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Gratidão!
O Jornal Acontece é pautado em conformidade com 

o interesse do público leitor.

Nesta relação, que vai completar 20 anos, reafirma-
mos nossa fidelidade editorial animados por esta siner-
gia conquistada através do compromisso com a verda-
de, ética jornalística e o interesse público.

Cá pra nós! o leitor de Acontece, há muito passou 
a ser determinante em nossa postura empresarial: se 
tornou amigo, interagindo no digital, nos eventos 
e, até mesmo, em nossas vidas: um grande conselho 
editorial e a fortaleza que não nos permite fraquejar.

Atento a realidade e a vida digital, o Acontece fez 
a cobertura completa do baile nas redes sociais e no 
nosso Portal. Use o QRcode ao lado para conferir com 
detalhes como foi a festa.

#tamojunto
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Segurança para o paciente

HC busca certifi cação da ONA
Certifi cado de acreditação é voltado para segurança e qualidade de estrutura e gestão. 
HC pretende alcançar o primeiro nível ainda neste ano. Meta do hospital é ser o primeiro 
da Baixada com os três níveis da acreditação.

A Fundação São Fran-
cisco Xavier, gestora do 
Hospital de Cubatão, está 
em busca da certi� cação 
ONA (Organização Na-
cional de Acreditação), 
e para tanto a unidade 
trabalha, de forma con-

tínua, as necessidades de 
melhorias nos processos, 
alinhando toda a equipe 
operacional com a se-
gurança do paciente e a 
qualidade assistencial. 

O objetivo é certi� car 
a qualidade da instituição 

quanto ao atendimento 
dos critérios de seguran-
ça do paciente em todas 
as áreas de atividade, in-
cluindo aspectos estru-
turais, assistenciais e de 
gestão. 

A certi� cação é feita 
em três níveis: o primeiro 
é voltado para a seguran-
ça e estrutura. O segundo 
para a gestão integrada e 
o terceiro para a excelên-
cia dos serviços e da ges-
tão.

Neste momento, o 
Hospital de Cubatão se 
prepara para o primeiro 
nível. “Estamos traba-
lhando para a implan-
tação dos requisitos ne-
cessários para alcançar o 
nível 1 ainda neste ano. 
Nossa expectativa é que 
em dezembro já tenha-
mos a certi� cação ONA”, 
comenta a gerente de as-
sistência da FSFX, Ana 
Tucunduva Cardoso. Ela 
a� rma que uma auditoria 
diagnóstica externa será 
feita em breve para início 
desse processo. 

A certi� cação da ONA 
vai além de um papel que 
dá visibilidade ao Hos-
pital, ressalta a geren-

te. “O certi� cado é feito 
com base nas dimensões 
da qualidade: estrutura, 
processo e resultado. Na 
prática signi� ca que o pa-
ciente que aqui vier terá a 
certeza de que não corre-
rá risco desnecessário em 
nenhuma das etapas de 
seu tratamento e recupe-
ração”.

Um ponto relevante 
apontado por Ana Car-
doso é que o HC será o 
segundo hospital a con-
seguir a certi� cação na 
Região. “Seremos o se-
gundo hospital na região 
com essa certi� cação. 
Nossa meta é ser o pri-
meiro hospital da Baixa-
da Santista com a acre-
ditação nos três níveis, 
trazendo ainda mais se-
gurança para o paciente 
e sustentabilidade para 
o Hospital, que precisará 
trabalhar com muita e� -
ciência em todas as áreas 
para chegar nesse pata-
mar”, comenta a gerente.

Expertise 
comprovada
A busca pela excelên-

cia em processos de qua-
lidade é uma marca da 

A gerente de assistência, Ana Tucunduva 
Cardoso, mostra o manual da ONA que 
deve ser seguido para obter as certifi cações.

“A cer� fi cação é  
uma evidência de 

processos seguros 
dentro da ins� -
tuição. Isso de-

fi ne modelos de 
processo, fl uxo e 

evita que o pa-
ciente se exponha 

a riscos. 
Não se trata de 

um mero cer� fi -
cado, mas sim a 
garan� a, para o 
cliente, de que 
essa ins� tuição 

trabalha com pro-
cessos seguros”

Abner Moreira de 
Araújo, diretor 

do Hospital 
de Cubatão

Fundação São Francisco 
Xavier. O Hospital Már-
cio Cunha, em Ipatin-
ga (MG) foi o primeiro 
hospital do país a obter o 
certi� cado de Acredita-
ção com Excelência pela 
ONA. Além disso, é de-
tentora de diversos certi-
� cados na área de saúde, 
como o RN 277, que ates-
tou a qualidade do Usi-
saúde. 

Sobre a ONA
A Organização Na-

cional de Acreditação – 
ONA é uma entidade não 
governamental e sem � ns 
lucrativos que certi� ca a 
qualidade de serviços de 
saúde no Brasil, com foco 
na segurança do pacien-
te. O objetivo da ONA é 
promover um processo 
constante de avaliação e 
aprimoramento nos ser-
viços de saúde e, dessa 
forma, melhorar a qua-
lidade da assistência no 
País. De acordo com a 
avaliação externa, a ins-
tituição pode receber o 
título de Acreditado (Ní-
vel1), Acreditado Pleno 
(Nível 2) e Acreditado 
com Excelência (Nível 3).

‘Vitória de Cubatão’

Justiça reconhece 
legalidade do contrato

Por unanimidade, TJ considerou inadequada  e mandou arquivar ação que questionava legalidade do 
contrato da gestora do Hospital com a Prefeitura.

Por decisão unânime o 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJSP) extinguiu a 
ação impetrada pela Procu-
radoria Geral de Justiça do 
Estado (PGE), para suspen-
der a lei aprovada na Câma-
ra, e que serviu de base para 
o contrato de concessão que 
permitiu à Fundação São 
Francisco Xavier (FSFX) 
reabrir o Hospital, em de-
zembro do ano passado. À 
época a cidade vivia o ápice 
do caos na saúde pública, 
com o Hospital fechado há 
mais de um ano. Em sua 
fala à imprensa, o prefeito 
quali� cou a decisão como 
“uma vitória da população 
cubatense”. 

Segurança 
jurídica
Nesta semana, quando 

o TJSP extinguiu a Ação, 
reestabeleceu a seguran-
ça jurídica, garantindo a 
legalidade do contrato da 
Fundação com a Prefeitura. 
Por consequência, a decisão 
também assegura a conti-
nuidade dos investimentos 
que estão alavancando a 
saúde - entre elas a implan-
tação, do centro de especia-

lidades no prédio do antigo 
teatro.  

Ademário lembra que o 
modelo adotado, permite 
que a gestora preste serviços 
a particulares e a empresas 
conveniadas, sem prejuízo 
do atendimento aos pacien-
tes do SUS. 

A receita extra serve para 
custear a manutenção de 
toda a estrutura hospitalar, 
tornando, de maneira gra-
dual, o hospital autossusten-
tável, para que a Prefeitura, 
não precise mais colocar di-
nheiro .

Compromisso 
com a cidade
Apesar da insegurança 

jurídica gerada pela ação, a 
Fundação São Francisco Xa-
vier se manteve � rme, neste 
período, os compromissos 
assumidos com a cidade e 
os investimentos não foram 
paralisados. 

Continuaram os proje-
tos em busca da excelência 
e ampliação do atendimen-
to no Hospital, além da 
implantação do Centro De 
Tratamento de Alta Com-
plexidade, que começa a 
atender a população nas 

próximas semanas. Integra-
do ao Hospital, o Comple-
xo, no antigo prédio do tea-
tro, vai oferecer tratamento 
contra o câncer (oncologia), 
hemodiálise e câmara hi-
perbárica.

Liminar negada
O TJ já havia negado, no 

dia 26 de fevereiro, o pedido 
de liminar impetrado pelo 
Ministério Público. À época, 
caso a liminar fosse atendi-

da, o contrato da Prefeitura 
com a FSFX � caria suspen-
so, até o julgamento � nal, o 
que poderia acarretar o ime-
diato fechamento do Hospi-
tal.No despacho, à época, o 
relator Silveira Paulilo afas-

tou a urgência para cancelar 
o contrato, entendendo que 
a Prefeitura não teria con-
dições de tocar o Hospital e 
que seu eventual fechamen-
to traria prejuízos maiores 
do que os propostos na ação.
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Nossa Senhora da Lapa

Missa da padroeira reúne 
10 mil fi éis no Romerão

Milhares de � éis acom-
panharam as celebrações 
ao Dia de Nossa Senho-
ra da Lapa, padroeira de 
Cubatão. Além da missa, já 
tradicional para essa data, 
uma grande procissão e 
grande show com o mis-

sionário Dunga da Canção 
Nova, levou os � éis a um 
momento de grande fé e 
devoção na noite da última 
quarta (15).

Um dos pontos altos da 
celebração foi a presença 
das imagens de São Judas 

Tadeu e São Francisco na 
procissão de Nossa Senho-
ra da Lapa que saiu da Igre-
ja da Matriz em direção ao 
Centro Esportivo Professor 
Ayrton Romero da Nobre-
ga, o “Romerão”, onde o 
bispo auxiliar de São Paulo, 

Dom Eduardo Vieira dos 
Santos, celebrou a Santa 
Missa acompanhada por 
cerca de 10 mil católicos. 
Logo em seguida, os � éis 
assistiram ao show do can-
tor e missionário Dunga.

O encontro dos santos 

de devoção dos cubaten-
ses aconteceu à tarde, após 
a celebração de missas nas 
igrejas São Francisco e São 
Judas Tadeus. Suas imagens 
foram levadas em carreatas 
pelos � éis pelas ruas da Vila 
Nova e do Jardim Casquei-

Será que aprende?

Banco dá ‘canseira’ e toma multa
Acostumados a deixar o povo na fi la, BB, Santander e Caixa, levaram uma ‘dura’, da fi scalização. Lei existe e 
cliente precisa ‘denunciar mais’, para fazer valer seu direito

A Secretaria de Finan-
ças de Cubatão multou 
três bancos, após � scali-
zação realizada na tarde 
da última segunda (13). 
De acordo com o Serviço 
de Fiscalização e Noti� ca-
ção da pasta, os três foram 
� agrados descumprindo 
regras de atendimento 
ao cliente previstos na lei 
municipal 3772/2015.

As agências do Banco 
do Brasil e Santander fo-
ram autuadas por exce-
der “o tempo razoável de 
espera (nos caixas) para 
atendimento”, que é de 15 
minutos em dias normais 
(que não são próximos a 
feriados prolongados).

Já a Caixa Econômica 
Federal foi multada por 
não disponibilizar senhas 
numéricas de atendimen-
to com o registro do horá-
rio de chegada do cliente e 
o efetivo atendimento nos 
caixas.

Noti� cados da autua-
ção, os bancos infratores 
devem recolher aos cofres 
da Prefeitura a importân-
cia das multas (R$ 5 mil) 
ou, no prazo de 20 dias, 
apresentar defesa.

Lei 3.722
A lei municipal de 

2015 determina as obri-
gações no atendimento 
aos usuários das agências 
bancárias situadas no ter-
ritório de Cubatão. A lei 
obriga as agências bancá-
rias a disponibilizar, pró-

ximo ao setor dos caixas, 
senhas que comprovem 
os horários de chegada e 
de atendimento dos usuá-
rios. Da mesma forma, es-
tabelece o “tempo razoá-
vel” de atendimento de, 
no máximo, 15 minutos 
em “dias normais”, e em 
30, próximos a feriados 
prolongados.

O usuário das agências 
bancárias pode denunciar 
o não cumprimento da 
norma municipal através 
de requerimento adminis-
trativo no Protocolo Geral 
da Prefeitura (andar tér-
reo do Paço Municipal), 
endereçado à Secretaria 
de Finanças, para as pro-
vidências cabíveis - sem 
prejuízo dos procedimen-
tos previstos no Código de 
Defesa do Consumidor.

ro até a Igreja Matriz, na 
Avenida Nove de Abril.

Na Matriz, encontraram 
com a imagem de Nossa 
Senhora da Lapa, de onde 
saíram em procissão pelas 
ruas do Centro,  até o Giná-
sio do Romerão.
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(13) 3364-2367 
www.knnidiomas.com.br

Unidade 1: Av. Brasil, 153, 
Unidade 2: Av. Beira Mar, 301

Casqueiro, Cubatão

Parabéns

Cesar Nascimento,

Secretário de Governo Edmar Souza - 
assessor vereador Lalá

Gisela Greco

Escola Politécnina 
CIEN 

Sandra CarvalhoÓtica Sidnei
Vereador 

Ricardo Queixão
Vereador 
Sérgio Calçados

Vitor Tavares
Youtuber

O Coral Zanzalá rea-
liza mais uma edição 
da sua “Aula Aberta” no 
próximo sábado (18), a 
partir das 13h30, com 
entrada franca. Será na 
Escola Técnica de Música 
e Dança de Cubatão (Av. 
Nações Unidas, 168, Vila 
Nova). 

A ação é aberta para 
todos e mesmo quem não 

Zanzalá realiza Aula Aberta
tem experiência com canto 
pode participar, basta che-
gar 10 minutos antes do 
horário da aula, que terá 
duração de duas horas, 
com aquecimento e exercí-
cios vocais sob coordena-
ção do professor de técnica 
vocal, Fábio Pinheiro. No 
� m, todos os participantes, 
incluindo os cantores do 
Zanzalá, apresentam uma 

música.
“Por isso a aula é aber-

ta para a comunidade, mas 
especialmente para artis-
tas de outros segmentos 
como o teatro, por exem-
plo. Nossa ideia é mostrar 
um pouco sobre como tra-
balhamos”, a� rmou Nailse 
Machado, regente titular 
do Coral e idealizadora do 
projeto.

Mariana Pucciariello,

Pau Brasil

Um brinde a Primavera

Para celebrar a chega-
da da estação das � ores, 
a terceira edição do Bai-
le Retrô da Primavera já 
tem data marcada: será 
no próximo dia 22 de 
setembro. O palco dessa 
grande festa, que come-
ça as 21 horas, será o E.C 
Jardim Casqueiro.

A animação � ca por 
conta da banda Kubo 
Mágico, que vai tocar 

grandes sucessos das rá-
dios das décadas de 70, 
80 e 90. Nos intervalos, 
quem comanda a playlist 
é o DJ Alex Ritton.

O convite, que cus-
ta R$ 40,00, dá direito a 
mesa de frios e salgados 
à vontade. As bebidas 
são compradas a parte. 
Durante o Baile, também 
terá a escolha da Rainha-
da Primavera 2018.

Os convites estão à 
venda no Chaveiro Balula 
(Rua Manoel Jorge,155), 
no Minimercado Nações 
(Avenida Nações Uni-
das, 137), na Cantina do 
Grêmio de Servidores de 
Cubatão (Avenida Joa-
quim Miguel Couto, 950) 
e na Academia do E.C. 
Jardim Casqueiro (Ave-
nida Brasil, 296).
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Aguinaldo Araújo pede reforma de praça na Vila Nova
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indicação 

junto à mesa da Câmara solicitando que sejam feitas gestões 
junto aos setores competentes visando a reforma completa da 
praça Miquelina Domingues, na Vila Nova.

De acordo com o vereador, a praça está abandonada e preci-

sa urgentemente de manutenção dos jardins e troca de todo 
o mobiliário. Além da reforma, o vereador pediu que a praça 
seja contemplada com uma academia ao ar livre, para que 
os usuários tenham mais um espaço para praticar atividades 
físicas na Cidade.

Rafael Tucla quer parcelamento das multas de trânsito
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou projeto de lei 

junto a mesa da Câmara que visa autorizar o poder Executi-
vo, por meio da Companhia Municipal de Trânsito, a parce-
lar multas de trânsito e outras taxas pelo cartão de crédito.

Segundo o vereador, o projeto visa regulamentar a apli-

cação da resolução 619/2016 do Contran, que versa sobre o 
parcelamento. O projeto de lei está agora nas comissões da 
Câmara para análise e, assim que cumprir esse trâmite, segui-
rá para plenário para apreciação e votação dos vereadores da 
Casa. 

As informações desta coluna são de responsabilidade das assessorias dos vereadores de Cubatão 

Lalá pede melhorias na iluminação da Vila Couto
O vereador Lalá (SD) apresentou ofício à Prefeitura 

solicitando a ampliação da iluminação na Vila Couto, 
principalmente no entorno da Etec, localizada na es-
quina da Avenida Joaquim Miguel Couto com a Rua 
Tamoio.

Segundo o vereador, o local tem grande circulação de 
moradores e também de estudantes, durante o período 
de aulas e a melhoria da iluminação traria mais seguran-
ça para o local. O ofício já está no setor responsável para 
que as providências sejam tomadas.

Marcinho discute vagas CROSS com o DRS IV
O vereador Marcinho (PSB) esteve reunido no último 

dia 10 com representantes do Departamento Regional 
de Saúde IV (DRS IV) para discutir as vagas do Sistema 
CROSS, que tem sido alvo de diversas reclamações.

O vereador, que estava acompanhado de vereadores de 

outras cidades da Baixada, apresentou propostas para 
um melhor atendimento ao usuário do SUS que preci-
sa realizar exames e procedimentos cirúrgicos, além de 
uma reunião com o governador para buscar soluções 
para o sistema.

Rodrigo Alemão: nova destinação à Estação das Artes
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indica-

ção junto à mesa da Câmara no último dia 31 solicitando 
que sejam feitas gestões junto aos setores competentes para 
que seja dada uma nova destinação à Estação das Artes.

Na indicação, o vereador pede que seja feito um estu-

do para viabilizar o melhor uso do local. O edil também 
sugere que o local pode servir para a construção de uma 
nova rodoviária, assunto que vem sendo debatido a al-
gum tempo. A indicação foi encaminhada aos setores 
competentes.

Desempregado, ofereço-me 
para serviços gerais:

Aroldo - 988113117

• Pintura

• Faxina

• Jardinagem

• Aux. de Elétrica e Hidraulica
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DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

(13) 98883-1235   98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA

• Salão comercial 
no Centro

• Apartamento no 
Casqueiro

• Casa Vila Nova
• Sobrepostas no 

Vale Verde
• Apartamento 

e galpão no 
Centro

VENDE

• Lindo sala living na 
Ilha Porchat

• Sobrepostas no Vale 
Verde com 2 quartos

• Apartamento Jd. 
Casqueiro - 2 quar-
tos

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - piscina 
- garagem p/ três 
veículos

almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira,371-Centro

LOCAÇÃO
• Apartamento Jd. Casquei-

ro R$1.000,00 (PACOTE).
• Apto João Marion com 

1 dormitório R$900,00 
(PACOTE)

• Apto Av. Beira Mar de 2 
dormitórios R$1.100,00 
(PACOTE).

• Apto Jd. São Francisco 
2 dormitórios R$850,00 
(PACOTE)

• Sobrado na Ponte Nova, 
Mobiliado 3 dormitórios 
e 1 suíte Ref: 1451 - 
R$2.000,00.

• Triplex na Ponte Nova com 
3 dormitórios R$1.700,00.

• Galpão frente ao Centro 
Esporti vo de Cubatão 
R$2.800,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
• Apartamento na Praia Grande 

próximo ao campo da aviação. 
R$180.000,00.

• Apartamento de 02 dormitórios 
Praia Grande, c/ salão de festas e 
piscina. R$225.000,00.

• Sobreposta baixa no bairro 
Jardim Casqueiro. 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro. Valor 
R$290.000,00.

• Apartamento na Praia Grande. 2 
dormitórios R$250.000,00.

• Casa na Av. Henry Bordem com 2 
dormitórios R$300.000,00.

• Casa Geminada na Praia Grande 
com 2 dormitórios R$280.000,00.

• Apartamento no Jardim Casqueiro 
com 1 dormitório R$160.000,00.

• Casa na Vila Natal com 3 dormitó-
rios e 1 suíte R$230.000,00.

A Bora Viajar tem mais 
uma excursão imperdí-
vel: o Parque da Mônica, 
maior parque de diversão 
coberto de toda a Améri-
ca Latina. A oportunida-
de única acontece dia 16 
de setembro, por apenas 
R$ 160, e criança de até 5 
anos, desde que viajem no 
colo, custa R$ 90. No va-
lor está incluso a entrada 
e o ônibus executivo, com 

Parque da Mônica

Bora Viajar tem 
excursão para 
maior parque de 
diversão coberto 
da América Latina

ar-condicionado, poltro-
nas reclináveis e wi-� .

O Parque da Mônica 
� ca em São Paulo, mais 
precisamente, está situado 
no Shopping SP Market, 
na zona sul da capital. 
São mais de 20 atrações 
gratuitas para as crianças.
Dentre as principais estão 
a Montanha Russa do As-
tronauta, o Horacic Park, 
a Roda-Gigante da Turma 

e a Missão Fundo do Mar. 
As dezenas de opções ga-
rantem a diversão de toda 
criançada e dos adultos 
também. 

Aos interessados na ex-
cursão, pede-se a con� r-
mação com antecedência. 
Os embarques acontecem 
em Santos, Cubatão, São 
Vicente e Praia Grande. 

Maiores 
informações, 

basta ligar ou 
enviar uma 

mensagem para 
(13) 9 8820-3083.


