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Instituto Adolfo Lutz investiga se a morte de uma jovem de 33 anos, 
moradora do Jardim Nova República, em Cubatão, foi mesmo por conta 

Morte de cubatense 
coloca Baixada em alerta

do vírus H1N1 (influenza). Campanha nacional contra a gripe influenza 
começa na próxima segunda. 03

Advogado vai 
dar andamento no 
‘caso Caixote’, 
que pode ter novos 
desdobramentos

Uuuuh: 
Administração ainda 
avalia casos dos 
servidores que não
se recadastraram

Já está aprovada a 
criação do Diário 
Oficial Eletrônico 
do Município

Abertas inscrições 
para o seminário 
municipal de 
Habitação e 
Interesse Social

Comercio
Cido Barbosa

Melissa Passarelli 
arrasa de novo
Em novas coreografias, 
patinadora artística cu-

Unidos para
reagir 
A partir de agora, co-
merciantes, Prefeitura 
e Câmara vão trabalhar 
em conjunto em busca 

batense ‘papa tudo’ no 
campeonato gaúcho e 

chega com moral no 
Brasileiro 08

de soluções, a curto prazo, 
para estancar  o enfraque-
cimento do setor e promo-
ver a retomada. Medidas 

de enfrentamento conjun-
to já foram anunciadas, 
algumas terão que passar 
pela Câmara. 02
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Para salvar o comercio 
FÓRUM PERMANENTE

Prefeitura, Câmara e 
comerciantes  vão 
trabalhar em conjunto 
para alavancar o setor
e movimentar o centro

‘Uma luz no � m do túnel’. 
Era isso que alguns comercian-
tes procuravam enxergar na 
reunião conjunta com o prefeito 
Ademário, técnicos da Prefei-
tura e Câmara, na manhã desta 
quinta (19), no gabinete. 

Com o crescente número 
de lojas fechando as portas no 
centro � cou decidido que co-
merciantes, Prefeitura e Câmara 
vão, a partir de agora, trabalhar 
em conjunto para superar os de-
sa� os que  afetaram o setor. Os 
vereadores presentes na reunião 
se pronti� caram a viabilizar, 
com urgência, os projetos que  

Medidas urgentes

foram solicitados. 
Na próxima semana, uma nova 

reunião de trabalho avaliará o an-

damento da pauta de� nida no en-
contro (quadro abaixo). Na opor-
tunidade também será formatada 

uma agenda conjunta de enfrenta-
mento aos problemas e apresenta-
ção de novas propostas.

Refis do comercio
Nas próximas semanas deve ser anunciado um programa de refi nancia-

mento de débitos fi scais específi co para o comércio, incluindo débitos de 
IPTU, ISS e demais taxas municipais.

Segundo relato de comerciantes uma parte signifi cativa está, há muito, 
com restrições de fi nanciamento e impedida de prestar serviço público pela 
falta de certidões municipais.  O vereador Tucla se prontifi cou a transformar 
este anseio dos comerciantes em matéria na Câmara, nos próximos dias.  

O Refi s do comercio coincidiria com o recém aprovado Refi s do Simples 
Nacional, ‘salvando’ centenas de micro empresas em Cubatão.

Licitações

O prefeito autorizou o presidente da 
Acic, Geraldo Freitas a intensifi car as tratati-
vas com as secretarias específi cas para tra-
balhar em conjunto, para que os comercian-
tes estejam prontos para participar e vencer 
licitações municipais. Podem vir sem medo: 
‘o que este governo contrata, paga’, garantiu 
o prefeito. Também devem se intensifi car 
articulações para que indústrias e empreen-
dedores comprem no comercio local.

IPTU progressivo
Outra proposta que será tratada na Câmara 

é o aumento progressivo de imposto para áreas 
comerciais ociosas. Hoje, ao contrário de cida-
des em pleno crescimento como Praia Grande, 
muitos proprietários de imóveis comerciais e de 
grandes áreas no Polo Industrial, deixam imó-
veis parados por muito tempo, diante do baixo 
custo do IPTU. 

Iluminação 
do centro

O centro rece-
berá nova ilumina-
ção com lâmpadas 
de led. A contrata-
ção está em fase 
fi nal e será tratada 
como urgência.

Rodoviária no centro
A rodoviária municipal de Cubatão passará a integrar o cen-

tro comercial, ainda este ano. Será ao lado da Estação das Ar-
tes, integrando a Martins Fontes com a Henry Borden.

 O prefeito considera que a vinda da rodoviária, junto ao Com-
plexo Hospitalar (Hospital, Faculdade de Medicina e Centro de 
Alta Complexidade), aumentará o fl uxo no comercio da 9 de abril. 

Boulevard

Cubatão tem menos de três meses para viabi-
lizar o projeto e todo trâmite para repasse de re-
curso estadual para implantação do boulevard, 
prometido pelo governador Marcio França. O 
anúncio foi feito pelo governador ao presidente 
da Acic Geraldo Freitas, na Acic, no inal do ano 
passado. O projeto transforma a Nove de Abril, 
em um boulevard (a exemplo do centro de SV). O 
tráfego de ônibus passaria a ser feito pelas vias 
paralelas, expandindo o comercio.

Em reservado, ao término da reunião, o prefei-
to e os vereadores Sérgio Calçados e Ivan Hidel-
brando buscavam formas de acelerar o processo. 
Ivan fez contato com Caio França que reiterou a 
informação de que o governador quer mesmo 
bancar o projeto com recursos do Estado.

Cartão com desconto em folha
Outra medida que pode aquecer o comercio é o cartão para servidores públicos municipais, apresentado pela Acic, 

no limite de 30% do salário, com desconto em folha. A Câmara já vai assinar o convênio no fi m deste mês para os ser-
vidores da Casa. Já na Prefeitura, Ademário pediu à secretária Lucidalva para acelerar a adesão.

A Acic fará uma campanha junto aos comerciantes locais para  atraírem estes consumidores com descontos específi -
cos para o uso no comercio local. A adesão é opcional para os servidores.
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Advogado 
do Caixote

Malvadeza pra uns, Juninho 
Bondade para outros, o advo-
gado Passarelli Júnior assumiu 
o caso do servidor público Cai-
xote, recentemente agredido, no 
caso que ganhou repercussão 
nacional e que ainda deve ter 
desdobramentos.  A escolha do 
defensor reascendeu o assunto 
nos bastidores da política local.

Uuuuuuh
No � nal do ano passado a ad-

ministração municipal realizou 
o recadastramento dos servido-
res públicos municipais. Tratada 
nos bastidores como prova de 
vida ou operação caça fantasma, 
a notícia à época foi anunciada 
em Acontece sob a manchete: 
Será que tem fantasma?

Ainda não temos a resposta, 
mas o fato é que 85 dos  ‘fun-
cionários’ devidamente lotados 
e com salários, não deram as 
caras. A administração está ave-
riguando os casos, mas logo o 
mistério deverá ser desvendado.

D.O eletrônico
Os vereadores aprovaram o 

projeto do prefeito que institui 
o Diário O� cial Eletrônico do 
Município, como meio o� cial 
de comunicação, publicidade 
e divulgação dos atos do Poder 
Executivo (administração dire-
ta e indireta) e do Legislativo. 
Essa nova ferramenta de comu-
nicação, nos termos do artigo 
90 da Lei Orgânica do Municí-
pio, substituirá qualquer outro 
meio de publicação o� cial para 
quaisquer efeitos legais.

Disponível nos sites da Pre-
feitura e Câmara, o Diário O� -
cial publicará: atos adminis-
trativos, despachos, decisões 
administrativas, atos normati-
vos, instruções, ordens de ser-
viço, avisos, contratos, convê-
nios, termos de fomento e de 
parceria, atas de audiências, 
chamamentos, editais, porta-
rias, entre outros documentos, 
cuja publicação seja necessária 
em conformidade ao princípio 
da publicidade.

Seminário 
Habitação

Vão até segunda-feira (23) 
as inscrições (limitadas e gra-
tuitas) para o primeiro Semi-
nário Municipal de Habitação 
de Interesse Social. O evento 
acontece na quarta-feira (25), a 
partir das 8h, na Câmara Mu-
nicipal, em comemoração aos 
10 anos de criação da Unidade 
Administrativa de Habitação, 
atual Secretaria Municipal de 
Habitação (Sehab). As inscri-
ções podem ser feitas no ende-
reço http://tinyurl.com/smhisc

Programação
Os principais temas do se-

minário são: O trabalho social 
em habitação de interesse social 
e seu pós-ocupação; As tipolo-
gias existentes, suas alternativas 
e o direito real de laje; E a nova 
lei de regularização fundiária. 
Também estão previstas apre-
sentações dos grupos Rinascis-
ta de Música Antiga e o Coral 
dos Servidores Municipais. 

UMAS DAS PRINCIPAIS 
LIDERANÇAS POLÍTICAS 
DE PRAIA GRANDE, O 
VEREADOR BETINHO 
(AO CENTRO) VISITOU 
LIDERANÇAS CUBATEN-
SES, ACOMPANHADO DO 
PRESIDENTE DO DEM, 
PINHEIRO. NA FOTO UMA 
PAUSA PARA O ALMOÇO 
NO JORGE AYALA,  COM 
O ASSESSOR, LOURIVAL E 
CIDO BARBOSA 
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PARCERIA
Prefeitura e Casa 
da Esperança 
assinam convênio 

Nesta segunda (16), a Prefeitura de 
Cubatão assinou convênio com a Casa da 
Esperança. Agora a administração poderá 
voltar a prestar ajuda técnica e � nancei-
ra a entidade, que atualmente assiste a 323 
crianças e adolescentes portadores de de� -
ciências. 

Com a assinatura, a Prefeitura poderá 
repassar mensalmente cerca de R$ 100 mil   
à Casa da Esperança para a execução de ati-
vidades relativas ao atendimento ambulato-
rial e tratamento das pessoas portadoras de 
necessidades especiais.

1ª Conferência 
de Políticas 
sobre Drogas

Cubatão já está pronta para a realização 
da sua 1ª Conferência Municipal de Polí-
ticas sobre Drogas, que acontece no pró-
ximo dia 25 de abril, das 09 às 17 horas, 
no Bloco Cultural. Durante esta semana, 
aconteceu as palestras pré-conferência, 
onde uma série de assuntos relativos ao 
tema foram discutidos com a comunidade. 

Destas reuniões, saíram algumas suges-
tões que serão apresentadas na próxima 
quarta para a formação de novas diretrizes 
sobre a política municipal de combate as 
drogas.

SÓ POR HOJE! REGULARIZAÇÃO
Guarujá regulariza 
Conjunto Wilson 
Sório

Posse do terreno onde o conjunto habita-
cional está construído foi repassada à Prefei-
tura recentemente e agora vai permitir que os 
moradores obtenham a escritura de suas casas.

Próximo passo é acertar toda a papelada 
junto aos cartórios, para então repassar a ti-
tularidade das casas aos moradores do bairro. 
“Dar a dignidade ao nosso cidadão, de ter a 
sua moradia em seu nome, é algo que nosso 
governo preza e vai buscar até o último mo-
mento. A nossa Secretaria de Habitação cor-
reu atrás, e hoje conquistou a posse total da 
área e vai repassar isso a quem é de direito: os 
moradores do local”, destacou o prefeito Válter 
Suman.

NO PORTO

Lei proíbe 
cargas vivas 
em Santos

Nesta semana, o prefeito Paulo Ale-
xandre Barbosa sancionou a lei que proíbe 
circulação e transporte de cargas vivas na 
Cidade. A assinatura aconteceu no gabine-
te do prefeito e contou com a presença de 
representantes dos governos municipal, es-
tadual e também de ong’s de defesa da vida 
animal.

A polêmica sobre o assunto começou 
em janeiro, quando uma carga de bois seria 
transportada para a Turquia, via porto de 
Santos. Com a suspensão, o debate sobre 
esse tipo de transporte veio a tona.

Chuvas castigam a Cidade
ENCHENTE

Famílias do Pilões tiveram que ser removidas de suas casas no último domingo (15), mas 
já retornaram às suas casas. Outros bairros da Cidade e a Via Anchieta também tiveram  
problemas por conta das fortes chuvas.

Ainda é possível ver as 
marcas deixadas pela chuva 
do último � nal de semana 
nas casas e nas ruas da Cida-
de, principalmente no Pilões, 
onde o estrago foi maior. 

A enchente aconteceu 
pela combinação das fortes 
chuvas e da maré alta (que 
represou as águas dos rios 

Pilões e Cubatão, impedindo 
o escoamento) provocando 
alagamentos em diversos 
bairros: Pilões, Água Fria, 
Vila Esperança  e Casqueiro. 

No último domingo 
(15), 25 famílias tiveram de 
ser removidas de suas casas 
no Pilões e foram encami-
nhadas para abrigos tempo-

rários. O prefeito Ademário 
foi pessoalmente prestar 
apoio aos desabrigados.

As famílias receberam as-
sistência da Prefeitura, com 
entrega de roupas, alimentos 
e produtos de higiene. A Casa 
Civil do Estado também en-
viou ajuda: 100 cobertores, 
25 conjuntos de material de 

GRIPE INFLUENZA

Ajuda ainda 
é necessária

limpeza (balde, vassoura, 
sabão em pedra, água sa-
nitária e outros produtos), 
25 cestas básicas.
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Baixada tem primeira 
suspeita de morte 
pela doença
Moradora de Cubatão faleceu no último 
sábado (14), em Santos. Caso está sendo 
investigado pelo Instituto Adolfo Lutz.

Aconteceu em Cubatão 
a primeira suspeita de mor-
te pela gripe in� uenza em 
2018. No último sábado (14): 
uma moradora de 33 anos do 
Jardim Nova República. 

O caso está sendo inves-
tigado pelo Instituto Adol-
fo Lutz, que deve revelar, 
por meio dos resultados 
dos exames, se a morte foi 
mesmo por conta do vírus 
H1N1 (in� uenza) ou não.

Em nota, a Prefeitura 
informou que a paciente, 
que não teve sua identidade 
revelada, chegou a ser aten-
dida em um hospital parti-
cular da Cidade, com febre, 
tosse, desconforto respira-
tório, dispneia e dores no 
tórax. Foi transferida para 
um hospital particular de 
Santos, onde veio a óbito.

O Serviço de Vigilância 
Epidemiológica entrou em 
contato com familiares pró-
ximos de contato íntimo e 
prolongado. Além de rece-
ber orientação, eles passa-
ram pelo epidemiologista do 
setor e não apresentam qual-
quer sintoma da doença.

Campanha Nacional
A campanha nacional de 

vacinação contra In� uenza 
(gripe) começa nesta se-
gunda (23).  O Dia D será 
no próximo dia 12 de maio, 
quando os 65 mil postos de 
vacinação do país estarão 
em funcionamento. 

Veja lista completa dos pon-
tos de vacinação na Baixada 

no portal do Acontece 
(acontecedigital.com.br)

Apesar de já te-
rem retornado às 
suas casas, as famí-
lias ainda necessitam 
de ajuda. As doações 
podem ser comu-
nicadas através do 
Disque Solidarieda-
de, pelos telefones 
(13) 3362-6500 ou 
3362-0842 - e entre-
gues diretamente nas 
instalações do Fundo 
de Solidariedade, no 
Parque Anilinas, com 
entrada pela Rua As-
sembleia de Deus. 

Dá para fazer exame toxicológico no Ecopátio
Agora � cou mais práti-

co e mais barato fazer exa-
me toxicológico na Baixada 
Santista. A Sodré Laborató-

rios inaugurou uma unidade 
de coleta no Ecopátio, em 
Cubatão, facilitando também 
a vida de caminhoneiros de 

todo o país, que usam o pátio.
O posto, que vai atender 

a uma grande demanda dos 
motoristas da região funcio-

na de segunda a sexta, das 7 
às 22 horas. A inauguração 
foi nesta quarta (19).

O exame
O exame toxicológico é 

um teste obrigatório para 
emitir e renovar a carteira na-
cional de habilitação nas ca-
tegorias C, D e E. Ele identi-
� ca a presença de substâncias 
psicoativas e drogas no orga-
nismo, entre elas maconha, 
cocaína, ecstasy, anfepramo-
na, femproporex e mazindol.

O procedimento é feito a 
partir da análise de cabelo, 
pelos corporais e, em alguns 
casos, por meio das unhas. 

Uma amostra é coletada por 
um pro� ssional, analisada e, 

depois de alguns dias, o re-
sultado � ca disponível. 
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Gade de casa nova
Emocionante e com di-

reito a bolo surpresa para 
comemorar o aniversário 
da professora Laine, foi 
assim que a Gade Ginásti-
ca Ritmica inaugurou seu 
novo espaço no último  
dia 09. O espaço � ca na 
Rua São Paulo (de frente 
ao mercado Extra) conta 
com a infraestrutura ne-
cessária para aprendizado 
e treinamentos.

Durante a inaguração, 
a professora Laine não es-
condeu a emoção. “Muito 
obrigada de coração a to-
dos os envolvidos nesse 
longo processo, vocês fo-
ram fundamentais”.

Novas turmas
A partir do mês de 

maio, a Gade terá turmas 
no período da manhã, das 
09 às 10 horas. As incri-
ções estão abertas e po-
dem ser feitas no local.

Sala com 
estrutura 
comple-
ta para a 
prática da 
Ginástica 
Ritmica

A escola fi ca 
na  Rua São 
Paulo, 373. 
Mais infor-
mações sobre 
turmas e 
modalidades 
pelo telefone 
(13) 99730-
7372
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CASQUEIRO, CUBATÃO

Aderbau Gama

Baile Retrô
Pela 12ª vez, o Baile 

Retrô deu o que falar na 
cidade. Comemorando os 
69 anos de Cubatão, o fa-
moso baile do Tião lotou 
o EC Jardim Casqueiro. 
A festa foi animada pela 
banda Blow Up trazendo 
o melhor dos anos 70, 80 
e 90, numa noite de nos-
talgia e diversão. Cente-
nas de pessoas prestigia-
ram a festa, que teve até 
bolo de aniversário para 
Cubatão.

Almoço com a cara do Nordeste
Casa cheia, uma série de sabores e aromas característicos do Nordeste, fi -

zeram o sucesso do almoço nordestino no restaurante ‘Danado de Bom’. Além 
do menu especial, teve muito forró para animar o público e colocar todo mun-
do para dançar E para os mais animados, foi possível esticar a dança até a 
hora do ‘Forró Danado de Bom’, que acontece no local todos os domingos. 
Parabéns a Baianinha e a toda organização do evento. O restaurante Danado 
de Bom fi ca na Rua Antônio Augusto Bastos, 245, no Jardim Costa e Silva. 

II Ofi cina de cultivo de muda
Numa manhã de contato com a natureza e cheia de conhecimento, aconte-

ceu na Chácara Japonesa a segunda edição da Ofi cina de cultivo de muda, com 
diversas orientações ministradas pelo especialista Marcelo Onuki. Os parti-
cipantes plantaram sua própria muda e receberam diversas dicas. Estamos 
aguardando a próxima! 
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almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro

LOCAÇÃO
- APARTAMENTO NA PÇA DA INDEPENDÊNCIA C/ 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO JOÃO MARION COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NA RUA MÉXICO DE 3 DORMITÓRIOS R$1.000,00 (PACOTE).
- APARTAMENTO NA AV. 9 DE ABRIL COM 2 DORMITÓRIOS R$1.200,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NO JD. SÃO FRANCISCO DE 2 DORMITÓRIOS R$850,00 (PACOTE)
- SOBRADO NA PIO XII DE 3 DORMITÓRIOS R$1.600,00.
- TRIPLEX NA PONTE NOVA COM 3 DORMITÓRIOS R$1.700,00.
- CASA NA VILA NOVA COM 2 DORMITÓRIOS R$2.500,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE PRÓXIMO AO CAMPO DA AVIAÇÃO VA-
LOR R$180.000,00.
- APARTAMENTO DE 02 DORMITÓRIOS NA PRAIA GRANDE, COM SALÃO DE 
FESTAS E PISCINA. VALAOR R$225.000,00.
- SOBREPOSTA BAIXA NO BAIRRO JARDIM CASQUEIRO. 3 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO. VALOR R$290.000,00.
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE. 2 DORMITÓRIOS R$250.000,00.
- CASA NA AV. HENRY BORDEM COM 2 DORMITÓRIOS R$300.000,00.
- CASA GEMINADA NA PRAIA GRANDE COM 2 DORMITÓRIOS R$280.000,00.
- APARTAMENTO NO JARDIM CASQUEIRO COM 1 DORMITÓRIO R$160.000,00.
- CASA NA VILA NATAL COM 3 DORMITÓRIOS E 1 SUÍTE R$230.000,00.

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

(13) 98883-1235    98146-6153
Rua são Paulo, 220 sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Salão comer-

cial no Centro
• Apartamento 

no Casqueiro
• Casa Vila Nova
• Sobrepostas 

no Vale Verde
• Apartamento 

e galpão no 
Centro

VENDE
• Lindo sala living      

na Ilha Porchat
• Sobrepostas no 

Vale Verde - 2 
quartos

• Apartamento 
Jd. Casqueiro - 2 
quartos

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

ATIVO 2017 2016 PASSIVO 2017 2016 2017 2016 Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa
NOTA Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

ATIVO CIRCULANTE NOTA 8.994.661,97            9.105.461,07            PASSIVO CIRCULANTE NOTA 6.078.664,88     6.823.187,62           RECEITAS 7.726.615,52     7.794.303,44        
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA SEM RESTRIÇÕES 4 1.240.230,64            857.070,27               OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 6A 670.359,07         784.531,72               CONVÊNIO/CONTRATOS PARCERIAS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - SEM RESTRIÇÕES 13 1.090.587,71     1.168.731,00        
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA COM RESTRIÇÕES 4 1.767.953,89            338.536,43               OBRIGAÇÕES SOCIAIS 6A 43.009,61           52.125,55                 CONVÊNIO/CONTRATOS PARCERIAS - SEM RESTRIÇÕES 13 1.529.485,52     1.676.713,12        
CLIENTES A RECEBER 5A 597.849,26                1.882.149,75            OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER 6A 9.127,73             11.436,01                 CONVÊNIO/CONTRATO ENTIDADES PÚBLICAS - COM RESTRIÇÕES 13 3.720.751,72     3.632.157,76        Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (+)
TERMOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS E PROJETOS ENTIDADES PÚBLICAS 5E 5.334.462,29            5.957.521,28            FORNECEDORES A PAGAR 6A 20.322,90           16.172,19                 TERMO DE CONTRATO - PROJETO MANTIQUEIRA 18 100.000,00        118.462,00            
ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSUMO - UNIFORMES APRENDIZES 5B 42.419,29                  45.988,07                  CONTAS A PAGAR 6A 1.383,28             1.400,87                   TERMO DE CONTRATO - PPJA 5ª EDIÇÃO 18 1.125.383,07     1.116.911,46        
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 5C 116,01                        937,62                       RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS PÚBLICOS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES 6A 5.334.462,29     5.957.521,28           TERMO DE COOPERAÇÃO PROJETO RÁDIO CAMPC SEM RESTRIÇÕES 18 550,00                1.253,21                
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - FÉRIAS 5C -                               13.663,71                  TERMO DE PARCERIA CAMPS PROJETO IN COMPANY 18 3.607,45             -                           
DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS A APROPRIAR 5D 11.630,59                  9.593,94                    PASSIVO NÃO CIRCULANTE -                        -                              PROJETO MELHORIA DAS SALAS - SALVADOR ARENA 18 57.752,00          -                           Adiantamentos a Empregados - Férias (+/-)

RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS PÚBLICOS A REALIZAR C/RESTRIÇÕES 6B -                        -                              DONATIVOS - PESSOA FÍSICA/JURÍDICA 12 9.658,83             3.049,61                
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS 15 30.358,16          20.717,76              

ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.948.255,15            5.126.219,41            PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.864.252,24     7.408.492,86           CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS 12 16.150,80          19.292,41              
TERMOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS E PROJETOS ENTIDADES PÚBLICAS 5E -                               -                              PATRIMÔNIO SOCIAL 7 E 14 4.472.254,89     3.146.890,18           VENDA DE BENS PERMANENTE -                       17.270,00              
IMOBILIZADO 5F 4.948.255,15            5.126.219,41            RESERVA DE REAVALIAÇÃO 8 -                        1.091.854,53           SEFAZ SP - NOTA FISCAL PAULISTA -                       7.106,87                

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 7 2.940.623,79     2.981.059,83           OUTRAS RECEITAS/PROCESSOS JUDICIAIS/EVENTUAIS/XEROX 2.619,49             12.638,24              
RESULTADO DO EXERCÍCIO 14 451.373,56         188.688,32               REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 39.710,77          -                           

TOTAL DO ATIVO 13.942.917,12          14.231.680,48         TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13.942.917,12   14.231.680,48         Obrigações Fiscais (+/-)
CUSTOS OPERACIONAIS COM PESSOAL (6.421.409,59)   (6.855.390,98)       
SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO - P. JURÍDICA DIREITO PRIVADO (1.534.041,65)   (2.020.633,11)       
SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO (1.791.383,95)   (1.884.368,89)       

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015              2.958.421,74 1.091.854,53            3.034.974,55                                                                                                 SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO (449.627,95)       (411.749,71)          
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior                 128.296,43 -                              -                                                                                                                    SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - CAIXA DE PREVIDÊNCIA (121.076,71)       -                           
Ajustes de Exercício Anterior 14                      6.257,29 -                              -                                                                                                                    SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT (28.003,13)         -                           
Realização da Reserva de Reavaliação 7                    53.914,72 -                              (53.914,72)                                                                                                      SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZES - CURSAN (25.110,11)         -                           Caixa Líquido das Atividades de Investimento (+/-)
Superávit do Exercício                                   -   -                              -                                                                                                                    SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO - CAMPC (12.229,18)         (50.547,79)             
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016              3.146.890,18 1.091.854,53            2.981.059,83                                                                                                 PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 4ª EDIÇÃO 19B -                       (10.764,45)             
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior                 188.688,32 -                              -                                                                                                                    PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 5ª EDIÇÃO 19B (1.085.750,08)   (1.014.759,09)       
Ajustes de Exercício Anterior 14                      4.385,82 -                              -                                                                                                                    EQUIPE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 18B (324.992,16)       (281.632,06)          
Realização da Reserva de Reavaliação 7              1.132.290,57 -                              (1.132.290,57)                                                                                                EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO 18C (381.059,87)       (1.053.597,43)       2017 % 2016 %
Superávit do Exercício                                   -   -                              -                                                                                                                    EQUIPE PROJETO MANTIQUEIRA 18A (84.793,99)         (127.338,45)          R$ R$
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017              4.472.254,89 1.091.854,53            1.848.769,26                                                                                                 EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 18C (443.957,83)       -                           6.347.601,89       6.491.493,33       

EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO 18C (95.469,93)         -                           1.090.587,71       1.168.731,00       
Termos de Contratos - Convênios e Projetos Valor do Contrato Valor a Receber EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - CAIXA DE PREVIDÊNCIA 18C (30.364,66)         -                           1.529.485,52       1.676.713,12       
Câmara Municipal de Cubatão Contrato 009/2015 - Aditivo 16/2017 917.385,00 636.691,22 EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT 18C (7.311,45)           -                           3.720.751,72       3.632.157,76       
Prefeitura Municipal de Cubatão Contrato 137/2014-119/2015-
126/2016

6.696.000,00 3.520.109,33 EQUIPE PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM - CURSAN 18C (6.236,94)           -                           550,00                   1.253,21               
Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão 002/2017 588.510,72 408.205,05 3.607,45               -                          
Jovem Aprendiz Petrobrás 5ª edição 1200.0096548.15.4 3.011.751,22 769.456,69 CUSTOS COM PROJETOS E PROGRAMAS (593.083,45)       (268.631,63)          2.619,49               12.638,24             
SCFV  Mantiqueira Contrato 46.001.468-51 100.000,00 0,00 PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 4ª EDIÇÃO 19B -                       (116.008,71)          708.957,77           646.101,71           
Instrumento de Colaboração 22/07/2017 Fundação Salvador Arena 57.752,00 0,00 PROGRAMA PETROBRÁS JOVEM APRENDIZ - PPJA 5ª EDIÇÃO 19B (22.267,47)         (20.461,26)             678.599,61           625.383,95           
Termo de Parceria Técnica 3.607,45 0,00 PROJETO MANTIQUEIRA 18A (26.651,51)         (8.241,94)               30.358,16             20.717,76             
TOTAL 11.375.006,39 5.334.462,29 PROJETO SALVADOR ARENA 19C (30.783,47)         -                           5.638.644,12       5.845.391,62       

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - CONEXÃO 18B (50.923,65)         (121.344,82)          223.733,33           232.952,93           
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - CIDADÃO CAMP 18B (60.743,84)         -                           205.385,61           214.366,54           
SOCIOAPRENDIZAGEM - APRENDIZ DE OLHO NO FUTURO 18C (153.175,58)       -                           18.347,72             18.586,39             
SOCIOAPRENDIZAGEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 18C (176.274,17)       (2.574,90)               5.414.910,79       5.612.438,69       
SOCIOAPRENDIZAGEM - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO 18C (50.287,42)         -                           1.521.896,82       1.475.679,63       
SOCIOAPRENDIZAGEM - CAIXA DE PREVIDÊNCIA 18C (19.484,97)         -                           142.883,19           172.869,52           
SOCIOAPRENDIZAGEM - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT 18C (2.491,37)           -                           30.358,16             20.717,76             

Contribuições de Associados 16.150,80             19.292,41             
Doações e Contribuição de Associados 2017 - (R$) 2016 - (R$) RESULTADO BRUTO 712.122,48        670.280,83            -                          7.106,87               
Doações Recebidas de Pessoa Física 30,00 240,80 100.000,00           118.462,00           
Doações Recebidas de Pessoa Jurídica 9.628,83 359,40 OUTRAS DESPESAS/RECEITAS (370.135,55)       (623.694,19)          Programa Petrobrás Jovem Aprendiz - PPJA 5ª Edição 1.125.383,07       1.116.911,46       
Doações de Uniformes/Alimentos/Materiais 0,00 2.449,41 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO (95.864,51)         (243.485,75)          Projeto Melhoria das Salas - Salvador Arena 57.752,00             -                          
Contribuição de Associados 16.150,80 19.372,41 DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS (30.527,90)         (13.131,05)             Reversão de Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa 39.710,77             -                          
TOTAL 25.809,63 22.422,02 SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS (7.999,37)           (113.406,70)          Venda de Permanente -                          17.270,00             

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES (205.385,61)       (232.952,93)          Donativos - Pessoa Física/Jurídica 9.658,83               3.049,61               
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS 15 (30.358,16)         (20.717,76)             6.936.807,61       7.088.118,32       

6.936.807,61       7.088.118,32       
RESULTADO FINANCEIRO 109.386,63        142.101,68            6.394.777,90       92,19% 6.808.081,62       96,05%
(-) RECEITAS FINANCEIRAS 142.883,19        172.869,52            6.097.791,87       6.602.933,24       
DESPESAS FINANCEIRAS (33.496,56)         (30.767,84)             296.986,03           205.148,38           
SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS 451.373,56        188.688,32            57.159,59             0,82% 62.688,38             0,88%

Ajustes de Exercícios Anteriores 4.385,82R$              50.204,73             47.449,49             
Total 4.385,82R$              Locação de Equipamentos  R$           1.247,07 61,53                     8.333,42               

Software - Direito de Uso  R$           3.231,70 -                          842,31                   
Consumo de Gás  R$           2.574,63 6.893,33               6.063,16               
Material de Higiene e Limpeza  R$           2.346,18 33.496,56             0,48% 28.660,00             0,40%
Combustíveis e Lubrificantes  R$           2.717,35 33.496,56             28.660,00             
Seguro de Vida em Grupo  R$           3.145,80 451.373,56           6,51% 188.688,32           2,66%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis  R$           8.733,11 
Manutenção de Bens Móveis e Imóveis  R$         14.309,37 
Consumo de Telefone  R$           7.893,62 
Consumo de Internet  R$           4.655,52 
Consumo de Energia Elétrica  R$           7.388,12 
Consumo de Água e Esgoto  R$           3.494,57 
Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas  R$         31.291,00 
TOTAL  R$      436.659,65 

TOTAL

1. Contribuir para formação de adolescentes e jovens críticos e cidadãos;

Caixa e Equivalentes de Caixa 2017 - (R$) 2016 - (R$)
Caixa (sem restrições)                         931,31                      1.339,22 
Banco Conta Movimento - recursos próprios (sem restrições)                    32.207,96                 104.696,35 
Poupança - recursos próprios (sem restrições)                 146.663,08                   84.318,62 
Aplicações Financeiras - recursos próprios (sem restrições)              1.060.428,29                 666.716,08 
Total Caixa e Equivalentes de Caixa sem restrições              1.240.230,64                 857.070,27 Valor

                   14.264,97                   41.585,18 Convênios e Contratos, proveniente de empresas parceiras privadas sem restrições 1.090.587,71R$      Custos/Despesas
Aplicações Financeiras - recursos Convênios e Projetos (com restrição)              1.753.688,92                 296.951,25 Prefeitura Municipal de Cubatão - com restrições 711.324,24R$          Equipe Técnica - Psicológico/Pedagógico/Assistente Social e equipe de apoio 387.296,81R$       
Total Caixa e Equivalentes de Caixa com restrições              1.767.953,89                 338.536,43 Câmara Municipal de Cubatão - com restrições 154.502,57R$          Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 25.924,63R$         
TOTAL              3.008.184,53             1.195.606,70 Caixa de Previdência - com restrições 47.693,78R$            Obrigações Sociais - PIS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 12.916,79R$         

1.125.383,07R$      Salário/Rescisões/Férias/13º Salário/Transporte - Aprendiz custeado pelo CAMP 10.768,41R$         
Projeto Salvador Arena - com restrições 57.752,00R$            Uniforme 16.096,35R$         
SCFV Mantiqueira - com restrições 100.000,00R$          Cestas Básicas / Alimentação 44.349,11R$         Telefone
Donativo Pessoa Jurídica / Física 9.658,83R$              Seguro de Vida em Grupo 6.635,16R$           Internet
Contribuição de Associados 16.150,80R$            Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 9.981,40R$           
Outras Receitas - Fotocópias / Xerox 2.619,49R$              Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 4.866,97R$           
Termo de Cooperação Projeto Rádio CAMPC 550,00R$                  Material de Higiene e Limpeza 2.877,87R$           

Clientes a Receber 2017 - (R$) 2016 - (R$) Termo de Parceria Projeto IN COMPANY 3.607,45R$              Materiais Descartáveis 1.656,83R$           
Clientes por Convênios e Termos de Contratos                 634.377,37             1.921.860,52 Total ano 2017  R$      3.319.829,94 Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 19.448,16R$         TOTAL
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa                  (36.528,11)                  (39.710,77) Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 7.576,54R$           
TOTAL                 597.849,26             1.882.149,75 Software - Direito de Uso 3.418,96R$           

Atividades Culturais Eventos 1.005,92R$           
Energia Elétrica 9.208,49R$           
Água e Esgoto 4.252,39R$           

SERVIÇOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017 - 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 2017, que estão abaixo demonstrados:

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. Proporcionar ambiente favorável a descobertas e desenvolvimento de potencialidades e competências pessoais, técnicas e profissionais; 
3. Desenvolver ações que contribuam para formação de um adolescente crítico e cidadão;

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 2017 a título de contribuição
institucional totalizou um montante de R$ 1.090.587,71 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$ 1.529.485,52;
b) Os Convênios, Contratos e Projetos recebidos em 2017 com restrições de entidades públicas totalizou um montante de R$ 913.520,59 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$ 2.807.231,13.

Origem dos Recursos
Receita/Descrição

Programa Petrobrás Jovem Aprendiz 5ª Edição PPJA - com restrições

4. Preparar o adolescente e o jovem para atuar profissionalmente em diversos segmentos do mundo do trabalho; 
5. Acompanhar e orientar o aprendiz durante o processo de aprendizagem, proporcionando seu desenvolvimento pessoal e profissional; 
6. 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 2017 foram atendidos no Programa de Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro, de forma gratuita 492 (quatrocentos e noventa e dois)
adolescentes e jovens. Para o desenvolvimento das ações foram utilizados os recursos, abaixo demonstrados: 

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

FGTS

Despesas Financeiras / Juros
Superávit do Exercício

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

Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis

Telefone
Água e Esgoto
Energia Elétrica
Atividades Culturais Eventos
Software - Direito de Uso

Estaduais
Federais

Tributos

Outros Tributos / Contribuições / Taxas
Financiadores

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS - NOTA 4 - 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

322,44R$                                  
692,39R$                                  

80,75R$                                    
264,16R$                                  
618,41R$                                  

Consumo de Gás
Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas
Locação de Equipamentos
Combustíveis e Lubrificantes

105,91R$                                  

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:

16,53R$                                    
61,39R$                                    

300,40R$                                  
70,95R$                                    

536,96R$                                  
522,52R$                                  
232,25R$                                  
466,69R$                                  

Após o encerramento das Demonstrações Contábeis de 2016, foi observado que o saldo da conta amortização de seguros de veículos não

estava devidamente de acordo com o valor da apólice, 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 29 estabelecimentos parceiros
(empresas privadas, órgãos públicos e de empresas de economia mista), sendo nº 27 de contratos indiretos e nº 02 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 2017 como segue:

57.752,00

CONTEXTO OPERACIONAL - NOTA 1 - 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 Portaria SNAS nº 82 de 28/07/2015, publicada no Diário Oficial da União
em 30/07/2015, com vigência 01/01/2015 à 31/12/2017, sendo protocolado tempestivamente o pedido de renovação em
30/11/2017, conforme protocolo/processo 71000.078350/2017-86. 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 2017 de acordo com a ITG 2002 (R1) a 

entidade deixou de reconhecer como Receitas e Despesas Operacionais as Imunidades Patronais no montante de R$ 1.358.152,88.
2) No exercício de 2017 de acordo com a ITG 2002 (R1) a entidade deixou de reconhecer como Receitas e Despesas Operacionais as
Imunidades Federais no montante de R$ 231.165,67.

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

TRABALHOS VOLUNTÁRIOS - NOTA 15 - Reconhecimento do valor justo Trabalhos Voluntários: No exercício de 2017 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$ 30.358,16.

FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 1.330/11 (NBC ITG 2000) - NOTA 3 - A Entidade mantém um sistema de
escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contém 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.

1.195.606,70                           
1.535.405,89                           

(339.799,19)                             

3.008.184,53                         
1.195.606,70                         
1.812.577,83                         

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

451.373,56                                                 
7.864.252,24                                             

451.373,56                                 
451.373,56                                 

Caixa e equivalentes de caixa - início do ano

6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência

180.305,67

2.242.294,53

100.000,00

-                                                

7.408.492,86                                             

-                                                                

6.040.544,10

Valor Recebido

280.693,78

3.175.890,67

-                                                4.385,82                                                     

Termo de Parceria CAMPS Projeto In Company

2016
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - EXERCÍCIOS 2017 E 2016

5.929,73                                   

(848.968,15)                             
(1.137.294,84)                          

464.708,87                               
37.137,89                                 

(48.327,58)                             
223.733,33                            
451.373,56                            

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

(3.182,66)                                
623.596,65                            

1.287.483,15                         
1.926.559,59                         

2017

(45.769,07)                             
(45.769,07)                             

(504,22)                                      
(7.748,31)                                  
14.471,30                                 

(EM REAIS) (EM REAIS)

PATRIMÔNIO 
SOCIAL

RESERVA DE 
REAVALIAÇÃO

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL TOTAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 2017 E 2016

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)

3.568,78                                 

188.688,32                               
232.952,93                               

(2.036,65)                                

-                                              4.385,82                                 
(623.058,99)                           

(17,59)                                     

(292.765,04)                             

(359.581,13)                             

(9.115,94)                                
(65.845,07)                             

4.150,71                                 
(691.809,34)                           

292.765,04                               
(1.292,15)                                  

-                                                                

-                                                                
188.688,32                                                 

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.
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.

3.607,45

CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA MÁRIO DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS FINDOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31/12/2017 e 31/12/2016

Superávit dos Exercícios

128.296,43                                 

NOTA

(128.296,43)                                

-                                                
188.688,32                                 
188.688,32                                 

(188.688,32)                                -                                                                

-                                                6.257,29                                                     

7.213.547,25                                             

(1.780,42)                                  

3.057,20                                   
5.103,46                                   

Despesas Antecipadas 

Convênios/Termos de Contrato Aprendizes Sem Restrições

3 - Valor Adicionado Bruto

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - EXERCÍCIOS 2017 E 2016

Termo de Cooperação Projeto Rádio

(2.308,28)                                

9.531,55                                   
3.839,74                                   

313.004,84                               

Outras Obrigações (+/-)

19.781,94                                 
19.781,94                                 

623.058,99                            

1.858.346,90                         

2 - Insumos Adquiridos de Terceiros

Pessoal

719,30R$                                  

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

Descrição

11.370,46R$                            
50,23R$                                    
22,11R$                                    

577,74R$                                  
34,20R$                                    
86,06R$                                    

160,39R$                                  
75,06R$                                    

160,21R$                                  

130,80R$                                  

SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ENTIDADE – FINANCIADOS E CO-FINANCIADOS - NOTA 19b) 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 5 - Os 
Ativos Circulantes e Não Circulantes: são apresentados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável os rendimentos
auferidos ou despesas antecipadas ao custo.

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 de encontro com 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 2017 a entidade
desenvolveu os Serviços, Programas e Projetos demonstrados abaixo:

Remuneração

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

Trabalhos Voluntários

5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade

Receitas Financeiras

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 2 - Para a elaboração das demonstrações
contábeis de 2017, a Entidade adotou a Lei nº 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.

821,61                                    
13.663,71                               

4 - Depreciação, Amortização e Exaustão

Sefaz - Nota Fiscal Paulista

Amortização

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

Equipe Técnica - Psicológico/Pedagógico/Assistente Social e equipe de apoio
Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes
Obrigações Sociais - PIS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes

Exames Médicos (Medicina Ocupacional)
Seguro de Vida em Grupo
Cestas Básicas / Alimentação
Uniforme

a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – “SCFV Mantiqueira” – O SCFV Mantiqueira foi ofertado à comunidade do bairro
Mantiqueira, de forma gratuita, e teve como proposta metodológica disponibilizar atividades socioeducativas, práticas esportivas, de lazer e
cultura, estimulando o desenvolvimento das habilidades e potencialidades das crianças e adolescentes. Garantindo espaços para o
desenvolvimento das potencialidades das crianças e adolescentes com experiências lúdicas, tecnológicas e comunitárias, além de
acompanhamento psicossocial.

1.550.340,42R$                      

7.311,45R$                               

385,03R$                                  
25,15R$                                    
38,43R$                                    

166,49R$                                  
371,74R$                                  

Combustíveis e Lubrificantes
Locação de Equipamentos
Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas
Consumo de Gás
Internet

53.686,42R$                            
220,59R$                                  

87,88R$                                    
2.612,49R$                               

Total de Custo - Programa Socioaprendizagem Aprendiz de Olho no Futuro

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

Telefone 9.929,34R$           
Estoque 2017 - (R$) 2016 - (R$) Internet 4.871,27R$           
Estoques de uniformes e calçados                    42.419,29                   45.988,07 Consumo de Gás 2.251,01R$           
c) Adiantamentos concedidos aos empregados e fornecedores: Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 31.147,37R$         
Adiantamentos 2017 - (R$) 2016 - (R$) Locação de Equipamentos 1.133,26R$           
Adiantamento a Fornecedores                         116,01                         937,62 Combustíveis e Lubrificantes 2.866,31R$           
Adiantamentos de Férias a Empregados                                     -                   13.663,71 TOTAL 620.479,35R$       
TOTAL                         116,01                   14.601,33 

Custos/Despesas
Equipe Técnica - Psicológico/Pedagógico/Assistente Social e equipe de apoio 443.957,83R$       

Despesas Antecipadas  2017 - (R$)  2016 - (R$) Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 28.616,37R$         Transporte
Prêmios de Seguros a apropriar                    11.630,59                      9.593,94 Obrigações Sociais - PIS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 14.350,55R$         

Uniforme 10.555,98R$         Total
Cestas Básicas / Alimentação 56.187,68R$         

Projetos e Convênios - Ativo Circulante 2017 - (R$) 2016 - (R$) Seguro de Vida em Grupo 4.770,99R$           
Contrato Prefeitura Municipal de Cubatão nº 137/2014 - 119/2015 - 126/2016 3.520.109,33 2.936.047,50 Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 24.145,18R$         
Contrato Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão 408.205,05 237.825,76 Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 6.722,91R$           
Contrato Câmara Municipal de Cubatão nº 009/2015, aditivo 16/17 636.691,22 888.808,46 Material de Higiene e Limpeza 3.639,60R$           
Projeto Jovem Aprendiz 5ª Edição 769.456,69 1.894.839,56 Materiais Descartáveis 2.424,81R$           
TOTAL 5.334.462,29 5.957.521,28 Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 19.259,78R$         

Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 8.097,44R$           
Software - Direito de Uso 3.805,67R$           
Atividades Culturais Eventos 1.064,49R$           
Energia Elétrica 10.209,07R$         
Água e Esgoto 4.716,23R$           

 2017 - (R$)  2016 - (R$) Telefone 10.437,29R$         
Imóveis Terrenos 2.263.000,00 2.263.000,00 Internet 5.376,90R$           
Imóveis Construção e Edificações 2.393.000,00 2.682.221,93 Consumo de Gás 2.363,62R$           
Veículos 136.241,00 169.004,53 Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 36.113,02R$         
Máquinas e Equipamentos 198.018,00 240.828,36 Locação de Equipamentos 1.289,63R$           
Equipamentos de Informática 146.185,00 202.657,92 Combustíveis e Lubrificantes 3.278,19R$           
Instalações                    17.922,00                   17.899,43 TOTAL 701.383,23R$       
Móveis e Utensílios 199.896,60 238.565,34
Instrumentos Musicais 13.843,00 19.561,78 Custos/Despesas
Telefone 5.125,00 6.059,69 Equipe Técnica - Psicológico/Pedagógico/Assistente Social e equipe de apoio 95.469,93R$         
Máquinas Equipamentos (recurso projeto) 7.204,00 4.245,00 Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 6.636,40R$           
Equipamentos de Informática (recurso projeto) 44.606,06 17.827,81 Obrigações Sociais - PIS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 3.332,92R$           
Móveis e Utensílios (recurso projeto) 7.966,00 7.966,00 Uniforme 3.049,73R$           
Depreciação Acumulada                (484.751,51)               (743.618,38) Cestas Básicas / Alimentação 22.691,31R$         
Total Líquido 4.948.255,15 5.126.219,41 Seguro de Vida em Grupo 1.113,26R$           

Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 3.900,59R$           Total
Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 1.216,57R$           
Material de Higiene e Limpeza 848,59R$               
Materiais Descartáveis 741,04R$               
Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 5.063,11R$           

a) Passivo Circulante 2017 - (R$) 2016 - (R$) Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 1.773,15R$           
Obrigações com Pessoal 670.359,07 784.531,72 Software - Direito de Uso 808,03R$               
Obrigações Sociais 43.009,61 52.125,55 Atividades Culturais Eventos 226,45R$               
Obrigações Tributárias 9.127,73 11.436,01 Energia Elétrica 2.143,42R$           
Fornecedores 20.322,90 16.172,19 Água e Esgoto 992,42R$               
Outras Obrigações a Pagar 1.383,28 1.400,87 Telefone 2.198,84R$           
Recursos de Projetos/Convênios/Contratos em Execução 5.334.462,29 5.957.521,28 Internet 1.135,05R$           
Total 6.078.664,88 6.823.187,62 Consumo de Gás 570,05R$               

Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas 8.520,24R$           
Locação de Equipamentos 281,63R$               
Combustíveis e Lubrificantes 708,23R$               
TOTAL 163.420,96R$       

Custos/Despesas
Equipe Técnica - Psicológico/Pedagógico/Assistente Social e equipe de apoio 30.364,66R$         
Obrigações Sociais - FGTS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 1.885,42R$                            Arlindo Fagundes Filho

Custos/Despesas Obrigações Sociais - PIS S/Folha de Pagamento dos Aprendizes 931,99R$                                           Presidente
Equipe Técnica - Psicológico/Pedagógico/Assistente Social e equipe de apoio 324.992,16R$          Cestas Básicas / Alimentação 10.215,36R$                            CPF: 512.615.888-00
Exames Médicos e Periódicos 5.445,72R$              Seguro de Vida em Grupo 275,58R$               
Uniforme (camiseta) 4.385,50R$              Exames Médicos (Medicina Ocupacional) 743,80R$               
Lanches e Refeições (diário durante o percurso) 5.312,78R$              Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 636,67R$               
Materiais Esportivos 68,66R$                    Material de Higiene e Limpeza 304,26R$               
Material Pedagógico, Didático, Escritório e Informática 2.123,36R$              Materiais Descartáveis 505,99R$               
Materiais Descartáveis 1.303,43R$              Manutenção de Bens Móveis e Imóveis 1.666,05R$           

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 2017, 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.
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 2017, 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

* 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.

* 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.

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

Diretor Financeiro

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

CPF: 295.739.358-13

CLÁUDIA RENATA ALVES DE ALMEIDA
FUNÇÃO: CONTADORA

Descrição

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 influenciar, 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 profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

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.

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.
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 51 adolescentes no programa que se desenvolveu em parceria com o SENAI. Planilha de custo com o programa demonstrado
abaixo:

Programa de Aprendizagem Profissional Petrobrás Jovem Aprendiz - PPJA 5ª Edição
Descrição Custos/Despesas

 R$                          591.889,08 

NOTA 6 - Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores originais,
representados por obrigações a pagar em 2018 e estão demonstrados a seguir:

PATRIMÔNIO SOCIAL - NOTA 7 - a) Patrimônio Líquido: é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio

Social, acrescido do resultado Superávit do exercício anterior e em 2017 foi efetuado lançamento de transferência no montante

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

1.091.854,53 da conta de Reserva de Reavaliação, referente a anos anteriores, totalizando um montante de R$ 1.132.290,57.

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.

RESERVA DE REAVALIAÇÃO - NOTA 8 - Conforme Lei nº 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.

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

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:

f) 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.

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:

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

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 2017 foram atendidos no SCFV Percurso Conexão de forma direta e gratuita 270 (duzentos e setenta) 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.

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

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

a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – “SCFV Mantiqueira” – O SCFV Mantiqueira foi ofertado à comunidade do bairro
Mantiqueira, de forma gratuita, e teve como proposta metodológica disponibilizar atividades socioeducativas, práticas esportivas, de lazer e
cultura, estimulando o desenvolvimento das habilidades e potencialidades das crianças e adolescentes. Garantindo espaços para o
desenvolvimento das potencialidades das crianças e adolescentes com experiências lúdicas, tecnológicas e comunitárias, além de
acompanhamento psicossocial.
Durante o ano de 2017 a equipe multidisciplinar do SCFV Mantiqueira, trabalhou vigorosamente no desenvolvimento das atividades e
acompanhamento das 23 crianças e 19 adolescentes atendidos, mantendo um estreito relacionamento com as famílias, liderança comunitária e a
comunidade Mantiqueira em geral. As atividades foram desenvolvidas através de parceria com a iniciativa privada.

Alimentação Aprendizes  R$                          155.113,87 

Exames Médicos e Periódicos  R$                                    23,00 
 R$                            24.000,00 
 R$                              2.626,71 
 R$                            84.793,99 

 R$                          111.443,70 
b) Programa de Aprendizagem Profissional Petrobrás Jovem Aprendiz - PPJA – O Programa PPJA no ano de 2017 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. 

 R$                            64.966,40 

Exames Médicos Periódicos  R$                              5.140,63 

 R$                      1.108.017,55 

Equipe Técnica - Psicológico/Pedagógico/Assistente Social e equipe de apoio
FGTS Aprendizes
PIS Aprendizes

Transportes dos Aprendizes
Seguro de Vida

Serviços Profissionais Pessoas Jurídicas
Internet e Telefone
Material de Limpeza e Higiene
Material Descartável
Contribuição Associativa

 R$                            13.060,80 
 R$                              1.546,53 
 R$                                  140,44 
 R$                                  261,33 

 R$                              2.011,26 

 R$                              5.957,14 
 R$                            11.847,06 
 R$                          250.083,01 

Outros Assuntos

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, 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 relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Demonstração do valor adicionado

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

Descrição

Manutenção de Bens e Instalações  R$                            24.847,08 
Material de Manutenção  R$                              4.000,00 
Material de Informática  R$                              1.417,69 
Bens de Pequeno Valor  R$                                  518,70 
TOTAL  R$                            59.583,46 

CLÁUDIA R. A. DE ALMEIDA CONTABILIDADE EPP
CNPJ: 09.047.094/0001-29

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

SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS PÚBLICOS RESOLUÇÃO CFC Nº 1.305/10 (NBC TG 07) - NOTA 9 - 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:

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP  2SP 024298/O-3

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

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 conteúdos 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.
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 2017 foram atendidos no SCFV Percurso Cidadão CAMP de forma direta e gratuita 240 (duzentos e quarenta) 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 Cícero João da Silva Júnior
Cubatão, 31 de dezembro de 2017.

 R$                              6.000,00 

c) Projeto de Melhoria e Adequação da Infraestrutura - Visando o aprimoramento das ações desenvolvidas pelo CAMP de Cubatão, identificou-se 

a necessidade de buscar parcerias para o desenvolvimento de ações para melhoria e adequações em sua infraestrutura física e de equipamentos.

A Entidade foi beneficiada pelo Processo Seletivo Programa de Apoio a Projetos Sociais (PAPS), promovido pela Fundação Salvador Arena (FSA). O

Programa de Apoio a Projetos Sociais visa ao fortalecimento do terceiro setor por meio do apoio às ações e iniciativas das organizações não-

governamentais de interesse social com potencial de transformação, promoção e desenvolvimento das parcelas da população em situação de

vulnerabilidade e risco social, residentes em uma ou mais cidades da Região do ABC Paulista, São Paulo-Capital e outros municípios da Baixada

Santista, por meio do fornecimento de recursos financeiros e assessoria técnica na elaboração e no gerenciamento de projetos sociais.
As ações promovidas foram desenvolvidas através de Instrumento de Colaboração firmado junto a Fundação Salvador Arena.

Instrumento de Colaboração Projeto Salvador Arena
Descrição Custos/Despesas

Aquisição de Máquinas e Periféricos de Informática  R$                            27.009,99 
Aquisição de Máquinas e Equipamentos  R$                              1.790,00 

PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 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.

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador

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; 

CRC/SP  187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620

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 2017, 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.
Cubatão,  27 de março de 2018 .

CPF: 121.331.388-03

RG: 1.032.624
Waldemir Alves dos Santos Marilda Canelas

RG: 6.984.511-6

CPF: 883.717.198-68

Raimundo Valter Pinheiro Lima
RG: 8.406.193

CPF: 263.685.878-49

* 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 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.
São Paulo - SP, 23 de março de 2018.
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Rafael Tucla quer proibir embutidos na merenda
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou junto ao plenário 

da Câmara um projeto de Lei que proíbe o fornecimento de 
embutidos e alimentos processados nas escolas da rede públi-
ca municipal. 

O objetivo do projeto é impedir o crescimento da obesida-

de e de doenças do coração através do consumo de alimentos 
com alto teor de sódio como as linguiças, hambúrgueres, nug-
get’s, entre outros. O projeto está tramitando nas comissões da 
Casa de Leis para que seja dado o parecer sobre a pauta. Caso 
seja aprovado pelas comissões, irá para votação no plenário.

De acordo com o vereador, a colaboração de cada morador 
é fundamental. “Não podemos mais � car inertes ao presenciar 
cenas de descartes de lixo nas ruas da nossa cidade. Isso é uma 
questão de educação e precisamos conscientizar a todos que isso 
só traz danos a nossa cidade”, explica o parlamentar.

O projeto de lei 14/2018, de autoria do vereador Sérgio Calça-
dos (PPS), e que prevê a instalação de Ecopontos na Cidade, foi 
aprovado na última sessão da Câmara. Os Ecopontos são locais 
previamente designados para a coleta de objetos e materiais que 
não devem ser descartados no lixo comum.

Sérgio Calçados garante Ecopontos na Cidade

Marcinho fiscaliza obras na Vila Nova
O vereador Marcinho (PSB) esteve nesta semana acompa-

nhando as obras de recapeamento da curva para o acesso à 
Avenida Cruzeiro do Sul, na Vila Nova, próximo à UME Prof. 
Dr. Luiz Pieruzzi Netto. O local sofria com buracos, que além 
de dani� car os veículos, também poderiam causar acidentes.

Após a visita e � scalização, o vereador já encaminhou so-
licitação ao poder Executivo e a Companhia Municipal de 
Trânsito (CMT) para a implantação de redutores de veloci-
dade (lombadas) no local, com o intuito de aumentar a segu-
rança e diminuir os riscos de acidente no local.

Roxinho garante lotação no Bolsão 09
O vereador Roxinho (MDB), na condição de presidente 

da comissão permanente de transporte da Câmara, esteve 
na tarde desta quarta (18) reunido com o superintendente 
da CMT, dr Je� erson Cansou, e com representantes do 
transporte alternativo para encontrar uma solução para o 

transporte no Bolsão 9. 
Após a reunião, � cou de� nido que a partir da próxima 

segunda (23), a linha 01 da lotação também vai passar pelo 
bairro, para auxiliar e agilizar o transporte dos munícipes 
do bairro para o centro e vice-versa.

Lalá solicita a instalação de lixeiras na 9 de abril
O vereador Lalá (SD) apresentou requerimento na última 

sessão da Câmara, solicitando ao poder Executivo a instala-
ção de lixeiras ao longo da Avenida 09 de Abril.

De acordo com o vereador, o objetivo da proposta é man-
ter todo o espaço da avenida limpo e conservado e colaborar 

com as equipes que realizam o serviço de limpeza. Além da 
parte visual, o projeto contribui também com o meio ambien-
te, evitando que a sujeira seja levada para os bueiros e poste-
riormente para os rios da Cidade. O requerimento foi encami-
nhado aos setores competentes.

Alemão garante PL da lista de espera da saúde
Na última sessão da Câmara, os vereadores aprovaram em 

segunda discussão o projeto de lei que dispõe sobre a publici-
zação da lista de espera relativa a procedimentos de saúde nas 
redes sociais da Prefeitura.

A lista de espera de consultas, exames, cirurgias e quaisquer 

outros procedimentos ou ações agendadas por cidadãos nas 
unidades da rede municipal de saúde poderá ser divulgada 
nas páginas publicitárias institucionais o� ciais da Prefeitura 
de Cubatão, através das redes sociais como facebook, twiter e 
instagram e outros meios de comunicação
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LUCAS FELLIPE PRUDÊNCIO DE SOUZA e MAYARA DA SILVA LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, RG n.º 42861323 - SSP/SP, CPF n.º 42998130810, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de abril de mil novecentos e 
noventa e quatro (23/04/1994), residente na Rua Amaro Manoel dos Santos, 21, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ CARLOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 57 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de MARIA ALICE PRUDÊNCIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, balconista, RG n.º 506738437 - SSP/SP, CPF n.º 37959095892, com 19 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e oito (24/11/1998), 
residente na Rua Lourenço Ba� sta Araujo, 321, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de MARCELO 
JOSÉ DE LIMA, falecido há 18 anos e de ELIANA JOANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comercian-
te, com 40 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, 12 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOHNNY LOPES OLIVEIRA e DAIANA DOS SANTOS MARTINIANO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de radiologia, RG n.º 283641939 - SSP/SP, CPF n.º 
22829487850, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 109, fl s. nº 309, Termo 
nº 25788), nascido no dia dois de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (02/08/1985), residente na 
Rua Manuel Mathias de Souza, 50, apt. 32, E, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARISA 
DA SILVA LOPES OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 57 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 44396775 - SSP/
SP, CPF n.º 35279361810, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 111, fl s. nº 
221, Termo nº 26496), nascida no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(24/10/1985), residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 50, apt. 32, E, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha 
de CILSO MARTINIANO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de IVANETE PAULA DOS SANTOS MARTINIANO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: UDENILSON ALEXANDRE DOS SANTOS e ELAINE CRISTNE RIBEIRO SIQUEIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado de obras, RG n.º 330859511 - SSP/SP, CPF n.º 
21911165828, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de dezembro de 
mil novecentos e oitenta (28/12/1980), residente na RUA 7 de Setembro, 1022, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho 
de FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 74 anos de idade, residente em 
SÃO PAULO - SP e de APARECIDA LOPES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos 
de idade, residente em CAJATI - SPDivorciado de Luciene de Souza Santos, conforme sentença datada aos 
28/07/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara de Família e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, 
nos autos do processo de nº40059833420138260590. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, do lar, RG n.º 457461937 - SSP/SP, CPF n.º 39248936830, com 29 anos de idade, natural de RIBEIRÃO 
PIRES - SP (Rio Grande da Serra-SP  Livro nº 6, fl s. nº 176, Termo nº 6158), nascida no dia dois de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (02/12/1988), residente na RUA 7 de Setembro, 1022, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, fi lha de SANDRO NUNES DE SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 56 anos de idade, 
residente em RIO GRANDE DA SERRA - SP e de KATYA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 
anos de idade, residente em RIO GRANDE DA SERRA - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JONATA FELIPE DA SILVA e HELENA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, Gerente de almoxarifado, RG n.º 391436740 - SSP/SP, CPF n.º 
49408403878, com 19 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Vertentes-PE  Livro nº 14, fl s. nº 227, Termo 
nº 16214), nascido no dia sete de maio de mil novecentos e noventa e oito (07/05/1998), residente na 
RUA Rua José Bonifácio, 39, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, fi lho de RIZOMAR MARIA DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 53879205X - SSP/SP, CPF n.º 47559404863, com 18 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 195, fl s. nº 137, Termo nº 59843), nascida no dia 
oito de maio de mil novecentos e noventa e nove (08/05/1999), residente na AVENIDA Principal, 243, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de DOUGLAS CARVALHAES OLIVEIRA, aposentado, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA CLAUDINO DE MELO, auxiliar de cozinha, com 
40 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, 12 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: MARCIO DE BRITO ANDRADE e ADRIANA LIMA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de ponte rolante, RG n.º 574815958 - SSP/SP, CPF n.º 
09791942455, com 27 anos de idade, natural de IGARASSU - PE, nascido no dia dezoito de outubro 
de mil novecentos e noventa (18/10/1990), residente na Rua 4, 67, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ HILARIO DE LIMA, autônomo, com 68 anos de idade, residente em CASINHAS - PE e de JOSEFA 
MARIA DE BRITO, ajudante de cozinha, com 54 anos de idade, residente em SURUBIM - PE . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 433903211 
- SSP/SP, CPF n.º 37300510833, com 31 anos de idade, natural de CORURIPE - AL, nascida no dia quin-
ze de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (15/10/1986), residente na Rua 4, 338, Cota 200, 
Cubatão - SP, fi lha de PEDRO CAETANO DOS SANTOS, mecânico, com 64 anos de idade, residen-
te em GIRAU DO PONCIANO - AL e de JOSEFA LIMA DOS SANTOS, encarregada de limpeza, com 62 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Magno Carlos de Oliveira Santana, confor-
me sentença datada de 15/01/2018, proferida pelo Juíz de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº1001973-94.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSÉ WALLISSON DOS SANTOS e VANESSA CRISTINA MARCELO DOS SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 627136199 - SSP/SP, CPF n.º 
09862244488, com 22 anos de idade, natural de ATALAIA - AL (Atalaia-AL  Livro nº 38, fl s. nº 299, Termo 
nº 40466), nascido no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (22/10/1995), 
residente na Rua Dez, 93, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, fi lho de MARIA APARECIDA DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em MACEIÓ - AL . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 288659454, CPF n.º 25154681878, 
com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de julho de mil novecentos 
e setenta e sete (17/07/1977), residente na Rua Dez, 93, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, fi lha de 
SIVAL MARIANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 65 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP e de NUCILIA MARCELO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Adilson Silva de Almeida, confor-
me sentença datada de 08/03/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº1003182-35.2016.8.26.0157. 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, 13 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: APARECIDO WELTON DA SILVA e JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 443965705 - SSP/SP, CPF n.º 
33814649818, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e quatro (29/10/1984), residente na Rua Manoel Grilo, 72, Vila Na-
tal, Cubatão - SP, fi lho de MARIA CICERA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
73 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, di-
vorciada, auxiliar administra� vo, RG n.º 486082908 - SSP/SP, CPF n.º 38172420854, com 27 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de dezembro de mil novecentos e noventa 
(12/12/1990), residente na Rua Roberto Mario San� ni, 265, apt.405, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de 
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, re-
sidente em TERESINA - PI e de ILDACI PEREIRA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Rafael de Souza Santos, conforme 
sentença datada de 05/07/2017, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara do Foro desta Comar-
ca, nos autos de N°1002160-05.2017.8.26.0157. 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, 12 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: PABLO RADOVAN DA SILVA PATRICIO e KETHULY CRISTINA SANTOS PEREIRA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 489048729 - SSP/SP, CPF 
n.º 35174022810, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de abril 
de mil novecentos e noventa e três (29/04/1993), residente na Avenida Principal, 3935, Vila Esperan-
ça, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO JOSÉ PATRICIO, falecido há 14 anos e de MARIA DAS GRAÇAS DA 
SILVA PATRICIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 547129506 - SSP/SP, CPF n.º 
49010153894, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de março de 
dois mil (21/03/2000), residente na Avenida Principal, 3935, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de PAULO 
SÉRGIO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de KEILA CRISTINA SANTOS PEREIRA DA SILVA, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: LEANDRO DE SANTANA LIMA e GLEICY APARECIDA BORGES. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 47228391 - SSP/SP, CPF n.º 23252254883, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de julho de mil novecentos e 
noventa (18/07/1990), residente na Rua Jaime Duarte, 43, Bolsão 8, Cubatão - SP, fi lho de MARIANO 
VICENTE DE LIMA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 57 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA EDILEUZA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
485690354 - SSP/SP, CPF n.º 41591843839, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa (05/12/1990), residente na Rua Jaime Duarte, 43, 
Bolsão 8, Cubatão - SP, fi lha de MARIA APARECIDA BORGES, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDIPO DA SILVA LIMA e THAMIRES REGINA DOS SANTOS ALVES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 44845618 - SSP/SP, CPF n.º 37023635807, com 30 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(12/03/1988), residente na RUA 7 de Setembro, 1022, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MARCELO BARBO-
SA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, supervisor de caldeiraria, com 49 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de MARIA CICERA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domes� ca, com 49 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 404961058 - SSP/SP, CPF n.º 45410169824, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nasci-
da no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e quatro (24/03/1994), residente na RUA 
7 de Setembro, 1022, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO WELLINGTON ALVES, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 48 anos e de SANDRA CRISTINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 48 anos de idade, residente em CAJATI - 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, 12 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: DAVID MICHEL BARREIROS DE AZEVEDO e FRANCIELI SOUZA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, engenheiro mecânico, RG n.º 47238493 - SSP/SP, CPF n.º 38953476801, com 
27 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município de Guarujá)  Livro nº 
85, fl s. nº 312, Termo nº 35180), nascido no dia sete de julho de mil novecentos e noventa (07/07/1990), re-
sidente na Rua das Azaléias, 282, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DE JESUS AZEVEDO, falecido há 12 
anos e de SANDRA LUZIA BARREIROS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em 
GUARUJÁ - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, operadora de equipamentos, RG 
n.º 443961359 - SSP/SP, CPF n.º 37720990846, com 29 anos de idade, natural de URUAÇU - GO, nascida no dia 
vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e oito (21/05/1988), residente na Rua das Azaléias, 282, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL AGUSTINHO DA SILVA, falecido há 9 anos e de MARIA ODETE DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, empresária, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Jose-
milson Ferreira de Sousa, conforme sentença datada de 11/08/2015, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0005072-60.2015.8.26.0157. 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, 13 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ALEX PRINCE BORGES SILVA e THAÍS SILVA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, professor, RG n.º 48612003X - SSP/SP, CPF n.º 39931573899, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de março de mil novecentos e no-
venta e um (09/03/1991), residente na Rua 13 de Maio, 769, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ 
JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 10 anos e de DENISE BORGES DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485864356 - SSP/SP, CPF n.º 
41926797876, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de junho de mil 
novecentos e noventa e um (09/06/1991), residente na Rua Santo Antônio de Pádua, 26, fundos, 
Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de VALDETO ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NEDIR FERREIRA DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, falecida há 4 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, 17 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EDSON DIOGO e JOSEANE MARIA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 621623581 - SSP/SP, CPF n.º 39755672877, com 
30 anos de idade, natural de PALMARES - PE (Palmares-PE  Livro nº 45, fl s. nº 216, Termo nº 52396), 
nascido no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (22/11/1987), residen-
te na RUA Caminho São Dagoberto, 360, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de EDILIAN DIOGO, 
do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 527088195 - SSP/SP, CPF n.º 08758795430, com 26 anos de idade, 
natural de RIBEIRÃO - PE (Gameleira  Livro nº 16, fl s. nº 89, Termo nº 17967), nascida no dia vinte 
de setembro de mil novecentos e noventa e um (20/09/1991), residente na RUA Caminho São Da-
goberto, 360, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ RICARDO FERREIRA FILHO, carpintei-
ro, com 48 anos de idade, residente em PALMARES - PE e de SILVÂNIA MARIA DA SILVA, do lar, 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, 12 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Errata

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANTONIO MARCOS SOARES 
e LUNG HUI CHUAN. Sendo o pretendente, profi ssão mecânico de autos. Sen-
do a pretendente, de nacionalidade chinesa, natural de Taiwan, China. 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, 16 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Aguinaldo Araújo cobra semáforo na Vila Nova
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou 

indicação junto à Mesa da Câmara solicitando a implan-
tação de um semáforo de três fases no cruzamento das 
Avenidas Martins Fontes, Nossa Senhora da Lapa e Rua 
Fernando Costa, na Vila Nova.

De acordo com o vereador, o local tem grande � uxo de 
pedestres e veículos e a falta de sinalização semafórica no 
local pode colocar em risco a todos que por lá transitam. 
A indicação foi encaminhada aos setores competentes do 
poder Executivo para análise.
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Melissa Passarelli chega com 
‘moral‘ no campeonato brasileiro

Com mais seis medalhas na bagagem, patinadora cubatense iniciou 
a disputa nesta quinta (19), na modalidade Figuras e Solo Dance. 
Competição  segue até dia 24 e garante vaga na seleção brasileira.

A multicampeã Melis-
sa Passarelli está patinando 
atrás de uma grande con-
quista: o título brasileiro 
de patinação artística. A 
competição começou nesta 
quinta (19) e está sendo dis-
putada no Clube Internacio-
nal de Regatas, em Santos.

A disputa pelo título 
brasileiro começou nesta 
quinta (19), com Melissa se 
apresnetando na prova de 
Figuras, categoria mini in-
fantil. Também nesta quin-
ta, Melissa iniciou a disputa 
na modalidade Solo Dance. 
A pontuação obtida, nesta 
quinta, será somada à nota 
da apresentação Livre, que 
acontece na sexta e a partir 
daí saí o resultado � nal. 

Nos próximos dias, a pa-
tinadora disputa as provas 
Livre (dia 20), Free Dance 
(dia 21) e Figuras Avança-
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do (dia 23) e o Torneio Na-
cional Solo Dance (dia 24). 
Diariamente, o Acontece 
atualiza os resultados da 
Melissa na competição atra-
vés das redes sociais (face-
book.com/acontecedigital, 
instagram.com/acontecedi-
gital e twitter.com/aconte-
cedigital). 

Na Seleção
O quarto lugar obtido 

na prova de � guras coloca 
Melissa na disputa por uma 
vaga na seleção brasileira de 
patinação artística. A con-
vocação o� cial será anun-
ciada daqui a cerca de 10 
dias.

Multicampeã no RS
No último � nal de sema-

na, entre os dias 13 e 15, Me-
lissa esteve em Novo Ham-
burgo (RS) disputando o 

Campeonato Gaúcho de Pa-
tinação Artística e o Torneio 
Estadual da modalidade, 
pela equipe Patinart, do Rio 
Grande do Sul. Ao todo fo-
ram seis medalhas conquis-
tadas pela cubatense: quatro 
de ouro e duas de prata.

Pelo Campeonato Gaú-
cho, foram três medalhas. 
Ouro nas modalidades dan-
ças (solo dance e free dan-
ce) e � guras obrigatórias; e 
prata na modalidade livre, 
todas na categoria mirim

Já no Torneio Estadual, 
mais três medalhas: ouro na 
modalidade � guras obriga-
tórias avançadas, na catego-
ria até 12 anos. E ouro tam-
bém na modalidade solo 
dance, categoria até 10 anos. 
E fechando as conquistas, 
segundo lugar na modalida-
de laço intermediário, cate-
goria até 12 anos.


