‘interesses escusos na resis-
tência ao uso da hidroxo-
cloroquina e azitromicina.

Para efi cácia contra o co-
ronavírus, o álcool precisa 
ser 70, ou seja, que ele seja 
feito com 70% de álcool etí-
lico (etanol). Existem cuida-
dos necessários na forma de 
armazenamento para que 
ele perca suas propriedades 
de combate à doença.

“Evitar que ele fi que ex-
posto à luz solar, não deixar 
o álcool em gel aberto, to-
mar cuidado com o prazo de 
validade. Evite comprar de 
locais que você não conheça 
a procedência, produto sem 
rótulo, que não tenha prazo 
de validade, pois isso é bem 
perigoso porque você pode 
estar comprando outra coisa 

Pressa
Nas últimas 24h o Brasil registrou 824 novas mortes 

com 15.305 novos casos: o total de óbitos atingiu 
14.817, e de casos confi rmados, 218.223; número 
que segue aumentando em grande velocidade. 
Os integrantes do governo federal se alinharam 
ao discurso do presidente: ‘não dá tempo de es-
perar comprovação científi ca, se temos relatos 
sufi cientes de que o remédio funciona’. 

Mas não é só a saúde que está na UTI, a equi-
pe econômica indica que, se o país não apressar 
o ‘novo normal’, caminha para a depressão eco-
nômica. Nesta semana o presidente se reuniu 
com empresários e pediu para que dessem ‘uma 
dura’ no seu adversário político João Dória, que 
defende medidas de isolamento, que incluem o 
fechamento do comércio.

Tenda de desinfecção e 
estação de higienização 
no City Plaza Ferry Boat
Unidades foram montadas no terminal de 
passageiros do Ferry Boat; Cidade já conta 
com sete equipamentos do tipo, sendo 
três tendas e quatro estações

lizados em frente à UPA 
Matheus Santamaria - co-
nhecida como PAM da Ro-
doviária, em frente à UPA 
Vicente de Carvalho e na 
travessia de barcas em Vi-
cente de Carvalho.

Esse método de desin-
fecção foi implantado por 
complexos industriais em 
Chongqing, no sudoeste da 
China, para impedir a dis-
seminação do novo corona-
vírus entre trabalhadores 
de fábricas.

Já as outras estações de 
higienização, com pias e sa-
bonete, estão instaladas na 
Praça dos Expedicionários 
(Centro), Praça Horácio La-
fer (Jardim Tejereba), Praça 

14 Bis (Vicente de Carva-
lho) e em frente à UPA Ma-
theus Santamaria.

As estruturas monta-
das fazem parte de uma 
iniciativa da Prefeitura de 

Guarujá, em parceria com 
a OS Pró-Vida. Há, ainda, 
a possibilidade de implan-
tar os equipamentos em 
outros locais estratégicos 
da Cidade.

Publicados novos 
editais Pro Uni e Fies

Alcool gel: de qualquer 
jeito não adianta

fazer a entrega da docu-
mentação, já que as ati-
vidades foram interrom-
pidas antes do dia 16 de 
março, última data para a 
entrega. 

FIES
A pré-seleção acaba no 

próximo dia 22. A lista de 
espera é exclusiva para os 
participantes que não fo-
ram convocados no Fies 
Juros Zero. Para quem não 
foi selecionado no P-Fies 
não é possível se cadastrar.

Cerca de 270 mil can-
didatos se inscreveram 
para o Fies deste ano.  No 
P-Fies o número de vagas 
não é defi nido.

achando que está seguro e 
não está”, diz médica pneu-
mologista da Ensp/Fiocruz, 
Patrícia Canto Ribeiro.

Transmissão
Segundo o Ministério da 

Saúde, a transmissão acon-
tece de uma pessoa doente 

para outra ou por contato 
próximo por meio de toque 
do aperto de mão, gotícu-
las de saliva, espirro, tosse, 
catarro e objetos ou super-
fícies contaminadas, como 
celulares, mesas, maçane-
tas, brinquedos, teclados de 
computador, entre outros. 
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homenagem

Em abril de 2005, 
o Jornal Acontece 
anunciou a Lei que 
ofi cializava o Hino 
da Cota 200, entre-
vistando o compo-
sitor Régio Alves. 
Popular e querido, 
por onde morou na 
cidade, Régio mor-
reu esta semana 
(não foi de Covid).

Antigo morador 

O adeus a Regio Alves
da Cota 200, onde 
era muito popular, 
sua música revelava 
o amor pelo bairro e 
amigos, dos quais 
se orgulhava.

Com o Progra-
ma de Recuperação 
da Serra do Mar, a 
população da Cota 
reduziu, mas ainda 
continua signifi ca-
tiva. Régio e boa 

parte de seus ami-
gos mudaram para 
o Bolsão 9, bairro 
para o qual tam-
bém fez um hino 
(que não chegou a 
ser reconhecido em 
Lei).

Ele deixa a viúva 
Neuzi e as fi lhas: 
Joalice, Joanice e 
Edna, netos e uma 
legião de amigos.

@samanthaesteticista 

(13) 98142-1922 
Rua: Assembléia de Deus, 39 - sl 108 - Centro/ Cubatão

Vejo as estrelas re� etindo la do céu | e a lua cheia clareando a imensidão
o nosso sonho era morar em um lugar |de muita paz, caridade e devoção

Daqui se vê o sol nascer no verde mar |e a paisagem criou nova inspiração

Cota 200 querida | tu és minha vida, | meu berço de amor
Eis de te amar para sempre | és a estrela cadente | meu céu, meu calor

Linhas aéreas, ferrovias e rodovias| de norte a sul cruzando a Serra do Mar

Os pasasrinhos enfeitando a natureza | quanta beleza temos para contemplar
o ar é puro e o clima é relevante | não é distante a cachoeira murmurar

Cota 200 querida | tu és minha vida, | meu berço de amor
Ei de te amar para sempre | és a estrela cadente | meu céu, meu calor

Salve as encostas e os vales verdejantes | é importante sempre a preservação

a chuva cai e o vento sopra forte | a nossa sorte é a fé e o coração
se por ventura a vida terminar aqui | pra onde eu for levarei minha gratidão

Cota 200 querida | tu és minha vida | meu berço de amor
Ei de te amar para sempre | és a estrela cadente | meu céu, meu calor

Hino da Cota 200
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Semana de boas vindas...

Mesmo em tempo de pan-
demia a generosidade da 
vida se manifesta.
O casal Elizama e Adauto 
comemoram com alegria a 
chegada de Eliza.

Os pais Fabiana Halls e Uilson Fernando receberam no dia 12, a peque-
na Mariana, segunda fi lha do casal. Na foto, a família ao lado do mé-
dico obstetra Dr. Caio Campregher, que teve algumas complicações na 
saúde nos  últi mos meses. A foto celebra a chegada de Mari ao mundo 
e o renascimento do Dr. Campregher

Barazal
Grande nome da TV regional, o apresentador Claudio Barazal vai se afastar 
da telinha, em junho, para sati sfazer o calendário eleitoral. Ele aceitou o 
convite do deputado Caio França e colocou o nome à disposição, para voltar 
à políti ca. Em agosto de 2018 o deputado e demais autoridades do parti do 
abonaram a fi liação de Claudinho, durante evento bastante presti giado em 
Cubatão, onde deve concorrer à vereança.
O comunicador fez espetacular sucesso como comunicador na cidade nos 
anos 90, e apresentou o carnaval de Cubatão por 25 anos consecuti vo. Foi 
secretário de comunicação dos prefeitos Nei Serra e Passarelli, e chegou a 
assumir a vereança em 1992.

Cãopanha de inverno no Canil 
de Guarujá

Em Guarujá, o Canil Municipal começa a se preparar para o inverno. Pensando 
nos animais e em suas necessidades, a Diretoria de Proteção e Bem-Estar Animal 
criou a “Cãopanha Inverno Quenti nho”, que tem como objeti vo arrecadar mantas, 
toalhas, cobertores e lençóis para aquecer os bichinhos abrigados na unidade du-
rante a estação mais fria do ano.

Atualmente, o Canil atende cerca de 200 animais abrigados. Além disso, mantém 
um cronograma de consultas, castrações e cirurgias. Em 2019, a unidade ultrapas-
sou a meta anual de cinco mil castrações, em novembro.

As doações devem ser feitas no Canil Municipal, de segunda a sexta-feira, das 
9 às 11 horas e das 14 às 16 horas. O endereço é Rua Profª Maria Lídia Rego Lima, 
301 - Jardim Conceiçãozinha. Para outras informações, o munícipe deve entrar em 
contato pelo telefone 3387-7197.
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DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 - Centro - Cubatão
13 336-4894 | 3372-7409

ASSOCIAÇÃO DA DIVINA MISERICÓRDIA
Avenida das Nações Unidas, 330 - Vila Nova- Cubatão- SP.

Tel: (13) -3372-7479 / 3361-6504 
e-mail: contatoemaus@hotmail.com.

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho Deliberati vo da Associação da Divina Miseri-
córdia, convoca todos os associados para a Assembléia Geral a realizar-se 
no próximo dia 29 de maio de 2020, em primeira convocação tendo iní-
cio ás 19h30 e em segunda convocação com início ás 20h00 em sua sede 
situada à Avenida das Nações Unidas, nº330 - Vila Nova-Cubatão- SP.

Esta Assembléia terá a seguinte ordem do dia:

    a) Leitura e aprovação da Ata anterior.
    b) Eleição dos Conselheiros Efeti vos e Suplentes conforme Estatuto
    c) Eleição do Conselho Fiscal conforme Estatuto
    d) Assuntos Gerais.

Cubatão, 15 de maio de 2020.
Arlênio Santos Bati sta.

Presidente do Conselho Deliberati vo.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  
Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172 editais de casamento
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: GUSTAVO PENHA PAIVA 
MAGALHÃES e SARAH SANTOS BLUNCK. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, médico, RG n.º 34154317 - SSP/SP, CPF n.º 
31524851825, com 36 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido 
no dia dois de julho de mil novecentos e oitenta e três (02/07/1983), 
residente na RUA Dr.Wanderley, 409, centro, ALEGRE - ES, fi lho de EDU-
ARDO FALCÃO PAIVA MAGALHÃES e de MARIA REGINA PENHA PAIVA 
MAGALHÃES . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
médica, RG n.º 62835473 - SSP/SP, CPF n.º 14206672709, com 29 anos 
de idade, natural de MONTES CLAROS - MG (Montes Claros-MG  Livro 
nº 208, fl s. nº 99, Termo nº 100682), nascida no dia quatorze de janei-
ro de mil novecentos e noventa e um (14/01/1991), residente na RUA 
Dr.Wanderley, 409, centro, ALEGRE - ES, fi lha de JOSÉ GOMES BLUNCK e 
de ELIANE MENDES SANTOS BLUNCK. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei.  Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   
                                               

Cubatão, 29 de abril de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ADEMÁT’ SAN MATIAS BRAGA e 
FERNANDA BARONE ZIMMARO. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, conferente, RG n.º 591843729 - SSP/SP, CPF n.º 01856309525, 
com 29 anos de idade, natural de ARACAJU - SE (Propriá-SE  Livro nº 24, fl s. 
nº 500, Termo nº 21589), nascido no dia nove de março de mil novecentos 
e noventa e um (09/03/1991), residente na Rua Manoel Mathias de Sou-
za, 20, apto.12, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: adematsan@
gmail.com, fi lho de ADEMÁRIO MATIAS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 62 anos de idade, residente em PROPRIÁ - SE e de SELMA 
MARIA BRAGA MATIAS, de nacionalidade brasileira, empregada domésti ca, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, estagiária, RG n.º 34257254 - SSP/
SP, CPF n.º 34756089879, com 32 anos de idade, natural de SÃO PAULO - 
SP (São Paulo - 14º Subdistrito - Lapa  Livro nº 167, fl s. nº 435, Termo nº 
99969), nascida no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e 
sete (25/06/1987), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 20, apto.12, 
Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: fernandabzimmaro@gmail.
com, fi lha de RENATO EUGENIO ZIMMARO, falecido há 18 anos e de SIMO-
NE PISTORESI BARONE ZIMMARO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 
anos de idade, residente em COTIA - SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nes-
ta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   
                                              

 Cubatão, 29 de abril de 2020
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: DAVILSON DOS SANTOS e 
MONIQUE SANTOS DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, barbeiro, RG n.º 43750562 - SSP/SP, CPF n.º 40689585802, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e três (15/12/1993), residente na 
RUA Acácia dos Santos Pereira, 506, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lho de EDVALDO BATISTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido 
há 04 anos e de MARIA DE FÁTIMA SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante geral, RG n.º 
49481536X - SSP/SP, CPF n.º 45941326858, com 25 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascida no dia treze de abril de mil novecentos e 
noventa e cinco (13/04/1995), residente na RUA Roney Gochi, 250, Bloco 
N, Ap.12, Jardim Real, Cubatão - SP, E-mail: monique.santos.1304@gmail.
com, fi lha de EDGAR MENEZES DE LIMA, falecido há 13 anos e de TELMA 
DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   
                                           

Cubatão, 05 de maio de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JORGE FELIPE CHAVES PIERRE FER-
REIRA e ANNIKA THERÉSE GARRATT. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, tatuador, RG n.º 126270263 - SSP/RJ, CPF n.º 12859077790, 
com 33 anos de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ (Duque de Caxias-RJ 
Tabelionato do 3ºDistrito  Livro nº 14, fl s. nº 44, Termo nº 8355), nascido no 
dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e sete (22/04/1987), resi-
dente na 01 Purbeck Road, Bournemouth - Reino Unido e domiciliado na Rua 
Maria Graziela, 495, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JORGE FERREIRA 
DA SILVA, professor, com 66 anos de idade, residente em PETRÓPOLIS - RJ e 
de MARIA DA PURIFICAÇÃO CHAVES PIERRES, de nacionalidade brasileira, au-
tônoma, com 60 anos de idade, residente em DUQUE DE CAXIAS - RJ Repre-
sentado através de Procuração Pública expedida peloa Cartório de Londres 
- Reino Unido aos 16/03/2020. Sendo a pretendente, de nacionalidade Sueca, 
solteira, gerente, PASSAPORTE n.º 97387910, com 35 anos de idade, natural de 
Plymouth - Reino Unido - EX, nascida no dia dez de novembro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (10/11/1984), residente na 01 Purbeck Road, Bournemou-
th - Reino Unido, fi lha de PAUL ANTHONY GARRATT, de nacionalidade Sueca, 
técnico em informáti ca, com 60 anos de idade, residente em Bournemouth - 
Reino Unido - EX e de HELENA ELIZABETH GARRATT, de nacionalidade Sueca, 
chefe de cozinha, com 56 anos de idade, residente em Bornemouth -  Reino 
Unido - EX. Representada através de Procuração Pública expedida peloa Car-
tório de Londres - Reino Unido aos 16/03/2020. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   
                                               Cubatão, 05 de maio de 2020
                                                    O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: WESLEY CAMILO DA SILVA e WE-
LIDA ÁGHATA GOMES DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 501056877 - SSP/SP, CPF n.º 
49034482820, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis 
de maio de dois mil (06/05/2000), residente na Rua Caminho dos Trilhos, 378, 
Água Fria, Cubatão - SP, E-mail: wcamilo938@gmail.com, fi lho de LUCIANO CA-
MILO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 50 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de CLAUDIA MARIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, cozinheira, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 391436880 - 
SSP/SP, CPF n.º 50165365897, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia quinze de dezembro de dois mil (15/12/2000), residente na Rua 
Dois, 82, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: welida2911@gmail.com, fi lha de SIDNEI 
SABINO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 40 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de EDNEIDE LUIZA GOMES DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 06 de maio de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: WASHINGTON LUIS SACCO JUNIOR 
e JANE CATHLEEN O’HANA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, motorista, RG n.º 30975468 - SSP/SP, CPF n.º 40649686896, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de maio 
de mil novecentos e noventa e um (23/05/1991), residente na Rua Rio de Janei-
ro, 771, apto.21, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: junioroldgames@bol.com.br, 
fi lho de WASHINGTON LUIS SACCO, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
com 57 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de CRISTINA GOMES DE 
MEDEIROS SACCO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, 
residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, vendedora, RG n.º 40367710 - SSP/SP, CPF n.º 01177722240, com 
29 anos de idade, natural de JUAZEIRO - BA (Juazeiro - BA - 1º distrito  Livro 
nº 50, fl s. nº 137, Termo nº 130159), nascida no dia primeiro de julho de mil 
novecentos e noventa (01/07/1990), residente na Rua Rio de Janeiro, 771, 
apto.21, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: kathleenohana@icloud.com, fi lha 
de JOSÉ FRANCINILSON DA SILVA, vendedor, com 53 anos de idade, residente 
em JUAZEIRO - BA e de CICERA MARIA BATISTA DA SILVA, vendedora, com 45 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nes-
ta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 06 de maio de 2020
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 BONIFÁCIO FILHO e ANA PAULA 
DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, estoquis-
ta, RG n.º 192968282 - SSP/SP, CPF n.º 07024137800, com 52 anos de idade, na-
tural de RIO DE JANEIRO - RJ, nascido no dia seis de agosto de mil novecentos e 
sessenta e sete (06/08/1967), residente na RUA Caminho São Bartolomeu, 584, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ BONIFÁCIO, de naciona-
lidade brasileira, falecido há 10 anos e de VERA LUCIA GONÇALVES BONIFÁCIO, 
de nacionalidade brasileira, falecida há 08 anosViúvo de Ieda Aparecida Barbosa 
do Real Bonifacio, conforme termo nº21467, lavrado às fl s:100 do Livro C-66 do 
Cartório de Cubatão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, di-
vorciada, do lar, RG n.º 228224159 - SSP/SP, CPF n.º 22717383859, com 49 anos 
de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no dia trinta e um de julho de mil 
novecentos e setenta (31/07/1970), residente na RUA Caminho São Bartolomeu, 
584, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LIDIA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em SÃO 
PAULO - SP. Divorciada de Nivaldo Firmino da Silva, conforme sentença datada 
de 22/03/2012, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da  Comarca de Cuba-
tão, nos autos de nº1029/2011 processo nº157.01.2011.007221-9/000000-000. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 06 de maio de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: KARINA DO CARMO 
PEREIRA e ROBERTA DE JESUS LIMA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 264600563 - SSP/
SP, CPF n.º 21627749845, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e oitenta 
(29/01/1980), residente na Rua 1º de Maio, 743, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lha de MARIA DO CARMO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, porteira, RG n.º 441174589 
- SSP/SP, CPF n.º 30611646854, com 38 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(02/01/1982), residente na Rua 1º de Maio, 743, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lha de EDVALDO DA SILVA LIMA, motorista, com 59 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de TEREZINHA MARIA DE JESUS LIMA, auxiliar 
de serviços gerais, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Di-
vorciada de José Roberto da Silva Morais conforme sentença datada de 
09/12/2010 proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Cível desta Comarca, 
nos autos de nº1165/10.   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, 07 de maio de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCELO GOMES e JENNEFER STE-
FANY ANDRADE SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecânico, RG n.º 34961898 - SSP/SP, CPF n.º 38390427800, com 30 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 133, fl s. 
nº 223, Termo nº 81084), nascido no dia dezoito de agosto de mil novecentos 
e oitenta e nove (18/08/1989), residente na Avenida Cruzeiro do Sul, 347, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MAURO GOMES, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 63 anos de idade, residente em SÃO GONÇALO DOS CAMPOS 
- BA e de MARIA DAS GRAÇAS GOMES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, auxiliar fi nanceiro, RG n.º 391428020 - SSP/SP, CPF 
n.º 45887791845, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro 
nº 186, fl s. nº 246, Termo nº 56370), nascida no dia dois de fevereiro de mil no-
vecentos e noventa e oito (02/02/1998), residente na Rua Francisco Marcolino 
Moura, 23, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de RONILSON SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, motorista, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ROSILENE MARIA DE ANDRADE SANTOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, 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, 08 de maio de 2020
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 SOARES TAVARES e LIZANDRA 
LAURA DA SILVA PAULINO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, vistoriador, RG n.º 48139932 - SSP/SP, CPF n.º 40654951802, com 27 
anos de idade, natural de Gama - DF (Brasília-DF 2ºOfí cio  Livro nº 226, fl s. nº 
157, Termo nº 140514), nascido no dia dezoito de junho de mil novecentos e 
noventa e dois (18/06/1992), residente na Rua Osvaldo Soares de Oliveira, 122, 
casa 2, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: rafaelstva@hotmail.com, fi lho de PAULO 
DA SILVA TAVARES, de nacionalidade brasileira, operador, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROSANGELA SOARES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG 
n.º 457521855 - SSP/SP, CPF n.º 39655401812, com 22 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 182, fl s. nº 270, Termo nº 54802), nascida no 
dia onze de junho de mil novecentos e noventa e sete (11/06/1997), residente 
na Rua Osvaldo Soares de Oliveira, 122, casa 2, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: 
lizandra_lyzandra@hotmail.com, fi lha de MIGUEL MARIANO PAULINO, de nacio-
nalidade brasileira, ajudante, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de EDNA FRANCISCA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedagoga, com 39 
anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   
                                               

Cubatão, 11 de maio de 2020
 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 FERNANDES DE CASTRO e 
GABRIELLY SANTIAGO ASSIS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, apontador, RG n.º 42875104 - SSP/SP, CPF n.º 44713301876, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de junho de 
mil novecentos e noventa e cinco (27/06/1995), residente na Rua José Lopes da 
Silva, 50, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: rafael.castro95@hotmail.
com, fi lho de EDISON FERREIRA DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, calde-
reiro, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDINALVA FERNAN-
DES DOS SANTOS DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente de treinamento, RG n.º 527089795 - SSP/SP, CPF 
n.º 46840717828, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
primeiro de junho de mil novecentos e noventa e oito (01/06/1998), residente 
na Rua José Lopes da Silva, 240, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: 
megaadysanti ago@gmail.com, fi lha de ANTONIO MARCOS ASSIS, de naciona-
lidade brasileira, técnico em refrigeração, com 49 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ROSIMEIRE APARECIDA SANTIAGO ASSIS, 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, 12 de maio de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: INÁCIO SOUZA DA SILVA e ADELAIDE 
SANTOS PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
vigilante, RG n.º 141261882 - SSP/SP, CPF n.º 03677769876, com 61 anos de ida-
de, natural de SURUBIM - PE, nascido no dia oito de fevereiro de mil novecentos 
e cinquenta e nove (08/02/1959), residente na RUA Cubatão, 97, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de GABRIEL FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, armador, com 81 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IVO-
NETE SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 82 anos de 
idade, residente em Cubatão – SP. Divorciado de Joelma Silva dos Santos, confor-
me sentença datada aos 09/05/2002, proferida pelo Juiz da 4ªVara da Comarca 
de Cubatão-SP, nos autos do Processo de nº247/02. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 155323271 
- SSP/SP, CPF n.º 03848546809, com 61 anos de idade, natural de DUQUE DE 
CAXIAS - RJ, nascida no dia vinte e um de maio de mil novecentos e cinquenta e 
oito (21/05/1958), residente na RUA Cubatão, 97, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de ANDRÉ DE SOUZA PEREIRA, falecido há 20 anos e de MARI-
NETE SANTOS PEREIRA, falecida há 20 anos. Divorciada de Santi no Agosti nho, 
conforme sentença datada aos 31/05/2007, proferida pelo Juiz de Direito da 
3ªVara Cível da Comarca de São Vicente-SP, nos autos do Processo nº1631/06. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 13 de maio de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA COOPERATIVA DE TRABALHO DE 

CUBATAO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA 
CNPJ: 31.771.539/0001-78

O Vice-Presidente, Rivelino Terra da Silva no uso das suas atribuições 
conforme art. 54, do estatuto social convoca os senhores cooperados 
(27 cooperados) para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no 
próximo dia 26 de Maio de 2020, em sua sede situada na Avenida Cru-
zeiro do Sul, 629 – Vila Nova – Cubatão/SP – CEP: 11525-150, iniciando-
-se os trabalhos às 15:00 horas, em primeira convocação com 2/3 (dois 
terços) dos seus associados, ou na falta de quórum necessário às 16:00 
horas em segunda convocação, com metade mais um dos seus associa-
dos, ou em terceira convocação, 17 horas com o mínimo de 10 asso-
ciados. Para efeito de quórum, o número de cooperados aptos a votar 
é 27( cooperados).  Para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

 a) Eleição e Posse do Conselho de Administração;
 b) Eleição e Posse do Conselho Fiscal. 

Cubatão 11 de maio de 2020.
                                                     Rivelino Terra da Silva          

Presidente Interino
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Ciesp, Sesi e Senai promovem 
ação solidária em Cubatão

Indústria

As instituições Ciesp, 
Depar, Sesi e Senai Cuba-
tão estão realizando em 
conjunto uma ação de soli-
dariedade em favor de di-
versas famílias carentes do 
município, que estão sendo 
impactadas pela pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19).

Até o fi nal de maio, o 
Ciesp, Depar e Sesi Cuba-
tão, em parceria com a 
Prefeitura, através da Se-
cretaria Municipal de As-
sistência Social, e Cide, 
entregarão 1.800 refeições 
por dia para comunidades 
que concentram famílias 
que mais necessitam dos 
alimentos, como Pilões, 
Mantiqueira, Vila dos Pes-
cadores, Vila Esperança e 
Ilha Caraguatá.

A iniciativa, promovida 
pelas sedes da Fiesp, Ciesp 
e Sesi em São Paulo, tem o 

objetivo de contribuir com 
o fornecimento de alimen-
tação em 108 cidades no 
Estado, que apresentam um 
maior cenário de famílias 
impactadas pelo isolamento 
social. Ao todo, serão forne-
cidas cerca de 4 milhões de 
refeições durante o período, 
distribuídas em 230 mil uni-
dades diárias.

Em Cubatão, as refeições 
estão sendo entregues para 
as comunidades citadas na 
unidade do Sesi Cubatão.

 Para o diretor titular do 
Ciesp Cubatão, Raul Elias 
Pinto, a união entre as ins-
tituições se faz necessária 
para o enfrentamento cole-
tivo do cenário atual. “Com 
apoio da Fiesp, Ciesp, De-
par e Sesi, estamos ofere-
cendo milhares de refeições 
caprichadas, com arroz, 
feijão, proteína e legumes, 
alimentos estes que são es-

senciais para o apoio às di-
versas famílias carentes da 
cidade. Tudo isso com a 
única missão de fazer a dife-
rença na vida de muitos que 
precisam de nossa solidarie-
dade neste momento difícil 
que estamos vivendo”.

“Graças ao apoio das en-

tidades, da Prefeitura, por 
meio da Secretaria Assis-
tência Social,  conseguimos 
identifi car as comunidades 
que mais precisam dos ali-
mentos e colocaremos em 
prática esta grande ação da 
Fiesp, Ciesp e Depar no mu-
nicípio de Cubatão”, fi nali-

za o diretor da regional do 
Sesi Cubatão, Flávio Alvim.

Apoio ao Hospital 
de Cubatão

O Ciesp e Depar Cuba-
tão, em parceria com o Se-
nai, também auxiliará os 
profi ssionais de saúde no 
município que estão na li-
nha de frente na pandemia.

Serão doadas ao Hos-
pital de Cubatão mil más-
caras descartáveis confec-
cionadas pela instituição 
de ensino. Além disso, 
sete respiradores recebe-
rão manutenção gratuitas  
para sua reativação e au-
xiliarão no tratamento dos 
munícipes da cidade. Os 
equipamentos já foram en-
caminhados para a sede do 
Senai em São Paulo para o 
devido reparo e retornarão 
ao hospital.

Serão entregues 1800 refeições diárias para comunidades 
carentes; apoio à Saúde continua


