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Suman assina convênio com 
nova empresa de ônibus

A nova ‘cara’ da 
política na Baixada

TRANSPORTE COLETIVO

TUDO PRONTO

OUTUBRO ROSA SAÚDE FERIADOS

Com posicionamento ideológico muito 
bem definido, o novo deputado estadual  tem 
o estereótipo da ‘nova direita’ que se apresenta. 
Conservador nos costumes e liberal na eco-
nomia, o jovem tenente Coimbra, de 27 anos, 
demonstra a firmeza de um líder convicto, dis-
posto a sepultar as práticas da velha política e 
se tornar uma referência da nova política que 
acredita se estabelecer no país.02

Guarujá terá mo-
derno sistema de 
transporte público, 

Acontece 
na Live
 Halloween foi tema 
da primeira live na 
página do facebook 
no Acontece. Veja 
como foi e onde 
assistir 04

com ônibus novos, 
com acessibilidade 
e equipados com ar 

condicionado e wi-fi. 
Entre as novidades 
tecnológicas, está o 

aplicativo que possi-
bilitará, ao usuário, 
monitorar a hora que 

o ônibus vai passar, 
no ponto. 

Prefeito assina 

contrato com a nova 
empresa nesta sexta-
-feira. 03

A São Judas já está 
autorizada a ministrar 
o curso de medicina 
em Cubatão. O prédio, 
onde a faculdade co-
meçará funcionando 
também já está pronto 
e fica na Rua São Pau-
lo, no centro. Vestibu-
lar será este ano e aulas 
começam em feverei-
ro. 03

Cabeleireira Kátia 
Tudo de Bom promo-
ve nesta semana ação 
de corte e doação de 
cabelos para o Institu-
to Neomama. 

Entidade utiliza o 
cabelo para produzir 
perucas que são do-
adas à mulheres que 
estão em tratamento 
contra o câncer 06

Com a proximida-
de da nova estação, 
Acontece começa a 
campanha para orien-
tar aos leitores sobre 
os perigos do Aedes 
Aegypti. 

Casos estão aumen-
tando na Baixada San-
tista e com as chuvas, 
o cenário pode piorar. 
Veja como evitar. 03

Este mês terá duas 
‘emendas’ de feriado 
que devem lotar as 
praias em finados e 
na emenda entre os 
dias 15 e 20. Chama 
atenção Cubatão que 
já começa o mês com 
facultativo nas próxi-
mas quarta e quinta, 
antes do feriado de 
sexta, 02. 03

MEC autoriza 
Faculdade 
de Medicina

‘Ser mulher é 
tudo de bom’

Verão e 
dengue

Novembro 
mais curto

Nilton Fukuda/Estadão
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“Vemos muitos 
direitos humanos
e poucos direitos 
para os humanos”

Não há mais espaço 
para a velha políti -
ca do fi siologismo, 
clientelismo e apare-
lhamento do Estado. 
Quem insisti r vai ser 
varrido pelas urnas”

Estávamos convictos: 
Se era pra dar certo 
seria do jeito certo. 
Fizemos campanha 
com 10 pessoas, 
sem aceitar recursos.
O comitê era minha 
própria casa”

Com a eleição de Tenente 
Coimbra, estadual e Júnior 
Bozzella, federal, o PSL se 
viabilizou como grande força 
política na Baixada, empol-
gado pela iminente eleição 
presidencial de Bolsonaro. 
Porém o novo grande partido 
não tem nenhum vereador 
na região e a tendência natu-
ral de se fortalecer e ampliar 
a representatividade local foi 
con� rmada pelo novo depu-
tado que já está empenhado 
nesta missão. “Teremos can-
didaturas majoritárias em to-
das as noves cidades da Bai-
xada, elegendo, com apoio 
do Bolsonaro, prefeitos, vices 
e signi� cativas bancadas de 
vereadores, em todas elas”, 
cravou o deputado.

PSL 
avança 
na Baixada

“A Baixada pode esperar na vida 
política o mesmo comportamento 
do Coimbra militar. Alguém com-
prometido, lutador e que já jurou 
defender o Brasil com o sacrifício 
da própria vida”. Com posiciona-
mento ideológico muito bem de� -
nido, o novo (literalmente falando) 
deputado estadual da Baixada San-
tista é o espelho da ‘nova direita’ que 
se apresenta ao país.

Com apenas 27 anos, demons-
tra a � rmeza de um líder convicto, 
disposto a sepultar as práticas da ve-
lha política e ser uma referência da 
nova, que acredita estar se estabele-
cendo no país. Tenente Coimbra se 
preparou para a vida pública: é for-
mado em administração de empre-
sas com pós-graduação em política 
e estratégia.

Com posicionamento ideológico 
muito bem de� nido, espelha a nova 
direita que se apresenta à socieda-
de. Defende um Estado menor, com 
maior liberdade para a economia de 
mercado e livre do aparelhamento da 
máquina pública. No campo dos cos-
tumes, conservador convicto defen-
de a segurança do cidadão de bem, 
do patrimônio pessoal e da família, 
acima de tudo: um posicionamento 
em conformidade ao discurso en-
campado por Bolsonaro e o seu par-
tido, o PSL.

Embora não esteja no Congresso, 
o político fará coro às pautas am-
plamente defendidas por Bolsonaro 
como a redução da maioridade penal 
e � exibilização do desarmamento e o 
excludente de ilicitude, por exemplo. 
“Sou a favor da ampliação da posse 
para a legítima defesa da família e 
do estabelecimento. Hoje pessoas 
capazes e comprovadamente de bem 
são impedidas de ter uma arma para 
se defender, em sua casa, enquanto 
o bandido está armado. Defendo 
a ampliação da posse e também do 
porte, neste, em casos especí� cos.

Nova política
“A minha eleição simboliza o de-

sejo de mudança: não só dos políti-
cos mas, principalmente do jeito de 
se fazer política. Não aceitei verba 
do fundo partidário, nem ajuda de 
empresários. Meu comitê era a mi-
nha casa e � zemos uma campanha 
com 10 pessoas defendendo ideias e 
apresentando propostas. Tínhamos 
a convicção de que se era para dar 
certo, seria do jeito certo. O eleitor 
não achou nosso santinho jogado na 
rua, nem poluição visual ou auditi-
va: mas � zemos a nossa mensagem 
chegar nas pessoas. O eleitor enten-

deu este novo jeito de fazer política 
e saímos fortalecidos da Baixada, 
garantindo a eleição com votos em 
mais de 400 cidades do Estado.

Baixada
Tenente Coimbra é natural de 

Santos, e sua última atuação como 
militar é no Batalhão de São Vicen-
te. “Conheço bem as demandas re-
gionais desde Bertioga até Peruíbe. 
A partir do primeiro dia de manda-
to estarei empenhado em trazer re-
cursos e emendas para atender a es-
tas demandas da nossa comunidade.

Segurança
Entre as primeiras lutas do Te-

nente Coimbra na Alesp estará a 
ampliação dos investimentos em 
polícia investigativa. Um exemplo 
proposto é a criação do Sistema 
Integrado de Banco de Dados que 
acionará o Copom quando um pro-

curado ou foragido � zer cadastro 
em prédio comercial ou público: 
“trata-se de um so� ware que já fun-
ciona em vários países do mundo 
e que precisamos trazer para São 
Paulo”. Outra questão na pauta do 
deputado é a defasagem de cerca de 
30% no efetivo da polícia civil. ele 
também combate a defasagem dos 
salários dos delegados de São Paulo, 
em relação a outros estados. Propõe 
ainda, a instalação de câmeras de 
reconhecimento facial em grandes 
centros de rotatividade, para facili-
tar a captura de foragidos, além da 
ampliação e aprimoramento de sis-
temas de segurança como o detecta. 
“Sou militar e a pauta da segurança 
pública estará entre as prioridades 
como deputado, mas não de forma 
exclusiva: estou atento para colabo-
rar com as demandas da nossa re-
gião, em todas as áreas de interesse 
público”, � naliza.

“O eleitor não 
se impressiona 
mais com 
o poder 
midiáti co e não 
aceita mais ser 
enganado”

Tenente Coimbra em visita ao Jornal Acontece, depois de eleito deputado estadual

“Ganhar eleição para deputado 
defendendo ideias e propostas, sem 
dinheiro, esquemas ou promessas.
 Prova que o país está mudando.”

Com fi rmeza no posicionamento ideológico: conservador nos costumes e liberal na economia, o 
perfi l do jovem tenente Coimbra traduz o estereótipo ‘da nova política’ que ascende ao poder
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A primeira faculdade 
de medicina de Cubatão 
já está liberada para fun-
cionar. A formalização 
ocorreu na manhã des-
ta quinta-feira (25) entre 
Prefeitura, Comissão de 
Acompanhamento e Moni-
toramento das Escolas Mé-
dicas (Camem), Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) - ligados 
ao Ministério da Educa-
ção (MEC), Grupo Ânima 
Educação (mantenedora da 
faculdade) e Centro Uni-
versitário São Judas Tadeu 
- Campus Unimonte.

Uma série de ações co-
laborou para a aprovação; 
entre as iniciativas, está a 
reabertura do Hospital de 
Cubatão e a futura insta-
lação dos serviços de alta 
complexidade, com aten-
dimento para tratamento 
oncológico, hemodiálise e 
oxigenoterapia. 

Vestibular
O próximo passo é a 

realização do vestibular 

Vestibular ainda este ano

Mais moderno Verão

MEC credencia 
Faculdade de Medicina
55 alunos devem começar a 
estudar no início do próximo ano. 
Prédio fi ca na Rua São Paulo 
no centro de Cubatão.

Com três feriados, as 
cidades da Baixada te-
rão folgas extensas neste 
mês de novembro. O pri-
meiro dele é o feriado de 
fi nados, no dia 02. O se-
gundo é o do dia 15, Pro-
clamação da República e 
na sequencia o da Cons-
ciência Negra, dia 20.

Cubatão é a cidade 
em que a folga prome-
te ser mais extensa. O 
feriadão de Finados co-
meça na quarta, 31 de 
outubro, quando será 
declarado ponto faculta-
tivo na Cidade devido ao 
Dia do Servidor Público, 
comemorado em 28 de 
outubro, mas que cai no 
domingo. Já no dia 1º, 
dia de Todos os Santos, 
também será ponto fa-
cultativo.

Em Santos e Guarujá, 
o feriado de Finados será 
apenas na sexta (02).

 
Seis dias 
de descanso
Os feriados dos dias 

15 e 20 vão fazer a alegria 
da galera. Dia 15 é uma 
quinta feira e, nas cida-
des da Região, a sexta 
(16) é emenda de feriado. 
Já o feriado do dia 20 cai 
numa terça, e a segunda 
(19) também será ponto 
facultativo nas cidades 
da Região. Somando os 
dois feriados, as emen-
das e o fi nal de semana, 
serão seis dias de folga 
ininterruptos. Prepare-
-se para ver a Baixada 
lotada de turistas.

Feriadões

Novembro 
mais curto

Dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 
apontam que o número de casos de dengue no estado do-
brou em 2018. De janeiro a setembro do ano passado fo-
ram registrados 4.611 casos, contra 9.332, neste ano. Com 
a proximidade do verão, época do ano com maior risco 
de transmissão da doença, é urgente alertar a população 
sobre as ações de prevenção.

            Ainda nos últimos dois anos, segundo o Minis-
tério da Saúde, o país registrou um de seus surtos mais 
expressivos da febre amarela, principalmente em estados 
da região Sudeste, quando foram registrados 779 casos 
humanos e 262 óbitos. “Daí a necessidade de estados e 
municípios reforçarem as estratégias de intensifi cação da 
vigilância e da vacinação em todo o país, especialmente 
para essa época do ano”, diz o Biólogo Luiz Eloy Perei-
ra, vice-presidente do CrBio-01 – Conselho Regional de 
Biologia – 1ª Região (SP, MT e MS). Ele ainda alerta que 
o ideal é começar a campanha de conscientização antes 
de um novo surto se instalar. “A melhor jeito de evitar o 
mosquito é impedindo sua reprodução”.

Ônibus novos, com ar-
-condicionado, wi-fi  e to-
talmente adaptados para 
atender os portadores de 
necessidades especiais. É 
assim que o morador do 
Guarujá deve receber a 
nova frota de ônibus que 
chega na Cidade. 

A assinatura do contra-
to com a City Transporte 
Urbano Intermodal Ltda, 
empresa vencedora da li-
citação do transporte pú-
blico, acontece nesta sexta 
(26) no gabinete do Prefei-
to Válter  Suman.

Cuidado com 
a dengue
Proximidade do verão alerta para 
cuidados contra doenças 
transmitidas pelo Aedes aegypti

Cuidados para não criar ambientes 
propícios à reprodução do mosquito 
 
• Tonéis e caixas d’água devem estar bem fechadas;
• Fazer a manutenção periódica da limpeza das calhas;
• Armazenar garrafas com a boca para baixo;
• Uti lizar tela nos ralos;
• Manter lixeiras sempre bem tampadas;
• Colocar areia nos pratos de vasos de plantas;
• Limpar os bebedouros de animais com escova ou bu-

cha;
• Pneus em locais cobertos;
• Eliminar água sobre as lajes;
• Fazer a coleta e eliminar detritos e entulhos em quin-

tais e jardins.

Guarujá assina contrato com 
nova empresa de ônibus

O contrato tem duração 
de 15 anos e pode ser reno-
vado por mais 15, confor-
me prevê o edital. O inves-
timento total previsto no 
edital é de R$ 197 milhões.

“Planejamos um siste-
ma de transporte públi-
co não só para hoje e sim 
para o futuro. Não bastava 
só trocar a frota, era neces-
sário criar um sistema de 
transporte público novo, 
moderno e que atendesse 
a expectativa da socieda-
de”, declarou o secretário 
de Defesa e Convivência 

Social de Guarujá, Luiz 
Cláudio Venâncio Alves, 
durante o evento de lança-
mento do edital, que acon-
teceu no fi nal de junho.

Integração
Além dos novos ônibus, 

a nova empresa terá a res-
ponsabilidade de implan-
tar o sistema Bus Rapid 
Transit (BRT) com capa-
cidade para 12 mil luga-
res, reformar os terminais 
Ferry Boat e Vicente de 
Carvalho, implantar duas 
estações de embarque (na 

Enseada e Morrinhos); 
melhorias no sistema viá-
rio da Cidade e a constru-
ção de até 15 bicicletários 
com capacidade total de 
270 bicicletas.

O sistema de controle 
e fi scalização vai permitir 
ao usuário o acompanha-
mento do itinerário de 
cada linha, reduzindo o 
tempo de espera nos pon-
tos, que serão reforma-
dos e terão plataforma de 
embarque e desembarque 
para todos, incluindo de-
fi cientes.

A NOVA FROTA DE ÔNIBUS
25 ônibus arti culados

40 ônibus padrão
55 micro-ônibus

6 veículos de suporte, sendo 3 adaptados
Total de 126 novos veículos

Helder Lima/PMG

Marcel Nobrega

ainda este ano. A previsão 
é de que a primeira turma 
de 55 alunos comece as au-
las já em fevereiro de 2019. 
Segundo a Prefeitura, a fa-
culdade funcionará ‘provi-
soriamente’ no antigo pré-
dio da Justiça do Trabalho, 
que fi ca na esquina da Rua 
São Paulo com Rua Santos, 
ao lado do Extra, no Jardim 
São Francisco. 

‘Provisório’
O Campus defi nitivo 

deve ser construído na Av. 
Martins Fontes, atrás do 
PS Central, onde abrigará 
também a nova Policlíni-
ca. “O objetivo é criar uma 
rede-escola em que o curso 
esteja alinhado à realida-
de do Munícipio. Hoje há 
poucos médicos credencia-
dos na Cidade, na rede par-
ticular. Com a instalação da 
faculdade e a rede pública 
já estruturada, mais profi s-
sionais atuarão aqui, cria-
rão um vínculo e fi ncarão 
raízes”, declarou o diretor 
adjunto da São Judas, José 
Lúcio Martins Machado.
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Amigos se reuniram em prol do atleta David, campeão brasileiro escolar 
sub 14, em feijoada no Lions. Muita animação registrou o momento, em 
encontro familiar com música ao vivo. Na foto, David Gregorio Ponciano, 
Guilherme Cordeiro, Reginaldo Ramos, Janayna Quintanilha, o atleta David  
e o professor Douglas Bito

Ontem foi dia de festa 
no studio Ludmila Hala-
jko Fotografi a. O peque-
no Bernardo ganhador 
do concurso Ser Criança, 
que rolou na fanpage do 
Acontece, faturou um 
book digital  e foi clica-
do pela top Ludmila Ha-
lajko, na última quarta. 
O garoto já tem pinta de 
modelo e o ensaio foi 
um sucesso. Parabéns 
Bernardo!

Toda quinta, o Acontece apresenta live com temas atuais, e a participação 
de feras no assunto escolhido. Para abrir o projeto, a convidada da noite 
foi a maquiadora Lu Lombardi que arrasou nas dicas de maquiagem para 
Halloween. As lives acontecem sempre as quintas, as 20h na sede do Acon-
tece. Se você tiver dicas de assuntos a serem discutidos, manda para gente 
na fanpage do jornal (fb.com/acontecedigital). Na foto, Leonardo Casimiro, 
Pedro Peralta, Marcel Nobrega, Jaque Barbosa e Lu Lombardi

Acontece 
na Live

ETEC de Cubatão fica entre 
finalistas de programa da Google

Após intensa cam-
panha de divulgação, o 
grupo da Etec de Cuba-
tão foi um dos cinco se-
lecionados para a disputa 
no Day Camp, a grande 
� nal do programa Star-
tup in School, da Goo-
gle. As equipes estiveram 

em São Paulo para apresentar 
o projeto diante dos jurados e 
investidores. O app Doe-se, da 
Etec de São José do Rio Preto, 
foi anúnciado o vencedor, no 
dia 16 de outubro.

No entanto, os jovens 
cubatenses, não sairam per-
dendo. “Já fomos sondados 

por algumas empresarios 
que gostaram da apresen-
tação, da ideia do aplicati-
vo, pessoas que tem capital 
pra investir no projeto. Mas 
ainda estamos abertos para 
outras propostas”, contou 
José Carlos Junior, apoiador 
da equipe de Cubatão. 

Ontem foi dia de festa 
no studio Ludmila Hala-
jko Fotografi a. O peque-
no Bernardo ganhador 
do concurso Ser Criança, 
que rolou na fanpage do 
Acontece, faturou um 
book digital  e foi clica-
do pela top Ludmila Ha-
lajko, na última quarta. 
O garoto já tem pinta de 
modelo e o ensaio foi 
um sucesso. Parabéns 
Bernardo!
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A previsão para o Bom 
Prato em Cubatão, é de ini-
ciar as operações em 2019. 
Esta semana foi dado os 
primeiros passos. A Coor-
denadoria de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
(Cosan)publicou edital 
abrindo prazo, até 13 de no-
vembro, para que entidades 
assistenciais interessadas 
encaminhem propostas de 
condições e custos à Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social de São Paulo. 

As propostas devem ser 
encaminhadas à sede da 
Cosan , na Rua Bela Cintra, 
1.032, Cerqueira Cesar, Ca-
pital. A avaliação ocorrerá 
no dia 14 de novembro pela 
Comissão de Seleção da 
Cosan e o resultado preli-
minar sairá dia 19.

O imóvel onde ira fun-
cionar o Bom Prato, foi 
sedido pela prefeitura de 
Cubatão. O local � ca na 
rua Cidade do Pinhal, s/n, 
no Parque Fernando jorge, 
conhecido por ser a antiga 
Cozinha da Comunidade.

Estado lança 
edital para 
implantar 
Restaurante 
Bom Prato 
em Cubatão   

Propostas das 
empresas inte-
ressadas devem 
ser encaminha-
das até dia 13 
de novembro

Outubro Rosa é tema destaque
Para marcar as ações do 

Outubro Rosa, o Hospital de 
Cubatão realizou um mutirão 
para receber e agendar as pa-
cientes do município com pe-
didos médicos do SUS para a 
realização de mamogra� a. O 
exame é gratuito pelo SUS e 
através de uma parceria com 
a Prefeitura de Cubatão, pode 
ser agendado diretamente no 
HC no sábado (20/10) e en-
tre os dias 22 a 26 de outubro, 
pelas pacientes com o pedido 
médico para os exames de 
mamogra� a do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) das unida-
des de saúde e Pronto Socor-
ro Central do município. 

O Hospital de Cubatão 
conta com equipe quali� ca-
da, equipamentos e estrutura 

moderna para o diagnóstico 
do Câncer de Mama. Esse é 
o grande alvo da prevenção 
durante o Outubro Rosa no 
Brasil e no mundo. A campa-
nha é realizada anualmente 
com o objetivo de conscienti-
zar as mulheres, seus compa-
nheiros, amigos e familiares 
a respeito da prevenção e do 
diagnóstico precoce da doen-
ça, aumentando as chances 
de cura e reduzindo a morta-
lidade.

 “Fui muito bem atendida. 
Achei iria demorar, mas pelo 
contrário, foi muito rápido 
desde a recepção até a entrada 
para a sala do exame. A equi-
pe foi excelente e pronti� cada 
a nos receber. Todas recepti-
vas e atenciosas. Muito boa 

essa acolhida e estrutura para 
a realização da mamogra� a, 
que é extremamente impor-
tante e imprescindível para a 
prevenção do câncer em nós 
mulheres”, a� rma Maria Apa-
recida Alves dos Santos, que 
esteve no Hospital de Cuba-
tão, no dia 25, realizando o 
exame pelo mutirão.

O Câncer de Mama
O câncer de mama está 

entre os tipos da doença que 
mais acometem as mulhe-
res, principalmente, a partir 
dos 35 anos de idade, tendo 
os seus riscos aumentados 
a partir dos 50 anos. A ma-
mogra� a é considerada hoje 
o principal método de iden-
ti� car a doença. O exame 
deve ser realizado a cada dois 
anos, nas mulheres de 50 a 74 
anos, e nas mulheres de 40 a 
49 anos que tenham histórico 
familiar de câncer de mama 
de parentes direto (mãe ou 
irmã).

De acordo com o coorde-
nador médico de Ginecologia 
e Obstetrícia do Hospital de 
Cubatão, Dr. Maurício Sa-
bbatino de Carvalho, quanto 
mais precoce a doença for 
detectada, mais e� caz será 
o tratamento. “É consenso 
da sociedade e de toda clas-
se médica a importância da 
realização da mamogra� a. 
Apesar de algumas mulheres 
acharem um pouco descon-
fortável, e ainda existirem 
muitos mitos em cima des-
se exame, ele é de extrema 
importância e não pode ser 
substituído pela ultrassono-
gra� a e nenhum outro. A 
mamogra� a é o único méto-

do e� caz para o 
rastreamento 
do câncer de 
mama” a� r-
ma o médico 
do Hospital de 
Cubatão, Dr. 
Maurício.

Neste mês, 
a unidade hos-
pitalar chama 
a atenção das 
mulheres para 
a conscientiza-
ção do câncer 
de mama, o 
autocuidado e 
exames de ro-
tina, outras im-
portantes for-
mas de detectar 
precocemente 
o câncer de mama é fazendo 
o auto-exame. É necessário 
apalpar as mamas, prestando 
sempre atenção se há alguma 
alteração suspeita. Toque-
-as durante o banho, deitada 
(antes de dormir ou ao acor-
dar) ou na frente do espelho. 
“O auto exame é muito im-
portante, porque ao longo 
da vida, se a mulher conhe-
cer bem seu corpo, qualquer 
tipo de alteração que ocorra 
na mama, seja um nódulo, 
uma deformidade, alteração 
na pela, retração do mamilo 
será perceptível e vai chamar 
atenção. Dessa forma, a mu-
lher deve procurar um mé-
dico. O câncer de mama tem 
cura, mas a cura depende de 
o quanto antes ele for diag-
nosticado. Ou seja, diagnós-
tico precoce, maior possibili-
dade de tratamento e sucesso 
no tratamento”, reforça Dr. 
Maurício.

Centro de 
Oncologia

A implantação do ser-
viço de Quimioterapia no 
Hospital de Cubatão tor-
nará possível o tratamento 
para os pacientes onco-
lógicos. A Fundação São 
Francisco Xavier viabili-
zará a oferta desse serviço 
de alta complexidade para 
os pacientes de Cubatão e 
região.

Sempre com aten-
dimento humanizado e 
pensando no máximo 
bem-estar de seus pacien-
tes, o anexo Hospitalar 
contemplará os setores 
necessários para o serviço 
de oncologia (consultório, 
recepção, áreas de apoio e 
leitos individuais e huma-
nizados de quimioterapia, 
farmácia e capela de mani-
pulação para medicações), 
totalizando uma área de 
aproximadamente 585 m². 

FSFX
Carreta da 
Mamografi a 
no Guarujá 

Para reforçar a preven-
ção e o diagnóstico precoce 
do Cancer de Mama, chegou 
ao Guarujá na quinta (25), a 
Carreta da Mamogra� a.

O veículo � cará estacio-
nado em frente à Unidade 
de Pronto Atendimento Dr 
Matheus Santamaria, até 
o dia 10 de novembro. A 
iniciativa é do Programa 
Mulheres de Peito, da Sec. 
estadual da Saúde e da Pre-
feitura de Guarujá.

Última semana da 
Campanha Outubro 
Rosa de Guarujá 
e Santos:

Guarujá
27/10 (sabado)
Usafa Vila Edna, muti-

rão de coleta de preventi-
vos com palestras e teste 
rápido.

29/10 (segunda)
Usafa Perequê, pales-

tra sobre empoderamento 
feminino e Dia da Beleza

30/10 (terça)
Usafa Jd. dos Pássaros, 

palestra sobre o HPV, vaci-
nação e coleta de preven-
tivo.

31/10 (quarta)
Usafa Santa Rosa, en-

cerramento da roda de 
conversa: empoderamen-
to feminino.

Usafa Perequê, cami-
nhada Outubro Rosa com 
saída da Unidade.

Santos
31/10 (Sabado)
Inauguração da unida-

de de Onco Laserterapia 
do Instituto Neo Mama, na 
Clínica Multimagem.

Maria Aparecida dos Santos: 
“Fui muito bem atendida”

Dr Maurício Sabbatino: “Quanto mais preco-
ce o diagnóstico, mais efi caz o tratamento”
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

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 
Espor� 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.

(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. Cas-
queiro - 2 quartos

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

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: GIOVANI TAVARES DE SOUZA e LILIAM DE SOU-
ZA VIANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, 
RG n.º 45346499 - SSP/SP, CPF n.º 31892358808, com 34 anos de idade, natural de 
SÃO VICENTE - SP, nascido no dia trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e três 
(30/10/1983), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 561, bloco 03, apt.62, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ TAVARES DE SOUZA, de nacionalidade brasilei-
ra, motorista, com 66 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA 
FRANCISCA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Le� cia Braga Diogo, conforme sentença 
datada de 14/09/2013 proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara de Familia e Sucessões 
da Comarca de São Vicente, nos autos de nº129/13. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 2320779 - SSP/DF, CPF n.º 30348688806, 
com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 85, fl s. nº 85, 
Termo nº 16013), nascida no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(18/01/1982), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 561, bloco 03, apt.62, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, fi lha de CIRILO DE SOUZA VIANA FILHO, falecido há 28 anos e 
de SANTINA DE SOUZA VIANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 17 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasilei-
ro: JESSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR e MARIANNE NUNES FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, professor, RG n.º 435321158 - SSP/SP, CPF n.º 31290997861, com 31 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP, nascido no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (06/08/1987), residente na Avenida Nossa 
Senhora da Lapa, 347, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JESSÉ FERREIRA LEITE, falecido há 27 anos e de LUCIENE FLOR 
LEITE, falecida há 20 anosDivorciado de Thuani Moreira Leite, conforme Escritura Pública lavrada aos 11/09/2017, no 
1ºTabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no Livro 227, fl s.367/368.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 435572465 - SSP/SP, CPF n.º 36863773813, com 29 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 126, fl s. nº 169, Termo nº 76793), nascida no dia doze 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (12/12/1988), residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 347, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de FERNANDO LUIZ DE AMORIM FERREIRA, de nacionalidade brasileira, técnico de gasoduto, 
com 57 anos de idade, residente em CAMPO GRANDE - MS e de JACI NUNES DOS SANTOS FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em CAMPO GRANDE - MS. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei.  Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: RAFAEL DOS SANTOS e RAÍSSA 
RAFAELA DA SILVA COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, Técnico de laboratório industrial, RG n.º 498603660 - SSP/SP, CPF n.º 
42332640800, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 211, fl s. nº 95, Termo nº 66169), nascido no dia vinte e dois de junho de 
mil novecentos e noventa e quatro (22/06/1994), residente na Rua Professora 
Maria Rosa de Aquino Cordel, 104, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho de LINDI-
NALVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, recepcionista, RG n.º 34155382 - SSP/SP, CPF n.º 41742649882, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 164, fl s. nº 43, 
Termo nº 47411), nascida no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e 
quatro (10/04/1994), residente na Rua Adelino Duarte, 148, Conjunto Afonso 
Schmidt, Cubatão - SP, fi lha de WILSON PEREIRA DA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ROMERO FELÍCIO DA SILVA e ANA 
PAULA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
gestor, RG n.º 277720035 - SSP/SP, CPF n.º 24841167803, com 41 anos de 
idade, natural de RECIFE - PE (Surubim-PE  Livro nº 10, fl s. nº 172, Termo nº 
11993), nascido no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e setenta e sete 
(26/06/1977), residente na Rua Darci Moreira César, 200, apto.11, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, fi lho de HILDA MARIA DA SILVA, aposentada, com 69 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 338776254 - SSP/SP, CPF n.º 28072318888, 
com 37 anos de idade, natural de JUAZEIRO - BA (Ipubi-PE  Livro nº 2, fl s. nº 273, 
Termo nº 2323), nascida no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta 
(05/11/1980), residente na Rua Darci Moreira César, 200, apto.11, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ PEDRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 85 anos de idade, residente em TERESINA - PI e de ANTO-
NIA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 78 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
FELIPE DA SILVA PEREIRA DE JESUS e ÉRIKA DA SILVA VIEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, RG n.º 41882311 - SSP/SP, CPF n.º 36455829832, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º 
Subdistrito)  Livro nº 241, fl s. nº 153, Termo nº 78255), nascido no dia primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta 
e sete (01/10/1987), residente na Rua Manoel Couto Sobrinho, 92, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de EDVAL-
DO PEREIRA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP 
e de CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA PEREIRA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, falecida há 1 ano e 6 meses . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica em eletromecânica, RG n.º 205887430 - SSP/BA, CPF n.º 
28152273805, com 40 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 113, fl s. nº 208, Termo nº 
14001), nascida no dia onze de abril de mil novecentos e setenta e oito (11/04/1978), residente na Rua Manoel Couto 
Sobrinho, 92, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL MESSIAS MATOS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SONIA MARIA DA SILVA VIEIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 60 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: CRISTINO DOS SANTOS SOUZA e 
ALZIRA PEREIRA QUEIROZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
viúvo, aposentado, RG n.º 109794412 - SSP/SP, CPF n.º 88565181804, com 70 
anos de idade, natural de JUAZEIRO - BA, nascido no dia vinte e quatro de junho 
de mil novecentos e quarenta e oito (24/06/1948), residente na Rua Marechal 
Deodoro, 374, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, fi lho de NATANAEL SOUZA, falecido 
há 20 anos e de CLARINDA MARIA DOS SANTOS SOUZA, falecida há 1 anoViú-
vo de Riye Arsino Imeme Souza, falecida aos 03/07/2004, no Livro C-46, fl s.83, 
sob nº13490 em Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
viúva, aposentada, RG n.º 73152134 - SSP/SP, CPF n.º 10494098848, com 64 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dezessete de setembro 
de mil novecentos e cinquenta e quatro (17/09/1954), residente na Rua Ma-
rechal Deodoro, 374, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, fi lha de JACINTO QUEIROZ, 
falecido há 47 anos e de ESMERALDA PEREIRA QUEIROZ, falecida há 19 anos. 
Viúva de Luiz Artur Tirlone falecido aos 21/08/2009, no Livro C-208, fl s.113, sob 
nº133783 em Santos-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: JOÃO HENRIQUE CORRÊA DA LUZ JUNIOR e MÁRCIA DA 
CONCEIÇÃO RAMOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigi-
lante, RG n.º 347437102 - SSP/SP, CPF n.º 32490628801, com 35 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 70, fl s. nº 104, Termo nº 43203), nas-
cido no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (22/11/1982), 
residente na Rua dos Girassóis, 340, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO HENRIQUE 
CORRÊA DA LUZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, resi-
dente em SANTOS - SP e de ANA MARIA SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
costureira, com 69 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 48575728 
- SSP/SP, CPF n.º 39300799843, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (29/12/1989), 
residente na Rua dos Girassóis, 340, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de CÍCERO LUCIO 
RAMOS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 54 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de EVA ELIETE DA CONCEIÇÃO RAMOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de limpeza, com 52 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: APARECIDO VONY DE MOURA e CRISTINA 
PEREIRA TEMOTEO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administra� vo, RG n.º 30180548 - SSP/SP, CPF n.º 27016839800, com 39 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de maio de mil 
novecentos e setenta e nove (01/05/1979), residente na Rua Machado de Assis, 
585, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de IZAIAS SERAFIM DE MOURA, de 
nacionalidade brasileira, falecido há mais de 10 anos e de MARIA DO SOCORRO 
SANTOS MOURA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, auxiliar administra� va, RG n.º 287952460 - SSP/SP, CPF n.º 32006486861, 
com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de julho de mil 
novecentos e setenta e nove (08/07/1979), residente na Rua José Carlos Menezes 
da Conceição, 323, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de SEBASTIÃO TEMOTEO FILHO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA TEMOTEO, de nacionalidade bra-
sileira, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local. 

Cubatão, 20 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: GERALDO DONIZETTI DO SOCORRO 
e AURINETE DOS SANTOS DIONIZIO PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 143211985 - SSP/SP, CPF n.º 
03799138870, com 56 anos de idade, natural de SÃO JOÃO DEL REI - MG (São 
João Del Rei - MG  Livro nº 59, fl s. nº 135, Termo nº 38566), nascido no dia quinze 
de março de mil novecentos e sessenta e dois (15/03/1962), residente na RUA 
Caminho dos Pilões, 28, apt.01, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de GERALDO CONSEÇO 
DO SOCORRRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, 
residente em RESENDE COSTA - MG e de MARIA JOSÉ SOCORRO, falecida há 
12 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, inspetora de 
alunos, RG n.º 172626511 - SSP/SP, CPF n.º 13364860823, com 52 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e 
sessenta e seis (26/07/1966), residente na Rua Antônio Pimenta Cabral, 42, casa 
A, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ DIONIZIO FILHO, falecido há 34 anos 
e de EDITE ALVES DOS SANTOS, falecida há 31 anos. Viúva de Gerson Pereira, 
falecido aos 13/06/96, conforme termo lavrado às fl s.149, do Livro C-34, sob 
nº8780 em Cubatão-SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: GABRIEL LEANDRO CANUTO DE SOUSA e 
ANDRESSA SOUZA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, eletricista, RG n.º 544098456 - SSP/SP, CPF n.º 46425796804, com 20 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 186, fl s. nº 219, Termo 
nº 56343), nascido no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e oito 
(21/01/1998), residente na RUA Paulo César do Nascimento, 09, Caminho 2, Vila Na-
tal, Cubatão - SP, fi lho de ELIAS CANUTO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, me-
cânico, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DÊNIA LEANDRO, de 
nacionalidade brasileira, enfermeira, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cabeleirei-
ra, RG n.º 488973466 - SSP/SP, CPF n.º 40666234841, com 26 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 163, fl s. nº 106, Termo nº 98773), 
nascida no dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa e dois (19/07/1992), 
residente na RUA João Carlos Campos, 08, Caminho 2, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSE FERNANDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ELENI SOUZA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 60 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: HENRIQUE DOS SANTOS GROPPE e MARIA ONEIDE DE 
SOUSA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador 
de máquinas, RG n.º 300070421 - SSP/SP, CPF n.º 33011713898, com 33 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta 
e cinco (17/05/1985), residente na RUA Rua Caminho Silvio Santos, 4446, Vila Esperan-
ça, Cubatão - SP, fi lho de EDSON GROPPE, ajudante, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARLENE MARIA DOS SANTOS, do lar, com 61 anos de idade, 
residente na RUA, em RECIFE - PEDivorciado de Maria Oneide de Sousa Silva conforme 
sentença datada de 26/07/2010 proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Judicial de 
Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2010.004783-4/000000-000. Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 581037327 - SSP/SP, CPF n.º 
02769740342, com 39 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI, nascida no dia 
vinte e dois de novembro de mil novecentos e setenta e oito (22/11/1978), residente na 
RUA Rua Caminho Silvio Santos, 4446, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO 
GOMES DA SILVA, falecido há 5 meses e de MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUSA, do 
lar, com 72 anos de idade, residente em CAMPO MAIOR - PI. Divorciada de Henrique 
dos Santos Groppe conforme sentença datada de 26/07/2010 proferida pelo Juiz de Di-
reito da 1ªVara Judicial de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2010.004783-4/000000-
000   Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDGARD NAZARETH PELEGRINO e SILVANA FERREI-
RA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, funcionário 
público estadual, RG n.º 337797766 - SSP/SP, CPF n.º 32099188807, com 34 anos de 
idade, natural de GUARULHOS - SP (Guarulhos - SP (1ºsubdistrito)), nascido no dia três 
de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (03/07/1984), residente na Rua Amador 
Bueno da Ribeira, 263, apto.21, Centro, SÃO VICENTE - SP, fi lho de JOÃO ERALDO PELE-
GRINO, de nacionalidade brasileira, aposentado, natural de Estado de São Paulo - Esta-
do de São Paulo, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARLENE NAZARETH SIQUEIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Estado de Minas Gerais - Estado de Mi-
nas Gerais, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 460158624 - SSP/SP, CPF n.º 
36512319842, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (12/02/1989), residente na Rua Caminho 
São Marcos, 12, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, carpinteiro, natural de JOÃO ALFREDO - JOÃO ALFREDO, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, domés� ca, natural de BOM JARDIM - BOM JARDIM, residente em Cubatão 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: KAIQUE ALEXANDRE ROSA DA SILVA e MAR-
CELA MENDES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, pedreiro, RG n.º 43038592 - SSP/SP, CPF n.º 48340540807, com 22 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e seis (04/02/1996), residente na Avenida Principal, Caminho Guará 
Vermelho, 2081, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSENILDO ALEXANDRE DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 12 anos e de MARIA DO CARMO 
ROSA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 628806589 - SSP/SP, CPF n.º 39608716861, com 22 anos de idade, natural 
de SÃO BENEDITO DO SUL - PE (São Benedito do Sul-PE  Livro nº 2, fl s. nº 95, 
Termo nº 2545), nascida no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa 
e seis (16/01/1996), residente na Avenida Principal, Caminho Guará Vermelho, 
2081, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de BARCELO MENDES DA SILVA, fazen-
deiro, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIANA MARIA DA 
SILVA, falecida há 13 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DANILO SILVEIRA DE MORAIS e JAQUELINE 
SOLIDADE ARAUJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
conferente, RG n.º 309763824 - SSP/SP, CPF n.º 28693368885, com 38 anos de ida-
de, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia dezoito de abril de mil novecentos 
e oitenta (18/04/1980), residente na Rua Roberto Mário San� ni, 345, Bolsão 9, 
Cubatão - SP, fi lho de CARLOS ALBERTO SILVEIRA DE MORAIS, falecido há 6 anos 
e de NINA ROSA SILVEIRA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Patricia Pereira Paes 
Barre� o, conforme sentença datada de 04/11/13, proferida pelo Juiz de Direito da 
Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania Cejusc da Comarca de São 
Vicente-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
RG n.º 306634776 - SSP/SP, CPF n.º 33131219858, com 33 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 104, fl s. nº 361, Termo nº 23851), nascida no dia 
vinte e seis de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (26/10/1984), residen-
te na Rua Roberto Mário San� ni, 345, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de DIONELSON 
DE SOUZA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, 
residente em VITÓRIA - ES e de ISIS DA SOLIDADE ARAUJO, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 57 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: REINALDO FLÔR DE SOUZA JÚNIOR e AQUEMY DA 
FONSECA COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
industrial administra� vo, RG n.º 36350795 - SSP/SP, CPF n.º 39935387810, com 26 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 274, fl s. nº 108, 
Termo nº 97897), nascido no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(02/06/1992), residente na Rua Nicolau Cuqui, 687, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho 
de REINALDO FLÔR DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, almoxarife, com 57 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA EVANGELISTA BATISTA SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 
531776797 - SSP/SP, CPF n.º 46428048892, com 19 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia três de março de mil novecentos e noventa e nove (03/03/1999), 
residente na Rua Santa Julia, 87, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO 
CLEITON DA COSTA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 48 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de FRANCISCA NAIR DA FONSECA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, vendedora autônoma, com 45 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de outubro de 2018
O  Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ LUÍS DA SILVA e LUCIANA RI-
BEIRO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
conferente, RG n.º 571206888 - SSP/SP, CPF n.º 03903440442, com 36 anos 
de idade, natural de SURUBIM - PE (Surubim-PE  Livro nº 21, fl s. nº 124, Ter-
mo nº 24997), nascido no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(10/05/1982), residente na RUA Caminho São Judas Tadeu, 29, casa 01, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 82 anos de idade, residente em SURUBIM - PE 
e de MARIA FLORA DA SILVA, falecida há 7 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 571209130 - SSP/SP, CPF n.º 
01382124490, com 39 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Surubim-PE  
Livro nº 7, fl s. nº 226, Termo nº 8607), nascida no dia doze de maio de mil 
novecentos e setenta e nove (12/05/1979), residente na RUA Caminho São 
Judas Tadeu, 29, casa 01, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ AU-
RELIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de 
idade, residente em SURUBIM - PE e de AURORA RIBEIRO AURELIANO DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos de idade, residente 
em SURUBIM - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: VALTER ANTONIO DOS SANTOS e 
ARACY MENDES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, aposentado, RG n.º 71385903 - SSP/SP, CPF n.º 72783834804, com 62 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 58, fl s. 
nº 43, Termo nº 53355), nascido no dia cinco de dezembro de mil novecentos 
e cinquenta e cinco (05/12/1955), residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 
17, fundos, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de SYLVIO PAULINO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, falecido há 57 anos e de PEDRILIA FURRIEL DE OLI-
VEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 95 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, aposentada, RG n.º 115990999 - SSP/SP, CPF n.º 04157055845, com 
62 anos de idade, natural de PALMEIRAS - BA (Palmeiras - BA  Livro nº 20, fl s. nº 
106, Termo nº 8238), nascida no dia dezoito de novembro de mil novecentos 
e cinquenta e cinco (18/11/1955), residente na Rua Nossa Senhora Apareci-
da, 17, fundos, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de ALZIRA MENDES DA SILVA, 
falecida há 6 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANTONIO DIONATAS PAULINO TEIXEIRA e 
REBECA BENVENUTO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, barbeiro, RG n.º 403963643 - SSP/SP, CPF n.º 45368808879, com 23 
anos de idade, natural de PARAIPABA - CE (Paraipaba-CE  Livro nº 1, fl s. nº 67, 
Termo nº 124), nascido no dia onze de julho de mil novecentos e noventa e cin-
co (11/07/1995), residente na Avenida Principal, 235, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, fi lho de ANTONIO MAGALHÃES TEIXEIRA, falecido há 3 anos e de FRANCISCA 
PAULINO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 379476058 - SSP/SP, CPF n.º 47051004840, com 19 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 198, fl s. nº 221, Termo 
nº 61121), nascida no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noven-
ta e nove (23/10/1999), residente na Avenida Principal, 1011, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de PEDRO BENVENUTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
encarregado de tubulação, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de SELMA MARIA DA SILVA BENVENUTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
encarregada de produção, com 41 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCE-
LO DOS REIS e RENATA DA SILVA ORTEGA. Sendo o pretendente, 
residente na AVENIDA Maria de Lurdes Alves Gomes, 687, Vila 
Esperança, Cubatão-SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

“Ser Mulher é Tudo de Bom”
Na próxima segunda 

(29), será realizado o “Ser 
Mulher é Tudo de Bom”, or-
ganizado pela popular Katia 
Tudo de Bom e o institu-
to Neo Mama, como parte 
da campanha do Outubro 
Rosa. Este ano a realização 
do evento será feita no An-
� teatro da Câmara Munici-
pal de Cubatão (Praça dos 
Emancipadores, S/N), dás 
17h às 21h.

A presidente do institu-
to,  Gilze Francisco, será a 
mediadora de uma conversa 
sobre o Câncer de Mama, 

sua prevenção e tratamento. 
O evento terá apresentações 
artísticas de grupos de dan-
ça. E irá contar com sorteios, 
cortesias e duas consultoras 
Mary Kay independentes. 

O foco do evento é o cor-
te de cabelo, feito pela Katia 
Tudo de Bom. As mechas 
serão doadas para fabricação 
de perucas no Instituto Neo 
Mama.

Doação de Cabelos
Os participantes que doa-

rem mais de 15 centímetros 
de cabelo receberam certi� -

cado, além de um novo corte 
gratuito. Lenços para cabelo 
também são aceitos nas doa-
ções. Para agendar um horá-

rio ligue (13) 99717-0336 ou 
no Katia Tudo de Bom Coi-
� eur (Av. Nossa Senhora da 
Lapa, 375 - Vila Nova).

Outubro Rosa APOSTILA PARA 
CONCURSO PÚBLICO

   SANTOS
   PRAIA GRANDE
   PERUÍBE

Vendas na Banca do Ivo
Informações:
98109-0431
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Aguinaldo Araújo pede melhorias no Parque São Luiz
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indicação 

junto a mesa da Câmara solicitando que sejam feitas gestões 
para viabilizar um projeto para a área localizada em frente a 
unidade do Sesi de Cubatão, na con� uência das avenidas Co-
mendador Francisco Bernardo, Irmã Valderez Côrrea e a rua 

Rafael Tucla: REFIS é sancionado
O vereador Rafael Tucla (PT) comemorou a sanção da Lei 

do programa de recuperação � scal-REFIS com as emendas 
de sua autoria. 

O projeto de lei foi votado e aprovado recentemente na 
Câmara e agora entra em vigor com o intuito de ajudar a 

população que tem débitos com o Município.
O vereador espera que com as alterações no projeto possam 

aumentar o número de adesão ao parcelamento e que a medida 
ajude a reaquecer a economia do município, principalmente o 
comércio.

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

Marcinho cobra manutenção na Vila Natal
O vereador Marcinho (PSB) esteve recentemente em visi-

ta ao bairro da Vila Natal, conversando com moradores para 
saber das demandas do bairro. Após a visita apresentou indi-
cação junto a mesa da Câmara solicitando que sejam feitas ges-
tões junto aos setores competentes para que seja feita a limpeza 

e cobertura do canal da Rua Las Palmas (antiga Rua Oito).
O vereador aponta na indicação que a manutenção se faz 

necessária para evitar acumulo de lixo, que podem trazer in-
setos e animais peçonhentos, além de prevenir possíveis en-
chentes durante o período de chuvas.

Lalá solicita manutenção de esgoto na Vila Nova
O vereador Lalá (SD) protocolou ofício junto a Sabesp 

solicitando que sejam realizados serviços de manutenção 
na rede de esgoto da Avenida Cruzeiro do Sul, na Vila 
Nova. O vereador apresentou ofício após ser procurado 
por moradores do bairro, que apontaram diversos proble-

mas relacionados ao esgoto.
Em outra ocasião, o parlamentar já havia sugerido a lim-

peza das galerias, preocupado com o período de fortes chu-
vas, no entanto, após a última � scalização, veri� cou tratar-se 
da necessidade de um serviço mais complexo.

Francisco Ferreira, no Parque São Luiz.
Na indicação, o vereador pede que no projeto conste o 

paisagismo do local, juntamente com mobiliário urbano 
(bancos, lixeiras, etc), playground, academia ao ar livre e ilu-
minação pública com lâmpadas de LED.

Rodrigo Alemão pede mudanças no transporte
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indicação 

junto à mesa da Câmara para que sejam feitas gestões junto 
aos órgãos competentes a � m de viabilizar a extensão das li-
nhas do transporte público (ônibus ou transporte alternativo) 
para o Jardim 31 de março.

Segundo o vereador, o local mais próximo que os veícu-
los passam é na Avenida Martins Fontes e os moradores são 
obrigados a se deslocar do bairro até lá para poder utilizar 
do transporte público. A indicação foi encaminhada ao po-
der Executivo para que seja analisada.

Legislativo

Intangível é o melhor 
videoclipe caiçara

 16º Curta Santos

A premiação é uma das três categorias 
consagradas do festival

No último sábado (20), 
a banda Beline conquistou 
o prêmio Videoclipe Cai-
çara no 16º Festival Curta 
Santos, realizado no Cine 
Roxy 4 - Pátio Iporanga. 

Em meio a dez traba-
lhos concorrentes de toda 
região da Baixada San-

A banda conquistou o prêmio com seu primeiro videoclipe 

Adilson Felix

Guarujá aprova 
73,7 milhões para
macrodrenagem

Vereadores aprovaram 
nesta terça-feira (23) proje-
to de lei que autoriza o Exe-
cutivo Municipal a obter 
empréstimo, junto à Caixa 
Econômica Federal, para 
sanar enchentes que ocor-
rem na região do Rio Santo 
Amaro

Por unanimidade de 
votos, o plenário da Câ-
mara Municipal de Gua-
rujá aprovou nesta terça-
-feira (23/10) o Projeto de 
Lei 146/2018, de autoria 
do Executivo, que autori-
za contratação de opera-
ção de crédito, de R$ 73,7 

milhões, junto à Caixa 
Econômica Federal, para 
� nanciar obras de macro-
drenagem na Bacia do Rio 
Santo Amaro.

O valor do empréstimo, 
conforme informado pela 
Administração Municipal, 
equivale a 95% do valor to-

tal do projeto - orçado em 
R$ 77,5 milhões. O valor 
restante, de R$ 3,8 milhões, 
será bancado pela própria 
Prefeitura, a título de con-
trapartida contratual.

Na justi� cativa ao proje-
to, o prefeito Válter Suman 
(PSB) destaca que é "im-

prescindível o investimen-
to em macrodrenagem", 
pois resultará na equaliza-
ção das constantes cheias 
que ocorrem nos bairros 
inseridos no perímetro da 
Bacia do Rio Santo Amaro.

Ele também lembra que 
nessa região mora grande 

parcela da população de 
baixa renda do Município 
- inclusive, em muitas áreas 
vulneráveis - e enfatiza que 
as obras trarão impactos 
sociais positivos, especial-
mente no que se refere à 
qualidade de vida dos mo-
radores.

tista (SP), o videoclipe da 
música Intangível, faixa 
pertencente ao EP Experi-
mental, venceu a categoria 
por meio de votação popu-
lar no site da TV Tribuna, 
com mais de 1500 votos.

O trabalho, dirigido 
por Matheus Correia e 

Beline
A banda, formada pelos integrantes Nando Oliveira - guitarrista e vo-

calista, Erick Oliveira  -baixista e Matheus Oliveira - baterista, lançou seu 
primeiro EP Experimental em fevereiro deste ano, que conta com quatro 
faixas: Experimental, Um Novo Dia, Sentimento Livre e Intangível. No iní-
cio de 2017, lançaram o single de estreia Revés.

com � nalização de Bruno 
Canuto, transmite a busca 
por autoconhecimento e 
a oportunidade que todos 
temos de recomeçar para 
nos sentirmos realizados. 
Todas as cenas foram gra-
vadas na cidade de Cuba-
tão (SP). 
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