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20 anos

É carnaval!

MULHER

O Dia Internacional da Mulher se aproxima, diante dos alarmantes casos de feminicídio por 
todo o país. Embaladas pela campanha da ONU, Soroptimistas de Cubatão fazem alerta da 
não violência contra mulher, com ações todo dia 25. Este mês, foi no Acontece 03
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Wagner Moura e 
Doda posam para 
foto e aquecem 
bastidores da 
sucessão

Câmara aprova 
venda de área do 
Posto Paulínea, 
mas publicação 
não sai 

Prefeitura se 
enrola e não 
repassa dinheiro 
de entidades 
sérias

Carioca se torna 
suplente e pode 
sentar no lugar 
de Érika, para 
defender governo

Ademário articula 
para esvaziar 
oposição e ampliar 
cadeiras do PSDB 
em 2020

Bozzella renuncia 
aposentadoria 
de deputado

Sem desfi le ofi cial e verba para os blocos, 
Cubatão se vira como pode.  Tem Carnaval 
no Parque, bailes populares e desfi le de blocos 
carnavalescos, que contam com apoio da 
Prefeitura para estrutura. 07

Nilton Fukuda/Estadão
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coluna do 

Cido Barbosa
cidobarbosa@uol.com.br

No começo de fevereiro, a toque de caixa, a Câmara autorizou 
a venda da conhecida área do Posto Paulínia. Corre à boca miúda 
que tudo seria uma grande articulação para facilitar a compra por 
um empresário da cidade, que tem ‘boas relações com o governo’. 
Até ai, � ca tudo no campo da especulação, mas o que não dá para 
entender mesmo é o porquê do esforço e pressa para aprovar a ma-
téria sendo que (até o fechamento desta edição) não houve a publi-
cação. Teria algo saído fora do roteiro esperado?

Este é mais um caso que levanta a discussão sobre a legitimidade 
da ‘autorização legislativa’. Amiúde, são consideradas inconstitu-
cionais, gerando verdadeira celeuma no ambiente público e acarre-
tando prejuízos à sociedade. No caso da referida área, a comercia-
lização já teve parecer contrário do MP e já tem gente ‘babando’ à 

É lá no Posto Paulínia
espera desta publicação, para bater à porta da Justiça. Este é, a meu 
ver, mais um futuro ‘perrengue anunciado’ para a Cidade.

Cubatão ainda sofre consequências em diversos outros casos de ‘au-
torizações legislativas’, posteriormente consideradas inconstitucionais. 
Atualmente, estão no foco: o caso dos 330 funcionários da Prefeitura que 
correm para aposentar (os que podem) antes da demissão que se anuncia 
e a retirada dos 30% de grati� cação por nível superior. Em muitos casos, 
a ‘autorização legislativa’ parece servir como ‘jeitinho’, empurrando o 
problema, que � cará mais volumoso no futuro. A sociedade precisa estar 
atenta para discernir se é mesmo o interesse público que está norteando 
os atos do governo e as tais ‘autorizações legislativas’. 

É hora de mais responsabilidade nos atos públicos se não, futura-
mente, a corda arrebenta e a conta a gente sabe quem paga.

Votos do Carioca 
O atual diretor de Esportes Carioca (PSDB) teve os 

540 votos da eleição de 2016 validados e se tornou o 
suplente da atual vereadora Érika Verçosa, que teve 617. 
Ela ocupa, na Câmara a vaga de César Nascimento que 
se tornou chefe de gabinete. A informação foi esclare-
cida na segunda-feira no acontecedigital depois de um 
� nal de semana com muitos comentários desencontra-
dos nos bastidores da política e nas redes sociais, por 
causa de uma nota equivocada no jornal A Tribuna.

Desgaste
Nos bastidores, há articulações para que Érika Ver-

çosa, em crescente desgaste junto ao governo, deixe a 
Câmara para assumir um cargo no governo, o que faria 
Carioca assumir a cadeira na Casa. Há expectativa de 
que ele assuma uma posição mais contundente em de-
fesa do governo, papel no qual a vereadora teria deixado 
a desejar. Caso as articulações com Érika não vinguem 
é possível até, que César reassuma o mandato. 

De olho em 2020
Ademário assumiu pessoalmente as articulações da 

montagem da chapa de vereadores do PSDB, para o ano 
que vem. Com o número limitado de vagas disponíveis 
para candidatos, a solução foi marcar a dança das cadei-
ras para ver quem � ca e quem sai do PSDB.

Papai Noel no carnaval

A visita natalina no gabinete foi bem antecipada. Es-
perado para meados de dezembro, Papai Noel acabou 
aparecendo no gabinete do prefeito em pleno carnaval. 
Ao que parece, embarcando em outro trenó, não vai 
mais entregar presentes ao Wagner Moura no próximo 
Natal. 

Outro nome ligado ao mesmo sta�  político deve po-
sar para foto com o prefeito, nos próximos dias. 

Dividindo o clã
Mas o que mais chamou a atenção na rede foi a foto 

do ex-vereador Fábio Moura e a mulher, posando ao 
lado de Ademário com direito ao gesto ‘acelera’ e tudo o 
mais: dizem que teriam acertado para que Janaína Lima 
concorra a vereança pelo PSDB ano que vem. A foto foi 
postada no dia seguinte à matéria de grande repercus-
são feita no acontecedigital sobre a pré-candidatura de 
Wagner Moura pelo PRB, em oposição a reeleição do 
PSDB de Ademário, no ano que vem.

Tucanos  
Em clima de tranquilidade a convenção municipal 

do PSDB de� niu que a sua executiva seguirá com Paulo 

Libório no comando. Ele foi aclamado com 109 votos: 
3 contrários.

Vice-presidente, Maria Rosilene; tesoureiro, Milton 
Camilo e  secretária, Marise Reis. Segundo o presiden-
te, o trabalho agora é para fortalecer a sigla, ampliando 
ainda mais o espaço do Partido que já tem a maior ban-
cada na Câmara e, naturalmente, pavimentar o cami-
nho para a reeleição do atual prefeito.

Oposição unida?

Crescem os rumores nos bastidores de que a opo-
sição estaria disposta a se juntar no ano que vem, para 
derrotar o atual governo. Esta semana, uma foto de 
Wagner Moura com Doda (segundo e terceiro coloca-
dos na última eleição), nas redes sociais, colocou mais 
lenha nesta fogueira: os dois teriam sentado para arti-
cular sobre a eleição do ano que vem. Muitos já inter-
pretam o ar amistoso do encontro, como uma dobradi-
nha anunciada para as próximas eleições.

Entidades na mão
Entidades como Casa de Emaús e Lar Fraterno, não 

conseguem receber da Prefeitura, repasse de verbas 
federal e estadual. Algo que, em tese, deveria ser feito 
tranquilamente, uma vez que os processos envolvem 
entidades que atuam regularmente e existe o dinheiro.

Gente ligada ao terceiro setor reclama que não con-
segue receber satisfação adequada do secretário de As-
sistência Social, Zumbi.

Orçamento furado
Já no Paço, mal começou o ano e já foram suple-

mentados mais de 2 milhões do orçamento Municipal 
o que parece indicar algo fora da ‘normalidade’, consi-
derada pelo governo. Sabe-se que, agora, o secretário 
de Planejamento, e vice Pedro de Sá, já não tem mais a 

RECLAMANDO DA SÃO JUDAS
Uma mãe, no interior de SP denunciou no site do 

Acontece que sua � lha concorreu a uma das vagas 
pelo FIES para o curso de medicina da São Judas 
em Cubatão. Teria sido prejudicada pois a faculda-
de “de maneira irresponsável ofertou mais vaga do 
que realmente dispunha”. 

 
OUTRO LADO
Procurada pelo Jornal a  Universidade São Judas 

esclareceu que foram disponibilizadas, por meio  
do Fies, 10 vagas para o curso em Cubatão, número 
aprovado pelo Ministério da Educação. A Univer-
sidade se coloca à disposição para esclarecimentos: 
11-27991677 ou usjt.br/atendimento.

autonomia para decretos e suplementações, tendo es-
tes atos acompanhados diretamente pelo gabinete do 
prefeito. Seria o desgaste político ou administrativo?

Denúncia de Bolsonaro
A Procuradoria-Geral da República (PGR) recebeu 

uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro, 
por suspeitas de peculato e improbidade administrati-
va. Parece que o capitão manteve uma funcionária fan-
tasma em seu gabinete quando era deputado federal.

De acordo com os autos, a ex-assessora de Bolso-
naro, Nathália Queiroz registrou presença na Câmara, 
em Brasília, mesmo trabalhando em horário comercial 
como personal trainer no Rio de Janeiro. As irregula-
ridades teriam ocorrido entre 2007 e 2016, quando o 
presidente era  deputado federal. 

Zenon no IDESP 
A Escola Estadual da Fabril, “Professor Zenon 

Cleantes de Moura” ultrapassou a meta do IDESP – 
Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo, 
nos três níveis, sendo Fundamental I, Fundamental II 
e Médio, no ano letivo de 2018.

 Matéria completa no acontecedigital.

Renúncia de aposentadoria

 O deputado federal Júnior Bozzella (PSL/SP) pro-
tocolou um ofício na Câmara dos Deputados renun-
ciando ao benefício do Plano de Seguridade Social dos 
Congressistas (PSSC) rejeitando, assim, os benefícios 
da aposentadoria especial que deputados e senadores 
tem direito, optando participar apenas do INSS.

“Eu sou um defensor da Nova Reforma da Previ-
dência, que está sendo proposta com o objetivo de 
equilibrar essa questão no nosso País. Essas mudanças 
vêm para trazer equidade, combater as fraudes e recu-
perar a economia brasileira.  Político nenhum tem que 
ter esse tipo de previdência especial. Eu estou abrindo 
mão! Não é por isso que estamos lutando por mudan-
ças, e não é nisso que eu acredito”, frisa.

do leitor
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mulheres

Mês da Mulher terá curso 
inédito de defesa pessoal 
Em Santos, no mês da 

mulher, a Prefeitura pro-
moverá uma série de ati-
vidades em pontos da Ci-
dade, numa programação 
que inclui promoção à 
saúde e bem-estar, pales-
tras, exposições, dias de 
beleza, conscientização a 
respeito da violência de 
gênero, homenagens e 
uma novidade: um curso 
de defesa pessoal voltado 
para mulheres, com aber-
tura das inscrições no 
próximo dia 7.

A ideia do curso de 
defesa pessoal, segundo 
a coordenadora de Po-
líticas para a Mulher da 
Prefeitura, Diná Ferreira 
Oliveira, é para que elas 
“aprendam a se prevenir, 
se desvencilhar de situa-
ções de violência e evitar 

uma possível agressão 
com base em técnicas de 
luta e de controle emo-
cional”.

O curso, que recebeu 
o nome Eu Me Defendo, 
será realizado no Cen-
tro Esportivo Rebouças 
(Ponta da Praia) em três 
dias: 25, 27 e 29 de março, 
das 18h às 20h. As aulas 

Em 1999, a Assembleia Geral 
da ONU instituiu 25 de novembro 
como o Dia Internacional da Não-
-Violência Contra a Mulher. No 
Brasil, 43% das mulheres em situ-
ação de violência sofrem agressões 
diariamente; para 35%, a agressão é 
semanal (Centro de Atendimento à 
Mulher). Em média, a cada 11 mi-
nutos uma mulher é estuprada no 
país (Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública). Mais de 100 milhões 
de meninas poderão ser vítimas de 
casamentos forçados na próxima 
década (UNICEF).

Todos esses dados  revelam ain-
da mais a importância da cons-
cientização da não-violência. Em 
Cubatão esse trabalho tem sido 
feito em grande parte pelo grupo 
Soroptimista. A cada mês, no dia 
25, representado pela cor laranja 
e seguindo as recomendações da 
ONU Mulheres Brasil, o grupo re-
aliza uma ação de conscientização. 
Esse mês a ação foi marcada pela 
divulgação de um vídeo tratando 
essa questão.

Todo dia 25 é dia laranja

Erenita Barbosa, presidente do SI 
Cubatão durante ação

serão dadas pelo profes-
sor de caratê da Secretaria 
de Esportes, Fabio Abreu, 
que abordará as situações 
mais comuns de importu-
nação e violência domés-
tica e sexual. Também 
serão ensinadas técnicas 
evasivas, saídas de agar-
ramento e esganadura e 
movimentos circulares. 

acontecedigital.com.br

Ficar linda todo 
mundo quer, atrelar 
isso à saúde e bem estar 
é o desa� o do Protoco-
lo Marco Botelho, apli-
cado na clínica de esté-
tica Rejuvenesce Spa & 
Beleza.

O método é aplicado 
em todo País e garante 
resultados satisfatórios 
por onde passa. Em 
Cubatão, a Rejuvenesce 
é a único centro de es-
tética a aplicar o proto-
colo e já anda enchendo 
os olhos da mulherada.

O procedimento 
promete acabar com a 
melasma, osteoporose, 
tireoide entre outras 
doenças. Melhora a sa-

livação, humor, energia e 
consequentemente ajuda 
na redução daquela gor-
durinha indesejada. É 
um tratamento diferen-
te, que busca o equilíbrio 
entre corpo e mente.

O tratamento é trans 
dérmico, e a prescrição 
é feita depois de bateria 
de exames para conheci-
mento total do corpo do 
cliente. Segundo a dou-
tora Leticia Miranda, 
que é especialista em � -
siologia hormonal, o se-
gredo está em conhecer 
o corpo antes de aplicar 
o protocolo. ‘Cada cor-
po reage de uma forma, 
tem seu próprio tempo e 
para que funcione total-

Imagem ofi cial da promoção. 
Insta @rejuvenescespa

mente, garantindo bem 
estar, saúde e beleza, é 
importante que a gente 
conheça cada detalhe’, 
comenta. 

MAIS NOVIDADES
Com o slogan ‘Des-

perte sua melhor versão’, 
a Rejuvenesce não para 
de inovar e aprimorar o 
atendimento, e no dia 23 
o centro de estética inau-
gura o espaço Spa, com 
alongamento de unhas, 
manicure e pedicure, spa 
dos pés e massagem rela-
xante.

A inauguração, que 
acontece com delicioso 
coquetel encerra a pro-
gramação do mês da 

Rejuvenesce inova com protocolo 
que garante bem estar

mulher. E para quem 
ainda não clicou, tem 
promoção circulando no 
instagram da clínica: @
rejuvenescespa. Na pá-
gina você acompanha 
as regras, que são bem 
simples, para concorrer 
a uma sessão de massa-
gem relaxante ou dre-
nagem linfática e uma 
sessão de revitalização 
facial. Segue lá e � que 
por dentro.

A Rejuvenesce Spa & 
Beleza � ca na Avenida 
Nove de Abril, 2950 – 
3º andar no Centro de 
Cubatão.

Mais informações e 
agendamento: 13 99148-
0305 | 99767-2002. 

No mês que celebramos a Mulher, o Acontece abre 
a página com este grupo cheio de energia para di-
zer o quanto a dança tem mudado a vida de tantas 
mulheres por aí. Dançar empodera, atenua dores, 
fortalece a musculatura, eleva a auto estima e aju-
da no combate a depressão e tristeza. E por falar 
em tristeza, essa passa bem longe dos Vicentinos 

COMO PARTICIPAR
As inscrições para o curso ‘Eu me defendo’ vão 
até 15 de março – ou até o preenchimento das 
30 vagas disponíveis. Para se inscrever, é ne-
cessário enviar e-mail para coordenadoriad-
amulher@santos.sp.gov.br informando o nome 
completo, RG, data de nascimento (mínimo de 
18 anos), endereço completo, telefone � xo, ce-
lular e e-mail. Outras informações pelo telefone 
(13) 3202-1910.

na Vila Natal, toda segunda e quarta. Em duas tur-
mas, o grupo de FitDance do bairro esbanja alegria 
e alto astral ao som do ritmo mexicano, coorder-
nado pelo professor Lucas Moreira. A casa anda 
lotada, mas segundo as mulheres do grupo (sua 
extrema maioria) sempre cabe mais uma. Além de 
muita música, tem carinho, amizade e muita ajuda. 

Se você está precisando de animação, já sabe o 
endereço, não importa se está muito nova ou se 
achando velha, o grupo é formado por mulheres de 
todas as idades. Netas, fi lhas, mães e avós fazem 
parte da família. Conheça mais desse trabalho, às 
segundas e quartas, as 19:30 ou 20:30, na R. São 
Francisco de Assis, 70, Vila Natal.
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por Jaque Barbosa Jaque Barbosa
@jaqueeebarbosa
13 97414-8664jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Churrasco, amigos e até uma roda de 
samba, foi assim que o amigo Welington, 
popularmente chamado de Dudu come-
morou a chegada da sua aposentadoria.
No bar do Cici, Dudu era só alegria. Ago-
ra é sombra e água fresca!

A Festa Tropical 
no Clube dos Cor-

retores de Café 
em Santos, foi 

sucesso de organi-
zação e público. 

Não faltou ani-
mação, música e 

chopp gelado. 
A organização 

está de parabéns 
e nós estamos 

esperando a 
próxima!

Lamuel 10

Através da emenda do vereador 
Anderson Veterinário, a Associação Deus 
é Fiel adquiriu 200 mts de tatame para os 
projetos sociais, proporcionando inclusão 
social aos jovens de Cubatão. “Acreditar 
na  juventude, é acreditar numa Cubatão 
melhor”, diz o vereador
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Parabéns

Erenita Barbosa, 

presidente do 
clube SI Cubatão

Lamuel 10, 
fotógrafo

Popular Buiu, 
do Chaveiro 
Universal Balula

O Colégio ABC par-
ticipará da 15º edição da 
Olimpíada Brasileira de 
Matemática. O projeto 
do Ministério da Educa-
ção é aberto para esco-
las públicas e privadas, 
e tem por objetivo 
descobrir novos talentos 
na área, além de medir a 
qualidade do ensino no 
país. A escola ABC que 
compartilha do mesmo 
objetivo e acredita no 
potencial de seus alunos 
estará em mais um ano 
na competição

A família Onuki está 
em festa! O mascote 
da casa, Max, está co-
memorando mais um 
aniversário. 
São 5 anos que ele 
garante ainda mais 
amor e alegria ao lar

O close da 
semana vai para 
a carismática 
Maithe Cardoso. 
Linda e vaidosa, 
ela se produziu 
toda para o car-
naval na escola 
e arrasou!
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(13) 99185-6069   98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Imóvel comercial na Av. Nove 

de Abril, Centro, 1º andar.  
130,50 m2

• Salão comercial no Centro

• Salão Comercial na Av. Nações 
Unidas

• Apartamento no Casqueiro

• Sobrepostas no Vale Verde

• Galpão no Centro

VENDE
• Lindo sala living 

na Ilha Porchat

• Apartamento 
02 quartos, na 
Vila Nova R$ 
180.000,00

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - pisci-
na - garagem p/ 
três veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

2017 2018 2017 2018
350993,82 166272,96 69655,41 71482,64
349376,22 154728,06 69655,41 61556,14

10162,63 8081,52 3274,22 33068,83
1604,65 33818,74 3274,22 33068,83
1604,65 4634,31 1108,93 1387,24

0,00 139,10 1108,93 1387,24
0,00 0,00 6349,88 928,57
0,00 9485,82 0,00 0,00
0,00 0,00 2129,59 0,00
0,00 19559,51 1764,06 819,83

337608,94 112827,80 98,36 108,74
10,01 5,07 2357,87 0,00

68471,81 23927,11 0,00 0,00
194722,08 63847,05 46680,21 25048,27

0,00 0,00 46680,21 25048,27
49718,74 5256,94 765,25 28,04
24686,30 19791,63 765,25 28,04

1617,60 1618,40 4808,13 602,80
1617,60 1618,40 1711,16 448,80
1617,60 1618,40 2784,50 0,00

0,00 9926,50 312,47 154,00
0,00 9926,50 6668,79 492,39
0,00 0,00 0,00 492,39
0,00 0,00 1191,50 0,00
0,00 9926,50 5477,29 0,00

113127,70 146381,68 0,00 0,00
113127,70 146381,68 0,00 0,00
265979,15 314326,48 0,00 9926,50

54925,50 58259,25 0,00 9926,50
50616,70 58195,81 0,00 0,00

358,80 629,87 0,00 9926,50
61794,22 61794,22 0,00 0,00
42995,90 42995,90 457308,44 391906,30
45335,89 82499,29 62842,33 150734,30

9952,14 9952,14 62842,33 150734,30
-152851,45 -167944,80 62842,33 150734,30

-28531,20 -31791,96 394466,11 241172,00
-31469,86 -37625,78 173623,74 522165,01
-24224,53 -26808,50 348541,27 0,00
-42996,00 -42996,00 127698,90 127698,90

-5870,41 -6865,57 0,00 153294,11
-19520,65 -21581,53

-238,80 -275,46

62842,33 150734,30
62842,33 150734,30

ATIVO COMPENSADO
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Computadores e Periféricos
Telefone

Móveis e Utensílios Superavit do Exercício
Veículos Déficit Acumulado
Instrumentos Musicais Déficit do Exercício

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS Cota Patronal INSS
Instalações SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMUL
Máquinas e Equipamentos Superávits Acumulados

Veículos PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Computadores e Periféricos RESERVAS
Instrumentos Musicais PASSIVO COMPENSADO

Móveis e Utensílios Convênio Municipal
Telefone Convênio Estadual
Instalações Convênio Federal

IMOBILIZADO Empréstimo de Diretores
BENS EM OPERAÇÃO REC.PUBL. E PRIVADOS A REALIZAR
Máquinas e Equipamentos RECURSOS PUBLICOS E PRIVADOS

Convênio Federal Honorários Contábeis
Convênio Estadual Serviços de Terceiros
ATIVO PERMANENTE Vale Transporte

OUTROS CRÉDITOS Pis sobre folha de pagamento
CRÉDITOS OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
Convênio Municipal Contas a pagar

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
DESPESAS ANTECIPADAS Férias 
Prêmios Seguros a Vencer Salários 

Banco Itau INSS 
Banco do Brasil - 1265-3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Banco do Brasil - 1141-X (2) ISSQN

Caixa Econômica Federal - PCLD INSS Terceiros 
Banco do Brasil - 1266-1 INSS Patronal
Banco do Brasil - 1164-9 OBRIGAÇÕES SOCIAIS PARCELADAS

Banco do Brasil - 1164-9 GPS
BANCOS C/ APLICAÇÃO IRRF

Caixa Economica Federal Seguros a pagar
Banco do Brasil - 1266-1 OBRIGAÇÕES SOCIAIS
Banco do Brasil  - 1265-3 Contribuição Sindical

Banco Itaú SEGUROS A PAGAR

CONTAS CONTAS
ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL EXIGIVEL A CURTO PRAZO

Banco do Brasil - 1141-X FGTS

ASSOCIAÇÃO DA DIVINA MISERICÓRDIA
CNPJ: 04.587.965/0001-83
BALANÇO PATRIMONIAL

Levantado em 31 de Dezembro de 2018.
ATIVO PASSIVO

Caixa FORNECEDORES
BANCOS C/ MOVIMENTO Fornecedores

62842,33 150734,30
526963,85 463388,94 526963,85 463388,94

2017 2018 2017 2018
822375,26 767432,78 473833,99 920726,89
707418,00 660516,95 269695,29 339634,74
707418,00 660516,95 183085,92 210442,03
519485,00 545294,00 31396,64 61817,34

79500,00 75000,00 55212,73 67375,37
56450,00 29779,50
51983,00 10443,45 190143,74 578863,19
13585,15 1930,00 165566,80 283671,86
13585,15 1930,00 2688,49 1254,00
31413,84 31677,53 21888,45 293937,33

4636,00 31677,53
26777,84 0,00 238,30 1445,00
64702,61 62968,99 238,30 1445,00

9203,00 12281,00
54203,61 46990,99 13756,66 783,96

1296,00 3697,00 13756,66 783,96
5255,66 10339,31
5255,66 5748,28 822375,26 767432,78

0,00 0,00 473833,99 920726,89
0,00 4591,03 348541,27 -153294,11

Angelina Bassani da Cunha Emilia Fátima Silva Pimentel Maria Alaide dos Santos
Conselheira Conselheira Conselheira
RG: 16.958.854-0 RG: 9.456.998 RG: 36.465.574-4
CPF: 325.159.348-03 CPF: 883.865.898-65 CPF: 169.585.028-92

Cubatão, 30 de Janeiro de 2019.

EURIDICE MARIA DA SILVA OLIVEIRA - PRESIDENTE REINALDO MONTALVÃO DE SOUZA - CONTADOR
RG: 4.940.352 / CPF:  169.592.708-71 CRC: 1SP195539/O-4

Sorteio Nota Fiscal Paulista DÉFICIT (=)
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação da Divina Misericórdia, tendo examinado as contas e documentos
referentes ao Balanço Patrimonial do exercício de 2018 atestam a sua exatidão, opinando pela respectiva aprovação

RECEITAS FINANCEIRAS
Rendimentos de Aplicações RECEITAS (+)
Juros Ativos DESPESAS (-)

Eventos
Bazar DESPESAS FINANCEIRAS
Cantina Despesas Financeiras

Doações Pessoas Físicas
Doações Paróquia São Francisco EVENTOS
OUTRAS RECEITAS Festas e Promoções

CONTRIBUIÇÕES Serviços de Terceiros
Contribuições de Associados Outras Despesas
DOAÇÕES Impostos e Taxas

Convênio Federal Despesas Administrativas
Convênio Estadual
Projeto Fórum DESPESAS GERAIS

RECEITAS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS
CONVÊNIO PÚBLICOS Despesa Pessoal
Convênio Municipal Despesa de Materiais

ASSOCIAÇÃO DA DIVINA MISERICÓRDIA
CNPJ: 04.587.965/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
CONTAS CONTAS

RECEITAS DESPESAS

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2018.
Somando Ativo e Passivo a importância de R$ 463.388,94 (Quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e oito  
reais e noventa e quatro centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contador, fica técnico desde    
que reconhecidamente operou com elementos dados e firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.
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referentes ao Balanço Patrimonial do exercício de 2018 atestam a sua exatidão, opinando pela respectiva aprovação
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ASSOCIAÇÃO DA DIVINA MISERICÓRDIA
CNPJ: 04.587.965/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
CONTAS CONTAS

RECEITAS DESPESAS

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2018.
Somando Ativo e Passivo a importância de R$ 463.388,94 (Quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e oito  
reais e noventa e quatro centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contador, fica técnico desde    
que reconhecidamente operou com elementos dados e firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Cota Patronal INSS

ASSOCIAÇÃO DA DIVINIMA MISERICÓRDIA
Notas explicati vas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018.

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação da Divina Misericórdia (ADIMI), fundada em 19/05/2000, com sede e foro na Cidade de Cubatão, à Avenida Nações Unidas, nº 330 – Vila Nova, São Paulo, 
Cep: 11.520-140, é uma Associação civil de direito privado, sem fi ns econômicos e duração por tempo indeterminado, consti tuída por números ilimitados de sócios.
Tem por fi nalidade segundo seu estatuto social:
 - Criar e manter albergues noturnos, asilos, creches, centros de convivência, de educação, amparo, orientação profi ssionalizante e lazer, para atender aos 
menos assisti dos e favorecidos, bem como aos jovens e adolescentes, dando-lhes assistência, ensinamentos, orientações, acompanhamento e amparo;
 - Promover, direta ou indiretamente, ati vidades voltadas para a recuperação dos assisti dos;
 - Promover cursos de acordo com a legislação em vigor.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Na elaboração das demonstrações fi nanceiras de 2018, a Enti dade adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram arti gos da Lei No. 6.404/76 em aspectos 
relati vos à elaboração e divulgação das demonstrações fi nanceiras.
As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práti cas contábeis adotadas no Brasil, característi cas qualitati vas da informação contábil, Resolução No. 
No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata 
da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emiti das pelo Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC) e aplicáveis às Enti dades sem Fins Lucrati vos, e em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 que revogou a Resolução CFC Nº 877/2000 
– NBCT – 10.19, para as Enti dades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específi cos de avaliação, de registros dos componentes e variações 
patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicati va das enti dades sem fi nalidade de lucros.

3. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 1.330/11 (NBC ITG 2000)
A Enti dade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrati vos, por meio de processo eletrônico.
Os registros contábeis contem o número de identi fi cação dos lançamentos relacionados ao respecti vo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em 
elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a práti ca de atos administrati vos.
As Demonstrações Contábeis, incluindo as notas explicati vas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da Enti dade, e posteriormente 
registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.
A documentação contábil da Enti dade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.
A documentação contábil é hábil, revesti da das característi cas intrínsecas ou extrínsecas essenciais, defi nidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e 
costumes”. A enti dade mantém em boa ordem a documentação contábil.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do No. 1.296/10 (NBC –TG 03 – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No 1.376/11 (NBC 
TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem 
como os recursos que possuem as mesmas característi cas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignifi cante 
risco de mudança de valor;
b) Outros Créditos: A conta “Outros Créditos” contém um saldo de R$ 9.926,50 (Nove mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) em 2018, valor esse 
referente a saldo do convênio Estadual ainda não recebido;
c) Imobilizado –Os ati vos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas 
que levam em consideração a vida úti l e uti lização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento 
nos benefí cios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro ti po de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido;
d) Passivo Circulante e Não Circulante:Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas 
de juros que refl etem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões –Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um 
passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas 
melhores esti mati vas do risco envolvido;

e) Prazos: Os ati vos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classifi cados como circulantes;
f) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço;
g) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço;
h) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência;
i) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado 
em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefí cios econômicos futuros fl uam para a enti dade e assim possam ser confi avel-
mente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ati vos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado;
j) Esti mati vas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práti cas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Enti dade 
use de julgamento na determinação e no registro de esti mati vas contábeis. Ati vos e passivos sujeitos a essas esti mati vas e premissas incluem o valor residual do Ati vo 
imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos e Provisão para Conti ngências. A liquidação das transações envolvendo essas esti mati vas poderá resultar em valores 
diferentes dos esti mados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Enti dade revisa as esti mati vas e as premissas pelo menos anualmente.

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
   2017 (R$) 2018 (R$)
Caixa   10.162,63 8.081,52
Banco conta movimento Itaú  1.604,65 4.634,31
Banco conta movimento CEF  0,00 139,10
Banco conta movimento BB 1266-1 0,00 0,00
Banco conta movimento BB 1265-3 0,00 9.485,82
Banco conta movimento BB 1141-X 0,00 0,00
Banco conta movimento BB 1164-9 0,00 19.559,51
TOTAL   11.767,28 41.900,26

5.1 IMOBILIZADO
BENS  2017 (R$) 2018(R$)
Máquinas e Equipamentos 54.925,50 58.259,25
Móveis e utensílios 50.616,70 58.195,81
Telefone  358,80 629,87
Instalações  61.794,22 61.794,22
Veículos  42.995,90 42.995,90
Computadores e Periféricos 45.335,89 82.499,29
Instrumentos Musicais 9.952,14 9.952,14
TOTAL  265.979,15 314.326,48
Depreciação Acumulada 152.851,45 167.944,80

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do Superávit/Défi cit do exercício ocorrido.
8. COBERTURA DE SEGUROS
Para atender medidas preventi vas adotadas permanentemente, a Enti dade efetua contratação de seguros em valor considerado sufi ciente para cobertura de eventuais 
sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio de Contábil de Conti nuidade.
Os valores segurados são defi nidos pelos Administradores da Enti dade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.
9. DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
O Défi cit do exercício de 2018 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a 
NBC ITG 2002 em especial no item 14, que revogou a Resolução CFC Nº 877 NBC T 10.10, que descreve que o superávit ou défi cit do exercício deve ser registrado na conta 
do Patrimônio Social.
10. RESULTADOS SOCIAIS
Mensuração de gastos e despesas com o serviço de acolhimento insti tucional e ati vidades de assistencial social, são aplicados integralmente 100%, cumprindo a fi nalidade 
estatutária.
a) A receita recebida com o termo de colaboração/fomento com a Prefeitura Municipal de Cubatão em 2018, totalizou o montante R$ 545.294,00
b) A receita recebida com o termo de colaboração/fomento com a Prefeitura Municipal/Via Federal em 2018, totalizou o montante R$ 75.000,00;
c) A receita recebida com o termo de colaboração/fomento com a Prefeitura Municipal/ Via Estadual em 2018, totalizou o montante R$ 19.853,00;
d) A receita recebida com bazar, canti na, eventos e créditos da nota fi scal paulista em 2018, totalizou o montante R$ 67.560,02;
e) A receita recebida com o Projeto Fórum Ação Judicial em 2018, totalizou o montante R$ 10.443,45;
f) A receita recebida através de contribuições de associados e doações de PF totalizou o montante de R$ 33.607,53;
11. SERVIÇOS E PROJETOS NO EXERCÍCIO DE 2018
Com o objeti vo principal de acolher provisoriamente e com privacidade pessoas de ambos os sexos em situação de rua e desabrigo por abandono, migração, ausência de 
residência ou pessoas em trânsito sem condições de auto sustento, de acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS Lei 8.742/1993,Tipifi cação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais Resolução nº109/2009 do Ministério de Desenvolvimento Social, executou ações socioassistenciais de forma planejada, conti nuada, gratuita e permanente 
garanti do a acolhida , resgate do vínculos e auto esti ma, promovendo os direitos sociais.
No exercício de 2018, a associação desenvolveu os Serviços e Projetos demonstrados abaixo:

6. OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
(PASSIVO CIRCULANTE)
Este grupo está composto pelo 
seu valor nominal, original e 
representa o saldo credor de for-
necedores em geral, obrigações 
fi scais empregatí cias, tributárias 
e outras obrigações, bem como as 
provisões sociais.

Receitas uti lizadas na prestação de serviços a comunidade:

FONTE DO RECURSO  VALOR ANUAL 
   2018
Fundo Estadual da Assistência Social 29.779.,50
Fundo Municipal da Assistência Social 545.294,00
Fundo Nacional de Assistência Social 75.000,00
Projeto Forum Ação Judicial  10.443,45
Contribuições de Associados  1.930,00
Doação Pessoa Física em Espécie 31.677,53
Doação Paróquia São Francisco de Assis em Espécie 0,00
Recursos Próprios (eventos e bazar) 62.968,99
Rendimentos de Aplicações  5.748,28
Sorteio da Nota Fiscal Paulista 4.591,03
Total   767.432,78

Atendimentos oferecidos a comunidade:

SERVIÇOS E PROJETOS  QUANTIDADE 
   DE ATENDIDOS   
   ANO 2018
Serviço de Acolhimento Insti tucional 221
Projeto: Fortalecendo Laços - ofi cinas 58
Projeto: Psicóloga na comunidade  50
Total ano 2018  329 pessoas

Doação de empresas Privadas e Comunidade

Parceiro Tipo de doação              Quanti dade
Empresas  Material de consumo    40 cestas 
privadas  e alimentos                 básicas
Comunidade Alimentos                        Arroz, feijão, café, 
                  sal, macarrão, farinha 
                  de mandioca, açúcar, 
                  bolachas e roupas 
                  em geral
Comunidade Vestuário                  Roupas em geral

Despesas do Serviço de Acolhimento e Projetos – Segregar 
por projeto

Ati vidades               Especifi cação     *Valor total
Despesas 
Administrati vas       R$ 67.375.37

GRATUIDADES VALORES
Administração  R$ 97.508,26
Serviço de Acolhimento 
Insti tucional  R$ 62.403,80
Bazar  R$ 2.997,93
TOTAL  162.909,99

Luz, Agua, Telefone, 
Gás, Despesas com 
veículo, Xerox, 
cartório, Despesas com 
seguros, Conservação 
manutenção e instala-
ções, Jornais, revistas, 
Internet, Agua potável, 
Alugueis, Estaciona-
mento, Honorários 
contábeis

Despesas
fi nanceiras                R$ 783,96

Despesas de Pessoal 
Serviço de 
Acolhimento 
Insti tucional 
Serviços de terceiros    RPA ( RH e outros)      R$ 123.736,87
Despesas de materiais 
Serviço de 
Acolhimento        R$ 61.817,34

Despesas bancárias, 
acréscimo de 
moratórios, IOF,IR 
sobre aplicação, Juros
RH, Encargos

R$ 243.092,83

Alimentos, Materiais 
de limpeza, Materiais 
de escritório, Mate-
riais de manutenção, 
Medicamentos,
Combustí veis e 
vestuário.

12. ATIVIDADES – ASSISTÊNCIA SOCIAL
a) Os recursos da Enti dade foram aplica-
dos em suas fi nalidades insti tucionais em 
conformidade com seu Estatuto Social, 
demonstrados pelas suas despesas e inves-
ti mentos patrimoniais;
b) A Enti dade registra as gratuidades conce-
didas em suas contas de resultado e patri-
moniais (receitas/despesas, ati vo/passivo) 
e também se uti liza do grupo Compensado 
constante do Balanço Patrimonial para o 
registro e controle da Gratuidade, do Custo 
da Isenção (Imunidade) da quota patronal 
de Previdência Social Usufruídas. A Enti -
dade durante o ano de 2018 controlou as 
despesas por centro de custos, para apurar 
o valor da gratuidade concedida;
c) No atendimento ao disposto do Decreto 
nº 7.237/2010, a Enti dade no ano de 2018 
concedeu através de seus Programas e Pro-
jetos, os serviços de convivência e fortaleci-
mento de vínculos listados abaixo valoriza-
dos em R$162.909,99 (Cento e Sessenta e 
dois mil, novecentos e nove reais e noventa 
e nove centavos)

d) Demonstram-se abaixo as contribuições 
previdenciárias que seriam devidas se a 
enti dade não gozasse de isenção da cota 
patronal:

13. CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIAS/TERMOS DE FOMENTO COM 
ASSSOCIAÇÕES PÚBLICAS RESOLUÇÃO CFC Nº 1.305/10 (NBC TG 07)
Os recursos abaixo são provenientes de termo de parceria/fomento com 
os governamentais e tem como objeti vo principal operacionalizar o ser-
viço de acolhimento insti tucional e os projetos realizados de acordo com 
o plano de trabalho, prestando contas de todos os fl uxos fi nanceiros e 
operacionais aos órgãos competentes, com a documentação a disposição 
para qualquer fi scalização.

14. DOAÇÕES
A associação recebeu de doações de pessoas fí si-
cas e jurídicas no exercício de 2018, totalizando o 
montante de R$ 31.677,53, e estão devidamente 
registradas em contas específi cas:

MESES TOTAL
01/2018 5.686,55
02/2018 6.997,54
03/2018 7.175,14
04/2018 5.211,62
05/2018 6.381,79
06/2018 6.603,47
07/2018 7.303,89
08/2018 8.213,74
09/2018 7.768,67
10/2018 7.430,12
11/2018 7.812,67
12/2018 7.379,77
13/2018 3.927,00
TOTAL 144.289,85

DONATIVOS 2018
Doação pessoa fí sica 31.677,53
Doação pessoa jurídica 0,00
TOTAL  31.677,53

CONVÊNIOS/TERMO DE PARCERIA /FOMENTO  
  VALOR VALOR VALOR  
   RECEBIDO A RECEBER
Convênio Municipal 545.294,00 545.294,00 0,00
Conv. Municipal via Federal 75.000,00 75.000,00 0,00
Conv. Municipal via Estadual 29.779,50 19.9853,00 9.926,50
Proj. Forum Ação Judicial 10.443.45 10.443,45 0,00
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carnaval

Foi um espetáculo!
O des� le de sábado, na 

passarela Drausio da Cruz, 
foi de encher os olhos.

Um espetáculo de rit-
mo, cores e movimento.   
Praticamente todas as co-
munidades da cidade es-
tavam ali representadas, 
além de outras do Guarujá, 
Cubatão e São Vicente.

Mas o que move a rea-

lização de um trabalho tão 
grande, tão sacri� cante e tão 
dispendioso para uma breve 
apresentação de 55 minu-
tos?

Acho que o sentimento 
correto é paixão, ou opor-
tunidade, de mostrar o 
artista escondido, naque-
le personagem que passa 
despercebido no seu coti-

diano.   Naquele dia ele vai 
mostrar a linda passista que 
vive dentro daquele avental, 
ou aquele motorista que se 
mostra um cantor de bela 
voz, aquele médico que nin-
guém acreditaria que toca 
um surdo tão bem.

A avenida é democrática, 
o lugar de realizar os seus so-
nhos, e nesse ano, a melhor 

Izildo dos Santos, ass. 
de imprensa da LICESS

turma foi a do marapé, des� -
lando o seu circo imperial, a 
turma do macuco cantando 
a vida de Adoniran também 
saiu bastante aplaudida, as-
sim como aquele samba do 
Morro que não sai da cabe-
ça, bem como as belas ima-
gens da Pérola do Atlântico.

Foram 17 estórias, mi-
lhares de sonhos realizados, 

OPINIÃO

o combustível necessário 
para mais um ano de lutas 
nos problemas do dia a dia.

Ano que vem tem mais, e 
o Renan já pensa no próxi-
mo enredo, o Nei vai com-
prar uma máquina nova, a 
Janaína volta para a  acade-
mia....

Pois o show não pode 
parar!!!!!

A folia continua 
esse fds em Cubatão

Bailes populares, concursos de fantasias e desfiles de blocos carnavalescos

Bailes populares no 
Parque Anilinas, concur-
sos de fantasias e apre-
sentações de blocos serão 
as principais atrações do 
carnaval o� cial de Cuba-
tão este ano.

"Carnaval no Parque" 
é o nome dos eventos que 
acontecem nos dias 2, 3 e 5 
de março (sábado, domin-
go e terça) no Parque Ani-
linas (Av. Nove de Abril, 
s/nº). Ali, sempre a partir 
das 15h, a Banda Apoca-
lipse animará os bailes 
populares, com muito axé, 
MPB e marchinhas tradi-
cionais. Nos mesmos dias, 

haverá concursos de fan-
tasias infantis.

BLOCOS
“Por determinação 

do prefeito Ademário, os 
blocos carnavalescos te-
rão toda a estrutura ne-
cessária para des� lar pela 
cidade”, a� rmou a secre-
tária municipal de Cul-
tura, Vanessa Toledo, ao 
anunciar a programação 
o� cial de carnaval. “Ape-
sar de todos os desa� os 
que o governo municipal 
enfrenta, Cubatão não 
poderia � car fora desta 
festa”, disse.

DIA 2 DE MARÇO
14h às 19h - Banda União das Vilas
Rua das Flores - Vila Natal

14h às 19h - Bloco Vem Quem Quer
R. Arthur Bernardes - Costa e Silva

DIA 3 DE MARÇO
13h às 19h - Banho da Dona Dora
Praça Principal - Conj. Rubens Lara

14h às 19h - Bloco Cidade Madeira
Av. Principal - Vila dos Pescadores

14h às 19h - Bloco Cutucando o Vale
R. Hildebrando Benedito da Silva - 
Vale Verde

DIA 5 DE MARÇO
11 às 19 horas - Bloco Cutucando o 
Vale
R. Hildebrando Benedito da Silva - 
Vale Verde

14h às 19h - Bloco Siri na Lata
R. dos Ferroviários - V. dos Pescadores

DIA 9 DE MARÇO
15h às 17h - Banda dos Prédios
R. Darci Moreira César - Conj. São 
Judas Tadeu

DIA 10 DE MARÇO
15 às 19 horas - Carnaval da Ressaca
R. José Cascardi - Ilha Caraguatá

EXPEDIENTE
Devido ao Carna-

val, apenas algus ser-
viços irão funcionar, 
sendo eles: atendi-
mento emergencial de 
saúde, parques ecoló-
gicos, coleta de lixo, 
vigilância, fi scalização 
da receita, obras pú-
blicas, cemitério e ve-
lório, varrição de ruas 
e feiras-livres, trans-
porte de água e Par-
que Anilinas. 

editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: GILMAR LIMA COSTA e DANIELI DA SILVA 
COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, gesseiro, RG 
n.º 384329342 - SSP/SP, CPF n.º 34910650890, com 31 anos de idade, natural de 
ARACAJU - SE (Aracaju-SE  Livro nº 2, fl s. nº 268, Termo nº 2268), nascido no dia 
vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e sete (26/05/1987), residente na 
Rua Maria das Dores Santana, 576, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
JOSE AMERICO TELES DE LIMA, falecido há 15 anos e de MARIA VALDIRENE VIEIRA 
COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em 
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 363518344 - SSP/SP, CPF n.º 40096554886, com 27 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 150, fl s. nº 69, Termo nº 
41865), nascida no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa e um 
(22/11/1991), residente na Rua Maria das Dores Santana, 576, Vale Verde, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lha de EGUINALDO VIEIRA DA COSTA, falecido há 6 meses e de 
EVA MEDEIROS DA SILVA COSTA, falecida há 12 anos. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: GENILSON SANTANA DA SILVA e 
REBECA LETÍCIA DE SOUZA GONÇALVES. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, controlador de acesso, RG n.º 50103844 - SSP/SP, CPF 
n.º 44633326805, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia dez de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (10/01/1994), resi-
dente na RUA João Maria Catarino, 244, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: 
genilsonsantana7@gmail.com, fi lho de GERSON DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARILEIDE ROSA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 428877692 - SSP/SP, CPF n.º 48379621816, 
com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de fevereiro 
de dois mil (12/02/2000), residente na AVENIDA Nadir Teresa Esteves, 265, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: rebecca.lele53@gmail.com, fi lha de IGOR JOSÉ 
SANTANA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, técnico de segurança do 
trabalho, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SUELI ALVES 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: HAROLDINO CUNHA e IRACEMA 
QUEIROZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, apo-
sentado, RG n.º 89232768 - SSP/SP, CPF n.º 01796494852, com 65 anos de 
idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia dezoito de junho de mil no-
vecentos e cinquenta e três (18/06/1953), residente na RUA Santa Marta, 134, 
Ilha Bela, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de SALVADOR CUNHA, falecido há 40 
anos e de ROSALIA CUNHA, falecida há 20 anosDivorciado de Sueli Gomes dos 
Santos, conforme sentença datada de 25/03/13, proferida pelo Juiz de Direito 
da 3ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº885/10.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 380747790 
- SSP/SP, CPF n.º 33801071820, com 60 anos de idade, natural de MARAIAL 
- PE, nascida no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e cinquenta 
e oito (21/12/1958), residente na RUA Santa Marta, 134, Ilha Bela, Cubatão 
- SP, E-mail: n/c, fi lha de SERGIO JOSÉ DE QUEIROZ, falecido há 06 anos e de 
MARINÉTE ALVES DOS SANTOS, aposentada, com 86 anos de idade, residente 
em MARAIAL - PE. Viúva de Edilson Ferreira Borges, falecido aos 07/10/2010, 
conforme termo lavrado às fl s.98, do Livro C-55, sob nº17087, em Cubatão-SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: DENILSON APARECIDO DOS SAN-
TOS e DANILA VELOSO DA CUNHA. Sendo o pretendente, técnico de projetos, 
com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove 
de agosto de mil novecentos e setenta e oito (29/08/1978), residente na Rua 
Dois, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO SOARES DOS SANTOS, com 64 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOBELINA ANA SOARES, com 61 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, contadora, 
com 34 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, nascida no dia 
dezessete de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (17/11/1984), 
residente na Rua Geraldo Ferreira Tavares, 341, Bosque dos Eucaliptos, SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS - SP, fi lha de JOSÉ MARIA DA CUNHA, com 63 anos de 
idade, residente em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP e de BERNADETE TRIBST 
VELOSO DA CUNHA, com 62 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DOS CAM-
POS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Im-
prensa Local.

Cubatão, 22 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: JAMILSON ALVES DOS SANTOS e MARIA DO CARMO 
DA CRUZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, 
RG n.º 133549689 - SSP/SP, CPF n.º 88588416891, com 65 anos de idade, natural de 
SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, nascido no dia onze de setembro de mil novecentos e 
cinquenta e três (11/09/1953), residente na RUA das Acácias, 581, Vila Natal, Cubatão - 
SP, E-mail: não possui, fi lho de JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS FILHO, falecido há 30 anos 
e de MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS, falecida há 30 anosDivorciado de Josefa Simões 
da Silva, conforme mandado do Dr.Rodrigo de Moura Jacob, Juiz de Direito, datado aos 
13/11/2015. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aposentada, 
RG n.º 123707444 - SSP/SP, CPF n.º 12609558856, com 65 anos de idade, natural de 
RIBEIRÃO DO PINHAL - PR (Ribeirão do Pinhal-PR  Livro nº 23, fl s. nº 162, Termo nº 
23922), nascida no dia sete de abril de mil novecentos e cinquenta e três (07/04/1953), 
residente na RUA das Acácias, 581, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: não possui, fi lha de 
JOAQUIM FERNANDES DA CRUZ, falecida há 50 anos e de ESPEDITA PEREIRA DA CRUZ, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 83 anos de idade, residente em SOROCA-
BA - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSEMI LOURENÇO DE AQUINO e MARIA LAIS LEITE 
COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, micro empresá-
rio, RG n.º 278796874 - SSP/SP, CPF n.º 25016888809, com 43 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e setenta 
e cinco (28/11/1975), residente na Rua Jonas de Souza, 40, bl.03 apto.309, Bolsão 9, 
Cubatão - SP, E-mail: Não consta, fi lho de NILDO LOURENÇO DE AQUINO, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
JORGINA CONCEIÇÃO DE AQUINO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 69 anos 
de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de: LUCELIA NERES RAMIRES, conforme 
sentença datada de 01/03/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Co-
marca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2011.006596-6.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, micro empresária, RG n.º 597453986 - SSP/SP, CPF n.º 
04854131322, com 27 anos de idade, natural de PARNAÍBA - PI (Araioses -MA  Livro nº 03, 
fl s. nº 100, Termo nº 2398), nascida no dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa 
e um (18/06/1991), residente na Rua Jonas de Souza, 40, bl.03 apto.309, Bolsão 9, Cuba-
tão - SP, E-mail: não consta, fi lha de RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, pescador, com 54 anos de idade, residente em PARNAÍBA - PI e de MARIA LU-
CIA DA COSTA LEITE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente 
em PARNAÍBA - PI. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: BRUNO ROBERTO MARQUES NOGUEIRA e EDIONE 
MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, 
RG n.º 40269071 - SSP/SP, CPF n.º 35835083866, com 30 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 250, fl s. nº 65, Termo nº 83460), nascido 
no dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (08/09/1988), residente na 
Avenida das Américas, 407, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: brunow_mdm@
outlook.com, fi lho de DAMIÃO MARQUES DE PAULA, de nacionalidade brasileira, esti -
vador, com 55 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA DE FATIMA 
NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 55 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assis-
tente operacional, RG n.º 45836890 - SSP/SP, CPF n.º 43744538818, com 23 anos de 
idade, natural de BONITO - PE (Bonito-PE  Livro nº 16, fl s. nº 139, Termo nº 8021), 
nascida no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e cinco (14/04/1995), 
residente na Avenida das Américas, 407, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: edyo-
nesantos@outlook.com, fi lha de DIONICIO LUIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 54 anos de idade, residente em BONITO - PE e de MARIA GILVANETE 
DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente 
em BONITO - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: IVENS CRUZ DOS SANTOS NETO e RAYANE 
MARIA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de loja, RG n.º 40485218 - SSP/SP, CPF n.º 45955761888, com 23 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 170, fl s. nº 71, Termo nº 49827), 
nascido no dia trinta de março de mil novecentos e noventa e cinco (30/03/1995), 
residente na Rua Maranhão, 43, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, E-mail: ivens.neto@
hotmail.com, fi lho de IVENS CRUZ DOS SANTOS JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, 
professor, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SIMONE SOARES 
DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, com 42 anos 
de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, estudante, RG n.º 39639037 - SSP/AL, CPF n.º 70939563436, com 18 
anos de idade, natural de JAPARATINGA - AL (Japarati nga-AL  Livro nº 11, fl s. nº 54, 
Termo nº 8937), nascida no dia três de agosto de dois mil (03/08/2000), residente 
na Rua Piauí, 64, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, E-mail: opsray203@gmail.com, fi lha 
de GIVANILDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, jardineiro, com 37 anos de 
idade, residente em JAPARATINGA - AL e de MARIA QUITÉRIA SILVA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, domésti ca, com 36 anos de idade, residente em JAPARA-
TINGA - AL. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: EMERSON MARQUES ABREU e SANDRA REGINA 
LEOPOLDINO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
montagem, RG n.º 295370774 - SSP/SP, CPF n.º 21785598830, com 40 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos 
e setenta e oito (24/12/1978), residente na RUA Manoel Mathias de Souza, 250, Bloco 
I - 12 - Ap.22, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: 24121978ema@gmail.com, fi lho de FRAN-
CISCO ABREU ROSA, falecido há 40 anos e de FRANCISCA MARQUES ABREU, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar administrati va, RG n.º 
30525952 - SSP/SP, CPF n.º 27071745803, com 41 anos de idade, natural de SÃO PAU-
LO - SP, nascida no dia treze de abril de mil novecentos e setenta e sete (13/04/1977), 
residente na RUA Manoel Mathias de Souza, 250, Bloco I - 12 - Ap.22, Bolsão 7, Cubatão 
- SP, E-mail: 24121978ema@gmail.com, fi lha de ANTONIO CRISTO REI LEOPOLDINO, 
falecido há 1 ano e 8 meses e de APARECIDA SABINA LEOPOLDINO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Divorciada de 
Cleiton Daniel de Oliveira, conforme sentença datada aos 18/10/2018, proferida pelo 
Juiz de Direito do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1003190-75.2017.8.26.0157. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: ELIEZER NEVES DA COSTA e JÉSSICA BOAVENTURA SAN-
TOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, consultor imobiliário, 
RG n.º 48574773 - SSP/SP, CPF n.º 41025257855, com 27 anos de idade, natural de 
NOVA LONDRINA - PR (Marilena PR  Livro nº 04, fl s. nº 248, Termo nº 3698), nascido no 
dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa e um (27/09/1991), residen-
te na Rua Manoel Lourenço dos Santos, 424, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, E-mail: elie-
zernevescosta@gmail.com, fi lho de NILTOM ALVES DA COSTA, de nacionalidade brasi-
leira, construtor, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ISAURA NEVES 
COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente administrati va, 
RG n.º 479827837 - SSP/SP, CPF n.º 40763878804, com 27 anos de idade, natural de 
ARACAJU - SE (Aracaju-SE  Livro nº 09, fl s. nº 71, Termo nº 9078), nascida no dia vinte 
e sete de julho de mil novecentos e noventa e um (27/07/1991), residente na Avenida 
Beira Mar, 1517, apto.34, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: jessica.boaventura@
hotmail.com, fi lha de JOÃO BATISTA RIBEIRO SANTOS, de nacionalidade brasileira, ven-
dedor, com 66 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de IRAILDES BOAVEN-
TURA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: PABLO RAMOS BARRETO e INGRID 
ZÚ DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
repositor, RG n.º 418651449 - SSP/SP, CPF n.º 42776458878, com 23 anos de 
idade, natural de MATUPÁ - MT (Guarantã  Livro nº 10, fl s. nº 117, Termo nº 
6027), nascido no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa e 
cinco (24/04/1995), residente na Rua Maria de Almeida Torres, 261, Vale Verde, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de RAQUEL RAMOS BARRETO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 80 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG 
n.º 370263406 - SSP/SP, CPF n.º 44867614807, com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 171, fl s. nº 385, Termo nº 50539), nascida no 
dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (17/02/1995), 
residente na Rua Maria de Almeida Torres, 261, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, ajudante, com 50 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de 
ELISANGELA DE OLIVEIRA ZÚ, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, 
com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALEX WILLIAN LIBERATO e VITORIA LOPES 
MENDES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, 
RG n.º 398133785 - SSP/SP, CPF n.º 48943688890, com 19 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 197, fl s. nº 343, Termo nº 60845), nascido 
no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e nove (23/08/1999), 
residente na RUA João dos Santos, 02, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, 
fi lho de FLAVIANA LIBERATO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 34 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 391427866 - SSP/SP, CPF n.º 42032909880, com 18 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 206, fl s. nº 02, Termo 
nº 64086), nascida no dia dezesseis de janeiro de dois mil e um (16/01/2001), re-
sidente na RUA João dos Santos, 02, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha 
de GILBERTO ALVES MENDES, falecido há 17 anos e de LUCIANA DE JESUS LOPES, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 43 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DANIEL FRANCISCO DO NASCIMENTO e GENILEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA. Sendo a preten-
dente divorciada de Antonio Marcos do Nascimento Lopes, conforme sentença datada de 23/08/2006.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de janeiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RUBEM LIBERATO DA SILVA NETO e ELAINE SILVA. Sendo a pretendente divorciada de Tia-
go Aparecido dos Santos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Em alusão ao dia Internacional da 
Mulher, o Projeto Maria Mulheres, jun-
tamente com o Grupo de Oração ‘Assim 
como Maria’, realizará o evento Dia das 
Bellas Marias. Na ocasião haverá cor-
te, escova, manicure, pedicure, massa-
gem, depilação, design de sobrancelhas, 
aferição da pressão arterial e orações 
individuais. Além dos mimos, o even-
to conta com atendimentos jurídicos e 
psicológicos.

Para participar é necessário ter mais 
de 15 anos. O Dia das Bellas Marias será 
na E.E. Profº Waldomiro Mariani (Rua 
Acácia dos Santos Pereira, Jardim Real 
- Bolsão 9, Cubatão) no dia 10 de mar-
ço, das 13h30 às 17h. Vale ressaltar que 
durante todo o evento as organizadoras 
recolherão alimentos para doação.

Dia das Bellas 
Marias

Sarau 
do SI

Em 26 de março 
acontece o tradicio-
nal sarau em home-
nagem às mulheres 
organizado pelo 
grupo Soroptimista 
Cubatão. No Sarau 
haverá música ao 
vivo, cultura e poesia. 
As entradas custarão 
R$ 20, que será in-
vestido em projetos 
voltados às mulheres 
e meninas cubaten-
ses. O evento acon-
tecerá no Rotary 
Cubatão (Rua XV de 
novembro, 90 - Vila 
Nova), às 19h30.

O mês das mulheres trará a segunda 
edição do Intensa Bazar com mais de 
18 expositores com roupas, artesanato, 
acessórios, maquiagens, cosméticos, 
itens de estética, presentes inusitados, 
mudinhas e suculentas, opções de gas-
tronomia re� nada, guloseimas, drinks 
especiais e muito mais. Além do bazar, 
haverá diversas atrações como des� -
les de moda, palestras, dança do ven-
tre, FIT Dance, música ao vivo, espa-
ço kids, tudo amimado pelo dj Junior.
O evento será na Galeria Boulevard, 
Av. Miguel Couto, 659, no Centro de 
Cubatão, na sexta (08), das 10h às 18h,  
sábado (09), das 12h às 18h, e domingo 
(10), das 10h às 18h. Em todos os dias 
terão convidados especiais. A entrada 
custa 1kg de alimento.

Ação agita a 
Galeria Boulevard

mulheres
1º de março de 2019

Dia das Bellas 


