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Baixada lotada
no feriadão

CORRIDA

FOTO  DA CAPA

SAÚDE

PUBLICIDADE

MELHORIA

Com seis dias seguidos, feriado da Proclama-

ção da República e Consciência Negra devem 

trazer à Região cerca de 525 mil veículos, 

segundo a Ecovias, concessionária que admin-

istra o sistema Anchieta Imigrantes.

Operação descida começou a tarde desta 

quarta (14) e segue até a noite de quinta (15), 

com as duas pistas da Anchieta e uma da Imi-

grantes para quem vem ao litoral. A operação 

poderá ser implantada também na sexta (16) 

e sábado (17) caso haja necessidade.

Em todo o Estado, a expectativa dos órgãos de 

trânsito é que cerca de 2 milhões de veículos 

circulem pelas estradas paulistas.
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A noticia de uma tensão politica entre o Prefeito Ademario Oliveira e sete 
dos vereadores da Câmara e Cubatão está gerando grandes repercursões 

nas redes sociais do Jornal Acontece. A notícia foi publicada no fi m da tar-
de da última terça (13), na pagina do jornal no facebook. 

O clima estabelecido após alguns vereadores se recusarem a aceitar a 
indicação do prefeito para a formação da próxima mesa diretora ainda é 

incerto. Siga o Acontece nas redes sociais para saber mais.

Prefeitura entrega novos veículos 
para aprimorar serviços públicos

Guarujá

Os setores da saúde, 
do esporte e da seguran-
ça pública em Guarujá 
obtiveram importantes 
conquistas na última se-
gunda-feira (12). É que o 
prefeito da Cidade, Válter 
Suman, realizou a entrega 
de seis novos veículos que 

vão aprimorar ainda mais 
a qualidade dos serviços 
municipais.

Na cerimônia, que 
aconteceu em frente à Es-
tação das Barcas, em Vi-
cente de Carvalho, o chefe 
do Executivoa� rmou que 
a ação é resultado da força 

do trabalho. “É uma gran-
de conquista que temos 
hoje, fruto do trabalho 
e comprometimento de 
toda a equipe. São equipa-
mentos para salvar vidas e 
auxiliar o esporte e a polí-
cia civil”, contou.

Todos os veículos são 

frutos de emendas par-
lamentares: municipal, 
estadual e federal. A fro-
ta o� cial do Município é 
composta por 208 veícu-
los. Somente neste ano, 
foram 53 novos veículos 
entregues desde março.

Saúde
Em especí� co para a 

área da saúde foram entre-
gues três novas ambulân-
cias: duas que reforçarão o 
atendimento de transporte 
sanitário e intra-hospitalar 
(remoção). Hoje, a Cidade 

conta com seis ambulân-
cias para transporte sani-
tário e intrahospitalar, e 
com as novas passa a um 
total de oito veículos.

O SAMU 192 também 
foi contemplado com uma 
nova ambulância para re-
novação da frota. Atual-
mente, o serviço possui 
quatro ambulâncias de su-
porte básico, uma de avan-
çado e duas motolâncias. 
Somando a frota atual, 
mais os veículos locados 
e outros três que se en-
contram em manutenção, 
Guarujá chegará a uma 
capacidade de 13 veículos 
em operação.

Na avaliação do secre-
tário municipal de Saúde, 
Sandro Abreu, a frota de 
ambulâncias chega numa 
cobertura até então nun-
ca atingida. “São mais três 
veículos para importantes 
serviços. Além destas, no 
SAMU temos mais três em 
manutenção que totaliza-
ram 13 veículos servindo 
Guarujá”.

Esporte
O esporte da Cida-

de poderá agora fazer o 
transporte dos atletas, nas 
principais competições 
esportivas, já que foi con-
templado com duas vans 

contendo 16 lugares cada. 
“Amanhã (13) começam 
os Jogos Abertos em São 
Carlos e com as novas 
vans  vamos poder levar os 
talentos da nossa Cidade, 
e assim o esporte continua 
avançando“, comemorou 
o vice-prefeito e secretá-
rio de Educação, Esporte e 
Lazer (Sedel), Renato Pie-
tropaolo.

Segurança
Na área da segurança 

pública, a Prefeitura fez 
a cessão de um veículo 
modelo Voyage, destina-
do à Polícia Civil. Segun-
do o secretário de Defesa 
e Convivência Social da 
Cidade, Luiz Cláudio Ve-
nâncio, “o veículo é uma 
forma de agradecimento 
e gratidão da Polícia da 
Cidade com a Administra-
ção Municipal”.

O delegado titular de 
Guarujá, Marco Antonio 
Couto, falou da parceria 
com a Prefeitura. “A Polí-
cia Civil tem encontrado 
muitos obstáculos. A úl-
tima vez que recebemos 
uma viatura foi em 2013. 
Obrigado prefeito pelo 
seu olhar, por estar contri-
buindo e trazendo a sensa-
ção de segurança à nossa 
Cidade”, destacou.

No mesmo dia da entrega dos veiculos, Guarujá recebeu um novo 
letreiro como ponto turístico. A novidade fi ca na praia de Pitan-
gueiras, na altura da rua Santo Amaro. O monumento teve custo 
zero para o município e já esta sendo tietado pelos moradores 
locais e turistas que vieram para o feriado

Em 14 de novem-
bro, Dia Mundial de 
Conscientização do 
Diabetes, a Prefeitura 
de Guarujá realizou a 
cerimônia o� cial de 
inauguração da Uni-

Dia Mundial de Conscientização do Diabetes

dade de Especialidade em 
Diabetes e Obesidade In-
fantojuvenil “Docinhos”. 
A solenidade aconteceu na 
Avenida Manoel da Cruz 
Michael, 333, no bairro 
Santa Rosa. A Unidade 

� ca bem ao lado do 
Centro de Atividades 
Educacionais e Comu-
nitárias (Caec), Isabel 
Ortega de Souza.
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Hospital de Cubatão quebra 
barreiras contra o diabetes

Saúde

Para celebrar o Dia 
Mundial do Diabetes (14), 
a Fundação São Francisco 
Xavier (FSFX) que admi-
nistra o Hospital de Cuba-
tão reforça a importância 
de hábitos saudáveis, ali-
mentação adequada e a re-
alização de exames de roti-
nas para detecção precoce 
e tratamento da doença.

O diabetes tipo 1 não 
tem cura, mas tem con-
trole. A doença autoimune 
faz com que o sistema de 

defesa do corpo combata 
as células que produzem 
a insulina no pâncreas. É 
descoberta na primeira 
infância, e geralmente são 
pacientes que já tem uma 
carga genética tanto fami-
liar. 

Já no diabetes tipo 2 
- que, apesar de ser mais 
comum em adultos, tem 
crescido entre as crian-
ças por conta da obesida-
de infantil -, o organismo 
produz insulina, mas se 

torna resistente a ela 
ou não a utiliza cor-
retamente. A doença 
é desenvolvida no 
decorrer da vida, ge-
ralmente são pesso-
as que não possuem 
hábitos saudáveis, 
que ganharam peso, 
não fazem atividade 
física, consomem ex-
cesso de açúcar ou de 
calorias. 

Os dois tipos po-
dem ser diagnosti-
cados por meio de 
exame de sangue. 
A detecção preco-

ce agiliza o tratamento, e 
um grande destaque para 
o Hospital de Cubatão é o 
Laboratório de Microbio-
logia Automatizada, que 
possibilita maior precisão e 
rapidez nos resultados dos 
exames. Os equipamentos 
disponíveis no Laborató-
rio são de última geração 
e garantem con� abilidade 
e rapidez na entrega dos 
laudos, o que gera para o 
paciente, uma agilidade no 
seu tratamento médico.

“Todos os pacientes in-
ternados no Hospital de 
Cubatão são submetidos 
ao teste de glicemia, e devi-
do à característica do nos-
so laboratório, temos mui-
to rápido o resultado. Os 

pacientes que apresentam 
grandes alterações são di-
recionados, ou seja, nossa 
equipe de nutrição já inicia 
uma dieta adequada”, a� r-
ma o médico cardiologista 
do HC, Roberto Alexandre 
da Rocha Alves.

O diabetes por ser uma 
doença silenciosa, é mui-
tas vezes diagnosticado 
tardiamente, e com isso 
pode gerar danos, que vão 
além da falência do pân-
creas, como afetar o fun-
cionamento dos rins. Vale 
ressaltar que o diabetes e 
hipertensão são as princi-
pais causas da insu� ciên-
cia renal crônica, a qual 
demanda tratamento de 
diálise.

Márcia Coelho, 
Nutricionista do HC

Roberto Alexandre da 
Rocha Alves, cardiologista

Corrida

Juntos pela Vida reuniu multidão no Jardim Casqueiro

Corrida realizada sába-
do (10), pela Secretaria de 
Saúde, no Jardim Casqueiro, 
arrecadou 331 kg de alimen-
tos não perecíveis que foram 
doados ao Fundo Social de 
Solidariedade de Cubatão. 
O evento reuniu o Outubro 
Rosa com o Novembro Azul, 
meses de referência para 

ações de prevenção contra o 
câncer.

Com cerca de 300 partici-
pantes, a ideia foi conscienti-
zar a população quanto à im-
portância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do cân-
cer de mama e de próstata.

A diversidade foi a tônica 
do evento, que contou com 

grupos de corrida, atletas e 
também voluntários acom-
panhando cadeirantes e de� -
cientes visuais. 

Além dos participantes, 
os serviços da secretaria de 
Saúde oferecidos na Praça 
Independência reuniram de-
zenas de pessoas nas barra-
cas montadas no local.

Já na primeira edição corrida e caminhada 
arrecadou mais de 300kg de alimentos.

Divulgação PMC

A implantação do serviço de Hemodiálise 
no Hospital de Cubatão facilitará o 

tratamento para os pacientes de 
insufi ciência renal. A Fundação São 
Francisco Xavier viabilizará a oferta 

desse serviço de alta complexidade para 
os pacientes de Cubatão e região.

No geral as pessoas cos-
tumam associar o diabetes ao 
consumo de açúcar, o qual o 
excesso pode ser controlado 
observando a lista de ingre-
dientes no rótulo dos produ-
tos industrializados, evitando 
assim o consumo dos que 
possuem altas quantidades. 
Uma dica é dar preferência 
aos alimentos diets que são 
isentos de açúcar, mas mesmo 
assim evitar o consumo em 
grandes quantidades.

A nutricionista clínica do 
Hospital de Cubatão, Márcia 
Coelho de Souza reforça que 
é necessário ter um cuidado 
com a alimentação de forma 
geral. “É importante que as 
pessoas criem o hábito de 
fazer mais refeições ao dia 
e em menores quantidades. 
É a famosa dica de comer de 
três em três horas, que nada 
mais é que fazer uma refei-
ção no café da manhã, al-
moço, jantar e dois lanches 
intermediários”. 

Além disso, Márcia res-
salta que é importante ob-
servar a quantidade e a qua-
lidade dos alimentos.

“O ideal é consumir ali-

Alimentação Saudável
mentos integrais e com � bras, 
como por exemplo, frutas 
com casca, com bagaço, arroz 
e pães integrais. No entanto se 
não gostar dos alimentos inte-
grais, coma em menor quanti-
dade”, explica a nutricionista. 

Outra dica é o prato ide-
al, “metade do prato deve 
ser composto por verduras 
e legumes, ¼ com alimentos 
fonte de carboidratos com 
preferência para os integrais 
e com � bras e o outro ¼ com 
proteínas vegetais (feijão, grão 
bico, soja, lentilhas...) e ani-
mais (carnes e ovos)”.
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SI Cubatão inaugura ‘Conquista Sustentável’ 
Dentre os prêmios con-

cedidos pela organização 
Soroptimist, está o Progra-
ma Subsídio para projetos 
envolvendo mulheres e o SI 
Cubatão, trouxe esse prê-
mio em 2016, para aplica-lo 
em um projeto construído 
em conjunto com a Asso-
ciação de Mulheres a Favor 
da Vida, batizado de Con-
quista Sustentável. 

A Associação de Mu-
lheres a Favor da Vida, tem 
como fundadora Cenira 
Bueno, que após passar por 
momentos difíceis em sua 
vida, viu sua autoestima 
muito baixa e resolveu ar-
regimentar outras mulhe-
res para trabalharem sua 
criatividade e buscarem no-
vas perspectivas, apoiando 
uma a outra para o resgate 
da autoestima. Juntaram-
-se em suas comunidades 
e começaram a ter aulas de 
culinária, artesanato, cui-

dados com a beleza e assim 
foram caminhando em um 
grupo pequeno. Um grupo 
que tinha um potencial a ser 
lapidado. Quando as convi-
dei a participarem. “Quando 
as convidei a participarem, 
elas gostaram da ideia, des-
sa oportunidade e escrevi o 
projeto, concorrendo com 
vários clubes a nível inter-
nacional. Fomos contem-
pladas e não seria apenas 
adquirir o maquinário, mas 
o envolvimento de todas as 
soroptimistas em ajudar esse 
grupo a conquistarem esse 
sonho,” relata Rosângela An-
drade (Past presidente do SI 
Cubatão e Coordenadora de 
Projetos, também é Coorde-
nadora do Pilar Arrecadação 
da Região Brasil, junto a Fe-
deração das Américas). 

Dentro do projeto exis-
te a capacitação para o em-
preendedorismo, a nossa so-
roptimista Helena Carneiro, 

da Flora Central, abraçou a 
ideia e tornou-se mentora 
desse grupo para sua forma-
ção. Cedeu seu espaço no 
Café com Flores, seu tempo e 
suas delícias culinárias, para 
abraçar e ensinar essas mu-
lheres. Ela também trouxe 
outros pro� ssionais, especia-
listas em suas áreas, mas foi 
ela quem adotou e apaixona-
damente doa seu tempo para 
o Conquista Sustentável. A 
presidente Erenita Barbo-
sa, também acompanha de 
perto essa evolução e tem 
apoiado as novas empreen-
dedoras a se organizarem. 
Cada soroptmista doou seu 
talento, desde a capacita-
ção, fotos, convites, folder e 
parte de publicidade e jor-
nalismo. Quase um ano de 
aprendizado e muito mais 
pela frente, esperam essas 
mulheres empreendedoras. 
O local é cedido pela Prefei-
tura Municipal de Cubatão 

– Secretaria de Assistência 
Social, para a Associação 
de Moradores do Jardim 
Real, que por sua vez cede 
uma sala para o funciona-
mento do projeto. O pro-
jeto tem em sua essência 
formar grupo de mulheres 
empreendedoras, podendo 
trabalhar como uma rede 
de produção e comércio 
dos seus produtos: estam-
paria de camisetas, cane-
cas, copos, confecção de 
chinelos e personalização. 
Atender públicos pontuais 
em suas vendas locais ou 
encomendas de empresas 
ou festas. São mulheres que 
irão Conquistar Cubatão.

Endereço, Rua Jonas de 
Souza, 100 – Bolsão 9 / An-
tigo CRASS, Jardim Real – 
Cubatão.

E-mail de contato: con-
quistasustentavel@gmail.
com. Mais info: (13) 99164-
4644

Ginastas de Cubatão na Onda da ginástica Usiminas,  são medalhas de Ouro na Copa Corpo em 
Ação. As atletas da equipe de Cubatão são do nível intemediário iniciantes. O evento foi realiza-
do em Praia Grande, no mês de outubro e contou com mais de 500 atletas.
"Cada pequena vitória juntamento com as derrotas mudam essas meninas, a cada dia elas desco-
brem mais um pouco desse mundo incrivel que é a ginástica", contou a técnica Katlen Correia

Camp Guarujá 
é premiado 
entre as 100 
melhores 
ONG’s do país

O Centro de Formação 
Humano e Pro� ssional – 
Camp Guarujá, está entre as 
100 melhores ONG’s do Bra-
sil. A premiação foi realizada 
pela Consultoria Mundo que 
Queremos, o Instituto Doar 
e a Rede Filantropia. O even-
to ocorreu no Museu de Arte 
Moderna, em São Paulo, no 
início de novembro. A seleção 
avaliou a gestão, os resulta-
dos e os  impactos sociais das 
1.700 entidades.

 Desde 1968, o Camp Gua-
rujá oferece capacitação pro-
� ssional para jovens em situa-
ção de vulnerabilidade social, 
com intuito de preparar me-
lhores pro� ssionais para o 
mercado de trabalho. Além 
do programa aprendiz, a for-
mação humana oferecida, tra-
balha a educação emocional e 
a responsabilidade social.
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Lalá cobra iluminação no Cotia Pará
O vereador Lalá (SD) apresentou ofício à CPFL solicitan-

do a empresa que seja feita a instalação de iluminação públi-
ca em todo o Parque Ecológico Cotia Pará, bem como toda a 
manutenção necessária na parte elétrica do local.

O vereador ressalta a importância de se manter o local 

Roddrigo Alemão: modernização dos processos
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indica-

ção junto a mesa da Câmara solicitando que o poder Execu-
tivo faça gestões juntos aos órgãos competentes da munici-
palidade a � m de modernizar os processos administrativos e 
arquivos da Prefeitura.

Na indicação, o vereador aponta que não há mais lugar 
para guardar os processos, que hoje são impressos em papel. 
O vereador também apontou que a Cidade pode seguir a lei  nº 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 que regulamentou o marco 
da utilização do processo eletrônico no país.

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

Rafael Tucla: derrubado veto à lei da sustentabilidade
Com o apoio de todos os vereadores, o vereador Rafael 

Tucla (PT) derrubou veto integral do Prefeito ao projeto 
de lei de sua autoria que institui a Política Municipal da 
Sustentabilidade.

O projeto de lei que agora será promulgado e obriga-

rá o Município a criar mecanismos permanentes para o 
desenvolvimento de políticas voltadas para o meio am-
biente equilibrado e sustentável, além de obrigar a ado-
ção de medidas de mitigação às mudanças climáticas e 
à emissão de gás carbônico

Marcinho busca recursos para pavimentação da Vila Natal
Vereador Marcinho acompanhado pelo vereador Ivan 

Hildebrando estiveram reunidos com o Deputado Estadual 
Caio França apresentando diversas necessidades na cida-
de, sendo uma delas as manutenções e pavimentações das 
ruas da cidade, onde na ocasião Marcinho mencionou as 

ruas da Vila Natal. Após o bate papo o deputado se colocou 
a disposição para ajudar a cidade e de imediato recursos para 
pavimentação das ruas de Cubatão, com isso a Vila Natal será 
um dos bairros contemplado com manutenção e pavimenta-
ção das ruas. 

bem iluminado e conservado, já que é um ponto impor-
tante para o lazer da comunidade e também é um local 
onde são desenvolvidas atividades acadêmicas e de ensino. 
O ofício está nas mãos da CPFL para que as providências 
sejam tomadas.

Aguinaldo Araújo pede reforma da UBS Afonso Schmidt
O vereador Aguinaldo Araujo (PDT) apresentou indi-

cação junto a mesa da Câmara solicitando que sejam feitas 
gestões junto aos orgãos competentes do poder Executivo 
com a � nalidade de viabilizar a reforma da Unidade Básica 
de Saúde Afonso Schmidt, localizada no Jardim São Fran-

cisco.
De acordo com o vereador, a unidade precisa da refor-

ma para poder dar condições melhores de atendimento 
aos munícipes e também aos trabalhadores da unidade. 
O pedido foi encaminhado aos setores competentes.

Legislativo
Guarujá aprova orçamento para 2019

A Câmara Municipal 
de Guarujá aprovou nesta 
terça-feira (13), em pri-
meiro turno, o Projeto de 
Lei 138/2018, de autoria 
do Executivo, sobre o Or-
çamento Municipal para 
2019.

Vereadores apresenta-
ram 135 emendas, que fo-
ram acrescidas ao projeto, 

aprovado por unanimida-
de. A segunda, e de� nitiva,  
votação será na próxima 
quarta (21). Para ter aces-
so ao conteúdo do projeto, 
acesse: https://bit.ly/2QAS-
lHG

Projeção de 
aumento

De acordo com a peça 

encaminhada pelo Execu-
tivo, a projeção é que au-
mente 10,4% das receitas 
arrecadadas, comparado 
ao exercício deste ano. Dos 
atuais R$ 1,403.964.000,00, 
o valor deve ser elevado 
para R$ 1.550.700,00.

As principais fontes 
de arrecadação continu-
arão sendo o IPTU (Im-
posto Predial Territorial 
Urbano), que deve somar 
R$ 484.816.000,00, e o 
ISS (Imposto Sobre Ser-

viços), uma soma de R$ 
162.407.000,00.

Quantos aos repasses 
de ICMS (Imposto So-
bre Circulação de Mer-
cadorias) e do Fundeb 
(Fundo Nacional de De-
senvolvimento do Ensino 
Básico), os valores previs-
tos são, respectivamente, 
de R$ 159.040.000,00 e R$ 
150.496.000,00, sendo a 
terceira e quarta maiores 
fontes de arrecadação do 
Município.

A segunda, e defi nitiva, votação 
será na próxima quarta-feira (21) Emendas

No projeto de lei, também consta a destina-
ção das emendas impositivas a que os vereado-
res têm direito, conforme prevê a Emenda à Lei 
Orgânica nº 25/2017.

Neste ano, cada vereador pode destinar R$ 
686 mil, o que atualmente equivale a 0,05% 
do orçamento líquido do Município, para obras, 
convênios ou compras de equipamentos, entre 
outras ações, desde que 50% do valor total seja 
para a área da Saúde
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