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20 anos

GUARUJÁ

POSSE

NA ESTRADA

Autorizada concessão 
do aeroporto metropolitano

Leitores 
reclamam e 
Ecovias vai 
tapar buracos 
na Anchieta

Nova diretoria da Acic

Rindo à toa, o prefeito 
Válter Suman (PSB), ao 
lado de demais autoridades 
em Brasília, participou da 
solenidade de assinatura do 
documento que o autoriza 
a lançar o edital de con-
cessão do Aeroporto Civil 
Metropolitano. A expecta-
tiva é de que o vencedor da 
licitação seja conhecido até 
julho deste ano: edital deve 
ser publicado nas próximas 
semanas. 
O empreendimento vai 
alavancar a economia da 
região, principalmente do 
Guarujá. Atualmente o 
aeroporto mais usado pelos 
moradores da Baixada é o 
de Congonhas. 03

COLUNA DO CIDO BARBOSA 02

Sancionada Lei que estabelece espera máxima 
de 20 minutos na Balsa, em Guarujá.

Político tradicional de São Vicente, 
Diogo Batista morre aos 41 anos.

Helder Lima

Leitores do Aconte-
ce, usuários do sistema 
Anchieta/ Imigrantes 
reclamam que buracos na 
descida da serra, trecho 
baixada, colocam os 
motoristas em risco. Em 
nota, ontem, Ecovias se 
comprometeu a arrumar 
imediatamente. Artesp 
também cobrou reparo 
imediato e solução defi-
nitiva em 30 dias. 02

Geraldo Freitas assume o 
comando da Associação 
Comercial e Industrial de 
Cubatão por mais dois 
anos; na foto ao lado com 
o vice Teixeira. Demais 

membros também foram 
empossados. Na semana 
anterior, comerciantes de-
finiram pauta de prioridade 
com o prefeito, na sede da 
entidade. 04 e 05

Depois de ganhar e não levar, Casa Branca 
pede afastamento da Câmara em Mongaguá.

Sem chance de vingar, pedido de cassação gera 
desgaste político para prefeito de Cubatão.
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E AÍ LEITOR ?

coluna do 

Cido Barbosa
cidobarbosa@uol.com.br

(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 - piscina 
- garagem p/ três 
veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Adeus a Diogo Batista 
O ex-vereador vicentino Diogo Batista faleceu na 

manhã desta quarta (17), vítima de acidente de trânsito. 
Com apenas 41 anos, cresceu nas ruas do Jóckey Clube 
e foi lançado na política pelo tio, o ex deputado estadual 
Luciano Batista. Foi vereador por dois mandatos segui-
dos de 2009 a 2016. Tinha desistido da política, abrindo 
um restaurante com a esposa.

Na Câmara se destacou com projetos de proteção e 
incentivo à melhor idade. Também é dele o Programa 
Calçada Limpa, a lei que obriga sachês individuais nos 
estabelecimentos comerciais e o projeto que voltou a 
conceder isenção do estacionamento regulamentado 
para veículos com placa de São Vicente.

Sabesp sem pressão
Moradores da Avenida Cruzeiro do Sul, depois da li-

nha do trem, próximo ao anel viário, em Cubatão, não 
sabem mais a quem reclamar. A conta de água tem bas-
tante pressão porém a pressão da água, ‘necas’. A Sabesp 
já foi acionada mas não resolveu o problema.  

Os moradores já se organizam para pressionar publi-
camente a Sabesp, caso a pressão não volte às torneiras.

Casa Branca sai
O vereador Rodrigo Casa Branca de Monguagá pediu 

afastamento do cargo, na Câmara, alegando divergências 
que inviabilizam seu trabalho no momento. 

Ele foi presidente da Câmara e em 2018 assumiu a 
Prefeitura por duas vezes devido a prisão de Arthur Pa-
rada Prócida e o posterior afastamento do vice Cabeça.

Ganhou e não levou
Ano passado ganhou a eleição que ‘ainda’ não foi va-

lidadas pelo TSE e Cabeça voltou ao cargo.  A eleição 
suplementar em Mongaguá aconteceu junto coma a elei-
ção de presidente.

Casa Branca e o vice Rafael Redó tiveram mais de 
60% dos votos conforme previu a pesquisa eleitoral di-
vulgada por Acontece, uma semana antes do pleito.

Cassação
Foi protocolado na Câmara de Cubatão um pedido 

de cassação contra o prefeito Ademário (PSDB). Embora 
não haja ambiente favorável para êxito do pleito, certa-
mente gerará mais um desgaste político para o prefeito 
que, segundo informações de bastidores, teria mais dois 
pedidos contra ele, saindo do forno.

NA BALSA

Guarujá sanciona Lei dos 
20 minutos de espera

Agora Prefeitura tem até 90 dias 
para regulamentar o projeto 
do vereador Edilson Dias

Foi sancionada a lei que 
limita, em 20 minutos, o 
tempo máximo de espera 
na � la da travessia de bal-
sas entre Guarujá e San-
tos, sob pena de multa à 
empresa responsável pelo 
serviço. Agora a Prefeitura 
tem até 90 dias para regula-
mentar a medida, de modo 
a de� nir como será realiza-
da a � scalização e aplicada 
as sanções previstas. Esse 
trabalho deverá ser feito 
com o apoio do Procon e 
da Diretoria Municipal de 
Trânsito (Ditran).

A Lei 4.622, é originária 
do Projeto de Lei 012/2019, 
de autoria do presidente da 
Câmara, vereador Edilson 
Dias (PT).

Amparada no Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC), a Lei Municipal é 
fruto de um trabalho con-
junto entre vereadores de 
Guarujá e Santos. O objeti-

vo é abranger todo o siste-
ma operado pela Dersa. 

Não paga
Quando a Lei estiver 

efetivamente em vigor, caso 
o usuário do serviço demo-
re mais de 20 minutos para 
embarcar, poderá realizar 
o registro desse atraso com 
as autoridades de trânsito 
presentes, seja em Guaru-
já, seja em Santos, � cando 
a concessionária infratora 
sujeita, ou a multa de cem 
vezes o valor da tarifa, ou à 
obrigatoriedade de isentar 
o usuário do pagamento. 
Há exceção nos casos de 
trânsito marítimo intenso; 

acidentes e outros even-
tuais casos de força maior, 
desde que devidamente 
comprovados e informados 
aos usuários.

Santos tramita 
Na cidade vizinha, pro-

posta semelhante foi apre-
sentada pelo vereador Ba-
nha e está em trâmite nas 

Fogos barulhentos
A Câmara de Guarujá também aprovou o projeto do vereador Pastor Sargento Marcos, 
que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios, que 
produzam ruídos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro, em 
âmbito local. O projeto segue para a sanção ou veto do prefeito Válter Suman (PSB).

comissões da Casa. 
As duas propostas � -

xam como tempo máximo 
de espera na � la da balsa o 
período de 20 (vinte) mi-
nutos, a contar dos locais 
de acesso presentes. Fica 
excluído, contudo, o tempo 
gasto no trajeto percorrido 
pela embarcação, durante a 
travessia.

O buraco é mais embaixo

Marcelo 
Fernandes, 
especialis-
ta em TI

Anderson 
Luis, 
Posto 
Ipiranga

Cláudio 
Messias, 
Status 
Modas

Presto serviço em 
todas as cidades da 
Baixada, utilizo a 
rodovia todos os dias 
e já tive prejuízos

Utilizo a rodovia quase 
que diariamente para 
vir ao Litoral. É preciso 
ter atenção redobrada 
porque o risco é total

Sou comerciante e há 
mais de 20 anos vou 
para São Paulo fazer 
compras. Nunca vi a 
rodovia nesse estado

Motoristas reclamam do estado de conservação da Anchieta
Enquanto as obras 

da nova entrada de San-
tos seguem de vento em 
popa, usuários reclamam 
que a Ecovias, concessio-
nária responsável pelo 
Sistema Anchieta Imi-
grantes e pelas obras em 
Santos, parece ter esque-
cido da manutenção do 
pavimento asfáltico da 
Rodovia Anchieta.

Nos últimos dias, di-
versos leitores de Acon-
tece relataram prejuízos 
com os buracos que a 
via apresenta. Problemas 
com os pneus dos veícu-
los que estouram, rodas 
dani� cadas e outras ocor-
rências foram apontadas. 
Além do prejuízo � nan-

ceiro para o reparo do 
veículo, o problema tam-
bém compromete a se-
gurança dos condutores, 
que temem por assaltos e 
outras ocorrências.

Os buracos em ques-
tão estão situados na al-
tura do km 43 ao 55 da 
rodovia e também no 
acesso conhecido como 
autorama, que compreen-
de os retornos e acesso à 
via Anchieta e ao viaduto 
Rubens Paiva. 

Ecovias arruma
Em resposta aos leito-

res do Acontece, a Eco-
vias se comprometeu a 
resolver o problema ime-
diatamente e justi� cou 

que as fortes e constantes 
chuvas dos últimos dias 
prejudicaram o trabalho 
rotineiro de manutenção 
das rodovias, que acaba 
tendo durabilidade bem 
menor que o usual.

“Para compensar am-
pliamos a equipe de tapa 
buraco para executar os 
serviços emergenciais 24 
horas por dia. As equi-
pes começaram a realizar 
também serviços de repa-
ros de� nitivos no trecho, 
o que compreende a apli-
cação de asfalto em ex-
tensões maiores da pista”, 
disse a Ecovias.

Fiscalização
A Artesp disse que 

seus técnicos realizam � scaliza-
ções regulares em todos os 8,4 mil 
quilômetros de rodovias estaduais 
concedidas sendo que, no trecho 
Baixada, foram apontados nove 
buracos com prazo de reparo até o 

� nal de hoje. Após o procedimen-
to de tapa-buraco, a Ecovias tem 
30 dias para executar o reparo de-
� nitivo, seguindo padrões simi-
lares ao pavimento original, com 
maior durabilidade.
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vai decolar
Guarujá recebe outorga para

Aeródromo Civil Metropolitano
Documento que cede a área onde o equipamento será instalado foi assinado pelo ministro de Infraestrutura 
em Brasília. Prefeito Válter Suman participou da cerimônia de assinatura

Helder Lima

O ministro de Estado 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas, assinou nesta terça 
(16), em Brasília, a anuên-
cia à concessão da explo-
ração do Aeródromo Civil 
Metropolitano de Guarujá. 
O prefeito de Guarujá, Vál-
ter Suman, participou da 
cerimônia.

A outorga será publi-
cada no Diário O� cial da 
União, por meio de por-
taria do Ministério da In-
fraestrutura. Trata-se da 
cessão de uma área de 55 
mil metros dentro da Base 
Aérea de Santos, onde será 
construído o terminal de� -
nitivo. Nesta área será fei-
ta a Fase 2 do projeto do 
Aeródromo.

Na mesma portaria 
será cedida, com prazo 
determinado de 5 anos, a 
utilização de outra área, 
provisória, para o início 
das operações. Trata-se de 
uma área já consolidada, 
próxima à entrada da Base 
Aérea, onde será desenvol-
vida a Fase 1 do projeto, 
com a construção de um 
terminal de 700 metros, 
reforma e adequação do 
estacionamento e um píer 
para acesso marítimo com 
Santos.

“É grande a minha 
honra de vivenciar esse 
momento. É uma data 
histórica para todos nós, 
somatória de muito traba-
lho. Quando assumimos 
o mandato, basicamente 
tinham sido sepultadas as 
tratativas na condução do 
aeroporto. Nós retomamos 
com muito pé no chão, 
trilhando passo a passo, 
e estamos coroando este 
momento, que é o marco 
para que efetivamente libe-
remos nosso edital de con-
cessão. O Aeródromo Civil 
Metropolitano é um anseio 
de muitas décadas, e com 
certeza vai fomentar ainda 
mais nosso potencial turís-

tico e econômico”, a� rma o 
prefeito de Guarujá.

Já o ministro, que an-
tes da cerimônia conver-
sou com o prefeito sobre o 
edital, destacou a con� an-
ça no projeto. “Está quase 
tudo pronto para soltar a 
concessão. Nos parece ser 
uma modelagem que faz 
todo o sentido, então � ca-
mos muito con� antes no 
sucesso dessa concessão. 

É uma alegria muito gran-
de estar com todos aquai, 
num dia de celebração, que 
é a autorização para que o 
Guarujá possa fazer a con-
cessão do seu aeroporto. 
Vamos outorgar isso à Pre-
feitura, o que está dentro 
da nossa estratégia, que é 
a transferência de ativos 
para a iniciativa privada. 
Tenho certeza de que essa 
iniciativa, aliada a tantas 
outras, trará um impul-
so na área de aviação, e 
no � nal das contas o des-
tinatário � nal da política 
pública, o usuário, vai ser 
atingido em cheio”.

Em novembro de 2018, 
a Força Aérea Brasileira 
(FAB) e a Secretaria Na-
cional de Aviação Civil 
(SAC) já tinham publicado 
no Diário O� cial da União 
a portaria conjunta de nº 
11, alterando o zoneamen-
to desta área de 55 mil me-
tros do uso militar para o 
uso civil.    A outorga será 
de 28 anos.

80 mil 
passageiros 

estimados no 
primeiro ano 
de atividade 

do aeroporto

Os próximos passos 
do Aeroporto de Guarujá

APÓS A ASSINATURA

• A Prefeitura fi nalizará os 
trâmites internos para a 
publicação do edital do 
Aeródromo Civil Metro-
politano de Guarujá, cuja 
a licitação ocorrerá na 
modalidade Concorrência 
Pública.

• A vencedora será quem 
propor a maior outorga 
ao Município, sendo valor 
mínimo de R$ 1 milhão.

• A Prefeitura estima um 
prazo de 90 dias, após a 
publicação da licitação, 
para assinatura da conces-
são. Esse prazo, porém, 
poderá ser estendido por 
conta de recursos e im-
pugnações.

FASES 1 E 2

• A portaria que será publicada pelo Ministé-
rio da Infraestrutura compreende a cessão 
de uma área de 55 mil metros onde será 
construído o terminal defi nitivo. Nesta área 
será feita a Fase 2 do projeto do Aeródromo 
(PEA – Plano de Exploração Aeroportuária).

• Na mesma portaria será cedida com prazo 
determinado de 5 anos a utilização de outra 
área, provisória, para o início das opera-
ções. Trata-se de uma área já consolidada, 
próxima à entrada da Base Aérea, onde será 
desenvolvida a Fase 1 do projeto, com a 
construção de um terminal de 700 metros, 
reforma e adequação do estacionamento e 
um píer para acesso marítimo com Santos.

• Após 5 anos, as operações migrarão da área 
da Fase 1 para a área da Fase 2, de 55 mil me-
tros. O concessionário terá este prazo para 
conseguir os licenciamentos ambientais e 
concluir o terminal de passageiros defi nitivo 
e também o pátio de aeronaves.

• Ainda na Fase 1, será realizado provisoria-
mente o uso compartilhado do pátio de ae-
ronaves existente na Base, por um período 
de 3 anos. O concessionário também deverá 
realizar melhorias e ampliação do pátio exis-
tente.

• Também na Fase 1, o concessionário fará a 
homologação da pista junto à Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac), bem como no 
primeiro ano deverá iniciar o processo de 
licenciamento ambiental da área defi nitiva.

INVESTIMENTOS

• Em valores arredondados, 
os investimentos previstos 
são de R$ 70 milhões.

• No primeiro ano está 
previsto um investimento 
de R$ 15 milhões nas me-
lhorias necessárias para a 
operação do aeroporto. 
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Pauta dos comerciantes
Na semana anterior, o 

presidente da Acic Geraldo 
Freitas coordenou reunião 
entre os comerciantes da ci-
dade e o prefeito, na sede 
da entidade. Da reunião foi 
de� nida uma pauta de rei-
vindicações, na qual a admi-
nistração municipal assumiu 
alguns compromissos com a 
categoria e entidade.

Ademário Oliveira anun-
ciou apoio às propostas 
apresentadas pela Acic como 
a revitalização do comercio e 
rediscutir a taxa de publici-

dade, objeto de reclamação 
dos comerciantes: "Rapida-
mente, vamos encaminhar 
estudos para revisar a regu-
lamentação e fazer adequa-
ções na lei para que não one-
re o comerciante".

Informado que a CPFL 
tem efetuado cobranças "ab-
surdas" de taxa de ilumina-
ção, o prefeito deve convi-
dar o presidente da empresa 
para dar explicações e anun-
ciou que ‘em noventa dias a 
cidade estará  iluminada no 
padrão LED’.

Boulevard 
Outro compromisso 
assumido é de que até 
o fi nal do ano o trecho 
central da Avenida Nove 
de Abril (ou outro indica-
do pelos comerciantes) 
será transformado em 
Boulevard, com as calça-
das totalmente cobertas. 
A Acic fi cará responsável 
pelo projeto básico e a 
administração municipal 
com os custos da execu-
ção da obra.

Com os valores da cesta básica e do vale alimentação. 

Compromisso de abrir o processo licitatório em trinta dias 
e enviar projeto para a Câmara para que a validade seja 
vinculada ao comércio de Cubatão. O prefeito disse que já 
incentiva as empresas que prestam serviços à Prefeitura a 
contratarem mão de obra e comprar no comércio local, ci-
tando a FSFX Fundação São Francisco Xavier como exemplo.

Com o resultado produti-
vo do encontro, o prefeito 
e Acic decidiram manter a 
pauta de discussões em no-
vos encontros que deverão 
acontecer sempre na última 
quarta-feira de cada mês, na 
sede da associação. A Prefei-
tura se prontifi cou em ofere-
cer curso, em parceria com a 
Acic, para habilitar os comer-
ciantes a participarem das 
licitações podendo fornecer 
para a Prefeitura.

Cartão do Servidor

Pregão

“Para ter sucesso é  preciso fé. 
    Acreditar com fervor no que faz”

A frase de motivação durante a cerimônia de posse da nova diretoria da Acic, 
veio de seu primeiro presidente: Armando Peralta, sócio proprietário do grupo ao 
qual pertencem uma rede de supermercados, o Litoral Plaza Shopping e outros 
empreendimentos. À mesa outros ex-presidentes como Toninho da Perfecta, Silva-
no Lacerda e o atual vice Antônio Teixeira, � zeram o uso da palavra. 

Na cerimônia de possa da nova diretoria, o presidente Geraldo Freitas, recon-
duzido para comandar a entidade no biênio 2019/2020 focou no resgate histórico 
da entidade que representa os comerciantes e empresários da cidade.

Indústria
A nova diretoria considera a importância de aproximar ainda mais os comer-

ciantes do Polo Industrial. Neste sentido, o diretor titular do Ciesp Cubatão Raul 
Elias Pinto, teve lugar de destaque no evento, do qual esteve acompanhado do 
gerente do Ciesp e do Cide Valmir Ruiz. 

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente
Geraldo Adelino Gouveia de Freitas
 
Vice Presidente
Antônio Teixeira Gomes 

1º Tesoureiro :  Daniel Rossi Rispoli 
2º Tesoureiro : Daniel Isidio Silva 
1ª  Secretário: Luiz Roberto Faria 
2º  Secretário: Josiel R. de Brito 

CONSELHO  FISCAL

José Elan dos Santos Gomes 
Rone Alves da Rosa
Emerson Alves de Araújo 

Suplentes:
Paulo Lucas Passos Gomes
José Carlos Rodrigues 
Rolando Roebbelen 

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente
Hermes Balula

Secretário
Arlindo Fagundes Filho
 
Célio da Silva Lacerda 
Silvano da Silva Lacerda 
Áureo Tupinambá de O. Fausto Filho 
Moisés Hilário dos Santos
Luiz Carlos Costa
Jean Thiago De Morais Alcântara
Ernani Patrício da Silva 
Elza Margarida da Silva 
Malber Moacir Ferreira 
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ATIVO 2018 2017 PASSIVO 2018 2017 2018 2017 Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa
NOTA Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

ATIVO CIRCULANTE NOTA 10.560.484,79            8.994.661,97              PASSIVO CIRCULANTE NOTA 7.114.500,35       6.078.664,88             RECEITAS 6.304.939,61      7.726.615,52          
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA SEM RESTRIÇÕES 4 2.111.680,26              1.240.230,64              OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 6A 581.649,83           670.359,07                 CONVÊNIO/CONTRATOS PARCERIAS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - SEM RESTRIÇÕES 13 870.186,94          1.090.587,71          
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA COM RESTRIÇÕES 4 1.409.955,08              1.767.953,89              OBRIGAÇÕES SOCIAIS 6A 40.823,64             43.009,61                   CONVÊNIO/CONTRATOS PARCERIAS - SEM RESTRIÇÕES 13 1.119.959,17      1.529.485,52          
CLIENTES A RECEBER 5A 528.184,90                  597.849,26                  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER 6A 3.343,19               9.127,73                     CONVÊNIO/CONTRATO ENTIDADES PÚBLICAS - COM RESTRIÇÕES 13 3.694.617,17      3.720.751,72          Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (+)
TERMOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS E PROJETOS ENTIDADES PÚBLICAS 5E 6.446.677,77              5.334.462,29              FORNECEDORES A PAGAR 6A 34.861,07             20.322,90                   TERMO DE CONTRATO - PROJETO MANTIQUEIRA 18 -                         100.000,00              
IMPOSTO A COMPENSAR - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 5F 2.294,55                       -                                CONTAS A PAGAR 6A 7.144,85               1.383,28                     TERMO DE CONTRATO - PPJA 6ª EDIÇÃO 18 561.094,19          -                             
ESTOOUE DE MATERIAIS DE CONSUMO - UNIFORMES APRENDIZES 5B 34.418,97                    42.419,29                    RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS PÚBLICOS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES 6A 6.446.677,77       5.334.462,29             TERMO DE CONTRATO - PPJA 5ª EDIÇÃO 18 -                         1.125.383,07          
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 5C 4.219,00                       116,01                          TERMO DE COOPERAÇÃO PROJETO RÁDIO CAMPC SEM RESTRIÇÕES 18 -                         550,00                      
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - FÉRIAS 5C 13.756,11                    -                                PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.911.999,12       -                               TERMO DE PARCERIA CAMPS PROJETO IN COMPANY 18 -                         3.607,45                  
DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS A APROPRIAR 5D 9.298,15                       11.630,59                    RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS PÚBLICOS A REALIZAR C/RESTRIÇÕES 6B 3.911.999,12       -                                PROJETO MELHORIA DAS SALAS - SALVADOR ARENA 18 -                         57.752,00                Adiantamentos a Empregados - Férias (+/-)

DONATIVOS - PESSOA FÍSICA/JURÍDICA 12 -                         9.658,83                  
ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.692.041,15              4.948.255,15              PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.226.026,47       7.864.252,24             TRABALHOS VOLUNTÁRIOS 15 30.631,65            30.358,16                
TERMOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS E PROJETOS ENTIDADES PÚBLICAS 5E 3.911.999,12              -                                PATRIMÔNIO SOCIAL 7 E 14 5.003.479,45       4.472.254,89             CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS 12 20.140,00            16.150,80                
IMOBILIZADO 5G 4.780.042,03              4.948.255,15              AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 7 2.900.187,75       2.940.623,79             SEFAZ SP - NOTA FISCAL PAULISTA 6.658,44               -                             

RESULTADO DO EXERCÍCIO 14 322.359,27           451.373,56                 OUTRAS RECEITAS/PROCESSOS JUDICIAIS/EVENTUAIS/XEROX 1.652,05               2.619,49                  
TOTAL DO ATIVO 19.252.525,94            13.942.917,12           TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 19.252.525,94     13.942.917,12           REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -                         39.710,77                

CUSTOS OPERACIONAIS COM PESSOAL (5.253.204,76)     (6.421.409,59)        Obrigações Fiscais (+/-)
SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO - P. JURÍDICA DIREITO PRIVADO (1.136.056,45)     (1.534.041,65)         

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016                3.146.890,18 1.091.854,53              2.981.059,83                                                                                                         SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO (1.808.889,72)     (1.791.383,95)         
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior                    188.688,32 -                                -                                                                                                                            SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO (520.724,51)         (449.627,95)            
Ajustes de Exercício Anterior 14                        4.385,82 -                                -                                                                                                                            SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - CAIXA DE PREVIDÊNCIA (116.208,15)         (121.076,71)            
Realização da Reserva de Reavaliação 7                1.132.290,57 (1.091.854,53)             (40.436,04)                                                                                                              SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT (27.086,14)           (28.003,13)               
Superávit do Exercício                                     -   -                                -                                                                                                                            SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - CURSAN -                         (25.110,11)               
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017                4.472.254,89 -                                2.940.623,79                                                                                                         SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO - CAMPC (26.049,97)           (12.229,18)               Caixa Líquido das Atividades de Investimento (+/-)
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior                    451.373,56 -                                -                                                                                                                            PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 5ª EDIÇÃO 19B (195.626,41)         (1.085.750,08)         
Ajustes de Exercício Anterior 14                      39.414,96 -                                -                                                                                                                            PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 6ª EDIÇÃO 19B (203.940,62)         -                             
Realização da Reserva de Reavaliação 7                      40.436,04 -                                (40.436,04)                                                                                                              EQUIPE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 18B (236.744,11)         (324.992,16)            
Superávit do Exercício                                     -   -                                -                                                                                                                            EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO 18C (373.071,95)         (381.059,87)            
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018                5.003.479,45 -                                2.900.187,75                                                                                                         EQUIPE PROJETO MANTIQUEIRA 18A (1.161,58)             (84.793,99)               2018 % 2017 %

EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 18C (455.309,09)         (443.957,83)            R$ R$
EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO 18C (115.474,03)         (95.469,93)               5.686.415,33         6.347.601,89         
EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - CAIXA DE PREVIDÊNCIA 18C (28.584,62)           (30.364,66)               870.186,94             1.090.587,71         
EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT 18C (8.277,41)             (7.311,45)                 1.119.959,17         1.529.485,52         
EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - CURSAN 18C -                         (6.236,94)                 3.694.617,17         3.720.751,72         

-                           550,00                     
Termos de Contratos - Convênios e Projetos 2018 Valor do Contrato Valor a Receber CUSTOS COM PROJETOS E PROGRAMAS (573.997,80)        (593.083,45)            -                           3.607,45                 
Câmara Municipal de Cubatão Contrato 009/2015 - Aditivo 15/2018 1.107.271,20 754.606,73 PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 5ª EDIÇÃO 19B (75.635,59)           (22.267,47)               1.652,05                 2.619,49                 
Prefeitura Municipal de Cubatão Contrato nº 087/2018 7.505.526,42 7.098.114,15 PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 6ª EDIÇÃO 19B (9.290,38)             -                             658.451,93            708.957,77            
Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão  Ad. 
002/2017

588.510,72 247.505,90 PROJETO MANTIQUEIRA 18A (506,00)                 (26.651,51)               627.820,28             678.599,61             
Jovem Aprendiz Petrobrás 6º Edição 5825.0107503.18.4 2.449.027,80 2.103.450,11 PROJETO SALVADOR ARENA 19C (587,95)                 (30.783,47)               30.631,65               30.358,16               
Termo de Fomento nº 12/2018 PMC/FMAS 155.000,00 155.000,00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - CONEXÃO 18B (38.804,08)           (50.923,65)               5.027.963,40         5.638.644,12         
TOTAL 11.805.336,14 10.358.676,89 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - CIDADÃO CAMP 18B (69.285,55)           (60.743,84)               194.987,60            223.733,33            

SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO 18C (146.519,09)         (153.175,58)            179.360,78             205.385,61             
SOCIOAPRENDIZAGEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 18C (173.732,26)         (176.274,17)            15.626,82               18.347,72               
SOCIOAPRENDIZAGEM - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO 18C (45.033,69)           (50.287,42)               4.832.975,80         5.414.910,79         
SOCIOAPRENDIZAGEM - CAIXA DE PREVIDÊNCIA 18C (11.233,95)           (19.484,97)               783.100,71            1.521.896,82         
SOCIOAPRENDIZAGEM - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT 18C (3.369,26)             (2.491,37)                 164.576,43             142.883,19             

30.631,65               30.358,16               
RESULTADO BRUTO 477.737,05          712.122,48             Contribuições de Associados 20.140,00               16.150,80               

6.658,44                 -                           
Doações e Contribuição de Associados 2018 - (R$) 2017 - (R$) OUTRAS DESPESAS/RECEITAS (290.703,89)        (370.135,55)            -                           100.000,00             
Doações Recebidas de Pessoa Física 0,00 30,00 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO (67.442,30)           (95.864,51)               Programa Petrobrás Jovem Aprendiz - PPJA 5ª Edição -                           1.125.383,07         
Doações Recebidas de Pessoa Jurídica 0,00 9.628,83 DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS (11.262,16)           (30.527,90)               Programa Petrobrás Jovem Aprendiz - PPJA 6ª Edição 561.094,19             -                           
Contribuição de Associados 20.140,00 16.150,80 SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS (2.007,00)             (7.999,37)                 Projeto Melhoria das Salas - Salvador Arena -                           57.752,00               
TOTAL 20.140,00 25.809,63 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES (179.360,78)         (205.385,61)            Reversão de Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa -                           39.710,77               

TRABALHOS VOLUNTÁRIOS 15 (30.631,65)           (30.358,16)               Donativos - Pessoa Física/Jurídica -                           9.658,83                 
5.616.076,51         6.936.807,61         

RESULTADO FINANCEIRO 135.326,11          109.386,63             5.616.076,51         6.936.807,61         
(-) RECEITAS FINANCEIRAS 164.576,43          142.883,19              5.233.701,69         93,19% 6.394.777,90         92,19%
DESPESAS FINANCEIRAS (29.250,32)           (33.496,56)               5.059.554,61         6.097.791,87         
SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS 322.359,27          451.373,56             174.147,08             296.986,03             

30.765,23               0,55% 57.159,59               0,82%
Ajustes de Exercícios Anteriores 39.414,00R$              23.444,45               50.204,73               
Total 39.414,00R$              1,08                         61,53                       

170,80                     -                           
7.148,90                 6.893,33                 

29.250,32               0,52% 33.496,56               0,48%
1. Contribuir para formação de adolescentes e jovens críticos e cidadãos; 29.250,32               33.496,56               

322.359,27            5,74% 451.373,56            6,51%

Custos/Despesas
Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social 373.071,95R$         
Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 18.642,24R$           
Obrigações Sociais - PIS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 5.788,68R$             
Salário/Rescisões/Férias/13º Salário/Transporte - Aprendiz custeado pelo CAMP 24.862,87R$           
Uniforme 14.987,79R$           
Cestas Básicas / Alimentação 42.717,12R$           
Seguro de Vida em Grupo 4.463,44R$             
Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 8.101,74R$             Telefone
PCMSO e PPRA 3.513,28R$             Internet

Caixa e Equivalentes de Caixa 2018 - (R$) 2017 - (R$) Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 5.428,02R$             
Caixa (sem restrições)                        1.500,00                           931,31 Material de Higiene e Limpeza 3.689,57R$             
Banco Conta Movimento - recursos próprios (sem restrições)                      10.038,78                      32.207,96 Copa e Cozinha 139,77R$                 
Poupança - recursos próprios (sem restrições)                    164.795,63                   146.663,08 Materiais Descartáveis 1.740,15R$             
Aplicações Financeiras - recursos próprios (sem restrições)                1.935.345,85                1.060.428,29 Materiais Esportivos 68,30R$                   
Total Caixa e Equivalentes de Caixa sem restrições                2.111.680,26                1.240.230,64 Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 7.197,56R$             TOTAL

                           244,00                      14.264,97 Valor Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 726,20R$                 
Aplicações Financeiras - recursos Convênios e Projetos (com restrição)                1.409.711,08                1.753.688,92 Convênios e Contratos, proveniente de empresas parceiras privadas sem restrições 870.186,94R$            Software - Direito de Uso 4.602,39R$             
Total Caixa e Equivalentes de Caixa com restrições                1.409.955,08                1.767.953,89 Prefeitura Municipal de Cubatão - com restrições 640.607,75R$            Atividades Culturais Eventos 1.146,29R$             
TOTAL                3.521.635,34                3.008.184,53 Câmara Municipal de Cubatão - com restrições 160.117,30R$            Energia Elétrica 7.583,97R$             

Caixa de Previdência - com restrições 38.841,80R$              Água e Esgoto 4.364,45R$             
561.094,19R$            Telefone 10.106,23R$           

Contribuição de Associados 20.140,00R$              Internet 4.567,80R$             
Outras Receitas - Fotocópias / Xerox 1.622,05R$                Consumo de Gás 2.303,33R$             
SEFAZ - Nota Fiscal Paulista 6.658,44R$                Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 43.950,38R$           
Total ano 2018  R$        2.299.268,47 Publicações Legais 271,02R$                 

Locação de Equipamentos 1.519,13R$             
Clientes a Receber 2018 - (R$) 2017 - (R$) Combustíveis e Lubrificantes 4.081,03R$             
Clientes por Convênios e Termos de Contratos                    589.382,55                   634.377,37 TOTAL 599.634,70R$        Total
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa                    (61.197,65)                    (36.528,11)
TOTAL                    528.184,90                   597.849,26 Custos/Despesas

Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social 455.309,09R$         
Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 26.770,12R$           
Obrigações Sociais - PIS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 8.190,99R$             
Uniforme 19.094,22R$           

Estoque 2018 - (R$) 2017 - (R$) Cestas Básicas / Alimentação 70.612,98R$           
Estoques de uniformes e calçados                      34.418,97                      42.419,29 Seguro de Vida em Grupo 5.098,74R$             

c) Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro – O Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro ofertado pelo CAMP de
Cubatão está atrelado à Política de Assistência Social e a defesa e garantia de direitos do adolescente, tendo por objetivo a “promoção da integração ao mundo
do trabalho”, estruturado em consonância com a legislação que rege a Aprendizagem Profissional, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), Resoluções do CNAS nº 27/2011 e nº 33/2011, Resolução CONANDA nº 164/2014, e demais normas aplicáveis. Tendo por objetivos
específicos:

2. Preparar o adolescente e o jovem para atuar profissionalmente em diversos segmentos do mundo do trabalho;
3. Acompanhar e orientar o aprendiz durante o processo de aprendizagem, proporcionando seu desenvolvimento pessoal e profissional;
4. Fortalecer adolescentes, jovens e responsáveis sobre a importância e desafios da vida escolar, para o desenvolvimento integral;
O público atendido pelo programa foram adolescentes e jovens de ambos os sexos, na faixa etária dos 14 a 24 anos, residentes dos diversos bairros do
município de Cubatão, sendo priorizados os que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.
No ano de 2018 foram atendidos no Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro, de forma gratuita 356 (trezentos e cinquenta e seis)
adolescentes e jovens. Para o desenvolvimento das ações foram utilizados os recursos, abaixo demonstrados:

Trabalhos Voluntários

5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade

Receitas Financeiras

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Mantiqueira
Descrição Custos/Despesas

Remuneração da equipe Técnica - Salários/Férias/13º Salário/Rescisões
Alimentação / Lanches

989,17R$                                     
49,21R$                                       

114,30R$                                     
200,08R$                                     

95,74R$                                       
168,56R$                                     

11,22R$                                       
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As ações objetivaram, entre outras questões, desenvolver habilidades específicas, de comunicação e escrita, conhecimento de direitos trabalhistas
e sociais, segurança e saúde, organização sindical, entre outros, além de potencializar o estímulo para construção de projetos de vida pessoal e
profissional e fortalecer os adolescentes e responsáveis sobre a importância e desafios da vida escolar, para o desenvolvimento integral dos
adolescentes.

6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência

Copa e Cozinha
Materiais Descartáveis
Manutenção de Bens Móveis e Imóveis

CNPJ 44.952.901/0001-59

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (+/-)

Outras Receitas - Processos Judiciais/Eventuais/Xerox

Projeto Mantiqueira

Federais - PIS s/ Folha de Pagamento

(Em reais)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:
Variação Imobilizado Ajustado

Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalente de caixa

Trabalhos Voluntários

APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - NOTA 02 - Para a elaboração das demonstrações
contábeis de 2018, a Entidade adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em
aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em
observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução 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, e demais Normas emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG
2002, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros
dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem
divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

(4.102,99)                                   
(13.756,11)                                

4 - Depreciação, Amortização e Exaustão

Sefaz - Nota Fiscal Paulista

Variação no Passivo Circulante e Não Circulante
Fornecedores (+/-) 4.150,71                                       

(691.809,34)                                

-                                                                    

-                                                                    
451.373,56                                                     

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) - NOTA 10 - A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução
CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos
Fluxos de Caixa. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

b) Estoques (Resolução CFC No. 1.170/09 NBC TG 16) – Os estoques, compostos por uniformes e calçados, são avaliados ao custo

médio de aquisição ou doação, que não excede o valor de mercado. A administração da Associação efetuou uma análise dos itens

em estoque e não identificou a necessidade de constituição de provisão para obsolescência desses itens:

Depreciação

Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros

REPRESENTAÇÃO DOS VALORES RELEVANTES DOS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES - NOTA 05 - Os Ativos 
Circulantes e Não Circulantes: são apresentados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável os rendimentos auferidos
ou despesas antecipadas ao custo.

Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro - Prefeitura Municipal de Cubatão
Descrição

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03 – Demonstração do Fluxo de
Caixa e Resolução do CFC No 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste
subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas
características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco
de mudança de valor;
Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos
rendimentos pró-rata até a data do balanço e estão abaixo demonstrados:

Banco Conta Movimento - recursos de projetos (com restrição)

A entidade executou ações socioassistenciais, de forma planejada, continuada e permanente, indo ao encontro de sua missão institucional de
promover a transformação da realidade de crianças, adolescentes, jovens e famílias, garantindo e defendendo seus direitos, fortalecendo-os
para conquista da autonomia e enfrentamento de situações de vulnerabilidade e riscos pessoais e sociais. No exercício de 2018 a entidade
desenvolveu os Serviços, Programas e Projetos demonstrados abaixo:
a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Percurso Conexão: O SCFV Percurso Conexão foi ofertado no âmbito
municipal, abrangendo todos os bairros da cidade de Cubatão e teve como público-alvo, adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de 15 a
17 anos. Tendo como objetivo geral: Proporcionar ambiente favorável ao desenvolvimento dos adolescentes e suas famílias por meio de ações
socioassistenciais, promovendo o acesso e garantia de direitos, oficinas de ampliação do universo informacional e acompanhamento
multidisciplinar. E objetivos específicos: a) Assegurar espaço de referência para o convívio grupal; b) Diagnosticar fragilidades e potencialidades
familiares que impactam no desenvolvimento integral dos adolescentes; c) Contribuir para a formação de um adolescente crítico e cidadão;
d)�Garantir espaços aos adolescentes para o desenvolvimento de suas potencialidades com experiências lúdicas, tecnológicas e comunitárias.

Remuneração

7 - Valor Adicionado Total a Distribuir
8 - Distribuição do Valor Adicionado

Descrição

1.574.197,18R$                         

PCMSO e PPRA  R$                                     330,00 
 R$                                     176,00 
 R$                                 1.161,58 

TotalCusto - Programa Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro

 R$                                 1.667,58 
b) Programa de Aprendizagem Profissional Petrobrás Jovem Aprendiz - PPJA – O Programa PPJA no ano de 2018 teve por objetivo promover a
inclusão social de adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de 16 aos 18 anos, em situação de vulnerabilidade, por meio da qualificação social
e profissional nas áreas de mecânico de manutenção, eletricista de manutenção eletroeletrônico e caldeiraria, respeitando a condição de indivíduo
em desenvolvimento e contribuindo para sua inserção no mundo do trabalho.

12.742,37R$                               
89,92R$                                       

33,71R$                                       

898,89R$                                     

FGTS

Despesas Financeiras / Juros
Superávit do Exercício

Estaduais
Federais

Publicações Legais

344,50R$                                     
96,85R$                                       

6,23R$                                          

a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – “SCFV Mantiqueira” – O SCFV Mantiqueira não ocorreu de forma completa, tendo em vista 
que não houve consolidação dos financiamentos previstos para o desenvolvimento das ações. A diretoria e equipe da Entidade se dedicaram na
busca dos recursos para execução das ações, porém não foi possível sua efetivação para o ano de 2018. O valor residual de 2017 foi investido nas
ações de alinhamento e cessão das atividades em 2018.

Tributos

Outros Tributos / Contribuições / Taxas
Financiadores

Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas
Locação de Equipamentos

Recursos de Projetos Convênios e Contratos em Execução
Variação Ajustes Patrimoniais

Obrigações com Pessoal (+/-)
Obrigações Sociais (+/-)

Caixa e equivalentes de caixa - final do ano

Convênios/Termos de Contrato Entidades Públicas com Restrições

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - EXERCÍCIOS 2018 E 2017

(5.784,54)                                   

(65.845,07)                                   

Outras Obrigações (+/-)

(45.769,07)                                  
(45.769,07)                                   

540.225,29                               

Convênios/Termos de Contrato Aprendizes Sem Restrições - C. Institucional
1 - Receitas

1.858.346,90                              

Pessoal

(2.308,28)                                     
(9.115,94)                                     

Despesas Antecipadas 

39.414,96                                  
5.024.214,60                            

5.761,57                                    

623.058,99                                  

Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática
Material de Higiene e Limpeza

PCMSO e PPRA
Exames Médicos (Medicina Ocupacional)
Seguro de Vida em Grupo
Cestas Básicas / Alimentação

254,49R$                                     
34,13R$                                       

84,19R$                                       
3,14R$                                          

Combustíveis e Lubrificantes

125,91R$                                     

5.049.904,08                           

(623.058,99)                                 
(17,59)                                           

(5.024.214,60)                          

(26.774,48)                                
(26.774,48)                                

4.385,82                                       

COBERTURA DE SEGUROS - NOTA 11 - Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de
seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da
Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA MÁRIO DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS FINDOS EM 31/12/2018 E 31/12/2017BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31/12/2018 e 31/12/2017

Superávit dos Exercícios

188.688,32                                    

NOTA

(188.688,32)                                   

-                                                   
451.373,56                                     
451.373,56                                    

(451.373,56)                                   -                                                                    

-                                                   4.385,82                                                          

7.408.492,86                                                 

(2.036,65)                                     
821,61                                          

13.663,71                                    
3.568,78                                       

(EM REAIS) (EM REAIS)

PATRIMÔNIO SOCIAL RESERVA DE 
REAVALIAÇÃO AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL TOTAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2018 E 2017

Depreciação e Amortização (+)
Provisão Trabalhistas (+)

Estoques de Uniformes

Adiantamentos a Fornecedores/Outros (+/-)

Recursos de Projetos Convênios e Contratos em Execução

SUPERÁVIT DO PERÍODO

(Em Reais)

8.000,32                                    

451.373,56                                  
223.733,33                                  

2.332,44                                    

(2.185,97)                                   
(26.054,71)                                
14.538,17                                  

Impostos a Compensar - IRRF s/ Aplicaçãoes Financeiras (+/-)

2017
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - EXERCÍCIOS 2018 E 2017

(48.327,58)                                   

1.287.483,15                              
1.926.559,59                              

623.596,65                                  
(3.182,66)                                     

(62.654,53)                                
194.987,60                               
322.359,27                               

Superávit do Período Ajustado
Variação no Ativo Circulante e Não Circulante
Contas a Receber - Clientes (+/-)

24.669,54                                  
479.361,88                               

44.994,82                                  
(4.989.040,67)                          

2018

-                                                   

7.864.252,24                                                 

-                                                                    

1.446.659,25

Valor Recebido
352.664,47
407.412,27

-                                                   39.414,96                                                       

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

322.359,27                                                     
8.226.026,47                                                 

322.359,27                                     
322.359,27                                    

2 - Insumos Adquiridos de Terceiros

Amortização

3.008.184,53                              
1.195.606,70                              
1.812.577,83                              

3.521.635,34                           
3.008.184,53                           

513.450,81                               
Caixa e equivalentes de caixa - início do ano

SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS PÚBLICOS RESOLUÇÃO CFC Nº 1.305/10 (NBC TG 07) - NOTA 09 - São recursos financeiros
provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-
determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda
documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas
de acordo com suas finalidades e estão abaixo demonstrados:

SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018 - NOTA 18 - Visando atender seu objetivo principal que é atuar

no âmbito da proteção social básica, promovendo ações socioassistenciais que visem o fortalecimento dos adolescentes e famílias para o

enfrentamento das situações de vulnerabilidade, proporcionando a garantia de acesso a direitos, desenvolvimento do protagonismo e

incentivo a participação social. Foram desenvolvidos os Serviços, Programas e Projetos no exercício de 2018, que estão abaixo demonstrados:

MENSURAÇÃO DE GASTOS RELACIONADOS COM ATIVIDADE SOCIAL - NOTA 17 - Mensuração de gastos e despesas relacionadas com a
Atividade Assistencial. Os recursos da Entidade são aplicados integralmente (100%) com o objetivo de cumprir as finalidades exigidas pelo seu
estatuto social.
a) A receita recebida de Convênios e Contratos sem restrições Pessoas Jurídicas de Direito Privado em 2018 a título de contribuição institucional

totalizou um montante de R$ 870.186,94 bem como os repasses recebidos para o gerenciamento dos aprendizes referente as obrigações

trabalhistas que englobam Salários, Férias, 13º Salários, Rescisões, transportes e alimentação/refeição dos aprendizes totalizou R$ 1.119.959,17;
b) Os Convênios, Contratos e Projetos recebidos em 2018 com restrições de entidades públicas totalizou um montante de R$ 839.566,85 e os

repasses recebidos de entidades públicas para o gerenciamento dos aprendizes referente às obrigações trabalhistas que englobam Salários,

Férias, 13º Salários, Rescisões, transportes e alimentação/refeição dos aprendizes que totalizou R$ 2.855.050,32.

Origem dos Recursos
Receita/Descrição

Programa Petrobrás Jovem Aprendiz 6ª Edição PPJA - com restrições

Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro - Estabelecimentos Parceiros - Direito Privado

a) Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes são representadas por termos de contratos e convênios firmados
com empresas parceiras de direito privado e público e estão registradas pelo valor faturado, sendo os valores possíveis de
recebimento líquidos da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, e estão assim demonstrados:

Após o encerramento das Demonstrações Contábeis de 2017, foi observado que os saldos das contas de Provisão de Férias não estava

devidamente de acordo com o relatório de Provisões, sendo assim foi efetuado um ajuste conforme demonstrado no quadro acima.

As ações da entidade são ofertadas de forma gratuita, continuada, permanente e planejada, sem discriminação, seja em função de 

distinção ou restrição derivada de gênero, orientação sexual, etnia, raça, cultura, opinião político partidária, religião, convicção,

limitação pessoal ou qualquer outra – estão pautadas no ordenamento pátrio, em especial na Constituição Federal (CF), Lei

Orgânica da Assistência Social (LOAS), Resoluções dos Conselhos de Assistência Social, Resoluções dos Conselhos de Direitos e

demais dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, bem como Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).

RESULTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOTA 13 - A origem dos recursos recebidos pela entidade vem de parcerias com entidades de direito

público Municipal, bem como, empresas de direito privado - parceiras/conveniadas que totalizam nº 25 estabelecimentos parceiros (empresas

privadas, órgãos públicos e de economia mista), sendo nº 22 de contratos indiretos e nº 03 de contratos diretos, os recursos são direcionados

na íntegra em sua finalidade institucional, em conformidade com seu Estatuto Social. O CAMP não aufere receitas cuja origem seja decorrente

de qualquer forma de contraprestação dos usuários, ou seja, os atendimentos são 100% (cem por cento) gratuitos.

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS - NOTA 12 - Eventualmente a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou
jurídicas, previstas no seu Estatuto Social, conforme demonstrativo em anexo:

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NOTA 14 - Foi efetuado um lançamento de ajuste no exercício de 2018 como segue:

CONTEXTO OPERACIONAL - NOTA 01 - O CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA “MÁRIO DOS SANTOS”, também 
designado em seu Estatuto pela sigla CAMP, constituído em 01 de setembro de 1971, é uma pessoa jurídica de direito privado,
constituída na forma de associação de fins não econômicos e lucrativos, entidade de assistência social, de caráter beneficente,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº. 44.952.901/0001-59, com sede na Rua José Vicente nº 440, Sítio
Cafezal, CEP 11505-010, no Município de Cubatão, Estado de São Paulo, por tempo indeterminado, tem sua finalidade
preponderante na área de Assistência Social, conforme o artigo 1º do Estatuto Social. Título de Utilidade Pública Estadual
conforme Decreto nº 9.650 de 04/04/1977, Título de Utilidade Pública Municipal conforme Lei nº 920/1972 de 24/08/1972, possui 
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social conforme processo nº 71000.0544550/2018-06, publicado na Portaria
307/2018, do Diário Oficial da União em 31/10/2018, com vigência pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2020. O CAMP tem por
objetivos sociais: a) a promoção da assistência social, atuando na promoção à infância, adolescência, juventude e família e na
integração ao mundo do trabalho, de forma articulada com demais políticas públicas; b) a promoção do pleno desenvolvimento
de crianças, adolescentes e jovens, a defesa e garantia de seus direitos; c) a promoção da educação profissional, ciência e
tecnologia, esporte e lazer; d) a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; e) a defesa,
preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; f) a promoção do voluntariado; g) a
promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; h) a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos
direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, visando à construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

IMUNIDADES - NOTA 16 - 1) Contribuição Previdenciária: Imunidade Patronal referente ao exercício de 2018 de acordo com a ITG 2002 (R1) a

entidade deixou de reconhecer como Receitas e Despesas Operacionais as imunidades patronais no montante de R$ 1.064.081,24;
2) No exercício de 2018 de acordo com a ITG 2002 (R1) a entidade deixou de reconhecer como Receitas e Despesas Operacionais as Imunidades
Federais no montante de R$ 197.705,70.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no
“Diário” da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS - NOTA 04 - Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas,
respeitando-se o regime contábil de competência. As doações e subvenções recebidas para custeio e investimentos são
reconhecidas no resultado observando o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais;

Água e Esgoto

Consumo de Gás

Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
Software - Direito de Uso
Atividades Culturais Eventos
Energia Elétrica

-                                                 (2.294,55)                                   

23,59R$                                       
106,13R$                                     

80,65R$                                       

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam
ou compõem a escrituração contábil.

FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 1.330/11 (NBC ITG 2000) - NOTA 03 - A Entidade mantém um sistema de
escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o
número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta,
em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na

técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

TRABALHOS VOLUNTÁRIOS - NOTA 15 - Reconhecimento do valor justo Trabalhos Voluntários: No exercício de 2018 em atendimento a Norma
Brasileira de Contabilidade ITG 2002 (R1) a entidade reconheceu e registrou o trabalho voluntário dos membros integrantes da Diretoria
Administrativa no exercício de suas funções, pelo valor justo da prestação do serviço no montante de R$ 30.631,65.

341.004,82
345.577,69

0,00

Termo de Parceria CAMPS Projeto In Company

Convênios/Termos de Contrato Aprendizes Sem Restrições

3 - Valor Adicionado Bruto

Termo de Cooperação Projeto Rádio

c) Adiantamentos concedidos aos empregados e fornecedores: Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 14.532,50R$           
Adiantamentos 2018 - (R$) 2017 - (R$) PCMSO e PPRA 3.996,70R$             
Adiantamento a Fornecedores                        4.219,00                           116,01 Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 5.916,46R$             
Adiantamentos de Férias a Empregados                      13.756,11                                       - Material de Higiene e Limpeza 4.362,33R$             
TOTAL                      17.975,11                           116,01 Copa e Cozinha 171,17R$                 

Materiais Descartáveis 1.821,56R$             
Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 8.391,29R$             

Despesas Antecipadas  2018 - (R$)  2017 - (R$) Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 616,10R$                 
Prêmios de Seguros a apropriar                        9.298,15                      11.630,59 Software - Direito de Uso 5.546,93R$             

Atividades Culturais Eventos 1.294,90R$             
Energia Elétrica 9.145,06R$             

Projetos e Convênios - Ativo Circulante 2018 - (R$) 2017 - (R$) Água e Esgoto 5.252,91R$             
Contrato Prefeitura Municipal de Cubatão nº 087/2018 3.972.525,07 3.520.109,33 Telefone 10.858,82R$           
Contrato Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão 247.505,90 408.205,05 Internet 5.999,60R$             
Câmara Municipal de Cubatão Termo Aditivo 16/2017 0,00 636.691,22 Consumo de Gás 2.750,78R$             
Câmara Municipal de Cubatão Termo Aditivo 15/2018 754.606,73 0,00 Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 53.202,17R$           
Projeto Jovem Aprendiz 5ª Edição 0,00 769.456,69 Publicações Legais 342,68R$                 
Projeto Jovem Aprendiz 6ª Edição 1.317.040,07 0,00 Locação de Equipamentos 1.833,42R$             
Termo de Fomento nº 12/2018 ADM Prefeitura Municipal de Cubatão / FMAS 155.000,00 0,00 Combustíveis e Lubrificantes 4.926,40R$             
TOTAL 6.446.677,77 5.334.462,29 TOTAL 726.037,92R$        

Total
Projetos e Convênios - Ativo Não Circulante 2018 - (R$) 2017 - (R$) Custos/Despesas
Contrato Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão 0,00 0,00 Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social 115.474,03R$         
Contrato Prefeitura Municipal de Cubatão 087/2018 3.125.589,08 0,00 Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 6.415,56R$             
Projeto Jovem Aprendiz 6ª Edição 786.410,04 0,00 Obrigações Sociais - PIS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 2.011,56R$             
TOTAL 3.911.999,12 0,00 Uniformes 4.192,51R$             

Cestas Básicas / Alimentação 12.505,58R$           
Seguro de Vida em Grupo 1.335,84R$             

Impostos a Recuperar 2018 - (R$) 2017 - (R$) Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 4.189,00R$             
IRRF s/ Aplicação Financeira 2.294,55 0,00 PCMSO e PPRA 1.115,21R$             
TOTAL 2.294,55 0,00 Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 1.487,71R$             

Material de Higiene e Limpeza 1.131,17R$             
Copa e Cozinha 43,98R$                   
Materiais Descartáveis 471,84R$                 
Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 2.192,92R$             TOTAL
Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 164,71R$                 

 2018 - (R$)  2017 - (R$) Software - Direito de Uso 1.417,59R$             
Imóveis Terrenos 2.263.000,00 2.263.000,00 Atividades Culturais Eventos 339,13R$                 
Imóveis Construção e Edificações 2.393.000,00 2.393.000,00 Energia Elétrica 2.353,42R$                              Arlindo Fagundes Filho
Veículos 136.241,00 136.241,00 Água e Esgoto 1.366,89R$                                         Presidente
Máquinas e Equipamentos 201.529,45 198.018,00 Telefone 2.790,51R$                                CPF: 512.615.888-00
Equipamentos de Informática 141.411,70 146.185,00 Internet 1.532,68R$             
Instalações                      17.922,00                      17.922,00 Consumo de Gás 709,84R$                 
Móveis e Utensílios 201.652,60 199.896,60 Publicações Legais 87,23R$                   
Instrumentos Musicais 13.843,00 13.843,00 Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 13.589,15R$           
Telefone 5.125,00 5.125,00 Locação de Equipamentos 471,36R$                 
Máquinas Equipamentos (recurso projeto) 7.766,32 7.204,00 Combustíveis e Lubrificantes 1.262,77R$             
Equipamentos de Informática (recurso projeto) 44.606,06 44.606,06 TOTAL 178.652,19R$        
Móveis e Utensílios (recurso projeto) 10.489,11 7.966,00
Depreciação Acumulada                  (656.444,21)                 (484.751,51) Custos/Despesas
Total Líquido 4.780.142,03 4.948.255,15 Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social 28.584,62R$           

Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 1.582,80R$             
Custos/Despesas Obrigações Sociais - PIS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 517,39R$                 

Equipe Técnica - Psicológico/Pedagógico/Assistente Social outros 236.744,11R$            Cestas Básicas / Alimentação 16.574,09R$           
Cursos e Treinamentos da Equipe 167,73R$                    Seguro de Vida em Grupo 312,90R$                 Cubatão, 29 de março de 2019.
Exames Médicos e Periódicos 6.851,03R$                Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 1.242,50R$             

a) Passivo Circulante 2018 - (R$) 2017 - (R$) Uniforme (camiseta) 2.626,70R$                PCMSO e PPRA 279,16R$                 
Obrigações com Pessoal 581.649,83 670.359,07 Lanches e Refeições (diário durante o percurso) 3.925,02R$                Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 341,38R$                 
Obrigações Sociais 40.823,64 43.009,61 Transporte e Condução 619,93R$                    Material de Higiene e Limpeza 267,53R$                 
Obrigações Tributárias 3.343,19 9.127,73 Eventos, Formaturas e Homenagens 10.018,56R$              Materiais Descartáveis 111,39R$                 
Fornecedores 34.861,07 20.322,90 Publicações Legais 271,03R$                    Copa e Cozinha 10,99R$                   
Outras Obrigações a Pagar 7.144,85 1.383,28 Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática  R$                4.283,04 Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 808,42R$                 
Recursos de Projetos/Convênios/Contratos em Execução 6.446.677,77 5.334.462,29 Materiais Descartáveis  R$                1.193,48 Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 36,17R$                   
Total 7.114.500,35 6.078.664,88 Materiais Esportivos  R$                      68,30 Software - Direito de Uso 330,38R$                 

Locação de Equipamentos  R$                1.140,40 Atividades Culturais Eventos 82,54R$                   
b) Passivo Não Circulante Bens de Pequeno Valor  R$                    620,00 Energia Elétrica 556,21R$                 
Recursos de Convênios e Projetos Públicos a Realizar com Restrições 2018 - (R$) 2017 - (R$) Software - Direito de Uso  R$                3.482,28 Água e Esgoto 321,00R$                 
Contrato Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão 0,00 0,00 Consumo de Gás  R$                2.005,08 Telefone 659,10R$                 
Prefeitura Municipal de Cubatão Contrato 087/2018 3.125.589,08 0,00 Material de Higiene e Limpeza  R$                2.983,55 Internet 767,09R$                 
Projeto Jovem Aprendiz 6ª Edição 786.410,04 0,00 Copa e Cozinha  R$                    119,48 Consumo de Gás 167,76R$                 
TOTAL 3.911.999,12 0,00 Combustíveis e Lubrificantes  R$                3.431,77 Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 3.152,35R$             

Seguro de Vida em Grupo  R$                4.065,70 Publicações Legais 21,81R$                   
Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis  R$                    465,44 Locação de Equipamentos 109,45R$                 
Manutenção de Bens Móveis e Imóveis  R$                5.628,95 Combustíveis e Lubrificantes 292,97R$                 
Consumo de Telefone  R$                7.240,02 TOTAL 57.130,00R$           
Consumo de Internet  R$                3.839,62 
Consumo de Energia Elétrica  R$                6.313,70 Custos/Despesas
Consumo de Água e Esgoto  R$                3.483,82 8.277,41R$             
Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas  R$              33.245,00 502,82R$                 
TOTAL  R$           344.833,74 151,53R$                 

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade, em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis

Outros Assuntos
Demonstração do valor adicionado

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

*  Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
* Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

São Paulo - SP, 29 de março de 2019.

CRC/SP  2SP 024298/O-3
Alexandre Chiaratti do Nascimento

Contador
CRC/SP  187.003/ O- 0

CNAI – SP – 1620

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

* Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

* Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de

auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS

                              RG: 1.032.624
                           CPF: 121.331.388-03

Marilda Canelas
RG: 6.984.511-6

CPF: 883.717.198-68

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Examinamos as demonstrações contábeis do CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA MÁRIO DO SANTOS que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaborada sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está
conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em 

Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social
Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes
Obrigações Sociais - PIS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes

RESERVA DE REAVALIAÇÃO - NOTA 08 - Conforme Lei 11.638/07, art. 6º e Resolução do CFC 1.152/09 (NBC TG 13) as contas que

abrigam essas reavaliações efetuadas sobre bens do ativo, terão seus saldos mantidos até a sua efetiva realização (através da

venda de bens, depreciação ou amortização). Em respeito ao Regime de Competência estão sendo realizados mensalmente

(depreciado, amortizado ou se for vendido) os bens reavaliados em data inferior ao exercício social de 31.12.2008.

CPF: 263.685.878-49
RG: 8.406.193

Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro - Companhia Municipal de Trânsito
Descrição

O CAMP de Cubatão manteve articulação constante e ativa com a rede socioassistencial, atuando como parceiro no atendimento integral das
famílias, promovendo o seu fortalecimento e o empoderamento dos adolescentes para que conhecessem os seus direitos e as formas de acessá-
los e para que tivessem suas relações familiares e comunitárias fortalecidas. Em todos os momentos os adolescentes foram sensibilizados e
desafiados a refletir sobre a realidade social, cultural, econômica, ambiental e política de seu meio social, bem como sobre a importância de se
apropriar sobre seus direitos e formas de acessá-los.
Os adolescentes e suas famílias foram acompanhados efetivamente pela equipe psicossocial da instituição, durante todo o período de
participação no serviço. Com a família foram realizadas ações de intervenção como encontros de família, encaminhamentos, atendimentos
coletivos e individualizados que visaram o fortalecimento dos vínculos familiares e a conscientização de sua função e ação protetiva, assim
como a importância da convivência.
Durante todo o percurso foi ofertado aos adolescentes: alimentação, material pedagógico, uniforme, acompanhamento psicossocial,
pedagógico e atividades de esportes lazer e cultura, conforme descrito abaixo:
b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Percurso Cidadão CAMP: O SCFV Percurso Cidadão CAMP foi ofertado no

âmbito municipal, abrangendo todos os bairros da cidade de Cubatão e teve como público-alvo, adolescentes de ambos os sexos na faixa etária

de 15 a 17 anos. Tendo como objetivo geral: Fortalecer vínculos familiares e comunitários e “potencializar o desenvolvimento de habilidades

gerais”, tais como a capacidade comunicativa e a inclusão digital, de modo a orientar os adolescentes para a escolha profissional consciente,

prevenindo a sua inserção precoce e desprotegida no mundo de trabalho. E como objetivos específicos:

1. Diagnosticar fragilidades e potencialidades familiares que impactam no desenvolvimento integral dos adolescentes;

Com a família foram realizadas ações de intervenção como encontros, encaminhamentos, reuniões, atendimentos coletivos e individualizados
que visaram o fortalecimento dos vínculos familiares e a conscientização de sua função e ação protetiva, assim como a importância da
convivência.
No ano de 2018 foram atendidos no SCFV Percurso Cidadão CAMP de forma direta e gratuita 187 (cento e oitenta e sete) adolescentes,
distribuídos em coletivos para a realização das oficinas, atividades e acompanhamento psicossocial e pedagógico.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Percursos Conexão e Cidadão CAMP

Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas  R$                                 2.176,80 
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Descrição  Custos/Despesas 

 R$                             163.323,32 
 R$                               29.700,00 
 R$                                 4.080,00 

 R$                                     293,40 

Descrição

 R$                                 1.430,00 

PCMSO e PPRA  R$                                     327,00 

 R$                             271.262,00 
 R$                               63.658,49 

 R$                                     415,71 
 R$                                     402,75 
 R$                                 1.695,54 

 R$                                 1.920,00 

2. Despertar o senso crítico e reflexivo dos adolescentes, sobre a construção do projeto de vida pessoal e profissional;

Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas
 R$                                     882,00 

Diretor Financeiro

 R$                                     275,40 
 R$                                 6.268,50 
 R$                                     144,00 
 R$                                 1.424,37 

 R$                                 6.840,01 
 R$                             213.231,00 

4. Fortalecer adolescentes e responsáveis sobre a importância e desafios da vida escolar;

As ações realizadas pela equipe multidisciplinar tiveram por objetivo fortalecer vínculos familiares e comunitários, desenvolver e potencializar

habilidades gerais e competências específicas básicas, visando à construção de projeto de vida pessoal e profissional, além de promover a

integração e fortalecimento das relações entre a comunidade, escola, instituição, adolescente e família.
As intervenções aconteceram através de encontros temáticos, rodas de conversas, atendimentos individualizados e coletivos. A metodologia

utilizada contemplou a promoção de oficinas voltadas à formação político-cidadã e atividades de comunicação, técnicas de atendimento ao

cliente e administrativas, orientação profissional, inclusão digital voltado ao mundo do trabalho, dentre outras, que foram complementadas por

palestras, seminários e outras ações. Foram abordados temas transversais, tais como ética, cidadania e conteúdo que visam a construção de

projetos de vida, saúde e qualidade de vida, alimentação saudável, integração social, convivência, compreensão da realidade do mundo do

trabalho entre outros temas que permeiam o cotidiano do adolescente. Além de atividades externas, que promoveram o reconhecimento e

apropriação dos espaços públicos, territórios, órgãos públicos e outros estabelecimentos de relevância pública e inerentes à comunidade.

Cícero João da Silva Júnior

 R$                             103.807,01 

As ações foram desenvolvidas e acompanhadas por equipe técnica multidisciplinar, que acompanhou os adolescentes no processo de
aprendizagem, incentivando-os a conquistar autonomia e a serem protagonistas de suas próprias histórias.
Foram atendidos 50 adolescentes no programa que se desenvolveu em parceria com o SENAI. Planilha de custo com o programa demonstrado
abaixo:

d) Despesas Antecipadas: As despesas pagas antecipadamente referem-se a seguros de bens móveis e imóveis e estão abaixo
demonstradas.

e) Recursos de projetos e Convênios com entidades públicas: Os recursos recebíveis referente projetos e convênios em
execução foram registrados pela entidade no ativo circulante e não circulante e estão demonstrados abaixo:

a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Percurso Conexão: O SCFV Percurso Conexão foi ofertado no âmbito
municipal, abrangendo todos os bairros da cidade de Cubatão e teve como público-alvo, adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de 15 a
17 anos. Tendo como objetivo geral: Proporcionar ambiente favorável ao desenvolvimento dos adolescentes e suas famílias por meio de ações
socioassistenciais, promovendo o acesso e garantia de direitos, oficinas de ampliação do universo informacional e acompanhamento
multidisciplinar. E objetivos específicos: a) Assegurar espaço de referência para o convívio grupal; b) Diagnosticar fragilidades e potencialidades
familiares que impactam no desenvolvimento integral dos adolescentes; c) Contribuir para a formação de um adolescente crítico e cidadão;
d)�Garantir espaços aos adolescentes para o desenvolvimento de suas potencialidades com experiências lúdicas, tecnológicas e comunitárias.
No ano de 2018 foram atendidos no SCFV Percurso Conexão de forma direta e gratuita 145 (cento e quarenta e cinco) adolescentes,
distribuídos em coletivos para a realização das oficinas, atividades e acompanhamento psicossocial e pedagógico.
A metodologia utilizada contemplou a promoção de oficinas de formação político-cidadã, ações e direitos socioassistenciais, autoconhecimento,

orientação profissional, práticas esportivas, inclusão digital e uso seguro da internet. Além de visitas externas ao Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente, Secretaria Municipal de Assistência Social, Centros de Referência da Assistência Social, Conselho Tutelar,

entre outras atividades que abordaram temas, inerentes ao cotidiano dos adolescentes.

NOTA 06 - Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores originais,
representados por obrigações a pagar em 2019 e estão demonstrados a seguir:

Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro - Câmara Municipal de Cubatão

Durante todo o percurso foi ofertado aos adolescentes: alimentação, material pedagógico, uniforme, acompanhamento psicossocial,
pedagógico e atividades de esportes lazer e cultura, conforme descrito abaixo:

5. Promover o reconhecimento do mundo do trabalho, suas perspectivas e desafios.

Seguro de Vida  R$                                     492,80 

3. Garantir espaços aos adolescentes para o desenvolvimento de suas potencialidades com experiências lúdicas, tecnológicas e comunitárias;

Bens Imóveis e Móveis

Com base em laudo técnico de Avaliação elaborado por empresa especializada os bens da entidade estão demonstrados ao valor
justo (custo atribuído) conforme opção prevista no Pronunciamento Técnico CPC 27, aprovado pelo CFC – Conselho Federal de
Contabilidade pela Resolução 1.177/09.

CRISTAL SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI
CNPJ: 09.047.094/0001-29

CPF: 133.619.068-06
CRC: 1SP221.206/O-6

Exames Médicos Periódicos
PCMSO e PPRA
Gêneros Alimentícios / Lanches e Refeições
Internet e Telefone

 R$                                 3.968,40 Transportes dos Aprendizes

Exames Médicos Periódicos
Contribuição Associativa

Devolução de Verba

Internet e Telefone
Material de Limpeza e Higiene
Gêneros Alimentícios / Lanches e Refeições
Atividades Culturais Eventos  R$                                 5.039,30 

Equipe Técnica - Psicólogo/Pedagogo/Assistente Social - Remuneração e Encargos
Alimentação
Cesta Básica
Cesta de Natal
Seguro de Vida

Cubatão, 31 de dezembro de 2018.

 R$                               22.755,00 
 R$                               63.173,20 
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Descrição Custos/Despesas

Equipe Técnica - Psicológico/Pedagógico/Assistente Social outros
Alimentação Aprendizes

Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro - Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão
Descrição

Descrição

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do Centro de Aprendizagem Metódica e Prática Mário dos Santos – CAMP, no uso das

atribuições a eles conferidas conforme disposto no artigo 44, alínea "IV", do Estatuto Social, examinam o Balanço Geral e Demonstrativo da Receita

e Despesa, referentes ao exercício do ano de 2018, encerrado em 31 de dezembro, e, por acharem tudo em ordem e regularidade, exaram o

parecer para que os mesmos mereçam aprovação pela Assembleia Geral, nos termos do artigo 23, alínea “II” do Estatuto Social.

                     Waldemir Alves dos Santos

Remuneração dos Aprendizes - Salários/Férias/13º Salário/Rescisões

Raimundo Valter Pinheiro 

CPF: 295.739.358-13

CLÁUDIA RENATA ALVES DE ALMEIDA
FUNÇÃO: CONTADORA

f) Impostos a recuperar: Em 2018, foi debitado pelas Instituições Financeiras IRRF s/ aplicação e está abaixo
demonstrado:

g) Imobilizado: Os ativos 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 útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09

NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do

imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - NOTA 07 - a) Patrimônio Líquido: é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio

Social, acrescido do resultado Superávit do Exercício anterior e em 2018 foi efetuado lançamento de transferência no montante

de R$ 40.436,04 da conta Ajustes de Avaliação Patrimonial em conformidade com a legislação vigente.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião sobre as demonstrações contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis do CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA 
MÁRIO DO SANTOS que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2018, e as 
respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, e dos 
fl uxos de caixa, para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Entidade, em 31 de dezembro de 
2018, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitu-
lada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independen-
tes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos
Demonstração do valor adicionado 
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018, 
elaborada sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentada como informação 
suplementar para fi ns de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto 
com a auditoria das demonstrações contábeis da Entidade. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros con-

tábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios defi nidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios defi nidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto. 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.    
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.             
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis             
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso:            
 
* Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveni-
ente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. 
*  Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Entidade.          
   
* Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.             
* Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.       

São Paulo - SP, 29 de março de 2019.
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS

CRC/SP  2SP 024298/O-3
Alexandre Chiaratti do Nascimento

Contador
CRC/SP  187.003/ O- 0

CNAI – SP – 1620
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  
Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Edital de convocação para Assembleia de Fundação 
DO CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Ficam convocados todos os alunos para a Assembleia de Fundação 
do Centro Acadêmico do curso de MEDICINA da Universidade São 
Judas Tadeu a comparecerem no dia 08 de maio de 2019 as 13 ho-
ras, no Auditório do Campus Cubatão, Rua São Paulo, 328 - Centro 
– Cubatão, para parti ciparem da assembleia de fundação, ocasião 
em que será discuti do e votado o projeto de estatuto social e elei-
tos os membros do CENTRO ACADÊMICO, em especial da Diretoria 
Executi va, a saber Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário, 2 se-
cretário,1º Tesoureiro, 2º tesoureiro, 1º diretor, 2º diretor.

Cubatão, 15 de abril de 2019.

Edital de convocação para Assembleia de Fundação 
DO ATLÉTICA DA FACULDADE DE MEDICINA 

DA UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Ficam convocados todos os alunos para a Assembleia de Funda-
ção da Atléti ca do curso de MEDICINA da Universidade São Judas 
Tadeu a comparecerem no dia 08 de maio de 2019 as 13 horas, 
no Auditório do Campus Cubatão, Rua São Paulo, 328 - Centro – 
Cubatão, para parti ciparem da assembleia de fundação, ocasião 
em que será discuti do e votado o projeto de estatuto social e 
eleitos os membros do Atléti ca, em especial da Diretoria Executi -
va, a saber Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário, 2 secretá-
rio,1º Tesoureiro, 2º tesoureiro, 1º diretor, 2º diretor.

Cubatão, 15 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
JOÃO MARCELO DA SILVA SANTOS e VALDINA FRANCISCA DA CRUZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, RG n.º 22546870 - SSP/SP, CPF n.º 13385606896, com 47 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois (26/02/1972), residente na RUA Cubatão, 14, 
Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de WALTER DOS SANTOS, aposentado, com 70 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de IVONE SILVA DOS SANTOS, do lar, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Adriana Aparecida Cardoso dos Santos, conforme sentença datada de 04/08/2014, proferida pelo Juiz de Direito 
da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº000.1931-01.2013.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 389139981 - SSP/SP, CPF n.º 04798049824, com 56 anos de idade, natural de 
CORONEL JOÃO SÁ - BA, nascida no dia cinco de abril de mil novecentos e sessenta e três (05/04/1963), residente na 
RUA Cubatão, 14, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de DIJALDA FRANCISCA DA CRUZ, falecida há 8 anos 
Divorciada de: Edivaldo Pereira da Silva, conforme escritura pública lavrada em 02/10/2014 pelo 1º Tabelião de Notas 
e de Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP no livro 203, pgs: 173/174. 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, 05 de abril 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: MARCOS JOSÉ ARTUR DOS SAN-
TOS e DINÉLIA SOUZA SANTANA. Sendo o pretendente, fi lho de ESMERALDO 
ARTUR DOS SANTOS e de DIONE BARBOSA 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, 30 de março 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 Brasi-
leiro: MARCIO COVRE DE OLIVEIRA e FIAMA DANIELLY GONÇALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, caminhoneiro, RG n.º 27235119 - SSP/SP, CPF n.º 30450272885, com 36 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e oitenta e dois (24/07/1982), residente na 
Rua Eliedson Alves da Silva, 67, Vila Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lho de RUBENS IVAN DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ALDA IZABEL COVRE DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Tamiris Cristi ni 
Santos Rocha, conforme sentença datada de 29/08/2011, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Judicial da Comarca 
de Cubatão-SP, nos autos de nº832/11.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, gerente de vendas, 
RG n.º 42854368 - SSP/SP, CPF n.º 40534414800, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 161, fl s. nº 395, Termo nº 46569), nascida no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e noventa e três 
(29/11/1993), residente na Rua Eliedson Alves da Silva, 67, Vila Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha de FERNANDO ANTO-
NIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, operador de guindaste, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARLUZIA LINO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 06 de abril 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: 
FABRÍCIO ELIAS DOS SANTOS DA SILVA e SABRINA NAYLA NUNES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, ajudante, RG n.º 48282226 - SSP/SP, CPF n.º 36052632836, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 156, fl s. nº 332, Termo nº 44516), nascido no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e três (01/02/1993), residente na Rua Rio de Janeiro, 83, apt.12, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ ELIAS DA 
SILVA, falecido há 6 anos e de JOSEFA MARIA DOS SANTOS, falecida há 12 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 48877925X - SSP/SP, CPF n.º 40695040871, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 154, fl s. nº 391, Termo nº 43779), nascida no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa 
e dois (15/09/1992), residente na Rua Rio de Janeiro, 83, apt.12, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de PAULINO 
VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SAN-
DRA MARIA NUNES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 08 de abril 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: 
ANDRIW KENEDY DOS SANTOS e ANA CAROLLINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, conferente, RG n.º 42424696 - SSP/SP, CPF n.º 44577046873, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e seis (23/03/1996), residente na RUA José Delfi m Louro, 
55, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de SERGIO CELESTINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 52 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA GICELMA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 385567777 - SSP/SP, 
CPF n.º 48791575893, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia treze de setembro de mil novecentos 
e noventa e oito (13/09/1998), residente na AVENIDA Senador Amaral Furlan, 77, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
fi lha de REGINALDO JOSÉ PEREIRA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 48 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ROZEMERE SANTOS DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, faxineira, 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, 08 de abril 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: RUY 
SARAIVA FERREIRA e SILVANIA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, 
RG n.º 78756625 - SSP/SP, CPF n.º 73100242815, com 65 anos de idade, natural de ALAGOA GRANDE - PB, nascido no dia 
três de agosto de mil novecentos e cinquenta e três (03/08/1953), residente na Rua João Carlos Campos, 104, Vila Natal, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de FRANCISCO SEBASTIÃO FERREIRA, falecido há 10 anos e de BENEDITA SARAIVA FERREIRA, 
falecida há 10 anosDivorciado de  Maria Florencio de Albuquerque conforme sentença datada de 18/02/2008 proferida pelo 
Juiz de Direito da 2ªVara desta Comarca nos autos de nº835/2005. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, RG n.º 365009738 - SSP/SP, CPF n.º 32923342844, com 38 anos de idade, natural de CAMARAGIBE - PE (Camara-
gibe-PE  Livro nº 9, fl s. nº 29, Termo nº 9299), nascida no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta (19/06/1980), 
residente na Rua João Carlos Campos, 104, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de IZAQUE ALVES DA SILVA, aposentado, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA IZABEL DA SILVA, do lar, com 50 anos de idade, residente em 
CAMARAGIBE - 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, 10 de abril 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 Bra-
sileiro: VITOR FERREIRA DA SILVA e STEPHANIE PEREIRA DORIA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 373037454 - SSP/SP, CPF n.º 39105391814, com 21 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia onze de junho de mil novecentos e noventa e sete (11/06/1997), residente na Rua 
Vereador Sônio Célio, 153, bloco 23, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de VICENTE ABILIO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DUCIRENE DE JESUS 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 506738851 - SSP/SP, CPF n.º 48408488821, com 20 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e oito (26/05/1998), 
residente na Rua Edson Pereira França, 96, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de REINALDO COSTA DORIA, de 
nacionalidade brasileira, técnico de serviços administrati vos, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
GILBERTANIA DOS SANTOS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 11 de abril 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 Brasilei-
ro: CLÁUDIO LIBERALINO DA SILVA e MARLENE MARIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, mecânico, RG n.º 172628659 - SSP/SP, CPF n.º 05644416860, com 55 anos de idade, natural de SÃO JOÃO 
DAS DUAS PONTES - SP (São João das Duas Pontes  Livro nº 023, fl s. nº 77, Termo nº 1504), nascido no dia vinte e cinco 
de fevereiro de mil novecentos e sessenta e quatro (25/02/1964), residente na RUA Marina Lourenço de Oliveira, 93, 
Bolsão 8, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de LIBERALINO CÍCERO DA SILVA, falecido há 7 anos e de FILOMENA MARIA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, aposentada, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 268428451 - SSP/SP, CPF n.º 13386312845, com 46 anos de idade, natural 
de BONITO - PE (Bonito-PE  Livro nº 08, fl s. nº 16, Termo nº 4679), nascida no dia vinte e cinco de setembro de mil 
novecentos e setenta e dois (25/09/1972), residente na RUA Marina Lourenço de Oliveira, 93, Bolsão 8, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO JOÃO DOS SANTOS, aposentado, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA ANTONIA DOS SANTOS, do lar, com 66 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, 10 de abril 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: 
FÁBIO GARCIA PRUDENTE e VANESSA SILVESTRE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrati vo, RG n.º 32805812 - SSP/SP, CPF n.º 28460223809, com 38 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 159, fl s. nº 263, Termo nº 28591), nascido no dia cinco de junho de mil novecentos e 
oitenta (05/06/1980), residente na AVENIDA Marti ns Fontes, 944, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ FLA-
VIANO DA SILVA PRUDENTE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em SANTOS - SP e 
de REGINA GARCIA PRUDENTE, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos de idade, residente em SANTOS - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrati va, RG n.º 42176895 - SSP/SP, CPF n.º 
22116024870, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 100, fl s. nº 371, Termo nº 22269), nascida 
no dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta e quatro (19/03/1984), residente na AVENIDA Marti ns Fontes, 944, 
Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ROBERVAL BATISTA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 
12 anos e de MARIA APARECIDA SILVESTRE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 11 de abril 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: 
ALMIR DE SOUZA E SILVA JÚNIOR e SCARLLET BRAMMERLOO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
caldeireiro, RG n.º 48948159 - SSP/SP, CPF n.º 41471054837, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 157, fl s. nº 293, Termo nº 44875), nascido no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa e três (26/03/1993), 
residente na RUA Ver. Dr. Josafá Balbino dos Santos, 45, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ALMIR 
DE SOUZA E SILVA, de nacionalidade brasileira, projeti sta, com 56 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de 
SONIA CRISTINA APARECIDA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrati va, com 51 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 35398894 - SSP/
SP, CPF n.º 42178332889, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 288, fl s. nº 226, 
Termo nº 106469), nascida no dia doze de maio de mil novecentos e noventa e quatro (12/05/1994), residente na RUA 
Ver. Dr. Josafá Balbino dos Santos, 45, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOLES BRAMMERLOO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANDREÁ LIRA BRAMMERLOO, 
de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SPSe alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 10 de abril 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: 
JAILSON DOS SANTOS SOUSA e GABRIELA GONÇALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
pedreiro, RG n.º 644419039 - SSP/SP, CPF n.º 11357009402, com 26 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Bom Jardim 
- 3º Distrito de Tamboatá - PE  Livro nº 07, fl s. nº 165, Termo nº 9294), nascido no dia quatorze de julho de mil novecentos 
e noventa e dois (14/07/1992), residente na RUA Nadir Tereza Esteves, 539, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de JOÃO BERNARDO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos e de MARIA DE LOURDES  DOS SANTOS 
SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em SURUBIM - PE . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485630424 - SSP/SP, CPF n.º 42009602811, com 27 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 147, fl s. nº 109, Termo nº 40711), nascida no dia vinte e três de maio de mil novecentos 
e noventa e um (23/05/1991), residente na RUA Nadir Tereza Esteves, 539, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha 
de MARIA GORETH GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de abril 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: 
JOSENILDO SEVERINO DA SILVA e MARIA PEREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, RG n.º 557695788 - SSP/SP, CPF n.º 61284866491, com 50 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE (Bom 
Jardim-PE  Livro nº 11, fl s. nº 167, Termo nº 909), nascido no dia primeiro de setembro de mil novecentos e sessenta e oito 
(01/09/1968), residente na Rua Vereador Sônio Célio, 153, bloco 6, apt.45, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de MANOEL FRANCISCO DA SILVA, falecido há 1 ano e de FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 8 meses . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 557695739 - SSP/SP, CPF n.º 25145416890, com 49 
anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE, nascida no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e sessenta e nove 
(28/09/1969), residente na Rua Vereador Sônio Célio, 153, bloco 6, apt.45, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha 
de ANTONIO PEREIRA DA SILVA, falecido há 6 anos e de SEVERINA PEREIRA DA SILVA, falecida há 6 anos Divorciada de Lu-
ciano Tomas da Silva, conforme sentença datada de 19/08/2015, proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Cubatão-SP, 
nos autos de nº0003384-97.2014.8.26.0157.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, 12 de abril 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: RAFAEL 
FRANCISCO LAMBERTI e FLÁVIA ELIAS DA SILVA SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assisten-
te de engenharia, RG n.º 347438520 - SSP/SP, CPF n.º 37407519838, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
(2º Subdistrito)  Livro nº 252, fl s. nº 269, Termo nº 85065), nascido no dia três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(03/02/1989), residente na RUA Carlos Gomes, 570, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ANTONIO LAMBERTI 
JUNIOR, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELISABETE FRANCISCO 
LAMBERTI, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, assistente de recursos humanos, RG n.º 402995284 - SSP/SP, CPF n.º 38020138838, com 30 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 128, fl s. nº 395, Termo nº 33435), nascida no dia vinte de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (20/06/1988), residente na RUA do Cinema, 21, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de EVARISTO 
BATISTA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, desaparecido há 15 anos e de NEUZA ELIAS DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, cozinheira, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 13 de abril 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: 
EDSON SILVA DE OLIVEIRA e LUCIENE SANT'ANNA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, Garçom, RG 
n.º 205859355 - SSP/SP, CPF n.º 13375182805, com 48 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 449, fl s. nº 90, Termo nº 192755), nascido no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e setenta (31/10/1970), 
residente na AVENIDA Cruzeiro do Sul, 841, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, desaparecido há 48 anos e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 20 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 35635135X - SSP/SP, CPF n.º 30953434850, 
com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 80, fl s. nº 310, Termo nº 14248), nascida no dia vinte 
e sete de junho de mil novecentos e oitenta e um (27/06/1981), residente na AVENIDA Cruzeiro do Sul, 841, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de NILSON JOSE DE SANT'ANNA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 77 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LUCIA FERREIRA SANT'ANNA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 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, 15 de abril 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 Brasi-
leiro: HERMENEGILDO AZEVEDO JÚNIOR e ADEILDA LUIZ DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, farmacêuti co, RG n.º 44410123 - SSP/SP, CPF n.º 30404083803, com 37 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 182, fl s. nº 67, Termo nº 42885), nascido no dia dezoito de março de mil novecentos 
e oitenta e dois (18/03/1982), residente na Avenida Beira Mar, 1632, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de HERMENEGILDO AZEVEDO, falecido há 35 anos e de MARCIA MARTINS AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 61 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estu-
dante, RG n.º 35734703 - SSP/SP, CPF n.º 30062725874, com 37 anos de idade, natural de CATENDE - PE (Catende - PE  
Livro nº 2, fl s. nº 170, Termo nº 10985), nascida no dia onze de julho de mil novecentos e oitenta e um (11/07/1981), 
residente na Avenida Beira Mar, 1632, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LUIZ FERREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA JOSÉ RAMOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos de idade, residente em LASSANCE - MG.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, 08 de abril 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: 
MARCELO EVERTON SOARES DE OLIVEIRA e RENATA RODRIGUES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, ajudante geral, RG n.º 9559251 - SSP/PE, CPF n.º 47467590814, com 23 anos de idade, natural de QUIPAPÁ - PE 
(QUIPAPÁ  Livro nº 95, fl s. nº 001, Termo nº 31448), nascido no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(22/05/1995), residente na RUA Caminho São Clóvis, 170, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: mo895909@gmail.com, 
fi lho de JOÃO SOARES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 64 anos de idade, residente em QUIPAPÁ - 
PE e de MARIA HELENA SOARES, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 48579114 - SSP/SP, CPF n.º 42351093836, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 148, fl s. nº 236, Termo nº 41236), nascida no dia dezesseis 
de agosto de mil novecentos e noventa e um (16/08/1991), residente na AVENIDA Ferroviária I, 745, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, E-mail: renata_rodriguees2@hotmail.com, fi lha de GERALDO RUMÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA GRACIETE RODRIGUES DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, domésti ca, com 54 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, 13 de abril 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: AN-
DRE LUIZ DE SOUZA e FERNANDA COSTA MOREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, 
RG n.º 27033900 - SSP/SP, CPF n.º 25416245816, com 42 anos de idade, natural de ITANHAÉM - SP (Itanhaém-SP  Livro nº 
33, fl s. nº 295, Termo nº 454), nascido no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e setenta e seis (26/05/1976), residente 
na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 90, apt. 32 B, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MARLY BARBOSA DE SOUZA, 
falecida há 35 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 649248880 - SSP/SP, CPF 
n.º 11341311600, com 31 anos de idade, natural de BELO HORIZONTE - MG (Belo Horizonte-MG - Venda Nova  Livro nº 
76, fl s. nº 209, Termo nº 45288), nascida no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (17/12/1987), 
residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 90, apt. 32 B, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ADALBERTO JOSÉ 
MOREIRA, de nacionalidade brasileira, serralheiro, com 56 anos de idade, residente em BELO HORIZONTE - MG e de VAN-
DERLI DA COSTA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 51 anos de idade, residente em BELO HORIZONTE - 
MG.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, 11 de abril 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: 
WELLINGTON BATISTA DA SILVA e RENATA THAIS DE JESUS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrati vo, RG n.º 43808151 - SSP/SP, CPF n.º 45661690819, com 22 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - 
SP (São Vicente  Livro nº 243, fl s. nº 086, Termo nº 170492), nascido no dia trinta de julho de mil novecentos e noventa e seis 
(30/07/1996), residente na RUA José Lopes da Silva, 183, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de RONERIO 
FLORENCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, açougueiro, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCI-
CLEIDE BATISTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, Atendente central telemarketi ng, RG n.º 42834835X - SSP/SP, CPF n.º 45291765844, com 
24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 180, fl s. nº 277, Termo nº 109104), nascida no dia 
vinte e três de maio de mil novecentos e noventa e quatro (23/05/1994), residente na RUA Alberto Pinto de Carvalho, 259, 
Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JUARES CICERO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, técnico de 
segurança, com 50 anos de idade, residente na AVENIDA, em Cubatão - SP e de ANGELA APARECIDA DE JESUS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 50 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, 08 de abril 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: GILVAN 
JOAQUIM DA SILVA e ANGÉLICA CRISTINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG 
n.º 284860773 - SSP/SP, CPF n.º 25419456800, com 43 anos de idade, natural de RECIFE - PE, nascido no dia seis de novembro 
de mil novecentos e setenta e cinco (06/11/1975), residente na Rua Caminho Magalhães, 939, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de LUCILA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - 
SPDivorciado de Thays Santos de Souza, conforme sentença datada de 22/09/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do 
Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001862-13.2017.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 443963447 - SSP/SP, CPF n.º 39629013886, com 31 anos de idade, natural de JAGUARIBE - CE (Jaguaribe-CE  Livro 
nº 12, fl s. nº 77, Termo nº 13036), nascida no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (27/01/1988), 
residente na Rua Caminho Magalhães, 939, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MARISLANDIO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, encarregado, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCISCA SILVA RODRIGUES, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 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, 10 de abril 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: 
LEONARD MAXWELL APARECIDO DA SILVA e STEPHANY CRISTINE AMORIM BASTOS DE BARROS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, RG n.º 398133062 - SSP/SP, CPF n.º 37976396862, com 19 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 195, fl s. nº 378, Termo nº 60084), nascido no dia vinte e sete de maio de mil novecen-
tos e noventa e nove (27/05/1999), residente na Rua João Veiga, 361, bloco 03, apt.21, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lho de OSCAR SEBASTIÃO DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, armador, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA LUCIENE GUEDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, com 46 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 417999021 
- SSP/SP, CPF n.º 42162219808, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 296, fl s. nº 
178, Termo nº 111135), nascida no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e cinco (05/06/1995), residente na Rua 
João Veiga, 361, bloco 03, apt.21, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ERIVAL ROBSON BASTOS DE BARROS, 
de nacionalidade brasileira, professor, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZULEICA FEITOSA AMORIM, 
de nacionalidade brasileira, esteti cista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de abril 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 Brasilei-
ro: MARCOS PIETRANGELO e JENNIFER MARIA VILALBA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecânico, RG n.º 43922807 - SSP/SP, CPF n.º 36365872852, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e oito (23/03/1988), residente na Rua Estados Unidos, 480, 
apto.11, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de NICOLAU PIETRANGELO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CECILIA PIETRANGELO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 428a26748 - SSPSP, CPF n.º 43431580807, com 24 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia oito de maio de mil novecentos e noventa e quatro (08/05/1994), residente na Rua 
Estados Unidos, 480, apto.11, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de FRANCISCO BATISTA VILALBA, de 
nacionalidade brasileira, pescador autônomo, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIANE CRIS-
TINA CAMPOS, de nacionalidade brasileira, operadora de controle operacional, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 13 de abril 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: 
IAGO SANTOS DA SILVA e DAIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
fi scal de loja, RG n.º 624820993 - SSP/SP, CPF n.º 85556467587, com 23 anos de idade, natural de GANDU - BA (Gandu-BA  
Livro nº 5, fl s. nº 96, Termo nº 7269), nascido no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e cinco (22/06/1995), 
residente na Rua Francisco Cunha, 512, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de VANDOILSOM BRITO DA 
SILVA, lavrador, com 48 anos de idade, residente em NOVA IBIÁ - BA e de VALDECI BORGES SANTOS, aposentada, com 46 
anos de idade, residente em NOVA IBIÁ - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de tele-
marketi ng, RG n.º 480269646 - SSP/SP, CPF n.º 40439170826, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa e um (29/09/1991), residente na Rua Francisco Cunha, 512, Jardim 
31 de Março, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de CARLOS PEROAES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, vigilante, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DEISE RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
limpeza, com 46 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, 05 de abril 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 
SANDRO PEREIRA DIAS e ISABEL RIBEIRO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, estoquista, RG n.º 
422448618 - SSP/SP, CPF n.º 33580894870, com 35 anos de idade, natural de PARIQUERA-AÇU - SP (Juquiá-SP  Livro nº 25, fl s. 
nº 207, Termo nº 22711), nascido no dia treze de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (13/12/1983), residente na RUA 
Maria Auta, 08, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOÃO NUNES DIAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 72 anos de idade, residente em JUQUIÁ - SP e de CRISPINA PEREIRA DIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos 
de idade, residente em JUQUIÁ - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 292365299 - SSP/SP, 
CPF n.º 11186883847, com 51 anos de idade, natural de Rainha Isabel - PE, nascida no dia onze de novembro de mil novecentos 
e sessenta e sete (11/11/1967), residente na RUA Maria Auta, 08, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MIGUEL 
ULISSES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 79 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de MARIA 
RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, APOSENTADA, com 67 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP.Viúva de 
Jaime Vieira da Silva, falecido aos 01/12/2007, conforme o livro C-155, fl s.197-f, sob o nº000104850 do Cartório de Itaquera, São 
Paulo-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, 06 de abril 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: 
LEANDRO LIMA BARBOSA e RITA DE CÁSSIA BALBINO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, operador, RG n.º 325233056 - SSP/SP, CPF n.º 30010931880, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta (02/09/1980), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, bloco 6, 
apto.33, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ BARBOSA FILHO, falecido há 2 anos e de MARIA CILENE 
LIMA BARBOSA, do lar, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Ana Cristi na dos Santos Souza 
conforme Escritura Pública expedida pelo Cartório do 2ºOfí cio de Notas da Comarca de Coruripe-AL, no livro nº92, fl s.88 
aos 13/08/2013. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, operadora de pedágio, RG n.º 327687368 
- SSP/SP, CPF n.º 33081403812, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de novembro de mil 
novecentos e oitenta e um (15/11/1981), residente na Rua Manoel Antonio da Silva, 66, bloco 6, apto.32, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LIZETE BALBINO DA SILVA, falecida há mais de 18 anos, Divorciada de José Eugenildo 
Oliveira Costa conforme sentença datada de 24/04/2017 proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº1000269-46.2017.8.26.0157.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, 13 de abril 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: 
RONALDO MARIANO DA SILVA e FIAMA SOUZA DOS ANJOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
vigilante, RG n.º 48596871 - DETRAN/SP, CPF n.º 39962901871, com 31 anos de idade, natural de JUAZEIRO DO NORTE - CE 
(Juazeiro do Norte-CE(Distrito de Marrocos)  Livro nº 23, fl s. nº 109, Termo nº 25039), nascido no dia cinco de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e oito (05/01/1988), residente na RUA Amaral Neto, 75, Caminho São Camilo, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de BENEDITO MARIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 64 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CASSIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 59 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489951855 - 
SSP/SP, CPF n.º 36834573844, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 154, fl s. nº 243, Termo nº 
43631), nascida no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa e dois (22/07/1992), residente na RUA Santa Isabel, 
90, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de CARLOS ORANGE FARIAS DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, 
saqueiro, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NEUZA DE SOUZA DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 46 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, 11 de abril 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: ELIEL-
SON DA ROCHA SILVA e MARCIA RODRIGUES SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante, 
RG n.º 35861457 - SSP/SP, CPF n.º 37646041823, com 28 anos de idade, natural de NATAL - RN, nascido no dia vinte e seis de 
maio de mil novecentos e noventa (26/05/1990), residente na Avenida Joaquim Miguel Couto, 1248, Vila Couto, Cubatão - SP, 
fi lho de ARMANDO LUIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ELVIRA MARIA DA ROCHA NETA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Thalice de Andrade Soares, conforme sentença datada de 14/01/2019, proferida pela Juiza de Direito do Cejusc da Comarca 
de São Vicente-SP, nos autos de nº001440-85.2018.8.26.0590. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, RG n.º 217836227 - SSP/SP, CPF n.º 13056554861, com 48 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia nove 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e um (09/02/1971), residente na Avenida Joaquim Miguel Couto, 1248, Vila Couto, 
Cubatão - SP, fi lha de JOÃO RODRIGUES DANTAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em 
PRAIA GRANDE - SP e de GERALDA GALDINO DE ARAUJO DANTAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 anos de idade, 
residente em PRAIA GRANDE - SP.Divorciada de Marcelo Silva França do Nascimento, conforme sentença datada de 17/05/2018, 
proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões da Comarca de Praia Grande-SP, nos autos de nº1004610-
91.2018.8.26.0477.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, 08 de abril de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Interprofi ssionalidade
no Guarujá

Na últi ma semana, a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Pae Cará recebeu alunos da Unifesp - 
Baixada Santi sta para iniciar o Projeto de Interpro-
fi ssionalidade. O projeto, que é uma parceria do 
Ministério da Saúde com a Prefeitura de Guarujá 
e faz parte do Programa de Educação pelo Traba-
lho para a Saúde (PET) tem por objeti vo integrar 
alunos de diversas áreas da saúde na rede pública.

Os seis alunos, representados pela Unifesp e 
pelo Município, além da integração, poderão fa-
zer levantamentos e, posteriormente, desenvol-
ver um projeto de acordo com as necessidades do 
Sistema Único de Saúde (SUS) municipal, acompa-
nhados por profi ssionais da rede atuando como 
preceptores.

O "Espaço J" encerrou as atividades no centro de Cubatão. 
Confraternização reuniu os amigos do espaço. No cardápio, 
churrasco, cerveja gelada e aquele alto astral típico do Espaço J

Entre as tops 
do Brasil

A nadadora registrense, Conceição 
Nascimento, mãe do jornalista e cola-
borador do Acontece, Marcel Nobre-
ga, já fi gura entre as melhores do país. 
Neste fi nal de semana, a atleta de 61 
anos disputou a 63ª edição do Cam-
peonato Brasileiro de Natação Mas-
ter, no Clube Curiti bano, em Curiti ba.

Foram seis provas disputadas ao 
longo da competi ção com boas clas-
sifi cações. Quinto lugar nas provas de 
50 metros peito, 100 metros livre, 200 
metros peito e 200 metros livre. Fe-
chando a parti cipação com um sexto 
lugar nos 400 metros livre e um déci-
mo lugar nos 50 metros costas.


