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Coluna do Cido Barbosa

Último suspiro!
Cursan, que ia fechar neste domingo, ganhou 30 dias de sobrevida, mas duas novas empresas devem começar, em 
seu lugar, os serviços nas escolas, nesta semana. A Prefeitura afirma não ter condições de salvar a empresa falida, 
que tem 540 empregados. Este é mais um capítulo do ‘remédio amargo’ receitado pelo prefeito Ademário, no 
início do mandato. ‘Futuros desempregados’ se juntaram às manifestações dos servidores e mães de alunos da rede 
municipal em mais uma semana tensa em Cubatão, onde os vereadores, mais uma vez, tiveram dificuldades em 
realizar sessão, sob fortes protestos.  03

Falta apenas a conclusão do 
PL que vai ceder o terreno da 
antiga Policlínica, onde será 
a Faculdade. Obras devem 
começar ainda este ano. 02

A Casa da Esperança deve 
reabrir nas próximas semanas. 
Justiça outorgou nova gestão 
ao Rotary de Cubatão que já 
iniciou as tratativas com a 
Prefeitura para a transição. 02

Em reunião realizada na sede 
da ACIC na última terça (25), 
comerciantes manifestaram seu 
apoio ao projeto, mas cobram 
diálogo com o poder público 
para entender melhor o projeto 

do Bom Prato na Cidade e ver 
quem pode participar dos editais 
de implantação. 
Presidente da ACIC foi enfático: 
“Sem diálogo, a Cidade não 
anda”. 06

Já começou com mais de mil 
pessoas e todo domingo tem 
‘arrasta pé’ 05

Servidores encenaram velório na Praça dos Emancipadores, em forma de protesto contra as medidas que estão 
sendo tomadas pelo prefeito Ademário. Trabalhadores da Cursan se juntaram ao grupo para protestar

ACIC inaugura 
novo portal

No próximo dia 03, 
a ACIC realiza um 
café da manhã com 
seus associados 
para apresentar a 
nova plataforma 
digital e todas as 
suas ferramentas, 
que visam facilitar a 
vida do comerciante. 
Entre as ferramentas 
a serem apresentadas 
estão a consulta ao 
SCPC e ferramentas 
de marketing para 
auxiliar os associados 
na divulgação da sua 
marca e/ou serviço.
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Bonança
No meio do caldeirão da Cursan e do funciona-

lismo municipal o prefeito Ademario recebeu a visita 
de João Batista Pacheco Antunes de Carvalho. Tra-
ta-se do Diretor Jurídico do grupo Anima, vencedor 
da licitação do MEC (Ministério dá Educação) para 
instalação de uma faculdade de medicina em Cuba-
tão. O grupo espera apenas a conclusão do projeto de 
lei que vai ceder o terreno dá antiga Policlínica para 
construção do prédio. As obras devem começar ainda 
este ano.

É mentira!
Planilhas entregues pelo ex-presidente da Odebre-

cht Benedicto Júnior deixam em situação delicada o 
deputado federal Papa e o governador Alckmin, que 
teriam se bene� ciado de pagamentos ilícitos para as 
campanhas eleitorais em 2014. 

Na planilha, o pagamento está vinculado à obra 
‘Emissário Praia Grande’, que se refere a um contra-
to de R$ 225,8 milhões assinado pela Sabesp com 
um consórcio liderado pela Odebrecht em 2007 para 
obras de esgoto na Baixada.

O super-secretário Monteiro e ‘Benzedor’ (codino-
me do Papa) dizem que é tudo mentira.

É mentira II
Na reunião da Cursan os vereadores presentes se 

apressaram em discursar para defender a Companhia. 
Já Cléber do Cavaco se apressou em se defender: “Fa-
laram que estou por trás de uma empresa que vai as-
sumir um contrato da Cursan: ‘é tudo mentira’.  

Sem foro e sem abuso
O senado aprovou o � m do foro privilegiado dos 

políticos com mandato, com exceção dos presidentes 
dos três poderes: da República, do Senado e Câmara e 
do STF. O texto ainda será votado em segundo turno 
antes de seguir para a Câmara. 

Embora de forma mais amena, o Senado também 
aprovou a lei de abuso de autoridade, apesar do lobby 
de juízes e MP.

Outra que deu os primeiros passos foi a Reforma 
Trabalhista,  surpreendentemente antes das manifes-
tações de 28 de abril.

Na conta da Câmara
O custo político do anúncio do fechamento da 

Cursan, sobrou para os vereadores. “Tenha dó, tiraram 
meu emprego pra pagar o teu C.O”! Este foi o grito de 
guerra nas galerias durante mais uma tumultuada ses-
são da Câmara, depois do anúncio do fechamento da 
Companhia. Do lado de fora a multidão queria entrar 
de qualquer jeito para pressionar os vereadores.

De fato, na terça à tarde, alguns vereadores con� -
denciaram a Acontece que foram pegos de surpresa 
com a notícia do fechamento, mas estavam conscientes 
de que seria difícil convencer os manifestantes disso.  
Depois disso fecharam acordo em defesa da Cursan.

Desafinou
A dúvida recorrente nos bastidores é se a ação dos 

vereadores seria um teatro ou indicaria, de fato, que a 
sintonia do Legislativo com o Executivo, não seria tão 
a� nada quanto se imagina.  

Para demonstrar uma ação mais convincente,  ve-
readores propuzeram viabilizar aporte de 255 mil,  
que possibilitaria o pagamento da primeira parcela 
no Re� s, visando a emissão da CN,  o que deixaria a 
Companhia apta para contratar com a Prefeitura.

De Brasília
O prefeito Ademário esteve em Brasilía, onde se 

encontrou com o ministro das Cidades. Na pauta re-
cursos para urbanização da Vila Esperança. 

O vice  Pedro de Sá também foi a Brasília e, repre-
sentou Cubatão na reunião da Comissão Parlamentar 
que trata de cidades inteligentes e humanas.

Sem Tavares
Maneco Tavares deixou a vice-presidência do 

Conselho de Saúde e também a Comissão de Contra-
tos, de Contratos/Isama e a coordenação da Com. de 
Finanças. Mas manteve um pé na casa, como membro 
no segmento trabalhador/ SintraSaúde.

  Maneco garantiu que a motivação foi mesmo por 
questões pessoais. 

BOM NEGÓCIO

O conselho de prefeitos 
da Baixada Santista – Con-
desb, ligado ao governo do 
Estado aprovou a nego-
ciação para parcelamen-
to da dívida da Prefeitura 
de Cubatão com o Fundo: 

Condesb negocia dívida com Cubatão

MUDANÇA DE ARES

O Rotary Club de Cubatão 
recebeu sinal verde do Minis-
tério Público para assumir a 
administração da Casa da Es-
perança, que até o momento 
estava sob comando da Pre-
feitura de Cubatão.

A decisão foi proferida 
pelo juiz Rodrigo de Moura 
Jacob, que determinou a as-
sinatura do termo pelo pre-
sidente do Rotary Club, Her-
mes Balula.

Agora, a Prefeitura e o Ro-
tary sentam para � nalizar as 
tratativas e iniciar o processo 
de transição. “Está tudo muito 
bem encaminhado, mas ainda 
há um passivo trabalhista de 
alguns funcionários por re-
solver. Esses passivos já estão 
ajuizados, mas a Prefeitura 
se comprometeu a dar enca-
minhamento a esse assunto”, 
comentou o presidente do 
Rotary, Hermes Balula. 

O presidente também dis-
se que é de entendimento do 
Rotary que esse passivo deve 
ser resolvido pela municipa-

Rotary recebe aval do MP para 
administrar Casa da Esperança

Cidade vai pagar os 2 milhões que deve e receber os 9 milhões bloqueados

são cerca de R$ 2 milhões 
que devem ser quitados 
em dez parcelas mensais. 
O município também se 
comprometeu a pagar as 
mensalidades referentes a 
2017. 

À medida em que for 
pagando a dívida, Cubatão 
terá acesso, em percentuais 
proporcionais à quitação, 
aos cerca de R$ 9 milhões 
que estão retidos em sua 
conta do Fundo de Desen-

volvimento. Ou seja: em 
cada parcela paga 10% de 
2 milhões (200 mil) e rece-
be 10% de 9 (900 mil).   

O vice-prefeito Pedro 
de Sá, representou a cida-
de na reunião.

Prefeitura e Rotary iniciam agora tratativas para a transição da administração da Entidade

lidade “Esse passivo foi ad-
quirido durante o período 
que a Prefeitura estava no co-
mando. Assim que tudo esti-
ver devidamente acertado, as 
documentações necessárias 
apresentadas, o Rotary entra 
em ação para recuperar e dar 
vida nova ao local. Queremos 
fazer aqui o que o Rotary de 
Santos fez com a Casa da Es-
perança de lá”.

Em conversa com a repor-
tagem, Balula a� rmou que o 
desejo do Rotary é dar vida 
a Casa da Esperança e cuidar 
das crianças como elas mere-
cem. “Estamos fazendo um 
levantamento de tudo que há 
na Casa para sabermos o que 
não dá mais para aproveitar 
e o que podemos reutilizar, a 
partir desse balanço, veremos 
qual direção seguir”.

Há anos o Rotary Club de-
senvolve ações para garantir 
melhor atendimento à comu-
nidade, que procura o local 
em busca de serviços assis-
tenciais e de saúde.

Em março último, Hermes 
Balula divulgou a reabertura 
da piscina coberta e aquecida 
da associação. Fechado desde 
março de 2015, o local voltou 
a receber pacientes para hi-
droterapia graças ao trabalho 
conjunto dos funcionários da 
instituição, da Prefeitura, do 
Rotary Club e dos pais das 
crianças assistidas. A aquisi-
ção de aquecedor para a pis-
cina exigiu o investimento de 
cerca de R$ 8 mil. 

Os  pais das crianças cola-
boraram com a revitalização 
do espaço, participando de 
mutirão de limpeza da área 
externa. A piscina conta com 
rampa e os vestiários adapta-
dos. O Rotary Ctambém foi 
o responsável pela instalação 
da cabine de audiometria na 
Casa e desenvolveu o progra-
ma Costurando para o Futuro, 
voltado às mães dos pacientes, 
possibilitando a criação de 
uma segunda renda.

O presidente 
do Rotary 

Club de 
Cubatão, 

Hermes 
Balula, 

conversou 
com o 

Acontece 
sobre a 
decisão 
do juiz

Greve no ISAMA
Os 140 funcionários do ISAMA, empresa que 

presta serviços para a área de saúde, cruzaram 
os braços nesta quinta (27), por conta do atraso 
dos salários dos últimos dois meses, além de vale 
transporte e vale alimentação, atrasado há três 
meses.

A paralisação foi decreta em assembleia reali-
zada no dia anterior. Mas por precaução, o Sintra-
saúde, sindicato que representa os trabalhadores, 
manteve 30% dos funcionários em atividade, já 
que está em andamento a campanha de vacinação 
contra a gripe.

Após se reunir na frente do centro de zoono-
ses, os funcionários se juntaram aos servidores na 
frente do Paço Municipal para protestar e cobrar 
do Poder Executivo uma solução para os atrasos.

Marcel Nobrega
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APROVADO!

Sintercub realiza 
Assembleia em Caraguá

Janinha Rubens dos 
Santos - ferro de passar

Jocicleide Aparecida Al-
ves Macedo - cafeteira

Marilda Gonçalves 
Pereira - batedeira

Fernanda Alves da Silva 
- TV LED 32”

Ganhadoras do sorteio

O Sindicato dos Traba-
lhadores nas Empresas de 
Refeição Coletiva de Cuba-
tão Região - Sintercub rea-
lizou Assembleia junto aos 
trabalhadores de Caragua-
tatuba, na sala de eventos 
do Hotel Areia Branca, no 
começo de abril. 

A primeira  pauta em dis-
cussão foi a data base, que 

acontece em 1º de junho. 
Entre outros assuntos, foi 
discutido e aprovado por 
unanimidade ítens  como 
Participação nos Lucros e 
Resultados - PLR, que fo-
ram discutidos ponto a pon-
to com os trabalhadores.

O presidente Abnésio 
dos Santos conduziu a As-
sembleia franquiando a 

palavra aos trabalhadores 
presentes, facilitando o 
entendimento que resul-
tou no consenso diante da 
pauta de reivindicações da 
categoria.

 Depois da assembleia, 
os trabalhadores se reuni-
ram em momento de con-
fraternização, com sorteio 
de brindes.

F���� J���� B������

Daniele Sarabando (Adm 
Sintercub), Abnesio 
dos Santos (presidente 
Sintercub), dra Elaine 
C. Camargo (advogada), 
Odimar Ramos (diretor 
relações trabalhistas) e 
Elisete Costa (Aux. Adm 
Sintercub)



0528 de abril de 2017digital.com.br

”“

No último domingo (23), Cubatão ganhou um novo espaço 
para os a� ccionados por forró e Cultura Nordestina.

O  “Espaço Nordestino Danado de Bom”, iniciou suas ativi-
dades com uma festa de encher os olhos e casa cheia, mais de 
1000 pessoas prestigiaram a inauguração. Segundo o idealiza-
dor do projeto, o popular Adriano Sanfoneiro, a ideia é que o 
espaço se torne um centro de tradições nordestinas. Para isso, 
eles estão elaborando cardápio com a culinária do nordeste e 
alguns detalhes do que está por vir já deve começar a ser apre-
sentado na segunda edição da festa, neste domingo.  “Quere-
mos que o convidado entre na casa e sinta que está chegando 
no nordeste, vamos trazer para o povo de Cubatão o que tem de 
melhor lá”, a� rma Adriano.

Na estreia, os shows � caram por conta de Camarão Sanfo-
neiro, Monique da Rocha, Cosminho Sanfoneiro (do programa 
Raul Gil), Adrianinho do Acordeon e Miguel da Capela.

O arrasta-pé começa na sexta, a casa abre de sexta a domin-
go das 16 horas até a meia noite. Às sextas e sábados, tem Seres-
ta e Forró Pé de Serra e no domingo tem forró pé de Serra com 
Camarão Sanfoneiro e Adrianinho do Acordeon e convidados, 
além de muito forró universitário. 

A entrada custa 5 reais e o convite pode ser adquirido no 
local.

O Espaço Nordestino Danado de Bom � ca na Rua Antonio 
Augusto Bastos, 245, no Parque Fernando Jorge (continuação da 
Rua São Paulo). Mais informações pelos telefones: (13)98867- 
7508 e 3361-9417 ou pelo email: adrianomast@hotmail.com.

Perfi l
Adriano Sanfoneiro - Adriano de Souza Taveira chegou a Cuba-

tão aos 18 anos, em 1987. Nascido em Morada Nova, Ceará, encon-
trou na música uma forma de se conectar com as suas raízes. Cria-
dor do Trio Asa Branca e do Forró Sanfonado, ele toca ao lado do 
� lho, Adrianinho do Acordeon.

Apresenta o programa Mistura Brasil com Macho Veio e Velho 
Macho, das 6:00 as 9:00 aos sábados e domingos na RBA Litoral 93,3 
FM. O programa tem participação do ouvinte, pelo 3468-1300.

Foi homenageado no Cubatão Danado de Bom, evento de gran-
de notoriedade em Cubatão que traz shows de nomes nordestinos 
conhecidos nacionalmente.

Espaço Nordestino Danado de Bom

Adrianinho do 
Acordeon (esquerda) 
apresenta forró pé de 
serra aos domingos. 

Toda semana, um 
convidado diferente 

sobe ao palco do 
Espaço Nordestino, 

no domingo que mar-
cou a inauguração 

da casa, foi a vez de 
Cosminho Sanfoneiro, 

do programa
 Raul Gil (direita)

Com muito forró e comida típica, o espaço traz o nordeste 
para Cubatão todo domingo, no Jd. Costa e  Silva

Cultura nordestina chega à 
Cubatão com cores e sabores

Mais de 1.200 pessoas passaram pelo 
Espaço Nordestino Danado de Bom. 

Domingo, dia 30,  tem mais

Vamos nos tornar referência na região quando 
o assunto for cultura nordestina. É com esse 
sonho que nasceu o projeto, apoiado por tantos 
amigos, entre eles: Mingo Show, Paulinho da 
Panifi cadora Balnearia, Joaquim Imoveis, 
Chico da Adega, Moita Show, Dra. Sabrina, 
Dr. Tadeu e Antonio Lopes

F���� ������� ����

Mais informações sobre o Espaço 

Nordestino Danado de Bom

(13)98867- 7508 3361-9417
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MARCINHO QUER ‘VIA RÁPIDA EMPREGO‘ EM CUBATÃO

ALEMÃO QUER SOLUÇÃO PARA MARGINAL ANCHIETA

AGUINALDO ARAÚJO COBRA SEGURANÇA PARA PEDESTRES

LALA ACOMPANHA OBRAS DE MANUTENÇÃO NA CIDADE

RAFAEL TUCLA QUER AVALIAÇÃO DO ENSINO

SÉRGIO CALÇADOS ACOMPANHA OBRA NOS PILÕES

O vereador Marcinho (PSB) entregou recentemente ao Go-
verno do Estado uma solicitação para trazer uma unidade do 
Programa ‘Via Rápida Emprego’ para Cubatão. O Via Rápida 
Emprego é um programa do Governo do Estado de São Paulo, 
coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI), que oferece cursos 

No último dia 25, o vereador Rodrigo Alemão (PSDB) in-
dicou a mesa da Câmara, em caráter de urgência, para que 
se faça gestões junto a Ecovias para encontrar uma solução 
aos problemas apresentados na Marginal Anchieta, que liga os 
bairros da Vila Nova e Vila Natal (Forte Apache).

Após receber reclamações de moradores da cidade, o 
vereador Aguinaldo Araújo (PDT) solicitou aos setores 
competentes da Prefeitura que sejam pintadas as faixas de 
pedestre na esquina das ruas Embaixador Pedro de Tole-
do e Ceará.

O vereador Lalá (SD), acompanhou durante toda a sema-
na,  a operação de manutenção das ruas da Cidade. 

Após a celebração de um contrato emergencial, a Prefei-
tura deu início às atividades que serão realizadas durante as 
próximas semanas em diversas ruas que estão em situação 

O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou projeto de Lei 
que autoriza o Poder Executivo a Instituir o Exame Munici-
pal de Avaliação do Desempenho do Ensino-EMADE. Com 
isto, será possível construir mecanismos para identi� car as 
necessidades e entraves que impedem a educação municipal 

No último � nal de semana foi realizada obra de pavimenta-
ção no trecho de acesso ao Bairro Pilões. A Obra foi realizada 
através de uma parceria entre as Empresas Cesari, Concreserv 
e a Secretaria de Obras do Município. Essa foi uma demanda 
solicitada pela população local e coordenada pelo vereador 

básicos de quali� cação pro� ssional de acordo com as deman-
das regionais. O objetivo é capacitar gratuitamente a popula-
ção que está em busca de uma oportunidade no mercado de 
trabalho ou que deseja ter seu próprio negócio. O vereador 
agora trabalha junto ao poder Executivo da cidade para que 
seja implantada o Via Rápida na Cidade.

 O trecho é utilizado por pedestres, ciclistas, atletas e tra-
balhadores para embarque e desembarque de ônibus, porem a 
precariedade na iluminação devido as lâmpadas de aproxima-
damente 14 postes estarem queimadas, tem deixado os muní-
cipes a risco de acidentes e a criminalidade.

O local recebe diariamente um grande � uxo de auto-
móveis e sem a faixa devidamente sinalizada, os pedestres 
se expõem ao risco de acidentes por não ter um local de-
terminado para atravessar a rua. O pedido foi encami-
nhado pela Câmara Municipal ao Poder Executivo.

precária por conta da má conservação. 
Segundo o vereador, existe uma urgência desse serviço na 

Cidade, e que ele precisa ter qualidade para que os motoristas 
não sofram ainda mais transtornos e que não haja risco de 
acidentes para os pedestres que transitam por elas.

de avançar.
Segundo o vereador, o EMADE será realizado anualmente 

e consistirá na avaliação em Língua Portuguesa, Matemática, 
Geogra� a e História do Brasil. O diferencial é que poderá ser 
construído levando-se em consideração a realidade local.  

Sergio Calçados (PPS) que reuniu empresários e poder públi-
co para uma solução de� nitiva do problema.                        

Além do trabalho de pavimentação e eliminação dos bu-
racos, foi também revisto todo sistema de drenagem do local, 
evitando com isso novos alagamentos.

A ordem de publicação dos vereadores é feita de forma rota� va, para que todos tenham o mesmo espaço. Na primeira edição desta editoria, a publicação foi feita em ordem alfabé� ca. Na sequência 
das publicações, o úl� mo da semana anterior abre a editoria na semana seguinte.

‘NÓS, COMERCIANTES SO-
MOS A FAVOR DO BOM PRA-
TO”, reforçou o presidente da ACIC, 
Geraldo Freitas, durante entrevista 
ao Acontece. O presidente fez ques-
tão de enfatizar o posicionamento 
da Associação e dos comerciantes 
da Cidade após diversos boatos que 
surgiram sobre uma posição contrá-
ria ao projeto.

Na terça (25), a ACIC reuniu em 
sua sede representantes do comér-

BOM PRATO

‘Sem diálogo, nada funciona‘
Comerciantes e ACIC defendem o Bom Prato e cobram mais diálogo com o poder público para participar das etapas do projeto

cio, da comunidade e Poder Público, 
que foram representados pelo secre-
tário de assistência social, Sebastião 
Zumbi, e o vereador Marcinho, além 
de Geraldino Nascimento, represen-
tando o Sintracomos e Abnésio dos 
Santos, presidente do Sintercub. 
Nessa reunião, todas as partes pude-
ram dar sua opinião sobre a implan-
tação de uma unidade do Bom Prato 
em Cubatão.

Durante a entrevista, o presiden-

te reforçou a posição dos comer-
ciantes e cobrou o diálogo com o 
Poder Público. “Nós deixamos bem 
claro na reunião que somos a favor 
do Bom Prato. O que nós queremos 
é conhecer o projeto, saber quem 
pode participar do edital, dos cur-
sos pro� ssionalizantes que o projeto 
oferece. Queremos entender melhor 
para aproveitar as pessoas que saem 
deles aqui no nosso comércio. E não 
simplesmente jogarem as coisas na 

O COMERCIO 
É A FAVOR!

“O comerciante quer é que 
venham várias unidades 
do Bom Prato aqui para 
Cubatão. Queremos também o 
Poupatempo e tudo o que for 
para ajudar a Cidade a crescer”

GERALDO TIA JÔ, 
presidente da ACIC

Cidade sem nenhuma conversa com 
os representantes de cada área”, a� r-
mou.

Geraldo aproveitou também para 
desmentir os boatos espalhados na 
Cidade. “A gente ouviu muita coisa 
nesses dias, mas reitero: Nós, ACIC 
e comerciantes somos a favor do 
Bom Prato. Quanto a localização, 
que tanto falam que nós somos con-
tra, o que nós queremos é diálogo. 
Conversando, toda a sociedade se 

envolve e encontra a melhor solução 
para tudo”, comenta.

Com todo o burburinho que o 
assunto causou na cidade, o presi-
dente criticou a ausência do secre-
tário de Emprego e Desenvolvimen-
to Sustentável (cuja pasta também 
engloba as áreas de Indústria e Co-
mércio), Benaldo Melo. “Quando vi 
que ele não estava presente eu � quei 
indignado. A presença dele era de 
vital importância para nos tirar as 
dúvidas que temos sobre edital e 
todo o processo”, disse o presidente. 

E ainda questionou “Será que 
só essa discussão do Bom Prato é 
importante? E o Hospital? As fren-
tes de trabalho para gerar emprego 
para a população? Acredito que o 
que a Cidade precisa é intensi� car 
esse diálogo entre Prefeitura, verea-
dores e sociedade. O envolvimento 
de todos é vital para a recuperação 
da Cidade como um todo, pois sem 
diálogo a cidade não anda”, � naliza.

Aderbau Gama

Encontro aconteceu na sede da Acic, na última terça (25)
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DANIEL TEIXEIRA RODRIGUES e 
KELLY NOVAES DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, armador, RG n.º 443964488 - SSP/SP, CPF n.º 37347889863, com 
30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 117, fl s. 
nº 03, Termo nº 28666), nascido no dia trinta de agosto de mil novecentos 
e oitenta e seis (30/08/1986), residente na Rua Caminho São Geraldo, 355, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de CICERO FERNANDES RODRIGUES, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 59 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA INEIDE  TEIXEIRA DA CRUZ RODRIGUES, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
limpeza, RG n.º 534037951 - SSP/SP, CPF n.º 41676091858, com 21 anos de 
idade, natural de BARRA DO MENDES - BA (Ibipeba -Ba  Livro nº 22, fl s. nº 
222, Termo nº 7864), nascida no dia trinta de novembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (30/11/1995), residente na Rua Caminho São Geraldo, 
355, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ELIVALDO JOSÉ DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, com 40 anos de idade, residente em 
IBIPEBA - BA e de ANGELA MARIA MARTINS DE NOVAES, de nacionalidade 
brasileira, cozinheira, com 36 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: COSTA JÚNIOR DE OLIVEIRA 
e MARY NADJA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 19820972 - SSP/SP, CPF n.º 07217626897, 
com 52 anos de idade, natural de MOSSORÓ - RN (Mossoró-RN  Livro nº 
16, fl s. nº 39, Termo nº 14156), nascido no dia sete de setembro de mil 
novecentos e sessenta e quatro (07/09/1964), residente na Rua Professora 
Terezinha Silva, 73, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO 
ANTÔNIO DE OLIVEIRA, falecido há 02 anos e de RITA MARIA DE OLIVEIRA, 
falecida há 07 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, enfermeira, RG n.º 21783256 - SSP/SP, CPF n.º 10852500831, 
com 47 anos de idade, natural de RIACHÃO DO DANTAS - SE (Palmares, 
Riachão do Dantas-SE  Livro nº 04, fl s. nº 72, Termo nº 2682), nascida no dia 
dezenove de novembro de mil novecentos e sessenta e nove (19/11/1969), 
residente na Rua Professora Terezinha Silva, 73, Jardim Caraguatá, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS IRMÃO, falecido há 04 meses e 
de MARIA MENÊZES DOS SANTOS, falecida há 03 anos. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresen-
taram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: GILBERTO ALBERTINO 
DA SILVA e JAQUELINE DE SOUZA COSTA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, di-
vorciado, motorista, RG n.º 283631363 - SSP/SP, 
CPF n.º 26012518838, com 39 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezeno-
ve de setembro de mil novecentos e setenta e 
sete (19/09/1977), residente na RUA dos Cravos, 
100, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO 
ALBERTINO DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentado, com 63 anos de idade, residente 
em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE e de MARLE-
NE BERNARDO DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 62 anos de idade, residente 
em SÃO LOURENÇO DA MATA - PEDivorciado de 
Maurina Pereira da Silva Neta, conforme sen-
tença datada aos 17/02/2011, proferida pela 
Juíza de Direito da 3ªVara Judicial da Comarca de 
Cubatão-SP, nos autos de nº907/2010, processo 
nº157.01.2010.005978-9/000000-000. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, do lar, RG n.º 433910367 - SSP/SP, CPF n.º 
35839873810, com 31 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia quinze de junho de 
mil novecentos e oitenta e cinco (15/06/1985), 
residente na RUA dos Cravos, 100, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lha de MANOEL DE JESUS COSTA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 
anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e 
de MARIA MONCERRATI DE SOUZA COSTA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de 
idade, residente em SÃO PAULO - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresen-
taram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: GERSON LINO DE OLI-
VEIRA e CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, auxiliar de enfermagem, RG n.º 
23594695 - SSP/SP, CPF n.º 12147910856, com 
44 anos de idade, natural de SANTO ANDRÉ - SP 
(U� nga - Santo André/SP  Livro nº 62, fl s. nº 62, 
Termo nº 78690), nascido no dia cinco de abril 
de mil novecentos e setenta e três (05/04/1973), 
residente na Avenida das Américas, 230, apto.21, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de GILBER-
TO LINO DE OLIVEIRA, falecido há 20 anos e de 
IRACEMA MARIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, 
residente em MONGAGUÁ - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
agente de organização escolar, RG n.º 235952424 
- SSP/SP, CPF n.º 19765054882, com 43 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia 
quatro de abril de mil novecentos e setenta e 
quatro (04/04/1974), residente na Avenida das 
Américas, 230, apto.21, Jardim Casqueiro, Cuba-
tão - SP, fi lha de NARCISO SOUZA DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 
anos de idade, residente em PINDORAMA - SP 
e de ROSA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divor-
ciada de: Carlos Eduardo Vicente Vieira, confor-
me sentença de 06/09/2011, proferida pelo Juiz 
de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões de 
Santos/SP, nos autos de nº1000/2011. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresen-
taram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: JOSÉ ROBERTO DA SIL-
VA PORFIRIO e IRMA DIAS FRANCO DOMINGOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, montador de andaime, RG n.º 39055423 
- SSP/SP, CPF n.º 36144474803, com 32 anos de 
idade, natural de CATENDE - PE (Jaqueira-PE  Livro 
nº 6, fl s. nº 47, Termo nº 3684), nascido no dia 
oito de julho de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (08/07/1984), residente na Rua Julio Amaro 
Ribeiro, bl.81, apt.22 D, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lho de ANTÔNIO RAMOS PORFIRIO, de naciona-
lidade brasileira, motorista, com 53 anos de ida-
de, residente em CATENDE - PE e de MARIA JOSÉ 
DA SILVA PORFIRIO, falecida há 20 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, viú-
va, vigilante, RG n.º 23832947 - SSP/SP, CPF n.º 
13385489806, com 45 anos de idade, natural de 
SÃO PAULO - SP, nascida no dia vinte de setembro 
de mil novecentos e setenta e um (20/09/1971), 
residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, bl.81, apt.22 
D, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ANTONIO 
FRANCO, de nacionalidade brasileira, aposenta-
do, com 75 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de CICERA DIAS, falecida há 6 anos. Se al-
guem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: RUI GOMES DA SILVA e LUCINEIDE 
CARNEIRO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, carpinteiro, RG n.º 360963924 - SSP/SP, CPF n.º 79409105404, 
com 45 anos de idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE (São 
Lourenço da Mata-PE  Livro nº 83, fl s. nº 107, Termo nº 57510), nascido no 
dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois (18/02/1972), 
residente na Rua Roberto Mário San� ni, 345, apto.105, Jardim Real, 
Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO GOMES DA SILVA, falecido ha 01 mês e 
de SEVERINA MARIA DA SILVA, falecida há 09 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, domés� ca, RG n.º 370263534 - SSP/
SP, CPF n.º 34073383841, com 33 anos de idade, natural de SÃO LUÍS DO 
QUITUNDE - AL (São Luís do Quitunde - AL  Livro nº 23, fl s. nº 257, Termo 
nº 21755), nascida no dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e 
três (06/09/1983), residente na Rua Roberto Mário San� ni, 345, apto.105, 
Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ VICTOR DOS SANTOS, falecido há 
02 anos e de MARINEIDE DO NASCIMENTO CARNEIRO, de nacionalidade 
brasileira, domés� ca, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALISON FARIA DA COSTA e KARINA 
VIEIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 428555755 - SSP/SP, CPF n.º 41812868863, com 23 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de julho de 
mil novecentos e noventa e três (22/07/1993), residente na RUA Dona Darci 
Moreira César, 268, Ap.13, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de MAURO DA 
COSTA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARTA FARIA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
enfermeira, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de saúde, RG n.º 
42484138 - SSP/SP, CPF n.º 45256532804, com 20 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa 
e seis (18/05/1996), residente na AVENIDA Ferroviária I, 38-B, Caminho São 
Bento, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS 
NETO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de LUIZA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aux. de cozinha, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: RONALDO NUNES DE OLIVEIRA e 
DANIELA MATOS CORDEIRO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, montador, RG n.º 525800529 - SSP/SP, CPF n.º 03063153605, 
com 53 anos de idade, natural de IPATINGA - MG (Ipa� nga - MG  Livro nº 7, fl s. 
nº 182, Termo nº 9526), nascido no dia sete de dezembro de mil novecentos 
e sessenta e três (07/12/1963), residente na Rua Santa Barbara, Beco dos 
Famosos, s/nº, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ORMINDO DE OLIVEIRA 
CARVALHO, falecido há 25 anos e de RAIMUNDA NUNES DE CARVALHO, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente 
em CORONEL FABRICIANO - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 451960373 - SSP/SP, CPF n.º 35074599814, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 130, fl s. 
nº 38, Termo nº 33874), nascida no dia vinte de julho de mil novecentos e 
oitenta e oito (20/07/1988), residente na Rua Santa Barbara, Beco dos 
Famosos, s/nº, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CICERO CORDEIRO 
DA SILVA, falecido há 30 anos e de CIDA MARIA MATOS, falecida a 5 anos. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: GERSON LEOCADIO DE ALMEIDA 
e MAIRA DO CARMO MORENO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, ajudante geral, RG n.º 345090408 - SSP/SP, CPF n.º 
30313300801, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (21/12/1981), 
residente na RUA Caminho dos Pilões, 980, Pìlões, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
LEOCADIO DE ALMEIDA, falecido há 20 anos e de ROSA MARIA DOS SANTOS, 
falecida há 20 anosDivorciado de Rosangela Linhares Marques, conforme 
sentença datada aos 13/02/2017, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1002885-28.2016.8.26.0157. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 488962262 - 
SSP/SP, CPF n.º 44284496824, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 165, fl s. nº 96, Termo nº 99948), nascida 
no dia nove de setembro de mil novecentos e noventa e dois (09/09/1992), 
residente na RUA Caminho dos Pilões, 980, Pìlões, Cubatão - SP, fi lha de 
MARCOS ANTONIO MORENO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 51 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE DO CARMO PAZ, de 
nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

editais de casamento CAROL ORGANIZACAO CONTABIL                        
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Balanco Patrimonial
 0043 - LAR FRATERNO DE CUBATAO
 CNPJ:51.642.759/0001-09                                                                                        
                                                                                    Periodo de Encerramento: 01/01/2016 A 31/12/2016
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ATIVO       PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO              
      CIRCULANTE         CIRCULANTE                             
         CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA          CONTAS A PAGAR                      
            CAIXA                                                        OBR. VINC. AO FORN. MATERIAL E SE
               CAIXA   194.585,75 D          DUTRA PRODUTOS DE LIMPEZA E DE           86,10 C
            DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA                               EDMEIRE ALENCAR DANTAS - ME         132,00 C
               BANCO CEF (172-1) - FEDERAL   21.954,43 D                  CONSIGNACOES VINC. A FOLHA DE PAG
               BANCO CEF (246-9) - ESTADUAL                       50,00 D                         PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER    45.272,43 C
               BANCO CEF (247-7) - MUNICIPAL                      10,00 D                      SINDICAL - EMPREGADOS          432,36 C
               BANCO CEF (169-1) - CONTA MOVI              17.930,00 D         CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RE           949,03 C
               BANCO SANTANDER (478-5) - MUNI                      2,73 D           CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A R           52,99 C
               BANCO SANTANDER (423-5) - FEDE                     1,62 D        OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS  
               BANCO SANTANDER (1093-1) - EST                    30,00 D           SERVICOS PRESTADOS A PAGAR       1.282,00 C
         CREDITOS                                                                OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIRO
            ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                                                  ISSQN - FONTE                               5.441,35 C
               ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13° SA                   32,62 D          PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE       2.327,16 C
               ARREDONDAMENTO                                  15,23 D           IMPOSTO DE RENDA - FONTE            48,26 C
               ADIANTAMENTO DE FERIAS              10.263,41 D          OBRIGACOES COM EMPREGADOS        
               PREVIDENCIA SOCIAL A RESTITUIR            43.697,88 D           FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER              11.019,10 C
      ATIVO NAO CIRCULANTE                                                               PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC                      30,94 C
         REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                                  OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROJETOS  
            IMOBILIZADO                                                                HONORARIO CONTABIL A PAGAR                  3.120,00 C
               MOVEIS E UTENSILIOS                        2.477,00 D        EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS     
               INFORMATICA                               7.620,00 D           JOSE RUBENS MARINO                          8.500,00 C
               MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                    1.824,00 D        CHEQUE PRE DATADO                
         (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                      CHEQUE PRE DATADO                       73.229,10 C
            (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                   PATRIMONIO LIQUIDO                     
               (-) DEPRE. DE MOVEIS E UTENSIL             1.188,14 C     RESULTADO ACUMULADO                 
               (-) DEPR. INFORMATICA                           381,00 C       RESULTADO ACUMULADO              
               (-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMEN                 182,40 C           SUPERAVIT DO EXERCICIO                224.103,65 C
                                                                            SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO    77.583,34 D
 TOTAL DO ATIVO                                    298.743,13 D     TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO           298.743,13 C

 Reconhecemos a exatidao do presente balanco encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentacao apresentada.

  __________________________________________________   __________________________________________________
  JOSE RUBENS MARINO                                                               CAROLINA APARECIDA TEOBALDO MOGICA      
  FUNCAO: PRESIDENTE                                                               FUNCAO: CONTADORA                               
  RG: 3.785.579 SSP/SP                                                          CPF: 212.423.278-94                          
  CPF: 050.203.528-53                                                              CT/CRC: 1SP232683/O-5                           
                                                                                

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

      4.1 - RECEITAS                                                                                                       959.053,70 C
         4.1.1 - CUSTEIOS                                                                                                 959.053,70 C
            4.1.1.01 - ATIVIDADES PROPRIAS                                                                                703.524,62 C
               4.1.1.01.0001 - RECEITAS DOACOES APOSENTADOS                                                             372.739,41 C
               4.1.1.01.0002 - RECEITAS DOACOES PF/PJ                                                                      34.325,34 C
               4.1.1.01.0003 - RECEITA DOACOES TELEMARKETING                                                           80.727,80 C
               4.1.1.01.0005 - CARTORIO                                                                                       59.492,07 C
               4.1.1.01.0006 - ASSOCIADOS                                                                                  156.240,00 C
 
            4.1.1.02 - SUBVENCOES                                                                                          255.529,08 C
               4.1.1.02.0002 - RECURSO FEDERAL                                                                             101.977,08 C
               4.1.1.02.0004 - RECURSO - ANGLO AMERICA                                                                   153.552,00 C
 
           TOTAL DE RECEITAS                                                                 959.053,70 C

  (=) RECEITA LIQUIDA                                                                                                   959.053,70 C

  (=) SUPERAVIT BRUTO                                                                                                      959.053,70 C
 
   3 - DESPESAS                                                                                                            734.950,05 D
      3.1 - RECURSOS HUMANOS                                                                                               545.876,80 D
         3.1.1 - RECURSOS HUMANOS                                                                                          348.995,08 D
            3.1.1.01 - REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINC. EMPREGAT                                                           348.995,08 D
               3.1.1.01.0001 - SALARIOS                                                                                    254.552,91 D
               3.1.1.01.0002 - 13° SALARIO                                                                                    20.637,40 D
               3.1.1.01.0003 - FERIAS                                                                                         21.768,83 D
               3.1.1.01.0004 - FUNDO DE GARANTIA                                                                              30.653,13 D
               3.1.1.01.0007 - RESCISAO                                                                                       21.382,81 D
 
         3.1.2 - BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGAT                                                                       1.304,71 D
            3.1.2.01 - BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGAT                                                                 1.304,71 D
               3.1.2.01.0002 - VALE TRANSPORTE                                                                                   1.304,71 D
 
         3.1.4 - REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREG                                                               195.577,01 D
            3.1.4.01 - REMUNERACAO C/PESSOAL SEM VINCULO EMPRE                                                           195.577,01 D
               3.1.4.01.0001 - HONORARIO CONTABIL                                                                             22.530,00 D
               3.1.4.01.0003 - SERVICO DE ENGENHARIA                                                                            1.500,00 D
               3.1.4.01.0004 - CUIDADORA                                                                                      30.971,91 D
               3.1.4.01.0005 - COZINHEIRA                                                                                        4.453,33 D
               3.1.4.01.0006 - ASSISTENTE SOCIAL                                                                                 8.600,00 D
               3.1.4.01.0008 - PSICOLOGIA                                                                                     15.782,00 D
               3.1.4.01.0009 - COORDENADORA                                                                                  31.600,00 D
               3.1.4.01.0010 - AUX. SERVICOS GERAIS                                                                          2.259,77 D
               3.1.4.01.0011 - AUX. ADMINISTRATIVO                                                                               3.600,00 D
               3.1.4.01.0013 - FISIOTERAPEUTA                                                                                 39.950,00 D
               3.1.4.01.0014 - AUX. DE COZINHA            2.050,00 D
               3.1.4.01.0015 - NUTRICIONISTA                                                                                 13.780,00 D
               3.1.4.01.0016 - MOTORISTA                                                                                      13.600,00 D
               3.1.4.01.0018 - HONORARIO ADVOCATICIO                                                                            2.500,00 D
               3.1.4.01.0019 - AUX. ENFERMAGEM                                                                                   2.400,00 D
 
      3.2 - DESPESAS ORDINARIAS                                                                                          189.073,25 D
         3.2.3 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                      188.276,25 D
            3.2.3.01 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                               188.276,25 D
               3.2.3.01.0001 - VIAGEM                                                                                                    23,15 D
               3.2.3.01.0002 - CARTORIO                                                                                              220,51 D
               3.2.3.01.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO                                                                        11.142,13 D
               3.2.3.01.0005 - MATERIAL USO E CONSUMO                                                                           2.735,42 D
               3.2.3.01.0006 - ATIVO FIXO                                                                                        1.256,56 D
               3.2.3.01.0009 - GRAFICA                                                                                           1.620,00 D
               3.2.3.01.0010 - REFEICAO                                                                                          1.787,00 D
               3.2.3.01.0012 - DESP. COM TELEFONE                                                                               9.720,34 D
               3.2.3.01.0013 - MAN. E CONSER. DO IMOBILIZADO                                                                 30.576,92 D
               3.2.3.01.0014 - DESP. COM AGUA                                                                                    6.341,10 D
               3.2.3.01.0015 - DESP. COM GASOLINA                                                                           12.661,25 D
               3.2.3.01.0016 - COPA                                                                                               55.123,30 D
               3.2.3.01.0018 - DESP. COM LUZ                                                                                  10.145,12 D
               3.2.3.01.0019 - DESP. COM MEDICACAO                                                                             1.743,96 D
               3.2.3.01.0020 - PRESTACAO DE SERVICO                                                                         38.173,68 D
               3.2.3.01.0023 - TARIFA BANCARIA                                                                                   1.281,39 D
               3.2.3.01.0024 - JUROS E MULTAS                                                                                       704,99 D
               3.2.3.01.0025 - PUBLICIDADE                                                                                     2.598,00 D
               3.2.3.01.0026 - CORREIO                                                                                               156,70 D
               3.2.3.01.0027 - TAXAS DIVERSAS                                                                                            90,43 D
               3.2.3.01.0028 - PLANO DE SAUDE                                                                                         174,30 D
 
         3.2.7 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                                                                                          797,00 D
            3.2.7.01 - DEPRECOACAO E AMORTIZACAO                                                                                     797,00 D
               3.2.7.01.0001 - DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS                                                                   233,60 D
               3.2.7.01.0002 - DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                  182,40 D
               3.2.7.01.0003 - INFORMATICA                                                                                            381,00 D
 
                                     TOTAL DE DESPESAS                                                                                     734.950,05 D

  (=) SUPERAVIT OPERACIONAL                                                                                                                     224.103,65 C
  
Resultado Financeiro:
Outras Receitas/Despesas:

 Participacoes e Contribuicoes:

                                   Total do SUPERAVIT do periodo:                                                    224.103,65 C

 Reconhecemos a exatidao da presente demonstracao encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentacao apresentada.

 

  __________________________________________________                            __________________________________________________
  JOSE RUBENS MARINO                                                               CAROLINA APARECIDA TEOBALDO MOGICA      
  FUNCAO: PRESIDENTE                                                             FUNCAO: CONTADORA                               
  RG: 3.785.579 SSP/SP                                                             CPF: 212.423.278-94                          
  CPF: 050.203.528-53                                                              CT/CRC: 1SP232683/O-5    

Cubatão, 10 de março de 2017

Comissão Fiscal
Os abaixo assinados membros da comissão fi scal do Lar Fraterno de Cubatão, tendo examinado as contas e documentos referente  ao balanço anual de 
2016, atestam a exatidão dos documentos fi scais e aprovam o mesmo.                                                                                

VENDA
- CASA GEMINADA NO 
BAIRRO 31 DE MARÇO.  
CÓDIGO DO SITE: 1244.
2 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$220.000,00;

- APARTAMENTO NO BAIRRO 
VILA NOVA.  CÓDIGO DO 
SITE: 1274.
3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$240.000,00;

- SOBREPOSTA BAIXA NO 
BAIRRO JARDIM CASQUEIRO.  
CÓDIGO DO SITE: 1271.
3 DORMITÓRIOS, 1 SUÍTE, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$290.000,00.

3361-4894 / 3372-7409 
almeidasimoveis.com.br 

R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro-Cubatão

LOCAÇÃO
- CASA ISOLADA NO BAIRRO JARDIM 
SÃO FRANCISCO.  CÓDIGO DO 
SITE: 1157. 3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM 
PARA 2 CARROS. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$1.600,00; 

- CASA DE ESQUINA NO BAIRRO VILA 
PONTE NOVA.  CÓDIGO DO SITE: 1189.
3 DORMITÓRIOS, 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, 2 BANHEIROS E GARAGEM 
PARA 2 CARROS. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$2.000,00;

- SALA COMERCIAL NO BAIRRO 
JARDIM SÃO FRANCISCO.  CÓDIGO 
DO SITE: 1192. SALA MUITO BEM 
ACABADA. PRÉDIO COM ELEVADOR 
E RECEPÇÃO. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$1.200,00.

Nome: José Fernandes
RG: 7872641
CPF: 003.392.198-90
END: Rua Artur Assis, 14, ap 136 – Stos

                       

Nome: Márcio Oliveira Chaves
RG: 18272334
CPF: 108.269.578-54
END: Rua José Gonçalves Torres, 230 – Cubatão

Nome: Manoel Tavares Pinho Filho
RG: 5161032-2
CPF: 545.659.878-72
END: Maria Graziela, 705 - Cubatão

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

ANUNCIE
3361-5212
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