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21 anos

PRORROGADO FAZER O BEM

BOA COMIDA

Calamidade pública 
até 19 de junho

O sabor 
da comida 
árabe na 
sua mesa

O estado de ca-
lamidade pública, 
em Cubatão (ini-
ciado em 22 de 
março) foi esten-
dido até 19 de 
junho. Até lá con-

Com pratos preparados por quem 
entende do assunto, o Comida Ára-
be do Maison Kalhil já conquistou o 
paladar dos clientes.
Diversidades de pratos típicos, sem 
faltar o pão sírio e você pede sem 
sair de casa. 08

tinuam proibidos 
o funcionamento 
de estabelecimen-
tos comerciais e 
de serviços consi-
derados não es-
senciais. 02

Meninas do Uni-
das pelo bem 
seguem com doa-
ções de kits de 
prevenção, pelos 
bairros da cidade. 
Veja a matéria e 
saiba como aju-
dar. 05

Ademário entrega mais 43 
leitos para combater o vírus

COVID 19

Com a amplia-
ção, o Hospital de 
Cubatão passa a 
ter a capacidade 
total de 20 leitos 
de UTI e 58 de 
enfermagem.  
Os novos leitos 
foram instalados 
nos 5º e 6º 
andares.

Serviços da 
carreta de apoio, 
ao lado do PS, 
também serão 
ampliados e uni-
dades de saúde 
realizarão testes 
rápidos. 03
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Demissões suspensas na 
Usiminas, por enquanto

Calamidade pública 
até 19 de junho

Liminar da juíza Adal-
gisa Lins Dornellas, da Se-
gunda Vara de Cubatão, 
nesta semana, suspendeu 
a demissão de (segundo o 
Sindicato) 900 funcionários 
da Usiminas. Decisão foi to-
mada conforme pedido do 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
depois que parte dos traba-
lhadores teria sido dispen-
sada, na manhã desta quarta 
(20). A juíza mandou que as 
negociações entre empresa e 
Sindicato, sejam retomadas.

Até o fechamento desta 
edição o departamento ju-
rídico da Usiminas  ainda 
analisava o assunto e a em-
presa não tinha um posicio-
namento ofi cial. Ainda em 
nota ao Jornal Acontece, 
disse ‘ não confi rmar os nú-
meros de desligamentos di-
vulgados pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos’. 

O estado de calamida-
de pública em Cubatão, 
vigente desde o dia 22 
de março  foi estendido 
até 19 de junho. Até lá 
continuam proibidos o 
funcionamento de estabe-
lecimentos comerciais e 
de serviços considerados 
não essenciais, medidas 
excepcionais  destinadas 

Demissões
Em maio, funcionários 

retornaram ao trabalho de-
pois das férias coletivas.

Em abril, cerca de 500 
terceirizados foram dispen-
sados e, segundo o Sindi-
cato, 900 funcionários esta-
riam na linha de corte.

A última demissão em 
massa aconteceu em 2015, 
com cerca de três mil demis-
sões, agravando a crise eco-
nômica em Cubatão e região.

A Usiminas diz que ten-
tou, sem sucesso, negociar 
com o Sindicato, inclusive, as 
condições para desligamen-
tos necessários. “Desde o iní-
cio da pandemia, adotamos 
uma série de medidas de 
adequação ao cenário atual, 
buscando soluções conjuntas 
para preservar, ao máximo, a 
força de trabalho e a susten-
tabilidade dos negócios”.

a conter o avanço do coro-
navírus na cidade.

 
Bancas 
As bancas de jornais ti-

veram o funcionamento 
autorizado por comercia-
lizarem produtos infor-
mativos, importantes em 
períodos de epidemias. 
Desta forma, os leitores 

Pode fechar
A Usiminas prevê a apli-

cação das MPs do Gover-
no Federal, além de outros 
ajustes adicionais nos casos 
em que esses recursos não 
se mostrarem sufi cientes 
para garantir a sobrevivên-
cia das unidades, como é o 
caso da Usina de Cubatão.

 Segundo dados do Insti-
tuto Aço Brasil, houve uma 
queda de 50% no consumo 
de aço no mês de abril (com-
parado a março) e o volume 
de vendas recuou a níveis an-
tes vistos apenas em 1995, 25 
anos atrás. No setor automo-
tivo, principal mercado aten-
dido pela Usina de Cubatão, 
registrou uma brusca retra-
ção na produção nacional de 
veículos, de 99,3% em abril, 
segundo dados da Anfavea, 
o pior resultado da série his-
tórica, iniciada em 1957. 

de Acontece terão nova-
mente o acesso ao jornal 
impresso, facilitado.  De 
acordo com decreto mu-
nicipal publicado nesta 
quinta, só poderão fun-
cionar aquelas cujos es-
toques de produtos não 
informativos forem infe-
riores  a 40% do total da 
mercadoria.

A Yara, empresa do 
Condomínio Industrial de 
Cubatão, doou mil cestas 
básicas para a Prefeitura 
entregar às famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 
social, cadastradas SUS. E 
através do Centro de Inte-
gração e Desenvolvimento 
Empresarial (Cide) e jun-
tamente com outras indús-
trias do polo – forneceu 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs) para pro-
fi ssionais da saúde: 24 mil 
máscaras de proteção e 10 
mil luvas descartáveis. A 
ação local faz parte da ini-
ciativa da empresa de for-
ma a mitigar os impactos 
do coronavírus (COVID-19) 
nas cidades onde atua.

A Braskem iniciou a pri-
meira etapa da distribuição 
de cestas básicas para coo-
perados parceiros do Ser+, 
programa da companhia 
que visa a inclusão social e 
o desenvolvimento socioe-
conômico dos trabalhado-
res da cadeia de reciclagem.  

Em SP, a iniciativa dis-
tribuirá mais de mil cestas, 
abrangendo cooperativas 
em sete cidades. Cubatão 
participa do programa por 
meio da cooperativa ABC 
Marbas, que atenderá 39 fa-
mílias. “As cooperativas de 
reciclagem são parte fun-

Yara doa cesta, 
EPI e máscara

Cooperativas 
recebem cestas

Ainda este mês
O próximo passo é a 

doação, de 10.400 máscaras 
caseiras de proteção para a 
Assistência Social do Mu-
nicípio: 8 mil para adultos 
e 2400 para crianças. Além 
disso, EPIs serão entregues 
para profi ssional que atuam 
no Cemitério Municipal. 

“Nossa missão é alimen-
tar o mundo e proteger o pla-
neta de forma responsável e 
a produção de fertilizantes é 
essencial para levar alimento 
para a mesa dos brasileiros. 
Entendemos o momento di-
fícil e, estamos contribuindo 
para nutrir as famílias de 
Cubatão”, diz a gerente do 
Complexo Industrial da Yara 
em Cubatão, Paola Bernal. 

Para cadastradas SUS

Braskem

Ação reforça o apoio da Companhia, du-
rante o distanciamento social, ao progra-
ma de fomento à cadeia de reciclagem

damental do setor plástico, 
tendo papel relevante para 
o retorno dos materiais à 
cadeia produtiva.Sabemos 
que por conta do isolamen-
to social muitos coopera-
dos estão impossibilitados 
de trabalhar e essa doação é 
um símbolo do nosso apoio 
nesse momento tão sensível 
na sociedade”, explica Flá-
vio Chantre, gerente de Rel. 
Institucionais da Braskem.

A distribuição das cestas 
será feita pela Mãos Verdes, 
cooperativa de trabalhadores 
e gestores socioambientais 
parceira da Braskem no Ser+.

Durante o fechamento dessa edição, recebemos com 
pesar a notícia de que, faleceu na noite desta quinta (21) 
a ex- deputada Mariângela Duarte. Ela lutava contra um 

câncer e faleceu em sua residência, em Santos.  
Mariângela foi professora universitária e teve extenso 

contato com a cultura.Na política, Mariângela foi verea-
dora de Santos por dois mandatos (1988-94), 

deputada estadual por duas vezes (1994-2002) 
e federal eleita em 2003.

COMÉRCIO FECHADO
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Cubatão 
ganha 
mais 43 
novos leitos

A secretária munici-
pal de Educação Marcia 
Terras (foto) foi às redes 
sociais nesta quinta-feira 
(21), para garantir às me-
rendeiras que atendem 
a rede municipal de en-
sino, de que não haverá 
demissões. “Isto não vai 
acontecer. Fiquem tran-
quilas merendeiras, não 
há possibilidade de de-
missão”, afi rmou a se-
cretária, com relação ao 
assunto que repercutiu 
nas redes sociais durante 
a semana.

A secretária classifi cou 
como equívoco por par-
te de um funcionário da 
empresa contratada que 
enviou avisos, enquanto 
ainda havia entendimen-
tos relativos a MP 936.

SAÚDE

O prefeito Ademário 
Oliveira entrega, nesta 
semana, 43 novos leitos 
de combate ao corona-
vírus. São 10 leitos de 
UTI e 33 de enfermagem, 

que funcionarão nos 5º e 
6º andares do Hospital 
Municipal. Até o fi nal 
da semana que vem, os 
leitos já devem estar fun-
cionando. Com a amplia-
ção, o Hospital terá uma 
capacidade total de 20 
leitos de UTI e 58 leitos 
de enfermagem exclusi-
vamente para pacientes 
com Covid-19, conforme 
antecipou acontecedigi-
tal, no último domingo. 
Para o funcionamento 
total dos novos leitos, a 
administração apressa a 
contratação de equipe.

A primeira ampliação 
ocorreu no início de abril 
quando foram abertos 
10 leitos de UTI e 25 de 
enfermagem, além da 
capacidade de rotina do 
hospital. As ampliações 
fazem parte do plano de 
contingência de Cubatão, 

aprovado pelo Comitê 
Estratégico Municipal.

A carreta
A prefeitura também 

realiza a ampliação dos 
serviços na carreta de 
apoio instalada ao lado 

‘Merendeiras 
não serão 
demitidas’

do PS Municipal. O es-
paço foi remodelado e 
passará de duas para três 
salas de atendimento 
(dois consultórios e tria-
gem), sala de medicação, 
sala de hidratação, sala 
de coleta e recepção e 

terá mais um médico de 
plantão, em atendimento 
24h por dia.

O objetivo da instala-
ção é separar os suspeitos 
de covid 19 dos pacientes 
com outros agravos ou 
que tenham comorbida-
des, prevenindo assim a 
disseminação do vírus. A 
carreta atende média de 
110 pessoas, dia.

Mais testes
As Unidades de Saúde 

do Município realizarão 
1200 testes rápidos de de-
tecção de anticorpos. Eles 
foram distribuídos pelo 
governo do Estado, que 
deve repassar mais 1300 
nos próximos dias. 

Os exames serão feitos 
em pacientes com sinto-
mas respiratórios e diag-
nosticados com síndro-
me gripal.

Conforme manchete do 
Acontece, na semana pas-
sada, o Ministério da Saú-
de publicou nesta quarta-
-feira as novas orientações 
a respeito do tratamento 
de pacientes com Covid-19 
no SUS. A recomendação é 
de que os profi ssionais de 
saúde passem a utilizar os 
medicamentos Cloroquina, 
Azitromicina e Sulfato de 
Hidroxicloroquina em pa-
cientes em casos leves, mo-
derados e graves para deter 
a doença.

É o que tem pra hoje
O próprio Ministério da 

Saúde ressalta que apesar 
de até o momento não exis-
tirem evidências científi cas 
robustas que possibilitem 
a indicação específi ca para 
a Covid-19, o Governo Fe-
deral também entende que 
não existe, até o momen-
to, outro tratamento efi caz 
disponível contra o coro-
navírus, visto que existem 
diversos estudos e a larga 
experiência do uso da Clo-
roquina e da Azitromicina 
no tratamento de outras 
doenças infecciosas e de 
doenças crônicas no âmbito 

Ministério recomenda uso da 
Cloroquina no combate ao Covid

do Sistema Único de Saúde.

Efeito colateral
O infectologista, Anas-

tácio Queiroz, lembra que 
todo medicamento tem 
efeito colateral “e a Cloro-
quina e a Hidroxicloroqui-
na não são diferentes dos 
outros. Entendo também 
que os trabalhos têm mos-
trado efeitos benéfi cos da 
Hidroxicloroquina asso-
ciada à Cloroquina”. Não 

estamos usando uma me-
dicação descoberta ontem. 
É uma medicação usada 
há muito mais que esses 70 
anos no combate à malá-
ria”, concluiu.

Sem evidência
Segundo o médico infec-

tologista, José David Ur-
baez, não existe até o mo-
mento nenhuma evidência 
“séria para que se coloque 
a Cloroquina e a Azitromi-

cina como medicamentos 
de uso rotineiro e como 
protocolo de tratamento 
antiviral na Covid-19”. O 
médico afi rma que existem 
trabalhos e estudos “que 
comprovam, por um lado 
que esse tipo de remédio 
não tem efeito antiviral e, 
por outro lado, o fato mais 
grave que é um medica-
mento com efeitos adver-
sos potencialmente letais”, 
explicou Urbaez.

OS LEITOS 
FUNCIONARÃO
NOS 5º E 6º 
ANDAR DO 
HOSPITAL 
MUNICIPAL
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@samanthaesteticista 

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

A missa de séti-
mo dia do  historia-
dor Arlindo Ferreira 
será neste domin-
go, dia 24, às 19:30h 
com transmissão 
pela página do face-
book da Capela San-
ta Edwiges.

A triste notícia 
do seu falecimento, 
no último domingo, 
através das platafor-
mas digitais do Jor-
nal Acontece, teve 
grande repercussão 
na cidade, revelando 
o quanto Arlindo era 
querido. O prefeito 

No dia das margaridas e garis, o prefeito de Santos
Paulo Alexandre Barboza fez uma homenagem aos guerreiros e guerreiras da Terracom que, neste tempo de pademia, estão na linha de frente, 
dando um exemplo de competência e responsabilidade. Desta vez não houve o contato pessoal com o tradicional café, e a lembraça foi virtual

Cubatão perde seu 
maior historiador

Ademário decretou 
luto ofi cial.

Fundador do Insti-
tuto Histórico e Geo-
gráfi co de Cubatão, 
o escritor cubatense 
atualmente era vice-
-presidente do Camp.

Arlindo foi o pri-
meiro colunista do 
Jornal Acontece 
há 21 anos, com os 
‘Causos Cubatenses’ 
que, mais tarde, com 
apoio da Terracom, 
se tornaria livro. “Ar-
lindo é parte da nos-
sa história. A dor da 
sua perda é irrepará-

vel, mas a gratidão de 
termos desfrutado de 
sua amizade e conví-
vio, nos conforta e or-
gulha”, sintetiza o di-
retor do Jornal Cido 
Barbosa.

Embora não es-
crevesse mais nas 
páginas do Jornal, 
Arlindo frequentava 
a redação. Grande 
historiador da cidade 
foi homenageado em 
praticamente todas 
as edições especiais 
do Jornal, no aniver-
sário de Cubatão, nos 
últimos dez anos.

Arlindo Ferreira foi o primeiro colunista do Jornal 
Acontece há 21 anos, com os ‘Causos Cubatenses’
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Dic
da a

Com a chegada do frio, 
é a hora de mudar o look

Para quem gosta daquele 
friozinho, parece que, enfi m, ele 
resolveu dar as caras, é a hora 
de ti rar as roupas mais quenti -
nhas do guarda-roupa. Que tal 
renovar o look, ou melhor, o vi-
sual dos nossos babys?

A dica desta semana é moda 
infantojuvenil. Ofi cialmente o 
inverno só vai começar no dia 20 
de junho, porém é fundamental 
que você comece já a pesquisar 
preços e conferir a tendência 
para 2020. 

A loja Donna Rosa – moda e 
arti gos infantojuvenil – apostou 
em roupas masculinas e femini-
nas não tão pesadas. 

Segundo a proprietária do es-
tabelecimento, Patrícia Dantas 
Pereira dos Santos, o que tem 
saído bastante são moletons, 
blusas e calças leggings todas 
fl aneladas. 

“São peças extremamente 
confortáveis e macias. Nossa 
aposta é que não esfrie tanto 
esse ano, por essa razão, nos-
sas peças são leves, sem deixar 
de lado a beleza das cores vivas 
com acabamentos perfeitos”, 
disse Patrícia Santos.

A loja Donna Rosa fi ca à 
Avenida Europa, 306, Jardim 
Casqueiro, Cubatão. Whatsapp  
(13) 98813 5453 | telefone 3364 
3345. Instagram: @donna.rosa

Com o objetivo de aju-
dar o próximo, três canto-
res de Cubatão irão pro-
mover, neste sábado (23), 
a partir das 18h, uma Live 
Solidária. 

Os músicos Felipão San-
tos, Jonnas Costa e Tom 
Oliveira - amigos e envol-
vidos no meio artístico há 
mais de 20 anos -  resolve-
ram se juntar e criar o proje-
to “3 Intenções” para com-
partilhar com o público um 
pouco de suas respectivas 
trajetórias, além, claro, de 
cantar muitos sucessos do 
pagode, samba e swing.

Para Felipão Santos será 
um prazer dividir o palco 
com seus antigos colegas. 
“Estou muito ansioso para 
esse grande dia, além de 
revê-los, terei a oportuni-
dade também de ajudar 
pessoas”. 

A ação das jovens do @
unidaspelobem013, que ar-
recada máscaras de pano, 
sabonetes em barra, álcool 
em gel e líquido, segue a 
todo vapor.

As meninas, que tem ida-
de entre 17 e 22 anos, mon-
tam kits com essas doações 
e entregam às famílias ca-
rentes em Cubatão. 

A ação humanitária e 
digna de elogios, já pas-
sou pelos bairros: Jardim 
São Marcos, Cota 200 e 
Quilombo. A próxima pa-
rada será na comunidade 
da Mantiqueira e, para que 
aconteça com excelência, 
elas precisam arrecadar 
mais doações.

Se você puder ajudar, 
entre em contato com a 

Músicos de Cubatão farão live 
solidária neste sábado

Unidas pelo bem seguem 
com doações pela Cidade

Já os cantores Jonnas 
Costas e Tom Oliveira tam-
bém comentaram, para a 
equipe de reportagem do 
Jornal Acontece, suas ex-
pectativas: 

“Acho que 
nesse mo-
mento difícil 
o importante 
nos juntarmos 
para ajudar 
uns aos ou-
tros. Sem falar 
do prazer que 
é poder fazer 
um som, já que 
estamos sem 
agenda por 
conta da pan-
demia”, disse 
Jonnas. 

“Estou mo-
rando em Por-
tugal, vim pas-
sar as férias 

Tuany no (13) 98876 5625.
Veja no quadro a baixo 

como você pode contribuir 
com a nobre causa.

aqui antes da pandemia, 
acabei tendo que esten-
der minha estadia no Bra-
sil. Pelo menos, vai valer a 
pena, pois, além de rever 
amigos músicos poderei 

ajudar o próximo”, res-
saltou Tom. 

Inscreva-se no canal: 
Felipão Santos no Youtube 
e se prepare para um saba-
dãobastante animado. 
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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 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: WILLIAM ÍTALO DE 
OLIVEIRA e ÉRIKA VIANA VALADARES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, analista, RG n.º 441669037 - SSP/SP, CPF n.º 
37718277879, com 32 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no 
dia onze de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (11/11/1987), 
residente na RUA Francisco Cunha, 215, Jd.31 de Março, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de WALDEMIR MOREIRA OLIVEIRA, de nacionalidade bra-
sileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
NEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 428542104 - SSP/SP, CPF 
n.º 41250299896, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e três (02/08/1993), 
residente na RUA das Acácias, 492, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lha de VICENTE DE PAULO VALADARES, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IRENI 
VIANA VALADARES, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 58 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 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 18 de maio de 2020
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARINALDO LUIS DA 
SILVA e ADRIANA CRISTINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 226817623 - SSP/SP, CPF n.º 
12609590822, com 50 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Vertente 
do Lério, Surubim-PE  Livro nº 04, fl s. nº 130, Termo nº 6472), nascido 
no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e sessenta e nove 
(27/12/1969), residente na RUA Lourenço Bati sta de Araújo, 218, Jd.No-
va República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de SEVERINO LUIS DA SIL-
VA, falecido há 20 anos e de ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 08 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux.
de higienização, RG n.º 33085673X - SSP/SP, CPF n.º 30607880813, com 
40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de 
outubro de mil novecentos e setenta e nove (21/10/1979), residente na 
RUA Lourenço Bati sta de Araújo, 218, Jd.Nova República, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de SEBASTIÃO COUTINHO DA SILVA, falecido há 37 anos 
e de MARIA BARBARA DA CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local
.   

Cubatão, 18 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: WILLIAM FRANKLIN ALVES MARTINS DOS 
SANTOS e ROSELI HORACIO DE LIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 448696368 - SSP/SP, CPF n.º 39050642861, 
com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e nove (09/02/1989), residente na Avenida Montei-
ro Lobato, 330, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de RENATO 
MARTINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, encarregado de solda, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MÁRCIA MARIA ALVES MAR-
TINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, vigilante, RG n.º 486432944 - SSP/SP, CPF n.º 36114955811, com 33 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de outubro de 
mil novecentos e oitenta e seis (16/10/1986), residente na Avenida Monteiro 
Lobato, 330, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, E-mail: roseeliiraa12@gmail.
com, fi lha de JOSÉ VILARIM HORACIO DE LIRA, de nacionalidade brasileira, pin-
tor, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MAGNOLIA VITO-
RIANA DOS SANTOS LIRA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 59 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de José Ailton Duarte de Brito 
conforme sentença datada de 03/02/2016 proferida pela Juiza de Direito da 
4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1000807-95.2015.8.26.0157  . Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 19 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: IGOR GABRIEL FRANÇA DA SILVA e 
ANA HELOISA SANTANA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 38913953 
- SSP/SP, CPF n.º 44716752810, com 23 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 178, fl s. nº 304, Termo nº 53244), nascido no dia treze 
de outubro de mil novecentos e noventa e seis (13/10/1996), residente na 
RUA do Curtume, 58, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de CLAUDIO 
ROBERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, conferente de carga, com 43 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELISANGELA FRANÇA DE LIMA, 
de nacionalidade brasileira, comerciante, com 43 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
cabeleireira, RG n.º 390044660 - SSP/SP, CPF n.º 49344004862, com 22 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 188, fl s. nº 268, Termo 
nº 57188), nascida no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e oito 
(30/04/1998), residente na RUA do Curtume, 58, Vila Natal, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ SILVIO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasi-
leira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ROSANGELA SANTANA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, cabe-
leireira, 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, 19 de maio de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 - Centro - Cubatão
13 336-4894 | 3372-7409

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 
Nº003/2018 DE 08/05/2018

ADITIVO Nº 001/2019 DE 08/05/2019
INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EXERCÍCIO 2019

METAS E OBJETIVOS

Contratação de RH para (Pronto Socorro Central, Infantil e SAMU): Realizado novas contratações para atender as 
vagas remanescentes; bem como contratação de médicos;

Treinamento do RH: Capacitação realizada pela Empresa CUREN para os profi ssionais de saúde, curso de Humaniza-
ção e Acolhimento pela empresa Criando Valores e treinamentos junto a Departamentos de Saúde municipal;

Uniformização de todos os colaboradores: Todos receberam uniformes e crachás de identifi cação;

Veículos de Suporte ao Samu e Remoções: Mantido o Contrato de 03 ambulâncias para atender as ocorrências pré-
-hospitalares móveis bem como o transporte de guarnições e equipamentos necessários para o atendimento nas 24h;

Sistema de Prontuário Eletrônico: Mantido mensalmente os resultados das atividades realizadas no Pronto Socorro 
através dos dados analíticos gerados pelo Sistema;
Nutrição: Mantido a oferta de 06 refeições diárias, inclusive de dieta enteral quando necessário;

Serviço de RX: Mantido o fornecimento do serviço diagnóstico por imagem nas 24 h bem como insumos e equipamentos;

SAMU: Mantido o atendimento pré hospitalar móvel, regulação médica, bem como transferência de pacientes graves;

Limpeza: Mantido o acompanhamento do serviço de limpeza da Terceirizada “GUIMA” nos Pronto Socorros e SAMU;

Gazes Medicinais: Mantido o fornecimento de gases medicinais nas 24h bem como a reposição dos cilindros

Exames: Mantido apoio diagnóstico por imagem e in loco, realização de rx, bem como fornecer equipamentos e insumos 
nas 24 h;

Implantação de Comissões Técnicas: Comissão de CCIH implantada e as demais comissões de ética médica e FAAS 
em processo de implantação;

 Implantação de Protocolos Clínicos para as patologias mais relevantes em urgência e emergência: Implantação 
do Protocolo de Imunização Antirrábica e mais dois estão em processo de implantação ( Dor Torácica, Trombolíticos);

Indicadores Quantitativos: Diariamente através do sistema de informação são gerados os resultados de todo atendi-
mento, procedimentos, bem como a avaliação de todos os usuários através do DASBOARDS GERENCIAIS ANALÍTICOS;

Atendimento ao usuário: Diariamente os usuários são acolhidos e todas as manifestações são cadastradas por cola-
boradores do “POSSO AJUDAR”;

Serviço de acolhimento: Duas salas de triagem realizam a classifi cação de risco conforme gravidade clínica;

Regulamento e Manual de Normas e Rotinas: O Manual mantem-se disponível nas unidades servindo de orientação a 
todas as equipes para o desenvolvimento das atividades e anualmente é revisado e atualizado;

Complexo Regulador Municipal: Mantido nas 24h o atendimento do serviço de regulação para atender a demanda 
municipal;

Adequação das Instalações do serviço de saúde: As instalações passam por adequações para atender as necessida-
des dos usuários que utilizam o serviço de saúde.

Categoria de Despesas Previsto   Realizado Diferença
Recursos Humanos  R$ 18.799.926,84  R$ 20.067.931,20  -R$ 1.268.004,36
Serviços Prestados PJ  R$ 4.175.200,00  R$ 3.467.607,03    R$ 707.592,97
Despesas Gerais  R$ 582.563,68   R$ 562.186,60     R$ 20.377,08

Totais    R$ 23.557.690,52  R$ 24.097.724,83  -R$ 540.034,31

Custo de Implementação do Projeto em 2019

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: RAFAEL DE ALMEIDA BORGES e 
DAIANE GONÇALVES LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, funileiro, RG n.º 430421485 - SSP/SP, CPF n.º 45407780801, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de agosto de mil 
novecentos e noventa e quatro (08/08/1994), residente na RUA dos Lírios, 40, 
Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: daianerafael123@outlook.com, fi lho de GILMAR 
BORGES, de nacionalidade brasileira, funileiro, com 63 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de processos de negócios, RG 
n.º 427437507 - SSP/SP, CPF n.º 43138478808, com 26 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e 
quatro (15/04/1994), residente na RUA dos Lírios, 40, Vila Natal, Cubatão - SP, 
E-mail: daianerafael123@outlook.com, fi lha de CESAR ROBERTO DOS SANTOS 
LIMA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 57 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de CONCEIÇÃO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de serviços gerais, com 58 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, 20 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: WELLINGTON FELIPE DOS SANTOS 
e JANAÍNA SANTANA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 353973002 - SSP/SP, CPF n.º 
40221428801, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 139, fl s. nº 037, Termo nº 37455), nascido no dia oito de janeiro de mil no-
vecentos e noventa (08/01/1990), residente na RUA Arthur Bernardes, 200, 
Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ELIZABETE MARIA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 53 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, RG n.º 489328210 - SSP/SP, CPF n.º 
42673472800, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 158, fl s. nº 211, Termo nº 45191), nascida no dia treze de maio de mil nove-
centos e noventa e três (13/05/1993), residente na RUA Caminho São Marcos, 
89, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de PAULO VICENTE DE LIMA, 
de nacionalidade brasileira, lubrifi cador, com 48 anos de idade, residente em 
GUARUJÁ - SP e de ANA PAULA DE SANTANA DIAS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.  
 

Cubatão, 21 de maio de 2020
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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O Impacto da Covid19 na Mobilidade Urbana
Medidas para evitar a propagação do vírus

Os municípios estão na 
linha de frente de comba-
te à pandemia provocada 
pelo Coronavírus, e sofre-
rão mudanças que irão in-
terferir diretamente no nos-
so comportamento daqui 
por diante. Ainda que o ví-
rus tenha chegado a pouco 
tempo no Brasil, mas tem-
po o sufi ciente para causar 
grandes impactos, princi-
palmente na mobilidade 
urbana, há a necessidade 
de ações imediatas para 
evitarmos a propagação do 
vírus. 

O momento é de mais 
dúvidas do que respostas, 
e problemas que muitas 
vezes foram discutidos du-
rante anos, exigem que as 
decisões sejam tomadas em 
poucas horas. 

O transporte coletivo 
emerge como tema extre-
mamente crítico nesta cri-
se, e no Brasil, a queda de 
passageiros já vinha se ele-
vando antes da pandemia, 
agora estamos à beira de 
uma situação dramática 
mediante a interrupção de 
várias atividades, e conse-
quentemente redução da 
frota. No entanto, é impor-
tante destacar que o trans-
porte é um direito social de 
todos, conforme previsto 
na Constituição. Compete 
aos nossos governos, du-
rante a este período de iso-
lamento social, assegurar 
o seu funcionamento tan-
to para aqueles que atuam 

diretamente, como os pro-
fi ssionais da área da saú-
de, como também para os 
trabalhadores dos serviços 
essenciais. 

  
O transporte urbano 
precisa continuar operando 

 Como dito anteriormen-
te, é um direito social, que 
diga-se de passagem, direi-
to fundamental que está ali 
elencado no Art. 6° da nos-
sa Constituição Federal, em 
vigor, e faz parte do serviço 
essencial. O transporte cole-
tivo necessita continuar ope-
rando de forma integral para 
que o país continue em ativi-
dade para garantir toda a ca-
deia produtiva e os serviços 
essenciais. Num momento 
tão colossal como este, é ne-
cessário adotar fl exibilida-
de e medidas de segurança 
para proteger a saúde de to-
dos, como rege as recomen-
dações dos infectologistas e 
especialistas. 

A começar pela ampla co-

municação com os usuários, 
também é fundamental dis-
ponibilizar linhas especiais 
para transportar profi ssio-
nais da área de saúde de um 
grande polo emergencial a 
outra ponta, e também para 
que os suspeitos de estarem 
com o vírus, possam se des-
locar até um posto de aten-
dimento sem oferecer riscos 
para o próximo. 

O planejamento se faz 
importante e a adaptação às 
necessidades emergenciais 
da sociedade é, sem dúvida 
alguma, um fator que deve 
ser levado em consideração 
por todos os envolvidos nes-
te segmento. Um olhar dife-
renciado e focado no capital 
humano é crucial e o mais 
importante neste momento 
de pandemia.  

Portanto, antes de remo-
delar a oferta de transporte, 
é imprescindível compre-
ender a demanda da rotina, 
evitando assim o grande 
risco de aglomerações tanto 

nos embarques como no in-
terior dos veículos. 

Já existe municípios traba-
lhando de forma inteligente, 
disponibilizando frotas de 
prontidão e trabalhando com 
os carros reservas para aten-
der demandas inesperadas e 
planos de contingência, para 
assim evitar a superlotação. 

É provável que num futu-
ro breve, com a incorporação 
de conceitos como Inteligên-
cia Artifi cial e utilização do 
Big Data, seremos capazes 
de executar em tempo recor-
de, ajustes pontuais como 
estes, e assim, oferecer um 
serviço de qualidade para a 
mobilidade urbana.   

É importante destacar 
também, que, a interferência 
do Governo se faz necessária 
e de forma emergencial, pois 
vivemos momentos críticos, 
onde metade das empresas 
de transporte que dependem 
de bilhetagem, por falta de 
subsídio, correm o risco de 
fechar pós pandemia.

Andrea Leal 

Especialista em Gestão Empresarial e Sales Executive na empresa BusUp do Brasil

Medidas para os usuários 
evitarem o contágio do vírus

• Se for necessário utilizar 
o transporte público, seja 
ônibus, metrô ou trem, 
optem, caso possível, por 
horário fora do pico.

• Se possível, escolha lu-
gares afastados de outras 
pessoas, ou até mesmo, 
permaneça em pé;

• Leve sempre consigo o 
álcool em gel para higie-
nizar as mãos ao entrar e 
sair do veículo;

• Evite tocar nas superfícies 
desnecessariamente e não 
leve as mãos nos olhos, 
boca e nariz;

• Mantenha as janelas 
abertas;

• A bicicleta também faz 
parte do transporte, se 
possível, opte por elas, 
além do custo zero, não 
interfere nos impactos 
contra o Meio Ambiente.

Esse momento mostra o 
quão somos frágeis e interli-
gados, e a nossa prioridade é 
conter a pandemia. Permane-
ce em primeira escala o valor 
pela vida e o quanto precisa-
mos, urgentemente, desen-
volver projetos e políticas pú-
blicas para tornar a sociedade 
mais resilientes e as cidades 
mais bem preparadas, algo 
que seja economicamente vi-
ável, socialmente justo e am-
bientalmente correto, e assim 
caminharmos juntos para ga-
rantir um futuro próspero e 
digno para todos.

@meajuda.dp
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Em tempos de pan-
demia, a alternativa 
é investir no que faz 
esquecer um pouco 
a  quarentena. Co-
mida de qualidade é 
uma boa pedida e a 
proposta do Comida 
Árabe Maison Khalil é 
proporcionar aos seus 
clientes uma viagem 
por esta característica 
culinária.

Preparados por 
quem entende do as-
sunto, os pratos da 
legitima cozinha liba-
nesa estão ganhando 
espaço nos lares da 
região. 

Ao fazer o pedido, 
você pode também so-
licitar dicas de combi-
nação entre os alimen-
tos e de bebidas para 
acompanhar o prato, 
tudo isso para fazer 
essa experiência ainda 
mais incrível.

Mergulhando na história 
da comida árabe
Maison Khalil inaugura restaurante delivery com 
pratos preparados por quem entende do assunto

Toda Baixada
Aproveite os dias em casa e reúna a famí-

lia com muito sabor. Os pedidos podem ser 
feitos no whatsapp: 13- 99168-4106 e entrega 
em toda Baixada Santista. O Comida Árabe 
Maison Khalil, atende com todas as medidas 
de prevenção recomendadas pela OMS para 
este momento de isolamento.

Entre as novi-
dades: esfi ha, 
coalhada seca, 
homus, kibe 
frito, kibe de 
abóbora, cha-
ruto... e claro, 
não pode faltar 
o pão sírio, que 
tem grande 
importância 
nessa culinária 
de raiz milenar.


