
A homenagem realizada na Câ-
mara do Recife também foi um mo-
mento de celebrar a ancestralidade
feminina. Escolhida para falar em
nome das 39 homenageadas, a chef
Carmen Virgínia - que comanda o
restaurante Altar, Cozinha Ancestral
e é reconhecida nacionalmente por
seu trabalho-, contou a história da
sua avó, a quem considera essencial
para a sua trajetória. “Sou a neta de

Dona Edna, uma merendeira de es-
cola pública, que trabalhou no mu-
nicípio e no Estado. Ela varria 16 sa-
las por dia e alimentava ainda 800
pessoas. Essa é a minha maior re-
ferência, a mulher que me alimen-
tou, que quis me ver como neta”,
afirmou. 

“É por Dona Edna, por mim, por
todos os meus ancestrais e todas as
mulheres que me fizeram, pois não

fui criada por homens”, comple-
mentou a chef - que também re-
lembrou o caminho que percorreu
até conseguir prosperar e como
esse fato foi exceção na sua vivên-
cia.

“Uma menina que nasceu numa
rua, toda enlamaçada, onde a maio-
ria dos meus amigos não estão mais
aqui para contar história e venho
aqui ser homenageada”.

Por fim, Carmen ressaltou a im-
portância da proposta por Cida Pe-
drosa e frisou que o fato do convi-
te vir da vereadora foi preponde-
rante para que aceitasse a homena-
gem. “A trajetória política e como
mulher de Cida é tão importante
quanto a minha e a de todas vocês,
estou aqui ao lado de mulheres in-
críveis”. 

Cantora manda
recado

Outra homenageada, a cantora e
compositora Isabela Moraes, antes
da apresentação musical que en-
cerrou a cerimônia, também dire-
cionou algumas palavras às home-
nageadas. “Cada uma de nós sabe
da sua guerra e da sua paz para ser
o que é, o que venha a se tornar e o
que tem se tornado. Muito obriga-
da por acreditar na verdade, na for-
ça e nesse pensamento, colocando
essa força e essa fé em cada uma de
vocês”, disse.

E m uma tarde de celebração
pela luta das mulheres, a
Câmara do Recife realizou,

ontem (17.03), uma sessão solene
que homenageou 39 mulheres que
se destacam em diversas ativida-
des, como as áreas de cultura, ati-
vismo comunitário, educação, em
espaços de poder, defesa dos di-
reitos humanos, entre outros. A ce-
rimônia foi proposta pela verea-
dora Cida Pedrosa (PCdoB), presi-
dente da Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher no Legislativo
Municipal. A editora do caderno de
Política da Folha de Pernambuco,
Danielle Romani, foi uma das ho-
menageadas. 

Símbolo 
especial

Em sua fala, Cida Pedrosa dedi-
cou a cerimônia às mulheres pre-
sentes e também a todas aquelas
que não estavam na homenagem
como "as mulheres que estão nas
comunidades, em seus lares e as
que passam fome nas periferias da
cidade”, enumerou a parlamentar. 

“Estou muito emocionada, por-
que hoje, aqui, nós temos um sím-
bolo especial. São 39 cadeiras nes-
ta Casa e todas elas estão ocupa-
das, neste momento, por uma mu-

lher. Somos a maioria da popula-
ção, mesmo assim estamos abso-
lutamente sub-representadas em
todos os segmentos. Somos 15% da
Câmara Federal e, aqui na Câmara
do Recife, somos apenas sete ve-
readoras desse total de 39. Quan-
do você vai para as ciências exatas,
esse é um lugar quase inteira-
mente ocupado por homens.
Quando você vai para os cargos de
direção nas grandes empresas,
esse também é um espaço muito
ocupado por homens”, disse. 

Mais democracia
e igualdade

Cida reforçou que a luta das mu-
lheres se faz essencial enquanto a
opressão estiver presente na so-
ciedade. “Quando a gente diz que
não quer flores no mês da mulher
e quer se irmanar na luta, é pelo
fato de nossas pautas ainda não es-
tarem resolvidas. No dia que nos-
sas pautas tiverem sido resolvidas,
a gente quer ganhar flores. Mas en-
quanto uma de nós sofrer violên-
cia ou for pra rua com medo de ser
estuprada e assediada, você não
tem democracia, não tem igual-
dade, não tem possibilidade de
construção de um projeto de feli-
cidade”, afirmou a vereadora. 

A parlamentar ainda destacou
que os “graus de subalternidade e
não inclusão” são ainda maiores
no caso das mulheres negras, peri-
féricas e LGBTQIA+. 
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE PA DA CAIXA EM PERNAMBUCO

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto à 
viabilidade na locação de imóvel pronto, localizado nos municípios de ÁGUAS BELAS e BREJO DA MADRE 
DE DEUS, situados no Estado de Pernambuco. Os imóveis devem possuir documentação regularizada junto 
aos órgãos públicos. Preferencialmente ter idade aparente de até 10 anos, possuir área aproximada de 170m² 
a 230m², com pé direito aproximado de 3,5m, em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de 
colunas. Devem possuir sanitários e área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. Os 
interessados devem encaminhar carta de manifestação de interesse na possível locação e indicação do 
imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área construída em m² e dados para contato oferta do 
imóvel assinado; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta 
baixa com área (se houver). Os documentos devem ser enviados para o e-mail CEOGI04@CAIXA.GOV.BR 

aberta ao recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

VAREJO PERNAMBUCO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE PA DA CAIXA EM PERNAMBUCO

A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto à 
viabilidade na locação de imóvel pronto, localizado nos municípios de FERNANDO DE NORONHA, 
MORENO, PETROLÂNDIA, SÃO BENTO DO UNA, SANTA MARIA DA BOA VISTA, SERRA TALHADA e 
SIRINHAÉM, situados no Estado de Pernambuco. Os imóveis devem possuir documentação regularizada 
junto aos órgãos públicos. Preferencialmente ter idade aparente de até 10 anos, possuir área aproximada de 
220m² a 350m², com pé direito aproximado de 3,5m, em um único pavimento (térreo), com vão interno livre 
de colunas. Devem possuir sanitários e área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. 
Os interessados devem encaminhar carta de manifestação de interesse na possível locação e indicação do 
imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área construída em m² e dados para contato oferta do 
imóvel assinado; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta 
baixa com área (se houver). Os documentos devem ser enviados para o e-mail CEOGI04@CAIXA.GOV.BR 

aberta ao recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

VAREJO PERNAMBUCO

Homenagem proposta pela vereadora Cida Pedrosa destacou a necessidade das mulheres ocuparem mais espaços de poder

Luta feminina é destaque na Câmara

Sessão solene garantiu que o plenário da Casa e as 39 cadeiras fossem ocupadas somente por mulheres

ARTHUR DE SOUZA

Histórias e recados que emocionaram

D4Sign 7fdffa9b-8b3b-454b-8ec8-78dfbc41ace4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



CÂMBIO
O dólar cai para R$ 5,03 após os Bancos
Centrais do Brasil e dos Estados Unidos
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Crédito consignado para baixa renda

Medida foi anunciada pelo Governo Federal, que
lançou pacote incluindo a antecipação do 13º do
INSS. Veja quando os valores serão pagos

FGTS: saque
de R$ 1 mil
é liberado

(81) 3425-5837/3425-5838

A Unimed Recife – Cooperativa de Trabalho Médico – notifica seus clientes abaixo, identificados pelo número do cartão de inscrição
como cliente do plano de saúde de contrato individual, acompanhado pelo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas,
com omissão dos dígitos de verificação, a entrarem em contato por telefone: (81) 3413.8400 / 0800-281-5917 ou presencialmente no
Centro Administrativo, na Av. Lins Petit, 140 – Bairro Ilha do Leite, de segunda à sexta-feira, no horário das 8:00 às 16:00h, para dar
solução à manutenção das respectivas contratações, no prazo máximo de 10 dias contados desta publicação, tendo em vista que os
clientes não foram encontrados no domicílio cadastrado em nosso sistema, sob pena de caracterização do disposto no Art. 13, Pa-
rágrafo Único, Inciso II da Lei 9656/98 (Lei dos Planos de Saúde) e nos moldes da Súmula Normativa nº 28/2015.
Carteira CPF
0341025001497006 018.585.804**
0341025006357008 522.325.814**
0341025005760003 118.707.644**
0341025005585007 715.457.834**
0341025003397300 139.411.794**
0341025008378002 038.904.654**
0341025003932001 302.384.204**
0341025005629004 096.757.044**
0341025004148908 112.634.044**
0341025002375001 120.250.854**
0341025004786009 507.361.084**
0341025005619009 703.796.794**
0341025003715000 041.053.904**
0341025000447005 742.194.214**
0341025006211003 106.615.874**
0341025003435008 124.785.944**
0341025004405005 578.200.314**
0341025004496000 074.190.054**
0341025006344003 114.638.634**
0341025003505006 705.798.904**
0341025006325009 448.156.384**
0341025008000000 702.905.864**

0341025008988005 709.697.834**
0341025002692007 048.369.264**
0341025001800000 163.304.834**
0341025002228009 111.358.184**
0341025008937001 999.678.984**
0341025008953007 081.823.864**
0341025004369009 709.597.454**
0341025006931006 012.170.964**
0341025001718002 000.894.434**
0341025000648000 097.721.734**
0341025007759002 053.003.244**
0341025002534002 440.504.704**
0341025005333008 053.087.894**
0341025004467000 009.069.674**
0341025004056000 117.574.444**
0341025007048009 881.779.204**
0341025008666008 192.195.804**
0341025001706004 077.938.104**
0341025009219005 076.026.864**
0341025000206008 329.564.447**
0341025000134007 020.339.104**
0341025002336006 120.434.454**
0341025000951005 779.725.624**

0341025002887002 170.686.064**
0341025006886000 117.056.354**
0341025006905005 007.372.654**
0341025003449009 143.407.914**
0341025007323000 878.833.094**
0341025002280000 083.843.674**
0341025002023008 023.892.514**
0341025001281003 066.243.384**
0341025001855000 148.109.314**
0341025007170009 180.061.674**
0341025004003101 719.822.544**
0341025006725007 170.588.524**
0341025003335003 110.764.314**
0341025003951006 895.064.804**
0341025003315002 733.557.394**
0341025004514009 507.347.764**
0341025004938003 557.540.074**
0341025004404009 086.922.014**
0341025007760000 029.172.774**
0341025006756000 640.556.804**
0341025006278000 143.503.784**
0341025008581002 104.338.354**
0341025009068007 710.657.504**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CLIENTES DE PLANOS INDIVIDUAIS PESSOA FÍSICA - UNIMED RECIFE

DA REDAÇÃO
COM AGÊNCIA O GLOBO

E m ano eleitoral, o governo
Jair Bolsonaro lançou on-
tem um pacote de medidas

para estimular a economia. Pela
estimativa do governo, o conjunto
de ações deve injetar mais de R$ 150
bilhões. O pacote inclui liberação de
saque de até R$ 1 mil do FGTS, an-
tecipação de 13º para aposentados
e pensionistas do INSS, e liberação
de crédito para micro e pequenas
empresas via Pronampe. As medi-
das incluem ainda a autorização
para beneficiários do Auxílio Brasil
e do BPC contratarem crédito con-
signado (com desconto em folha).

Ainda ontem, à tarde, a Caixa
Econômica Federal divulgou o ca-

A última MP assinada ontem
pelo Governo Federal permite que
beneficiários do Auxílio Brasil e do
Benefício de Prestação Continuada
(BPC) tomem crédito consignado,
com pagamento que desconta direto
no valor do benefício. A ideia foi
pensada em 2021, ainda com o Bol-
sa Família. Também será autoriza-
do o crédito consignado para quem
recebe o Benefício de Prestação
Continuada.

O objetivo é permitir que os be-

neficiários do programa consigam
tomar créditos mais baratos e utili-
zar o recurso para outras coisas,
como a abertura de pequenos ne-
gócios. 

Valor do
benefício

Segundo técnicos do governo, os
interessados na nova modalidade de
crédito poderão comprometer entre

30% e 40% do valor do benefício. A
taxa de juros dependerá dos bancos,
mas o plano é fixar um teto de 3% ao
ano. O ministro da Cidadania, João
Roma, é um defensores da ideia, sob
o argumento de que as famílias de
baixa renda precisam ter acesso ao
crédito consignado para se livrar de
juros abusivos. Hoje, apenas apo-
sentados e pensionistas do INSS,
servidores e assalariados do setor
privado têm acesso ao crédito con-
signado.

lendário para o saque de até R$ 1 mil
do FGTS. O pagamento começará
dia 20 de abril e terminará no dia 15
de junho, seguindo a data de nas-
cimento do trabalhador. O crono-
grama se refere à data de liberação
do pagamento, sendo possível sacar
o recurso até dezembro. No aplica-
tivo FGTS, o trabalhador confere o
seu saldo e pode fazer o saque a par-
tir da data liberada (confira no in-
fográfico ao lado o calendário e o
passo a passo para realizar o saque).

Tentativa de
animar economia 

As medidas são uma tentativa do
governo de animar a economia,
num momento de desaceleração da
atividade. O próprio Ministério da
Economia reduziu a previsão de
crescimento do PIB para 1,5% nes-
te ano, valor ainda assim acima do
previsto no mercado.

O pacote batizado de "Programa
Renda e Oportunidade" foi lançado
em cerimônia no Palácio do Pla-

nalto, que contou com a presença,
além do presidente Jair Bolsonaro,
de vários ministros, inclusive o da
Economia, Paulo Guedes. 

Medidas 
anunciadas

Várias medidas provisórias fo-
ram assinadas pelo governo na tar-
de de ontem. A primeira libera um
saque emergencial do FGTS no va-
lor de até R$ 1 mil por pessoa. O ob-
jetivo é beneficiar 40 milhões de tra-
balhadores com saldo e injetar cer-

ca de R$ 30 bilhões na economia.
O decreto antecipa o pagamento

do 13º para aposentados e pensio-
nistas e deve injetar na economia
cerca de R$ 56 bilhões. A primeira
parcela deve ser paga em abril e a se-
gunda em maio. Desde o início da
pandemia, o pagamento vem sendo
antecipado para o primeiro semes-
tre. Tradicionalmente, ele é reali-
zado em agosto e setembro.

A segunda MP tem objetivo de li-
berar até R$ 100 bilhões em crédito
para micro, pequenas e médias em-
presas por meio de modalidades
como o Programa Emergencial de

Acesso ao Crédito (PEAC), Programa
de Estímulo ao Crédito (PEC) e o
Programa Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e de Pequeno Porte
(Pronampe).

A ideia é utilizar a verba já exis-
tente nos fundos garantidores de
crédito, que tiveram injeção de di-
nheiro durante a pandemia, para ga-
rantir os empréstimos neste ano. Es-
ses fundos garantidores permiti-
ram que os juros das operações fos-
sem mais baixos porque, em caso de
inadimplência, eles garantiriam os
pagamentos às instituições finan-
ceiras.

INPC:
MOEDAS
BOLSAS

MERCADO FINANCEIRO

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL (SPPE)

OUTROS ÍNDICES

1,00%
DÓLAR > Compra:                          >> Venda:                          >>  Variação:                          EURO: YUAN (China): PESO (Argentina):

IBOVESPA   > Variação:                       >>  Pontos: DOW JONES (NOVA YORK): NASDAQ (NOVA YORK): S&P 500 (NOVA YORK):

SELIC: IPCA: IGP-M FGV:
OURO BM&F:

R$ 5,040 R$ 5,041 0,79 0,04688

0,76%  0,75%112.807,101,53%

11,75% 1,01% 1,83%
0,71% 313,50

-1,03% 5,6385
(Fevereiro)
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A renegociação é feita por meio do Procon
Pernambuco. Pessoas físicas e jurídicas podem
ter uma redução de 80% nos juros e multas

Dívidas com a
Compesa têm
descontos

Q
uase 40 dias se passaram e algumas medidas
inoportunas, que só serviram para impotunar quem
produz e trabalha pela cultura neste país, continuam

intactas. Nenhuma sensibilidade governamental, porque lá
estão por fazer as políticas públicas, muitos que nunca
souberam para que elas serviam. Do lado oposto, uma
estranha inércia dos que empreendem e contribuem para a
economia girar. Ou na intenção de "pagar para ver" até onde a
sanha destruidora será capaz de se sustentar, diante da
resistência e do improviso naturais ao setor. Ou por conta da
falta de iniciativa para um embate técnico, que esgote todas
aspossibilidades. Até mesmo, o recurso do embargo da IN, por
via judicial.

Como meu compromisso está em avaliar a dimensão do
problema pelo olhar econômico e político, continuo na
incredulidade de poder assistir a cenas de tanto amadorismo,
quando se mira na cultura por esses dois importantes vetores.
O preço da desconfiança imposto por uma grande parte da
sociedade costuma ser pago pelo respaldo que se dá a um
discurso anti-econômico. É como se produzir cultura não
mobilizasse fatores escassos e se confundisse esses agentes
do mercado (produtores), pelo interesse por fazer o entreter-
se como verbo conjugável em comum. Vale lembrar então:
quem faz a cultura e o entretenimento acontecerem são
produtores. E como tais, estão sujeitos aos mesmos ditames
que regem o universo empreendedor. Mobiliza fatores, gera
empregos e rendas, assim como conta com benefícios e
incentivos. Tudo exatamente igual aos outros.

Esse comportamento ativo e reativo de parcela da sociedade
reforça então o aspecto 3D. Desconhece-se o tema, mantém-
se desinformada a respeito e valida o desinteresse por
entender o setor como economia. E muito forte diante de uma
realidade atual ávida por informações e conteúdos. Não
bastasse isso, percebe-se ainda um movimento que
proporciona ao setor uma percepção de que o interesse da
política pública parece ser destrui-lo. Seria aí a consagração
do quarto D.

O arsenal para esse deleite deletério (para insistir no D) é
variado, pois abre um leque que vai de medidas de agressão
mortal ao modelo vigente a atos burocráticos que podem
sangrar de modo letal os bravos e resistentes produtores.

Aqui já tratei da incongruência e do absurdo das instruções
normativas que regulam o custeio público, que só servem
para jogar para uma plateia que absorve e promove uma ideia
de que o setor é o maior repositório de "benesses públicas".
Agora, só relevo os inúmeros casos de atos burocráticos, que
só ajudam a reforçar a mesma tese. Neste particular, as três
esferas públicas, sob um suposto respaldo dos órgãos de
controle, fazem das extenuantes "prestações de contas" uma
espécie de "atestado prévio de promitentes condenados".
Como se todos os produtores, até que provem o contrário,
fossem agentes do crime de mal uso do dinheiro público.
Tudo pode ser capaz de abrilhantar uma diligência. Cabe até
cobrar de fornecedores atestados de regularidade fiscal.
Nisso, os produtotes se tornaram "fiscais" não remunerados.
Atropelam suas relações comerciais privadas "cobrando" o
que pode ser, do outro lado, uma quebra do direito ao sigilo
da relação entre o fornedor e o ente público. 

Como creio na força econômica de um setor que pode
representar 4% do PIB, políticas públicas que servem para
desestimular (outro D) produtores, é um instrumento sutil de
empecilho ao desenvolvinento.

Mas, na cabeça de muita gente, empreender o que pode
servir de cultura e diversão é brincar de fazer negócio.

Cultura 4D: O preço da 
eterna desconfiança

@alfredobertini2017@gmail.com@alfredobertini87 
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Alfredo Bertini
A Economia em Foco

NEM 8,
Nem 80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS/PE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2022

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIROS-PE, comunica aos interessados a abertura do 
procedimento licitatório acima citado, tendo como Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E 
FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PELO UM PERÍODO DE 12 MESES,  PARA 
FORNECIMENTO PARCELADO NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIROS - PE: Valor global máximo aceitável: R$ 1.340.252,40 (hum 
milhão trezentos e quarenta mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).  Edital e Anexos., 
Podem ser obtidos a partir das 08h00 do dia 22 de Março de 2022 no site www.bnc.org,br, no endereço: Rua 
Ayres Belo, n° 136, Centro - Barreiros - PE (Prédio Sede da CPL) ou pelo e-mail: 
cpl.barreiros2021@gmail.com. Data da sessão pública: 04 de abril de 2022 às 09h00 (horário de Brasília - 
DF). Demais informações podem ser obtidas presencialmente na CPL no endereço supracitado ou pelo e-
mail: cpl.barreiros2021@gmail.com, no horário de 08h00 as 13h00, de segunda a sexta-feira.

Barreiros, 17 de março de 2022
Severino Araújo

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - 

COMPANHIA GERAL DE MELHORAMENTOS EM PERNAMBUCO 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF Nº. 10.842.672/0001-06 - NIRE: 26300043068

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA: Convidam-se os senhores acionistas da Companhia Geral 
de Melhoramentos em Pernambuco - Em Recuperação Judicial a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar na sede social, na Av. Antonio de 
Goes, nº 742, Sala 1401, Edf. Empresarial Jopin, na Capital do Estado de 
Pernambuco, no dia 28 de Março de 2022, às 10hs, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1) Eleição de Diretoria; 2) Outros assuntos de interesse da 
sociedade. 

Eduardo de Queiroz Monteiro
Diretor Presidente.

O s interessados em nego-
ciar dívidas com a Com-
panhia Pernambucana de

Saneamento (Compesa) têm até
hoje para negociar dívidas com a

companhia através do Procon Per-
nambuco. Os descontos para as
pessoas físicas e jurídicas podem
chegar a até 80% e a ação é feita em
alusão a Semana do Consumidor.
Além das intermediações, o Procon

também está realizando negocia-
ções para pessoas que têm débitos
com instituições bancárias.

Segundo a secretária executiva de
Justiça e Promoção dos Direitos
do Consumidor, Mariana Pontual,
as negociações contam com a pre-
sença de um representante da Com-
pesa, para que as partes cheguem a
uma boa negociação.

“As negociações são realizadas
com um representante do Procon e
da Compesa, intermediando para o
consumidor sair com o acordo den-
tro das suas condições financei-
ras. Estamos conseguindo abati-
mentos de quase 80%, retirando ju-
ros e multas”, disse.

Para a negociação, é preciso levar
comprovante da dívida, documen-
to de identificação com foto e com-
provante de residência. 

Proposta
para bancos

Até o dia 31 de março, o Procon
Pernambuco também realiza ne-
gociações com bancos, por meio da
Federação Brasileira de Bancos (Fe-
braban). “Nessa situação nós ela-
boramos uma proposta dentro da
realidade financeira do consumidor
e enviamos para a Febraban, onde
as instituições bancárias têm 10
dias para responder se tem interesse
em negociar. É uma possibilidade
de acordo e na maioria das vezes
são aceitas”, disse Mariana.

Serasa 
negocia

Também pensando em auxiliar as
pessoas que estão com dívidas, a
Serasa iniciou um Feirão Limpa
Nome Emergencial, que vai até o
dia 31 de março. Mais de 100 em-
presas parceiras oferecem descon-
tos de até 99% nas dívidas.

De acordo com a gerente do Se-
rasa Limpa Nome, Aline Maciel, o
Mapa da Inadimplência e Renego-
ciação de Dívidas no Brasil, elabo-
rado pela Serasa, revela que o valor
total das dívidas no País é de R$
260,7 bilhões, cerca de R$ 2 bilhões
a mais do que em abril de 2020. “O
início de 2022 se mostrou muito
mais desafiador do que o esperado.
Por este motivo, anunciamos a edi-
ção emergencial do Feirão Limpa
Nome, que tradicionalmente ocor-
re no final do ano”, conta Aline.

serviço
Procon Pernambuco
Atendimento presencial das 9h às 12h
e das 13h às 16h na sede do órgão, na
Rua Floriano Peixoto, 141, bairro de
São José. 
Serasa
Atendimento pelo site
www.feiraolimpanome.com.br,  telefone
0800 591 1222 ou pelo WhatsApp (11)
9 9575-2096
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AFLITOS                  
LP348 - IMPERDIVEL APTO
PROX. TUDO, 120M, 3QTS,
QTO REVER, 1SUIT, SL 2AMB,
WC SOC, DCE, COZINHA,
VARANDA, TODO C. AR-
MARIO, 1VG, ELEV, SL FESTA.
PLAYR$ 430MIL. AC. FINANC.
MARQUE SUA VISIT. TELS-
991919003-986967550-
30375200 CRECI9355J

BOA VISTA                
LP205 OPORTUNIDADE U -
NICA NA BOA VISTA EXCE-
LENTE EDF. MANDACARU
APTO C/74M COM 2QTS,
WC SOC, COZ, SALA P/ 02
AMB, ARMARIOS, DCE, ELEV,
R$ 210 MIL, ACEI. FINAC,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

BONGI                    
LP204-OTIMA LOCALIZ. AP -
TO 60M 2QTS, TODO COM
ARMARIO, SLC 2 AMB, RE-
FORM, ELEV, 1 VAGA, AC FI-
NANC, R$ 210 MIL TELS -
991919003-986967550-
30375200 CREC9355J

CAMPO GRANDE             

LP254-IMPERDIVEL OPOR-
TUNID. DE UM APTO, C74M,
2QTS, 1SUIT, SALA P2AMB,
COZINHA, WC SOC, DCE,
VARAND, COM ARMARIOS,
1VG R$ 220MIL. AC FINANC.
F-991919003-986967550-
30375200 CRECI9355J

LP255-IMPERDIVEL OTIMA
LOC, LINDO APTO C55M,
2QTS, STE, WC SOC, COZ,
SALA 2AMB, VARANDA, AR-
MARIOS, SL DE FESTA, ELEV,
PISCINA, PLAY, 1 VAGA R$
280MIL. LIGAR F-991919003-
986967550-30375200 CRECI
9355J

LP304-ATRENCAO! APTO
PROXI DE TUDO, EDF YO -
KOHAMA COM 80M, 3QTS,
1SIT, SL 2AMB, COZINHA,
WC SOCIAL, VARAND, DCE,
ARMARIOS NA COZIN, E L-
EVADOR, SL FESTA, 2VG R$
410MILAC. FINANC, MAR-
QUE SUA VISITA. LIGAR F-
991919003-986967550-3037
5200

LP254-IMPERDIVEL OPOR-
TUNID. DE UM APTO, C74M,
2QTS, 1SUIT, SALA P2AMB,
COZINHA, WC SOC, DCE,
VARAND, COM ARMARIOS,
1VG R$ 220MIL. AC FINANC.
F-991919003-986967550-
30375200 CRECI9355J

LP255-IMPERDIVEL OTIMA
LOC, LINDO APTO C55M,
2QTS, STE, WC SOC, COZ,
SALA 2AMB, VARANDA, AR-
MARIOS, SL DE FESTA, ELEV,
PISCINA, PLAY, 1 VAGA R$
280MIL. LIGAR F-991919003-
986967550-30375200 CRECI
9355J
LP304-ATRENCAO! APTO
PROXI DE TUDO, EDF YO -
KOHAMA COM 80M, 3QTS,
1SIT, SL 2AMB, COZINHA,
WC SOCIAL, VARAND, DCE,
ARMARIOS NA COZIN, E L-
EVADOR, SL FESTA, 2VG R$
410MILAC. FINANC, MAR-
QUE SUA VISITA. LIGAR F-
991919003-986967550-3037
5200

CANDEIAS                 

02 QUARTOS, 02 WC SO-
CIAL. 1 ANDAR, CAIXAO. 1
PARALELA AS 3 FAIXAS. R$
170 MIL (81)99704-5593

CASA AMARELA             

LP3191 IMPERDIVEL APTO
COM 90M, 3QTS, STE, VAR,
SLP/02 AMB, WC SOC, DCE,
TODO COM ARMARIOS,
DECORADO, 1VG, LAZER
COMPLETO, ELEV, R$ 5310
MIL AC. FINAC, MARQUE
SUA VISITA, LIGAR FONES:
991919003/9869675550/3037
5200 CRCI9355J

LP3232-EXCELENT OPOR-
TUN P MORAR APTO 130M,
TODO DECORADO, 3QTS,
3SUIT, VARANDA, COZINH,
SL P2 AMB, WC SOC, DCE,
AMARIO, 2 VAGAS, ELEVAD,
LAZER COMPL, R$ 760MIL,
AC. FINANC F-991919003-
98696755030375200 CRECI
9355J
OPORTUNIDADE APARTAM
COM 70M, ANDAR ALTO,
NASCENTE, SL P/02 AMB,
3QTS, STE, WC SOC, WC DE
SERV, TODO COM ARMAR-
IOS, COZ, 1VG, ELEV, LAZER
COMPLETO, R$ 460MIL, AC.
FINAC, FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP3191 IMPERDIVEL APTO
COM 90M, 3QTS, STE, VAR,
SLP/02 AMB, WC SOC, DCE,
TODO COM ARMARIOS,
DECORADO, 1VG, LAZER
COMPLETO, ELEV, R$ 5310
MIL AC. FINAC, MARQUE
SUA VISITA, LIGAR FONES:
991919003/9869675550/3037
5200 CRCI9355J
LP3232-EXCELENT OPOR-
TUN P MORAR APTO 130M,
TODO DECORADO, 3QTS,
3SUIT, VARANDA, COZINH,
SL P2 AMB, WC SOC, DCE,
AMARIO, 2 VAGAS, ELEVAD,
LAZER COMPL, R$ 760MIL,
AC. FINANC F-991919003-
98696755030375200 CRECI
9355J
OPORTUNIDADE APARTAM
COM 70M, ANDAR ALTO,
NASCENTE, SL P/02 AMB,
3QTS, STE, WC SOC, WC DE
SERV, TODO COM ARMAR-
IOS, COZ, 1VG, ELEV, LAZER
COMPLETO, R$ 460MIL, AC.
FINAC, FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

CASA FORTE               

LP224 OPORTUNIDADE U -
NICA COM89M, 2QTS, SUI -
TE, SLP/02 AMB, COZ, WC
SOC, DCE, TODO COM AR-
MARIOS, 1VG, SL FESTA, E -
LEV, R$ 330MIL, AC. FINC,
MARQUE SUA VISITA COM
OS NOSSOS CORRETORES,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP346 OPORTUNIDADE AP -
TO COM 90M, 3QTS, SUITE,
VAR, SALA P/ 02 AMB, COZ,
DCE, AREA DE SERV, WC
SOC, TODO COM ARMAR-
IOS, 2 VGS, R$ 285MIL, AC
FINAC, MARQUE SUA VI -
SITA COM NOSSOS COR-
RETORES LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP372-OPORTUND, APTO
C/ OTIMA LOCALIZ, 105M,
3 QTS, 2SUIT, WC SOCI, VA -
RAND, COZINHA, SALAP
2AMB, DCE, TODO COM
ARMARIOS, 2VG, ELEV, LA -
ZER COMPL, R$ 785MIL, AC
FINANC. TELS - 999955055-
986967550-30375200 CRECI
9355J

LP224 OPORTUNIDADE U -
NICA COM89M, 2QTS, SUI -
TE, SLP/02 AMB, COZ, WC
SOC, DCE, TODO COM AR-
MARIOS, 1VG, SL FESTA, E -
LEV, R$ 330MIL, AC. FINC,
MARQUE SUA VISITA COM
OS NOSSOS CORRETORES,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP346 OPORTUNIDADE AP -
TO COM 90M, 3QTS, SUITE,
VAR, SALA P/ 02 AMB, COZ,
DCE, AREA DE SERV, WC
SOC, TODO COM ARMAR-
IOS, 2 VGS, R$ 285MIL, AC
FINAC, MARQUE SUA VI -
SITA COM NOSSOS COR-
RETORES LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP372-OPORTUND, APTO
C/ OTIMA LOCALIZ, 105M,
3 QTS, 2SUIT, WC SOCI, VA -
RAND, COZINHA, SALAP
2AMB, DCE, TODO COM
ARMARIOS, 2VG, ELEV, LA -
ZER COMPL, R$ 785MIL, AC
FINANC. TELS - 999955055-
986967550-30375200 CRECI
9355J

ENCRUZILHADA             
LP243-COM OTIMALOCA -
LIZ, C 63M, 2QTS, SAL P2
AMB, VARANDA, COZINH,
A. SERV, WC SOCI, WC SERV,
TODO COM ARMAR. 1VG,
R$ 240MIL AC. FINANC F-
991919003-986967550-
30375200 CRECI9355J
LP394 APT COM111M, 3QTS,
1 SUITE, SALAP/2AMB, VAR,
COZ, WC SOC, DCE, TODO
COM ARMARIOS, 2VGS, E -
LEV, R$ 280MIL, AC. FINAC,
FONE986967550/30375200/9
91919003 CRECI 9355J

ESPINHEIRO               
LP232-IMPERDIVEL APTO C/
61M, 2QTS, 1SUIT, WC SOC,
COZINHA, AREA SERV, SL
2AMB, ARMARIOS, 1VG, LA -
ZER COMPLET, R$ 320MIL,
AC. FINANC, MARQUE SUA
VISITA COM NOSSOS COR-
RETORES. TELS-9919190003-
9 8 6 9 6 7 5 5 0 - 3 0 3 7 5 2 0 0
CRECI9355J
LP306 EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE PARA MORAR
COM 160M, 3QTS, SUITE,
VAR, COZ, SLP/02AMB, WC
SOC, DCE, ELEV, PISC, SL DE
FESTA, PLAY, 1VG, R$ 700MIL
OU ALUGUEL DE 4MIL
COM AS TAXAS, AC. FINAC,
MARQUE SUA VISITA COM
OS NOSSOS CORRETORES,
APTO DESOCUPADO, FO -
NES: 986967550/ 991919003/
30375200 CRECI 9355J
LP3200-OPORTUNID, APTO
COM 107M, 3QTS, 1SUIT,
VARAND, SALA P2AMB, CO-
ZINHA, DCE, 2VAGAS, ELEV,
IMPERDIVEL R$ 395MIL, AC.
FINANC. TELS-991919003-
9 8 6 9 6 7 5 5 0 - 3 0 3 7 5 2 0 0
CRECI9355J
LP3200-OPORTUNID, APTO
COM 107M, 3QTS, 1SUIT,
VARAND, SALA P2AMB, CO-
ZINHA, DCE, 2VAGAS, ELEV,
IMPERDIVEL R$ 395MIL, AC.
FINANC. TELS-991919003-
9 8 6 9 6 7 5 5 0 - 3 0 3 7 5 2 0 0
CRECI9355J
LP3249 IMPERDIVEL OPOR-
TUNIDADE UNICA, APTO
MUITO BEM LOCALIZADO
COM103M, 3QTS, SUITE, SL
P/02AMB, WC SOC, DCE,
COZ, AREA DE SERV, POR -
CELANATO, TODO COM
ARMARIOS, 2VGS, ELEV, SA -
LAO DE FESTA, R$ 350MIL,
AC. FINAC, LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP232-IMPERDIVEL APTO C/
61M, 2QTS, 1SUIT, WC SOC,
COZINHA, AREA SERV, SL
2AMB, ARMARIOS, 1VG, LA -
ZER COMPLET, R$ 320MIL,
AC. FINANC, MARQUE SUA
VISITA COM NOSSOS COR-
RETORES. TELS-9919190003-
9 8 6 9 6 7 5 5 0 - 3 0 3 7 5 2 0 0
CRECI9355J

LP306 EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE PARA MORAR
COM 160M, 3QTS, SUITE,
VAR, COZ, SLP/02AMB, WC
SOC, DCE, ELEV, PISC, SL DE
FESTA, PLAY, 1VG, R$ 700MIL
OU ALUGUEL DE 4MIL
COM AS TAXAS, AC. FINAC,
MARQUE SUA VISITA COM
OS NOSSOS CORRETORES,
APTO DESOCUPADO, FO -
NES: 986967550/ 991919003/
30375200 CRECI 9355J

LP3200-OPORTUNID, APTO
COM 107M, 3QTS, 1SUIT,
VARAND, SALA P2AMB, CO-
ZINHA, DCE, 2VAGAS, ELEV,
IMPERDIVEL R$ 395MIL, AC.
FINANC. TELS-991919003-
9 8 6 9 6 7 5 5 0 - 3 0 3 7 5 2 0 0
CRECI9355J

LP3249 IMPERDIVEL OPOR-
TUNIDADE UNICA, APTO
MUITO BEM LOCALIZADO
COM103M, 3QTS, SUITE, SL
P/02AMB, WC SOC, DCE,
COZ, AREA DE SERV, POR -
CELANATO, TODO COM
ARMARIOS, 2VGS, ELEV, SA -
LAO DE FESTA, R$ 350MIL,
AC. FINAC, LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP232-IMPERDIVEL APTO C/
61M, 2QTS, 1SUIT, WC SOC,
COZINHA, AREA SERV, SL
2AMB, ARMARIOS, 1VG, LA -
ZER COMPLET, R$ 320MIL,
AC. FINANC, MARQUE SUA
VISITA COM NOSSOS COR-
RETORES. TELS-9919190003-
9 8 6 9 6 7 5 5 0 - 3 0 3 7 5 2 0 0
CRECI9355J

LP306 EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE PARA MORAR
COM 160M, 3QTS, SUITE,
VAR, COZ, SLP/02AMB, WC
SOC, DCE, ELEV, PISC, SL DE
FESTA, PLAY, 1VG, R$ 700MIL
OU ALUGUEL DE 4MIL
COM AS TAXAS, AC. FINAC,
MARQUE SUA VISITA COM
OS NOSSOS CORRETORES,
APTO DESOCUPADO, FO -
NES: 986967550/ 991919003/
30375200 CRECI 9355J
LP3200-OPORTUNID, APTO
COM 107M, 3QTS, 1SUIT,
VARAND, SALA P2AMB, CO-
ZINHA, DCE, 2VAGAS, ELEV,
IMPERDIVEL R$ 395MIL, AC.
FINANC. TELS-991919003-
9 8 6 9 6 7 5 5 0 - 3 0 3 7 5 2 0 0
CRECI9355J
LP3249 IMPERDIVEL OPOR-
TUNIDADE UNICA, APTO
MUITO BEM LOCALIZADO
COM103M, 3QTS, SUITE, SL
P/02AMB, WC SOC, DCE,
COZ, AREA DE SERV, POR -
CELANATO, TODO COM
ARMARIOS, 2VGS, ELEV, SA -
LAO DE FESTA, R$ 350MIL,
AC. FINAC, LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP232-IMPERDIVEL APTO C/
61M, 2QTS, 1SUIT, WC SOC,
COZINHA, AREA SERV, SL
2AMB, ARMARIOS, 1VG, LA -
ZER COMPLET, R$ 320MIL,
AC. FINANC, MARQUE SUA
VISITA COM NOSSOS COR-
RETORES. TELS-9919190003-
9 8 6 9 6 7 5 5 0 - 3 0 3 7 5 2 0 0
CRECI9355J
LP306 EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE PARA MORAR
COM 160M, 3QTS, SUITE,
VAR, COZ, SLP/02AMB, WC
SOC, DCE, ELEV, PISC, SL DE
FESTA, PLAY, 1VG, R$ 700MIL
OU ALUGUEL DE 4MIL
COM AS TAXAS, AC. FINAC,
MARQUE SUA VISITA COM
OS NOSSOS CORRETORES,
APTO DESOCUPADO, FO -
NES: 986967550/ 991919003/
30375200 CRECI 9355J

LP3200-OPORTUNID, APTO
COM 107M, 3QTS, 1SUIT,
VARAND, SALA P2AMB, CO-
ZINHA, DCE, 2VAGAS, ELEV,
IMPERDIVEL R$ 395MIL, AC.
FINANC. TELS-991919003-
9 8 6 9 6 7 5 5 0 - 3 0 3 7 5 2 0 0
CRECI9355J
LP3200-OPORTUNID, APTO
COM 107M, 3QTS, 1SUIT,
VARAND, SALA P2AMB, CO-
ZINHA, DCE, 2VAGAS, ELEV,
IMPERDIVEL R$ 395MIL, AC.
FINANC. TELS-991919003-
9 8 6 9 6 7 5 5 0 - 3 0 3 7 5 2 0 0
CRECI9355J
LP3249 APTO MUITO BEM
LOCAL.C/103M,3QTS, SUITE,
SL P/02AMB, WC SOC, DCE,
COZ, AREA DE SERV, POR -
CELANATO, TODO COM
ARMARIOS, 2 VGS, ELEV, SA -
LAO DE FESTA, R$ 350MIL,
AC. FINAC, TELS: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

GRACAS                   
LP215 OPORTUNIDADE AP -
TO NOVO COM OTIMA
LOCALIZ.33M,QUAR TO,
SALA, COZ, WC SOC, MO-
BILIADO, 1VG, ELEV, PIS, SL
FESTA, PLAY, R$ 200MIL, AC
FINAN, OU ALUGUEL R$ 1.
800, 00 COM TAXAS, FONE-
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP225 -APARTAM C/ 83M,
QTS, DCE, VARAND, WC
COC, COZINH, SALA P 2
AMB, 1 VG, TODO COM AR-
MARIO ELEV, PISCINA, SAL
FESTA, PLAY R$ 350MIL,
MARQUE SUA VISITA. F-
999184740-986967550-
30375200 CRECI 9355J
LP 3151 OPORTUNIDADE
AP TO COM 91M, 3QTS, SU -
ITE, WC SOC, SLP/02 AMB,
PORCELANATO COZ, TO 
DO COM ARMARIOS E DE -
CORADOS, 1VG ELEV, R$
229MIL, AC. FINAC, FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP3248 - OTIMA LOCALIZ,
AP TO DE AREA UTIL 85M
C3QTS, 1SUIT, VARAND, TO -
DO COM ARMARIOS, SA 
LAC 2 AMB, DCE, PISC, SL
FESTA, PLAY, 2 VG, ACEIT FI-
NANC, R$ 640MIL LIGAR F-
991919003-986967550-3037
5200 CRECI9355J
LP3282-OPORTUNIDADE
APTONASCENTE C106M, 3
QTOS, SUIT, WC SOC, DCE,
COZINHA, SALA P2AMB, VA -
RANDA, DECORADO, TO -
DO COM ARMARIOS, 1VG,
ELEV, SL FESTA, PLAY, R$ 420
MIL AC. FINANC, LIGAR F-
991919003-986967550-
30375200 CRECI9355J

LP379 IMPERDIVEL OPOR-
TUNIDADE APTO TOTAL-
MENTE NASCENTE COM
133M, 3QTS, 1STE, SLP/ 02
AMB, VAR, COZ, DCE, TODO
COM ARMARIOS, WC SOC,
1VG, ELEV, R$ 350MIL, AC.
FINAC, MARQUE SUA VI -
SITA FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP379 IMPERDIVEL OPOR-
TUNIDADE APTO TOTAL-
MENTE NASCENTE COM
133M, 3QTS, 1STE, SLP/ 02
AMB, VAR, COZ, DCE, TODO
COM ARMARIOS, WC SOC,
1VG, ELEV, R$ 350MIL, AC.
FINAC, MARQUE SUA VI -
SITA FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

OPORTUNIDADE UNICA
NO CORACAO DAS GRA-
CAS, APTO COM 130 M, 3
QTS, 1 SUITE, SL P/ 02AMB,
VAR, COZ, AREA DE SERV,
WC SOC, DCE, TODO COM
ARMARIOS, 1VG, ELEV, R$
350 MIL, AC. FINAC, FONE
30375200991919003/9869675
50 CRECI9355J

LP215 OPORTUNIDADE AP -
TO NOVO COM OTIMA
LOCALIZ.33M,QUAR TO,
SALA, COZ, WC SOC, MO-
BILIADO, 1VG, ELEV, PIS, SL
FESTA, PLAY, R$ 200MIL, AC
FINAN, OU ALUGUEL R$ 1.
800, 00 COM TAXAS, FONE-
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP225-APTO COM OTIMA
LOCALIZAÇÃO C83M, QTS,
DCE, VARAND, WC COC,
COZINH, SALA P2AMB, 1
VG, TODO COM ARMARIO
ELEV, PISCINA, SAL FESTA,
PLAY R$ 350MIL, MARQUE
SUA VISITA. F-999184740-
986967550-30375200 CRECI
9355J
LP 3151 AP TO COM 91M,
3QTS, SU ITE, WC SOC,
SLP/02 AMB, PORCELANATO
COZ, TO  DO COM ARMAR-
IOS E DE CORADOS, 1VG
ELEV, R$ 229MIL, AC. FINAC,
F:991919003/986967550/
30375200 CRECI 9355J
LP3248 - OTIMA LOCALIZ,
AP TO DE AREA UTIL 85M
C3QTS, 1SUIT, VARAND, TO -
DO COM ARMARIOS, SA 
LAC 2 AMB, DCE, PISC, SL
FESTA, PLAY, 2 VG, ACEIT FI-
NANC, R$ 640MIL LIGAR F-
991919003-986967550-3037
5200 CRECI9355J

Apartamentos
IMÓVEIS
Vendem-se

1

A N U N C I E  C O N O S C O
( 8 1 )  3 4 2 5  5 8 3 1  /  5 8 8 2

1 imóveis apartamentos � casas com-
erciais � outros 2 Veículos automóveis � motos e bicicletas

caminhões � outros

Recife, sexta-feira, 18 de março de 2022
Fo l h a d e P e r n a m b u c o

15 Classificados
3 Oportunidades � empregos � negócios 

� locadoras � outros 4 Diversos � comunicados � serviços
profissionais � outros

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 12.049.631/0001-84 NIRE 26.3.0001525-1
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A SER REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Moura Dubeux Engenharia S.A. (“Companhia”) convocados para se reunir, de modo exclusivamente 
digital, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 
2009, conforme especialmente alterada pela Instrução da CVM nº 622, de 17 de abril de 2020 (“Instrução CVM 481”) e da Lei nº 14.030, 
de 28 de julho de 2020. A AGOE será realizada em 19 de abril de 2022, às 10 horas, por meio exclusivamente digital, conforme descrito 
abaixo, para deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:  a. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) apreciação do 
relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores 
independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;  (ii) apreciação da proposta de destinação do 
resultado relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) definição do número de membros do Conselho de 
Administração da Companhia; e (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. b. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (i) ratificação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao 
exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) alteração do estatuto social da Companhia para modificação de seu 
artigo 49, conforme o disposto no artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019; e (iv) sujeito à aprovação do item (iii) acima, 
consolidação do estatuto social da Companhia de modo a incorporar a alteração proposta. Observada a adoção da modalidade 
exclusivamente digital, os acionistas da Companhia poderão participar e votar na AGOE à distância por meio (i) do envio do boletim de 
voto a distância (conforme indicado no item , (i) abaixo), e/ou (ii) do sistema eletrônico (conforme indicado no item , (ii) abaixo). A AGOE 
será realizada na modalidade exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I, da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 481, 17 de dezembro de 2009, conforme alterada. Portanto, não será admitida a participação e votação presencial 
dos acionistas nesta AGOE. Maiores informações sobre participação na AGOE poderão ser obtidas na Proposta da Administração 
que está disponível no website de Relações com Investidores da Companhia (ri.mouradubeux.com.br). Orientações Gerais: 1 
Voto Múltiplo Nos termos do artigo 1º da Instrução CVM 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada pela Instrução CVM 282, de 
26 de junho de 1998, o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto 
múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento), e deverá ser requerido no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas antes da realização da AGOE. 2 Participação à Distância Tendo em vista que a AGOE será realizada na 
modalidade exclusivamente digital, os acionistas poderão, nos termos da Instrução CVM 481, participar à distância da AGOE das 
seguintes formas: (i) Boletim de Voto à Distância: a Companhia adotará o sistema de participação à distância, permitindo que seus 
acionistas enviem boletins de voto à distância por meio do escriturador da Companhia, dos respectivos agentes de custódia ou 
diretamente à Companhia, conforme orientações constantes na Proposta da Administração e item 12.2 do Formulário de Referência. (ii) 
Sistema Eletrônico: a Companhia adotará o sistema de participação à distância, permitindo que seus acionistas participem da 
AGOE ao acessarem a plataforma Ten Meetings, desde que observadas as condições abaixo resumidas.  As informações 
detalhadas relativas à participação na AGOE por meio do sistema eletrônico estão disponíveis na Proposta da Administração 
que poderá ser acessada por meio do website de Relações com Investidores da Companhia (ri.mouradubeux.com.br), bem 
como do website da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br). Para participarem por meio de sistema eletrônico, os 
acionistas deverão se cadastrar no link https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=42D4A9349AE7 até as 10 horas do dia 
18 de abril de 2022, e submeter toda a documentação necessária (conforme indicada no item  abaixo e na Proposta da Administração) 
para permitir a participação do acionista na AGOE, conforme detalhado na Proposta da Administração da Companhia relacionada à 
AGOE. Os acionistas que não efetivarem seu cadastramento no prazo acima referido (ou seja, até as 10 horas do dia 18 de abril de 2022) 
não poderão participar da AGOE, nos termos do artigo 5º, §3º, da Instrução CVM 481.  Tendo em vista a necessidade de adoção de 
medidas de segurança na participação à distância, a Companhia enviará um e-mail confirmatório para participação do acionista por meio 
da plataforma digital Ten Meetings somente àqueles acionistas que tenham apresentado corretamente sua solicitação no prazo e nas 
condições apresentadas na Proposta da Administração, e após ter verificado, de forma satisfatória, os documentos de sua identificação e 
representação (conforme indicados no item  abaixo e na Proposta da Administração). O link e senha serão pessoais e não poderão ser 
compartilhados sob pena de responsabilização. 3 Esclarecimentos Adicionais Cópias dos documentos relacionados às deliberações 
previstas neste edital, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM 481 encontram-se à disposição dos acionistas na sede da 
Companhia, no website de Relações com Investidores da Companhia (ri.mouradubeux.com.br), bem como no website da CVM 
(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br). Sem prejuízo das informações sobre a participação na AGOE dispostas na Proposta da 
Administração, os acionistas da Companhia deverão se cadastrar na plataforma Ten Meetings até as 10 horas do dia 18 de abril de 2022 
para participar da AGOE, devendo submeter, além do documento de identidade, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela 
instituição escrituradora nos últimos 5 (cinco) dias; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante; e/ou (iii) 
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação 
acionária, emitido pelo órgão competente. 

Recife, 18 de março de 2022.
Gustavo José Moura Dubeux

Presidente do Conselho de Administração

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração 
Regional do Estado de Pernambuco- SENAR-AR/PE
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EDITAL DE PROCLAMAS

A Belª. FABIANA MARIA GUSMÃO DANDA LIMA, Oficial do Serviço de 

Registro civil das Pessoas Naturais e Casamentos do 9º Distrito 

Judiciário, com sede à Rua Galvão Raposo, nº 222, Madalena, Recife-

PE. Faz saber, que estão se habilitando a casar-se por este cartório os 

seguintes contraentes: 1 – ALEXANDRE MAGNO FREIRE FILHO e 

LUCIANA FERNADES SANTOS. Se alguém souber de algum 

impedimento, acuse-o para fins de direito no prazo da Lei. Dado e 

passado nesta Capital, Recife, 15 de março de 2022. Eu, Fabiana Maria 

Gusmão Danda Lima, Oficial do Registro, mandei digitar e assino.
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Balanços Patrimoniais Em 31 de Dez. de 2021 e 2020 (Em Reais)
Nota 2021 2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7 69.072.886 53.418.036
Contas a receber 8 8.173.809 10.212.549
Estoques 9 1.979.612 765.184
Impostos a recuperar 8.594 10.694
Adiantamentos 10 1.009.216 896.524
Despesas antecipadas 11 4.910.533 3.974.842
Outros créditos 12 8.433.715 6.797.264

93.588.365 76.075.093
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 154.427 59.678
Propriedades para investimento 13 5.072.381 4.437.788

5.226.808 4.497.466
Imobilizado 14 317.433.266 321.023.158
Intangível 792.133 716.989

323.452.207 326.237.613
Total do Ativo 417.040.572 402.312.706

Nota 2021 2020
Passivo
Circulante
Fornecedores 15 8.633.782 5.567.225
Obrigações tributárias 259.982 136.380
Obrigações trabalhistas 16 13.515.231 12.990.907
Empréstimos e financiamentos 17 1.233.305 915.330
Anuidades antecipadas 18 15.820.584 10.837.336
Outras contas a pagar 1.082.659 775.323

40.545.543 31.222.501
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 17 2.001.229 62.359
Anuidades antecipadas 18 195.216 282.719
Provisão para contingências 19 1.035.731 952.869

3.232.176 1.297.947
Patrimônio líquido 20
Patrimônio social 147.054.438 141.782.477
Ajuste de avaliação patrimonial 222.737.820 224.545.991
Superávit acumulado 3.470.595 3.463.790

373.262.853 369.792.258
Total do Passivo e do
Patrimônio Líquido 417.040.572 402.312.706
Demonstrações de Resultados - Exercícios Findos em 31 de

Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)
Nota 2021 2020

Receita líquida de serviços 21 196.872.798 183.301.630
Custo dos serviços prestados 22 (117.175.157) (107.761.627)

Superávit bruto 79.697.641 75.540.003

Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas 22 (70.478.944) (59.716.094)
Outras receitas e despesas
operacionais, líquidas 22 4.593.253 1.433.922
Projetos de parcerias 23 (905.988) (923.904)

(66.791.679) (59.206.076)
Superávit antes dos efeitos financeiros 12.905.962 16.333.927
Receitas financeiras 24 5.551.984 3.693.316
Despesas financeiras 24 (14.987.351) (16.563.453)

(9.435.367) (12.870.137)
Superávit do exercício 3.470.595 3.463.790

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)
2021 2020

Superávit do exercício 3.470.595 3.463.790
Ajustes
Depreciação 12.166.529 12.171.222
Amortização 261.593 196.222
Provisão (reversão) para perdas estimadas
com créditos de liquidação duvidosa 492.030 354.978
Baixa do ativo imobilizado 372.566 148.169
Juros de empréstimos e financiamentos 98.896 163.958
Juros sobre arrendamentos 422.018 133.730
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas 82.862 (8.042)
Superávit do exercício ajustado 17.367.089 16.624.027
Variações patrimoniais dos ativos
Contas a receber 1.546.710 (1.972.524)
Estoques (1.214.428) (743.346)
Adiantamentos (112.692) (68.622)
Despesas antecipadas (935.691) 1.165.863
Outros créditos e impostos a recuperar (1.634.351) (2.327.102)
Depósitos judiciais (94.749) 142.278
Variações patrimoniais dos passivos
Fornecedores 3.066.557 (2.126.107)
Obrigações tributárias e trabalhistas 647.926 (783.524)
Anuidades antecipadas 4.895.745 (828.596)
Outras contas a pagar 307.336 (293.762)

6.472.363 (7.835.442)
Caixa gerado pelas atividades
operacionais 23.839.452 8.788.585
Fluxos de caixa das atividades
de investimentos
Aquisição de investimentos (634.593) -
Aquisições de bens do imobilizado (8.949.203) (9.156.938)
Aquisições de intangíveis (336.737) (244.673)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades
de investimentos (9.920.533) (9.401.611)
Fluxos de caixa das atividades
de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos 3.393.987 -
Captação de arrendamentos 4.897.866 -
Amortizações de empréstimos e
financiamentos e juros (3.728.838) (2.084.863)
Amortizações de arrendamentos (2.827.084) (774.759)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades
de financiamentos 1.735.931 (2.859.622)
Aumento líquido de caixa e
equivalentes de caixa 15.654.850 (3.472.648)
Demonstração do aumento do caixa e
equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício 53.418.036 56.890.684
Caixa e equivalentes de caixa no
fim do exercício 69.072.886 53.418.036
Aumento líquido de caixa e
equivalentes de caixa 15.654.850 (3.472.648)

1. Contexto operacional:AAssociação das Religiosas da Instrução
Cristã (“Associação”), fundada em 12 de maio de 1913, é uma asso-
ciação civil, de natureza confessional, beneficente e filantrópica, sem fins
lucrativos, de caráter educacional, cultural e de assistência social de Uti-
lidade Pública Federal, conforme Decreto nº 82.474/78, registrado no
CNAS (CNSS) conforme Processo nº 259.772/71, Portadora de Certifi-
cado de Associação Beneficente de Assistência Social conforme Pro-
cesso nº 71010.001882/2006-53, de 26 de janeiro de 2009. Tendo sua
renovação tempestivamente requerida com o Processo nº
23000.013572/2018-91 e suamanutenção devidamente protocolada em
19 de abril de 2021. AAssociação tem por finalidades estatutárias ofe-
recer e desenvolver o ensino em seus vários graus; promover a educa-
çãomoral, cívica e religiosa; promover atividades culturais; dedicar-se às
obras de promoção humana, beneficente e de assistência social. É regida
pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável. Relação de filiais da
Associação: • Associação das Religiosas da Instrução Cristã – Damas;
• Colégio Santa Sofia; • Colégio Santa Cristina; • Colégio Nossa Senhora
da Graça; • Colégio Imaculada Conceição; • Colégio Santa Cecília; • Co-
légio São Francisco deAssis; • Colégio Santa Madalena Sofia; • Colégio
Regina Mundi; • Colégio Damas da Instrução Cristã; • Colégio Regina
Pacis; • Faculdade Damas das Instrução Cristã; • Colégio Regina Coeli;
• Escola Nossa Senhora dasGraças. 1.1. Estado de pandemiamundial
(Covid-19):Observa-se o relevante avanço das políticas de imunizações
pelo mundo e no Brasil, porém, mesmo com estas ações ainda existe de
fato uma recuperação tímida na economia do país, a crise ainda persiste
e os desafios dos segmentos mais impactados ainda são grandes, as
empresas estão se reinventando aomesmo quemais fortalecidas no sen-
tido demelhorar seus controles, sua operação e seus investimentos.AAs-
sociação visando sempre a saúde e segurança dos alunos, clientes e
colaboradores, continua praticando as medidas, decretos e protocolos
de saúde pública com ações de intensificação de monitoramentos con-
tra a Covid-19 e suas variantes. AAssociação continua acompanhando
todos os acontecimentos econômicos, financeiros e sociais que impac-
tam em seus negócios, vem atuando firmemente nas captações, acom-
panhamento dos fluxos de caixas, controles de gastos, intensificando as
implantações de novos projetos, orçamentos e processos que visamme-
lhorar os controles e a gestão dos recursos. 1.2. Estimativas e julga-
mentos contábeis em decorrentes da pandemia do Novo
Coronavírus (Covid-19). - Provisão para perdas esperadas com cré-
ditos – A Associação tem intensificado e analisado diariamente os re-
cebimentos das mensalidades e eventuais impactos na provisão para
perdas por inadimplência bem como índices de cancelamento de con-
tratos, com o objetivo de verificar um eventual impacto relevante no risco
de crédito. - Provisão para contingências – as contingências trabalhis-
tas, cíveis e tributárias se mantiveram na normalidade prevista pela As-
sociação. Há algumas demandas administrativas em andamento com
órgãos municipais e que não tem impacto relevante para entidade. Ris-
cos de liquidez e geração de caixa. Geração de caixa: Até a data de
emissão dessas demonstrações financeiras, nenhum indicativo de dete-
rioração da capacidade de geração de caixa operacional da Associa-
ção, que pudesse resultar em elevação no nível de risco de liquidez, foi
identificado.Recuperabilidade de ativos. Instrumentos financeiros:A
Associação possui uma política de investimentos conservadora, com in-
vestimentos em renda fixa, investindo apenas nas maiores instituições
financeiras brasileiras. Foram revistas as premissas de mensuração de
instrumentos financeiros e constatou que a posição representada nas de-
monstrações financeiras é realizável, sem necessidade de qualquer re-
gistro de reduções ao valor recuperável. 2. Base de preparação. a.
Declaração de conformidade:As demonstrações financeiras foram ela-

boradas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contá-
beis adotadas no Brasil. Não houve outros elementos componentes de re-
sultados abrangentes além do resultado do período apresentado, razão
pela qual a demonstração do resultado abrangente não está sendo apre-
sentada. AAdministração da Associação aprovou as demonstrações fi-
nanceiras e sua divulgação em 18 de fevereiro de 2022. Detalhes sobre
as políticas contábeis da Associação estão apresentadas na Nota Ex-
plicativa nº 6. Todas as informações relevantes próprias das demonstra-
ções financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e
correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 3.
Moeda funcional e apresentação: Estas demonstrações financeiras
estão apresentadas emReais, que é amoeda funcional daAssociação.
4. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demons-
trações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas
que afetam a aplicação das políticas contábeis da Associação e os va-
lores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas.As estimativas e premissas são
revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhe-
cidas prospectivamente. Julgamentos:AAssociação entende que não
há impactos relevantes decorrentes de julgamentos realizados na apli-
cação das políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os va-
lores reconhecidos nas demonstrações financeiras. Incertezas sobre
premissas e estimativas: As informações sobre incertezas relaciona-
das a premissas e estimativas em 31 de dezembro de 2021 que pos-
suem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos
contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: – Propriedades para investimento (Nota
Explicativa nº 13) – determinação do valor justo das propriedades para
investimentos com base em dados não observáveis significativos; – Imo-
bilizado (Nota Explicativa nº 14) – aplicação das vidas úteis definidas
e principais premissas em relação aos valores recuperáveis; – Provisão
para contingências (Nota Explicativa nº 19) – reconhecimento e men-
suração de provisões de contingências: principais premissas sobre a pro-
babilidade emagnitude das saídas de recursos; (i) Mensuração do valor
justo: Uma série de políticas contábeis e divulgações da Associação
requer a mensuração de valores justos, tanto para ativos e passivos fi-
nanceiros como não financeiros. Valor justo é o preço que seria recebido
na venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma
transação ordenada entre participantes do mercado na data de mensu-
ração, no mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais van-
tajoso ao qual aAssociação tem acesso nessa data. O valor justo de um
passivo reflete o seu risco de descumprimento (non-performance). O risco
de descumprimento inclui, entre outros, o próprio risco de crédito da As-
sociação. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a As-
sociação usa dados observáveis demercado, tanto quanto possível. Os
valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação
da seguinte forma. Nível 1: preços cotados (não ajustados) em merca-
dos ativos para ativos e passivos idênticos; Nível 2: inputs, exceto os
preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); e
Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados
observáveis de mercado (inputs não observáveis). AAssociação reco-
nhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final
do período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mu-
danças. Quando disponível, a Associaçãomensura o valor justo de um
instrumento utilizando o preço cotado num mercado ativo para esse ins-
trumento. Ummercado é considerado como “ativo” se as transações para
o ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume suficientes para for-

necer informações de precificação de forma contínua. Se não houver um
preço cotado em ummercado ativo, aAssociação utiliza técnicas de ava-
liação quemaximizam o uso de dados observáveis relevantes eminimizam
o uso de dados não observáveis. A técnica de avaliação escolhida incor-
pora todos os fatores que os participantes do mercado levariam em conta
na precificação de uma transação. Se um ativo ou um passivo mensurado
ao valor justo tiver um preço de compra e um preço de venda, a Asso-
ciação mensura ativos com base em preços de compra e passivos com
base em preços de venda. A melhor evidência do valor justo de um ins-
trumento financeiro no reconhecimento inicial é normalmente o preço da
transação - ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou recebida. Se a
Associação determinar que o valor justo no reconhecimento inicial difere
do preço da transação e o valor justo não é evidenciado nem por um preço
cotado nummercado ativo para um ativo ou passivo idêntico nem baseado
numa técnica de avaliação para a qual quaisquer dados não observáveis
são julgados como insignificantes em relação à mensuração, então o ins-
trumento financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado
para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial e o
preço da transação. Posteriormente, essa diferença é reconhecida no re-
sultado numa base adequada ao longo da vida do instrumento, ou até o
momento em que a avaliação é totalmente suportada por dados de mer-
cado observáveis ou a transação é encerrada, o que ocorrer primeiro. 5.
Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas
com base no custo histórico, com exceção as propriedades para investi-
mento, que são mensuradas pelo valor justo, mensurados a cada data de
reporte e reconhecidos nos balanços patrimoniais. 6. Principais práticas
contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido
aplicadas demaneira consistente a todos os exercícios apresentados nes-
tas demonstrações financeiras. a. Receita de contrato com clientes e
trabalhos voluntários: As receitas da Associação são provenientes de
mensalidades de alunos matriculados nas escolas integrantes da Asso-
ciação das Religiosas da Instrução Cristã. A obrigação de desempe-
nho vinculada aos contratos dos alunos é, usualmente, cumprida de forma
linear ao longo do tempo de prestação dos serviços educacionais. A As-
sociação possui receita com prestação de serviços, principalmente, rela-
cionada a mensalidades de colégios. O total da contraprestação desses
contratos de serviços é atribuído aos serviços com base em seus preços
de vendas individuais, que por sua vez, são determinados com base na ta-
bela de preços que a Associação utiliza para transações de venda de
cada serviço. A receita compreende o valor justo da contraprestação re-
cebida ou a receber das atividades de ensino nível médio, superior e pós-
graduação, cursos livres e atividades educacionais correlatas. A receita é
apresentada líquida, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.
A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo como base os
serviços realizados até a data do balanço. As mensalidades dos cursos e
seus respectivos descontos variam de acordo com o curso, a unidade ou
o termo acadêmico. As receitas são geradas com base em contratos de
preço fixo, sendo reconhecidas mensalmente com base na prestação do
serviço. As receitas com trabalhos voluntários são mensuradas ao seu
valor justo, levando-se em consideração osmontantes que aAssociação
haveria de pagar caso contratasse esses serviços em mercado similar,
conforme estabelecido na ITG 2002 (R1) - Associações sem Finalidade
de Lucro.As receitas com trabalhos voluntários não foram reconhecidas no
resultado do exercício como receita na Associação, na rubrica “receitas
operacionais”, em contrapartida às “despesas operacionais”, por serem
consideradas como irrelevantes no contexto das demonstrações financei-
ras. Durante o exercício de 2021, a Associação realizou reuniões com a
participação de seu corpo de diretores e conselheiros, o qual seria equi-
valente ao valor justo total de R$357.881 (R$325.169 em 2020). b. Re-
ceitas financeiras e despesas financeiras: As receitas e despesas
financeiras da Associação compreendem: • receita de juros; • despesa
de juros; • ganhos/perdas líquidos de ativos financeiros mensurados pelo
valor justo por meio do resultado; e; A receita e a despesa de juros são re-
conhecidas no resultado pelo método de juros efetivos. c. Impostos, con-
tribuições e programas de bolsas (renúncia fiscal). (i) Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL):AAssociação, em virtude de ser uma instituição de edu-
cação, sem fins lucrativos, e beneficente de assistência social, goza do
benefício de imunidade do pagamento dos tributos federais incidentes
sobre o resultado, em conformidade com o disposto nos arts. 150, VI, “c”,
e 195, § 7º, ambos da Constituição Federal, e de acordo com o art. 170 do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto Fede-
ral nº 3.000, de 26 de março de 1999. (ii) Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras (IOF) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):Conforme
previsto no Decreto Federal nº 6.306/2007, art. 2º, § 3º, as operações rea-
lizadas pelas instituições de educação e de assistência social, sem fins lu-
crativos, desde que vinculadas às suas finalidades essenciais, não se
submetem à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio
e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários. Para atestar tal si-
tuação às instituições financeiras com as quais realiza operações, a As-
sociação envia-lhes declaração de que é imune, não estando sujeita à
incidência desse imposto sobre as referidas operações. Quanto ao IRRF,
a Lei Federal nº 9.532/1997, em seu art. 12, § 1º, prevê que os rendimen-
tos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa
ou de renda variável pelas instituições de educação ou de assistência so-
cial não estão abrangidos pela imunidade. Todavia, a vigência desse dis-
positivo, entre outros, foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, em
decisão liminar proferida no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADIN) nº 1.802- 3/1998. Em 14 de maio de 2018, a Ação Direta de In-
constitucionalidade foi transitada e julgada, prevalecendo a Instrução Nor-
mativa nº 1.585/2015, em seu artigo 72, que dispensa a retenção do
imposto sobre a renda na fonte sobre rendimentos de aplicações finan-
ceiras de renda fixa ou de renda variável, quando o beneficiário do rendi-
mento declarar à fonte pagadora, por escrito, sua condição de entidade
imune. (iii) Programa de Integração Social (PIS): A Associação, por
constituir uma instituição de educação e de assistência social a que se re-
fere o art. 12 da Lei nº 9.532/1997, detentora do Certificado de Associa-
ção Beneficente de Assistência Social (CEBAS), estaria obrigada ao
pagamento de contribuição para o PIS, calculada sobre a folha de salários,
à alíquota de 1%, de acordo com a Medida Provisória nº 2.158-35/2001 e
com o Decreto Federal nº 4.524/2002. (iv) Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social (COFINS): A Associação, em virtude
de ser uma Associação sem fins lucrativos, beneficente e de assistência
social, goza do benefício de isenção do pagamento da COFINS incidente
sobre as receitas relativas às atividades próprias da Associação, de
acordo com as Leis nºs 9.718/1998 e 10.833/2003, com a Medida Provi-
sória nº 2.158-35/2001 e o Decreto Federal nº 4.524/2002. (v) Contribui-
ção patronal ao Associação Nacional do Seguro Social (INSS): A
Associação, por ser detentora do CEBAS vigente, é imune ao recolhi-
mento da contribuição previdenciária patronal. Em contrapartida, a legis-
lação exige que a Associação conceda bolsas de estudos a partir de
análise socioeconômica do grupo familiar do aluno, conforme regras da
Lei Complementar 187/2021. A aplicação dos recursos encontra-se deta-
lhada na Nota Explicativa nº 26. Atualmente, o pedido de renovação do
CEBAS da entidade encontra-se em grau de recurso, aguardando decisão
final peloMinistério da Educação. d. Caixa e equivalentes de caixa:Caixa
e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e recursos em contas
bancárias de livre movimentação e que estão sujeitos a um insignificante
risco demudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo,
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não
excedem o seu valor de mercado ou de realização. e. Estoques:O custo
dos estoques é baseado no custo médio e inclui gastos incorridos na aqui-
sição de estoques e outros custos incorridos em trazê-los às suas locali-
zações e condições existentes, os quais são ajustados por provisão,
quando aplicável. f. Propriedades para investimento:Apropriedade para
investimento é inicialmente mensurada pelo custo e subsequentemente
ao valor justo, sendo que quaisquer alterações no valor justo são reco-
nhecidas no resultado. Ganhos e perdas na alienação de uma propriedade
para investimento (calculado pela diferença entre o valor líquido recebido
na venda e o valor contábil do item) são reconhecidos no resultado. A re-
ceita de aluguel de propriedades para investimento é reconhecida como
outras receitas pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento. Os
incentivos de arrendamentos concedidos são reconhecidos como parte in-
tegrante da receita total de aluguel, durante o prazo do arrendamento. As
propriedades para investimento são representadas por uma edificação e
duas salas comerciais mantidas para auferir rendimento de aluguel e/ou va-
lorização do capital, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 13. g. Imo-
bilizado. Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui os
custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumu-

lada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável
(impairment). Quando partes significativas de um item do imobilizado têm
diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (com-
ponentes principais) de imobilizado. Um item do imobilizado é baixado
após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resul-
tantes do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas decorrentes de
alienações são determinados pela comparação com o valor contábil e são
reconhecidos na demonstração do resultado do exercício. Reparos e ma-
nutenção são apropriados ao resultado durante o período em que são in-
corridos. O custo das principais renovações é incluído no valor contábil do
ativo quando for provável que os benefícios econômicos futuros que ul-
trapassarem o padrão de desempenho inicialmente avaliado para o ativo
existente fluirão para a Associação. As principais renovações são depre-
ciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado. Custos subse-
quentes: Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é
provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos
serão auferidos pela Associação. Depreciação: A depreciação é calcu-
lada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus
valores residuais estimados, utilizando ométodo linear baseado na vida útil
estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos
não são depreciados. A depreciação é calculada pelo método linear, de
acordo com as taxas divulgadas na Nota Explicativa nº 14. As vidas úteis
estimadas do ativo imobilizado são as seguintes: - Imóveis e edificações
(25 a 50 anos); - Máquinas e equipamentos (10 anos); - Móveis e utensí-
lios (10 anos); - Equipamentos de informática (5 anos); - Veículos (5 anos);
- Biblioteca (10 anos). h. Intangível. Reconhecimento e mensuração:
Inclui os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos e softwares. São
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e perdas por
redução ao valor recuperável. Gastos subsequentes: Os gastos sub-
sequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os bene-
fícios econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se
relacionam. Amortização:Aamortização é calculada utilizando o método
linear baseado na vida útil estimada dos itens. A amortização é reco-
nhecida no resultado. Os métodos de amortização e as vidas úteis são
revistos a cada data de balanço e ajustadas caso seja apropriado. i. Ins-
trumentos financeiros. Classificação e mensuração subsequente.
Ativos financeiros: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é
classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA – Valor
Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes - instrumento de dí-
vida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR – Valor Justo por
meio do Resultado. Os ativos financeiros não são reclassificados sub-
sequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Associação
mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste
caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro
dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de ne-
gócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se aten-
der ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado
ao VJR: - É mantido dentro de ummodelo de negócios cujo objetivo seja
manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e -
Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa
que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o
valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao
VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado
comomensurado ao VJR: - É mantido dentro de ummodelo de negócios
cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa con-
tratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e seus termos contra-
tuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. - No
reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimo-
nial que não seja mantido para negociação, a Associação pode optar ir-
revogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo
do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investi-
mento. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados
ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito acima, são clas-
sificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Associação pode
designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma
atenda aos requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao
VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um
descasamento contábil que de outra forma surgiria. Ativos financeiros
– avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente
pagamentos de principal e de juros: Para fins dessa avaliação, o ‘prin-
cipal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento
inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do
dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal
em aberto durante um determinado período e pelos outros riscos e cus-
tos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos ad-
ministrativos), assim como uma margem de lucro. A Associação
considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos
de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros.
Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo con-
tratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa con-
tratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa
avaliação, a Associação considera: - Eventos contingentes que modifi-
quem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; - Termos que possam
ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; - O pré-pagamento e
a prorrogação do prazo; e - Os termos que limitam o acesso da Asso-
ciação a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados
na performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente
com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pa-
gamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do princi-
pal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma
compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso,
com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior
do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-
pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais
os juros contratuais (que também pode incluir compensação razoável
pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são
tratadas como consistentes com esse critério se o valor justo do pré-pa-
gamento for insignificante no reconhecimento inicial. Ativos financei-
ros – Mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os ativos
financeiros disponíveis para venda são não derivativos e não classifica-
dos em nenhuma das categorias anteriores. AAssociação pode nego-
ciar seus ativos financeiros antes do vencimento em caso de não
estarem vinculados a ativos garantidores. Ativos financeiros a VJR:
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O re-
sultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido
no resultado. Ativos financeiros a custo amortizado: Esses ativos são
subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método
de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impair-
ment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconheci-
mento é reconhecido no resultado. Instrumentos de dívida a VJORA:
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A re-
ceita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e
perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros
resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento,
o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado. In-
strumentos patrimoniais a VJORA: Esses ativos são mensurados sub-
sequentemente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como
ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente
uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados
líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o
resultado. Passivos financeiros. Classificação, mensuração subse-
quente e ganhos e perdas: Os passivos financeiros foram classificados
como mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio do
resultado. Um passivo financeiro é classificado comomensurado ao valor
justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para ne-
gociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento
inicial. Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do re-
sultado são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo
juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são sub-
sequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método
de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são re-
conhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconheci-
mento também é reconhecido no resultado. Desreconhecimento. Ativos
financeiros:AAssociação desreconhece um ativo financeiro quando os
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a As-
sociação transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo fi-

nanceiro são transferidos ou na qual a Associação nem transfere nem
mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade
do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo finan-
ceiro. Passivos financeiros:AAssociação desreconhece um passivo fi-
nanceiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou
expira. A Associação também desreconhece um passivo financeiro
quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo mo-
dificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo
financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo.
j. Redução ao valor recuperável (impairment). Ativos financeiros
não-derivativos: O CPC 47 exige que a Associação registre as per-
das de crédito esperadas em todos os seus títulos de dívida, emprésti-
mos e contas a receber de clientes, com base em 12 meses ou por toda
a vida. Na avaliação do modelo de perdas em crédito esperadas, a As-
sociação levou em consideração seu procedimento atual de provisão
para perdas com devedores duvidosos, estimativas futuras de perdas e
indicadores de crescimento aplicáveis à área da atuação daAssociação.
A Associação não apresentou impacto relevante em suas demonstra-
ções financeiras pela alteração do modelo de perdas em créditos espe-
radas. Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado: A
Associação considera evidência de perda de valor de ativos mensura-
dos pelo custo amortizado tanto em nível individual como em nível cole-
tivo. Todos os ativos individualmente significativos são avaliados quanto
à perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não tenham so-
frido perda de valor individualmente são então avaliados coletivamente
quanto a qualquer perda de valor que possa ter ocorrido, mas não tenha
ainda sido identificada. Ativos que não são individualmente significativos
são avaliados coletivamente quanto à perda de valor com base no agru-
pamento de ativos com características de risco similares. Ao avaliar a
perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a Associação
utiliza tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de
perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração
se as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas
reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas
tendências históricas. Uma perda por redução ao valor recuperável é
calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos
fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva ori-
ginal do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em
uma conta de provisão. Quando a Associação considera que não há
expectativas razoáveis de recuperação, os valores são baixados.
Quando um evento subsequente indica uma redução da perda, a provi-
são é revertida através do resultado. Ativos não financeiros: Em cada
data de reporte, a Associação revisa os valores contábeis de seus
ativos não financeiros para apurar se há indicação de perda ao valor
recuperável. Caso ocorra alguma indicação, o valor recuperável do
ativo é estimado. Para testes de redução ao valor recuperável, os ati-
vos são agrupados no menor grupo possível de ativos que gera en-
tradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em
grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos. O
valor recuperável de um ativo é o maior entre o seu valor em uso e o
seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado
em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presente
usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as ava-
liações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos es-
pecíficos do ativo. Uma perda por redução ao valor recuperável é
reconhecida se o valor contábil do ativo exceder o seu valor recupe-
rável. Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no re-
sultado. k. Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando
a Associação possui uma obrigação legal ou constituída como resul-
tado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico
seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os pas-
sivos relacionados a causas judiciais são provisionados por valores
julgados suficientes pelos administradores e assessores jurídicos para
fazer face aos desfechos desfavoráveis. l. Arrendamentos: No início
de um contrato, a Associação avalia se um contrato é ou contém um
arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o con-
trato transferir o direito de controlar o uso de um ativo identificado por
um período em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato
transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, a Asso-
ciação utiliza a definição de arrendamento no CPC 06 (R2). Como ar-
rendatário: No início de um contrato a Associação avalia se o contrato
contém um arrendamento. AAssociação reconhece um ativo de direito
de uso e um passivo de arrendamento na data de início do arrenda-
mento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo,
que compreende o valor da mensuração inicial do passivo de arrenda-
mento, ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetua-
dos até a data de início, mais quaisquer custos iniciais incorridos pelo
arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo ar-
rendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente. O ativo de
direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear
desde a data de início até o final do prazo do arrendamento, a menos
que o arrendamento transfira a propriedade do ativo subjacente ao ar-
rendatário ao fim do prazo de arrendamento, ou se o custo de ativo de
direito de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra.
Nesse caso, o ativo de direito de uso será depreciado durante a vida útil
do ativo subjacente, que é determinada na mesma base do ativo imo-
bilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente reduzido
por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para
determinadas remensurações do passivo de arrendamento. O passivo
de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pa-
gamentos do arrendamento que não são efetuados nessa data. Os pa-
gamentos do arrendamento devem ser descontados, utilizando a taxa
de juros implícita no arrendamento, se essa taxa puder ser determinada
imediatamente. Se essa taxa não puder ser determinada imediata-
mente, o arrendatário deve utilizar a taxa incremental sobre emprés-
timo do arrendatário. A Associação determina sua taxa incremental
sobre empréstimos obtendo taxa de juros de várias fontes externas de
financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do con-
trato e o tipo de ativo arrendado. - Os pagamentos de arrendamento in-
cluídos na mensuração do passivo de arrendamento compreendem o
seguinte: - Pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essên-
cia; - Pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de ín-
dice ou taxa, inicialmente mensurados utilizando o índice ou taxa na
data de início; - Valores que se espera que sejam pagos pelo arren-
datário, de acordo com as garantias de valor residual; e - O preço de
exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente
certo de exercer essa opção, e pagamentos de multa por rescisão do
arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o arrendatário exer-
cendo a opção de rescindir o arrendamento. O passivo de arrenda-
mento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos
juros efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos paga-
mentos futuros de arrendamento resultante de alteração em índice ou
taxa, se houver alteração nos valores que se espera que sejam pagos
de acordo com a garantia de valor residual, se a Associação alterar
sua avaliação se exercera uma opção e compra, extensão ou resci-
são ou se há um pagamento de arrendamento revisado fixo em es-
sência. AAssociação optou por não reconhecer ativos de baixo valor
e arrendamentos de curto prazo que seriam isentos pela norma. AAs-
sociação reconhece os pagamentos de arrendamentos associados a
esses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo
do arrendamento. Quando o passivo de arrendamento é remensurado
dessa maneira, é efetuado um ajuste correspondente ao valor contábil do
ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor contábil do
ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero.
7. Caixa e equivalentes de caixa

2021 2020
Caixa 111.800 116.075
Conta-corrente 6.203.521 690.529
Aplicações financeiras (i) 62.757.565 52.611.085
Poupança - 347

69.072.886 53.418.036
(i) As aplicações financeiras são compostas, principalmente, de
Certificados de Depósitos Bancários (CDB), cuja liquidez é ime-
diata com taxa de remuneração média de 100% do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI) em 2021 e 2020, mantidos em ban-
cos com bom rating de avaliação e com boa reputação no mer-
cado. A Administração da Associação tem intenção de utilização
destes valores no decurso de suas operações, sem a intenção de
investimento.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)
Ajuste de

Patrimônio avaliação Superávit
Nota Social patrimonial acumulado Total

Saldos em 1º de janeiro de 2020 130.716.186 226.354.162 9.258.120 366.328.468
Incorporação de superávit do exercício anterior ao patrimônio social 20 9.258.120 - (9.258.120) -
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 20 1.808.171 (1.808.171) - -
Superávit do exercício - - 3.463.790 3.463.790
Saldos em 31 de dezembro de 2020 141.782.477 224.545.991 3.463.790 369.792.258
Incorporação de superávit do exercício anterior ao patrimônio social 20 3.463.790 - (3.463.790) -
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 20 1.808.171 (1.808.171) - -
Superávit do exercício - - 3.470.595 3.470.595
Saldos em 31 de dezembro de 2021 147.054.438 222.737.820 3.470.595 373.262.853

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

continua...
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8. Contas a receber
2021 2020

Anuidades escolares 13.526.974 14.780.005
Anuidades ensino superior 754.239 984.015
Anuidades tempo integral 54.238 57.652
Anuidades high school 45.360 53.488
Anuidades de cursos esportivos 970 5.920
Anuidades de curso de robótica 945 7.002
Anuidades de tempo cuidar - 41.244
Outros - 110

14.382.726 15.929.436
(-) Perdas estimadas com créditos
de liquidação duvidosa (6.208.917) (5.716.887)

8.173.809 10.212.549
Amovimentação das Perdas Estimadas comCréditos de Liquidação Du-
vidosa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
está apresentada a seguir:

2021 2020
Saldo inicial (1º de janeiro) (5.716.887) (5.361.909)
Constituição (969.984) (2.434.205)
Reversão 477.954 2.079.227
Saldo final (31 de dezembro) (6.208.917) (5.716.887)
AAssociação fez uma análise histórica dos últimos 3 anos considerando
cada responsável financeiro e determinou que a perda esperada da car-
teira está concentrada naquele responsável financeiro cujo saldo está
em aberto há mais de um ano, ou seja, se há saldo em aberto vencido
há mais de um ano todo o saldo do contas a receber daquele responsá-
vel financeiro compõe a provisão de perda esperada do ativo financeiro.
Para o responsável financeiro cujo saldo está em aberto no período de
1 a 360 dias, ou seja, a menos de um ano, e que não tem saldo vencido
após 360 dias, o histórico da carteira demonstra que esse responsável fi-
nanceiro honra com o pagamento e, consequentemente, a Associação
não espera ter perda daquele valor. Os estudos demonstraram que, his-
toricamente, a perda representa em média 1% do faturamento da As-
sociação, porém o comportamento da carteira de clientes é constante ao
longo dos anos com os montantes vencidos de 1 a 360 dias se man-
tendo praticamente os mesmos. Apresentamos a seguir a representati-
vidade dos saldos por idade de vencimento nos anos de 2021 e 2020.
Contas a receber por idade de vencimento

2021 2020
Saldo % Saldo %

A vencer 1.807 0% 214.022 1%
Vencidos de 1 a 30 dias 1.581.411 11% 1.591.317 10%
Vencidos de 31 a 90 dias 2.062.105 14% 2.346.771 15%
Vencidos de 91 a 180 dias 2.378.511 17% 3.984.479 25%
Vencidos de 181 a 360 dias 2.983.264 21% 3.058.619 19%
Vencidos há mais de 360 dias 5.375.628 37% 4.734.228 30%

14.382.726 100% 15.929.436 100%
AAdministração considera que os requerimentos da sua política de re-
conhecimento de perdas foram substancialmente cumpridos, pois o es-
tudo demonstra que as perdas de crédito esperadas para todos os
instrumentos financeiros, avaliados de forma individual, não tiveram au-
mentos significativos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial,
considerando todas as informações razoáveis e sustentáveis no mo-
mento das análises.
9. Estoques

2021 2020
Materiais de almoxarifado 1.979.612 765.184

1.979.612 765.184
10. Adiantamentos

2021 2020
Adiantamentos a funcionários 156.612 432.442
Adiantamentos a fornecedores 852.604 464.082

1.009.216 896.524
11. Despesas antecipadas

2021 2020
Seguros 43.337 42.249
Material didático (i) 4.652.896 3.684.408
Antecipação de benefícios e encargos 62.327 52.733
Convênio médico 144.587 195.023
Outras despesas antecipadas 7.386 429

4.910.533 3.974.842
(i) Refere-se aos custos incorridos commaterial escolar, gráfica e posta-
gem para ser utilizado, no período subsequente. São contabilizados como
despesa antecipadas e apropriados ao longo do período de utilização,
após sua efetiva entrega.

12. Outros créditos 2021 2020
Valores a receber por acordos de anuidades 1.657.643 1.832.374
Cartões de débitos e créditos 5.093.068 3.860.146
Aluguéis a receber (i) 2.353.954 1.416.017
Outros valores a receber 99.343 54.740

9.204.008 7.163.277
Perdas estimadas com créditos de
liquidação duvidosa (770.293) (366.013)

8.433.715 6.797.264
(i) Em 2021 a cobrança de aluguéis para a Associação Cultural e Des-
portiva Madre Agathe Verhelle (ACDMAV) continuou a incluir um adicio-
nal de 15% do valor total do faturamento comercial e de serviços daquela
empresa em suas respectivas filiais localizadas dentro das instituições
de ensino da ARIC. Amovimentação das Perdas Estimadas com Crédi-
tos de Liquidação Duvidosa para os exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2021 e de 2020 está apresentada a seguir:

2021 2020
Saldo inicial (1º de janeiro) (366.013) -
Constituição (592.707) (676.502)
Reversão 188.427 310.489
Saldo final (31 de dezembro) (770.293) (366.013)
13. Propriedades para investimento

2021 2020
Imóvel (a) 4.300.000 4.300.000
Imóveis não destinados a uso (b) 765.000 115.000
Outros investimentos 7.381 22.788

5.072.381 4.437.788
Propriedades para investimento incluem uma série de imóveis co-
merciais que são arrendados a terceiros. (a) Imóvel adquirido no mu-
nicípio de Fortaleza, no bairro Aldeota, no Estado do Ceará, cuja
finalidade é locação a terceiros. Atualmente funciona uma academia
e uma clínica de reabilitação funcional; (b) Salas comerciais alugadas
a terceiros cuja contrapartida corresponde a recursos recebidos em
ganhos de aluguéis. Além disso, em 2021, foi adquirido um imóvel no
município de Maceió - AL pelo Colégio Santa Madalena Sofia. Em
2021, o valor justo das propriedades para investimento não foi alterado
em relação ao exercício anterior. AAssociação, por meio de um laudo
de avaliação, emitido por consultores externos imobiliários, entende
que para o imóvel adquirido no montante de R$4.300.000, não há in-
dícios de perdas por redução ao valor recuperável.

(a) Imobilizado em andamento: Os montantes registrados como imo-
bilizado em andamento referem-se, preponderantemente, a constru-
ções e obras nas seguintes unidades da Rede: Colégio Santa Sofia,
em Garanhuns – PE, Colégio Santa Cristina, em Nazaré da Mata -
PE, Colégio Nossa Senhora da Graça, em Vitória de Santa Antão –
PE, Colégio Imaculada Conceição, em Campina Grande – PB, Colé-
gio Damas da Instrução Cristã, no Recife – PE e Colégio Santa Cecí-
lia, em Fortaleza – CE. (b) Reavaliação de ativos imobilizados: A
Associação efetuou a reavaliação das vidas úteis econômicas de
seus principais ativos imobilizados (Terrenos e Imóveis), além do re-
conhecimento do custo atribuído (deemed cost). Os valores foram
apropriadamente reconhecidos no momento da transição da norma
emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 27 - Ativo
imobilizado, em 1º de janeiro de 2010 e as taxas de depreciação re-
vistas estão refletidas em suas rubricas contábeis. AAssociação ob-
teve laudo de avaliação patrimonial de imóveis no exercício de 2017,
para cada uma das suas propriedades individualmente, com o intuito
de avaliar a vida útil destes ativos. De acordo com a lei 11.638/07 fica
vedada a reavaliação de ativos classificados como ativo imobilizado,
ou seja, propriedades ocupadas pelos proprietários regida pela NBC
TG 27 (R4) de Ativo Imobilizado. A reavaliação é possível ser reco-
nhecida pelo valor justo nas propriedades regidas pela NBC TG 28
(R4) no item 8. Em decorrência deste fato, o laudo não gerou efeitos
contábeis em 31 de dezembro de 2017, entretanto, a partir de janeiro

de 2018, a Associação passou a considerar as vidas úteis remanes-
centes reavaliadas no cálculo de sua depreciação, não existindo im-
pactos ou mudanças para 2021. Os demais ativos imobilizados, devido
à imaterialidade de seu impacto nas demonstrações financeiras da
Associação, vêm sendo depreciados de acordo com as taxas próxi-
mas às definidas pela Receita Federal Brasileira. AAdministração en-
tende que eventual distorção entre a taxa empregada na depreciação
e a vida útil estimada para aqueles bens não deve trazer impactos re-
levantes às demonstrações financeiras.
15. Fornecedores

2021 2020
Fornecedores pessoa jurídica 8.114.066 5.348.998
Fornecedores pessoa física 240 -
Valores a pagar de cartões de crédito 519.476 218.227

8.633.782 5.567.225
16. Obrigações trabalhistas

2021 2020
Salários e ordenados a pagar 5.392.148 5.132.778
Provisão para férias e encargos 4.703.392 4.954.321
FGTS a recolher 906.542 836.410
IR na fonte a recolher 1.706.897 1.380.710
INSS a recolher 787.106 676.675
Outras obrigações trabalhistas 19.146 10.013

13.515.231 12.990.907

cientes para cobrir prováveis desembolsos de caixa com estas causas.
Em 31 de dezembro de 2021, o valor das demandas judiciais classifi-
cadas como probabilidade possível, de acordo com a opinião dos con-
sultores jurídicos e que não foram objeto de provisão contábil, é de
cerca de R$1.465.791 (R$1.755.431 em 2020). 20. Patrimônio lí-
quido. a. Patrimônio social: Em 31 de dezembro de 2021, o patri-
mônio social da Associação é de R$147.054.438 (R$141.782.477 em
2020). Na composição deste saldo, houve a transação usual de reco-
nhecimento do superávit do exercício anterior, mais a realização do
ajuste de avaliação patrimonial do exercício corrente, com aumentos
do patrimônio social no exercício vigente nos montantes de
R$3.463.790 e R$1.808.171, respectivamente (R$9.258.120 e
R$1.808.171 em 2020). De acordo com o artigo 112 do Estatuto So-
cial da Associação, em caso de sua dissolução, o patrimônio social
remanescente será destinado para outras instituições congêneres ou
afins, dotadas de personalidades jurídicas, constituídas preferencial-
mente pelas “Religiosas Professas Perpétuas, Damas da Instrução
Cristã” e devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistên-
cia Social, conforme for fixado pela Assembleia Geral. b. Ajuste de
avaliação patrimonial: Referente ao reconhecimento do custo atri-
buído (deemed cost) em terrenos e edificações (vide Nota Explicativa
nº 14(b)) em 1º de janeiro de 2010 e reconhecida no valor de
R$244.435.920. Os valores reconhecidos sob estas características
são apropriados mensalmente pelas taxas reavaliadas correspon-
dentes da depreciação do período (exceto terrenos). Em 2021, o mon-
tante realizado em conta de ajuste de avaliação patrimonial foi de
R$1.808.171 (igual valor em 2020). Os montantes registrados em 31
de dezembro de 2021 na conta de ajustes montam R$222.737.820
(R$224.545.991 em 2020). c. Destinação do superávit/aumento de
patrimônio social: Por ser considerada sem fins lucrativos, a Associa-
ção não remunera, sob nenhuma forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados, e não apresenta superávit em suas contas, ou caso apresente
em determinado exercício, destina o referido resultado, integralmente, à
manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetos sociais, sendo in-
corporados ao patrimônio social.
21. Receita líquida de serviços

2021 2020
Receita bruta com mensalidades
Receita de anuidades escolares 223.737.933 222.558.786
Receita de ensino superior 10.938.640 11.545.144
Receita de anuidades integrais 1.491.627 1.338.556
Receita de high school 1.953.511 2.014.543
Receita de cursos esportivos - 82.215
Receita de curso de robótica - 58.023
Receita de tempo cuidar 409.333 462.631
Outras 6.949 78.010

238.537.993 238.137.908
Deduções da receita
(-) Assistência educacional (a) (24.180.554) (26.261.691)
(-) Gratuidade funcional (b) (13.682.981) (13.021.033)
(-) Gratuidade institucional (c) (1.538.281) (2.290.151)
(-) Devolução de mensalidade (321.353) (877.611)
(-) Prouni (d) (1.660.213) (1.605.443)
(-) Educa Mais Brasil (44.688) -
(-) CAPES - (18.586)
(-) Desconto emergencial Covid-19 (e) (237.125) (10.761.763)

(41.665.195) (54.836.278)
Receita líquida com mensalidades 196.872.798 183.301.630
(a) Referem-se a gratuidades escolares (bolsas de estudo) concedidas
aos alunos carentes; (b) Referem-se a gratuidades escolares concedi-
das aos alunos previstas em Convenção Coletiva de Trabalho; (c) Refe-
rem-se a gratuidades comerciais concedidas pela instituição aos alunos;
(d) Referem-se a gratuidades escolares (bolsas de estudo) concedidas
aos alunos por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni). (e)
Referem-se a descontos concedidos aos responsáveis financeiros em
função da pandemia do Novo Coronavírus. As taxas de desconto varia-
ram entre 5% a 50% sobre o valor da mensalidade.
22. Natureza das despesas e custos reconhecidos na demonstra-
ção do resultado:AAssociação apresentou a demonstração do resul-
tado utilizando uma classificação das despesas e custos baseados em
sua função. As informações sobre a natureza das principais despesas
reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:

2021 2020
Natureza
Pessoal e encargos (78.043.256) (73.296.135)
Manutenção (15.403.577) (11.605.816)
Depreciação e amortização (12.798.251) (12.515.626)
Serviços profissionais (5.740.983) (4.002.412)
Serviços públicos (5.099.333) (3.570.957)
Materiais e eventos (16.246.174) (15.898.825)
Outras despesas gerais e administ. (52.155.474) (44.151.903)
Perdas na realização dos créditos (2.894.556) (3.110.707)
Contingências judiciárias (144.333) (167.605)
Rendas de aluguéis 4.013.981 1.403.992

Outras rendas 1.144.879 652.853
Doações 175.229 129.842
Resultado da alienação de bens 131.000 89.500

(183.060.848) (166.043.799)
Classificados como
Custo dos serviços prestados (117.175.157) (107.761.627)
Despesas gerais e administrativas (70.478.944) (59.716.094)
Outras receitas operacionais 5.465.089 2.276.187
Outras despesas operacionais (871.836) (842.265)

(183.060.848) (166.043.799)
23. Projetos de parcerias: Referem-se às parcerias com entidades filan-
trópicas, cujas atividades são realizadas com o público externo de crianças,
jovens e adultos do Centro Social Dom João da Costa (CSDJC). São tra-
balhos de cunho socioeducativo, cursos artesanais e de qualificação pro-
fissional, contribuindo para uma sociedade mais justa. Os valores
reconhecidos no resultado daAssociação no exercício findo em 31 de de-
zembro de 2021 montam R$905.988 (R$923.904 em 2020).
24. Resultado financeiro

2021 2020
Receitas financeiras
Rendimento com aplicações financeiras 2.718.739 1.093.877
Juros, multas e taxas sobre mensalidades 2.169.996 1.511.553
Descontos obtidos 663.249 1.086.624
Juros ativos - 1.262

5.551.984 3.693.316
Despesas financeiras
Juros, multas e taxas sobre passivos (487.764) (1.301.417)
Descontos conced.sobre mensalidades (a) (5.884.200) (11.314.314)
Descontos emergencial judicial Covid-19 (7.231.040) (3.091.647)
Despesas bancárias (749.443) (680.436)
Comissão de cobrança (634.904) (175.639)

(14.987.351) (16.563.453)
Resultado financeiro (9.435.367) (12.870.137)
(a)As rubricas de descontos concedidos sobremensalidades referem-se às
negociações esporádicas e pontuais quando da incapacidade momentâ-
nea de o responsável financeiro cumprir totalmente com a sua obrigação
com a Associação, compõe ainda nestas movimentações os descontos
financeiros concedidos dos acordos demensalidades bem como das anui-
dades pagas antecipadamente no próprio ano corrente. 25. Instrumentos
financeiros: O Associação mantém operações com instrumentos finan-
ceiros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de es-
tratégias operacionais e controles internos visando a assegurar liquidez,
rentabilidade e segurança. Os resultados obtidos com essas operações
estão condizentes com as políticas definidas pelaAdministração do Asso-
ciação. Os valores de realização estimados de ativos e passivos financei-
ros do Associação foram determinados por meio de informações
disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Julga-
mentos foram requeridos na interpretação dos dados demercado para pro-
duzir as estimativas dos valores de realização mais adequadas. Como
consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os
montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. a.
Classificação dos instrumentos financeiros:Exceto pelas aplicações fi-
nanceiras, que são classificadas como valor justo pelo resultado, os de-
mais instrumentos financeiros existentes em 31 de dezembro de 2021 e
2020, sendo eles outras contas a receber e fornecedores, estão classifica-
dos como custo amortizado. b. Instrumentos financeiros derivativos: O
Associação não detém instrumentos financeiros derivativos. c. Risco de
crédito:As políticas de crédito fixadas pelaAdministração visam aminimi-
zar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes.
Esse objetivo é alcançado pelaAdministração pormeio da seleção criteriosa
de clientes. d. Risco de liquidez: O risco de liquidez representa a possibi-
lidade de descasamento entre os vencimentos de ativos e passivos, o que
pode resultar em incapacidade de cumprir com as obrigações nos prazos
estabelecidos. A política geral da Associação é manter níveis de liquidez
adequados para garantir que possa cumprir com as obrigações presentes
e futuras e aproveitar oportunidades comerciais à medida que surgirem. A
Administração julga que a Associação não tem risco de liquidez. Adicio-
nalmente, são analisados periodicamente mecanismos e ferramentas que
permitam captar recursos de forma a reverter posições que poderiam pre-
judicar a liquidez da Associação. e. Risco de taxas de juros: A Asso-
ciaçãomantém parcela substancial das suas disponibilidades indexadas à
variação do CDI e determinadas obrigações indexadas à variação do CDI.
A expectativa de mercado, conforme dados retirados da Cetip, com data-
base de 31 de dezembro de 2021, indicava uma taxa mediana efetiva do
CDI estimada em 2,00%, cenário provável para o ano de 2021. A Asso-
ciação realizou duas simulações nas taxas de remuneração do CDI para
as aplicações financeiras com aumento de 25% e 50%, cujos resultados
estão apresentados no quadro a seguir:

Cenário real Cenário I-25% Cenário II-50%
Caixa e equiv. de caixa
Aplicações financeiras 62.757.565 64.326.504 64.687.360
Taxa anual estimada do CDI 2,00% 2,50% 3,00%
Com relação às taxas de juros, visando à mitigação desse tipo de risco, a
Associação centraliza seus investimentos em operações com taxas de
rentabilidade que acompanham a variação do CDB e fundo de renda fixa.
f. Gestão de capital: Os objetivos da Associação ao administrar seu pa-
trimônio social são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da
Associação para cumprir com seus objetivos descritos na Nota Explicativa
nº 1. g. Gerenciamento do risco financeiro: A política da Administração
é manter uma sólida base de recursos para manter o desenvolvimento fu-
turo da Associação. A Administração monitora o retorno sobre o capital
aplicado considerando os resultados das atividades econômicas. h. Ins-
trumentos financeiros “não derivativos”: Os valores justos informados
não refletemmudanças futuras na economia, tais como taxas de juros e alí-
quotas de impostos e outras variáveis que possam ter efeito sobre sua de-
terminação. Para fins de divulgação, caso a Associação tivesse adotado
o critério de reconhecimento dos ativos e passivos financeiros pelo valor
justo, teria apurado os seguintes valores, por nível de hierarquia do valor
justo demonstrados a seguir:

Hierarquia de valor justo 2021 2020
Ativos
Aplicações financeiras Nível 1 62.757.565 52.611.085
Propriedades para investimento Nível 1 5.072.381 4.437.788
Outros créditos Nível 1 8.433.715 6.797.264

76.263.661 63.846.137
Passivos
Fornecedores Nível 1 8.633.782 5.567.225
Empréstimos e financiamentos Nível 1 3.234.534 977.689

11.868.316 6.544.914
Os valores justos informados não refletem mudanças futuras na eco-
nomia, tais como taxas de juros e alíquotas de impostos e outras va-
riáveis que possam ter efeito sobre sua determinação.
26. Isenção de contribuição para seguridade social: E razão do
art. 195, §7º da Constituição Federal e da Lei Complementar nº
187/2021, Associação é considerada isenta das contribuições de
que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, quais sejam: cota patronal e demais contribuições a ela vin-
culadas – salário educação, SAT, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE,
PIS e COFINS. Em 27 de novembro de 2009, foi sancionada a Lei
nº 12.101, que dispõe sobre a concessão do Certificado de Asso-
ciação Beneficente de Assistência Social (CEBAS), alterando di-
versos procedimentos para a renovação do referido certificado.
Uma das principais alterações refere-se à mudança do órgão res-
ponsável para análise e emissão do CEBAS. A partir de 1º de ja-
neiro de 2010, o órgão responsável para análise do pleito da
beneficência da Associação, passou a ser o Ministério da Educa-
ção, uma vez que, conforme tal legislação, a alçada de responsa-
bilidade do pedido de renovação da beneficência, se dá de acordo
com a área de atuação da Associação. Com o advento da Lei Com-
plementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, ficou revogada a
Lei nº 12.101/2009. O valor relativo à isenção previdenciária, como
se devida fosse gozado no exercício findo em 31 de dezembro de
2021 era de R$25.693.136 (R$24.073.043 em 2020) tendo sido to-
talmente aplicado nos programas para a manutenção de serviços
gratuitos. a. Renovação do Certificado de Associação Benefi-
cente de Assistência Social (CEBAS): As aplicações dos recursos
em gratuidades atenderam ao que preceitua a Constituição Fede-
ral no artigo 195, III, § 7º, que concede a isenção da Contribuição
Social (INSS) às associações beneficentes de assistência social
que atendem as exigências estabelecidas em lei. (i) Quantidade
mínima de bolsistas exigidos. Educação básica: As associações
de educação certificadas, para fins de concessão de bolsas de es-
tudos, nas diferentes etapas e modalidades de educação básica
deverão conceder anualmente bolsa de estudo integral na propor-
ção estabelecida pelo art. 19 da Lei Complementar nº 187 de 16 de
dezembro de 2021, optando a entidade pela regra geral instituída no
caput do art. 20 da mencionada lei, conforme demonstrado abaixo:

Quantidade de alunos na Educação Básica 14.962
(-) Quantidade de alunos com Bolsa Integral 2.373
(-) Quantidade de alunos comAcordo Coletivo 761
(-) Quantidade de alunos com DI 100% 89
Quantidade de alunos pagantes na Educação Básica 11.739
Quantidade de alunos necessários
(Relação 1 bolsista para 5 pagantes) 2.348
Excedente de alunos bolsistas (a.1.) 25
(a.1.) O saldo de alunos bolsistas excedentes é calculado através da sub-
tração da quantidade de alunos com bolsa integral e a quantidade de alu-
nos necessários a terem a respectiva bolsa. Educação superior: Em 2008,
a Faculdade Damas da Instrução Cristã aderiu ao Programa Universidade
para Todos (PROUNI), por meio da assinatura do Termo deAdesão, contri-
buindo assim, como o acesso e permanência ao aluno de baixa renda na Fa-
culdade por meio da concessão de bolsas de estudos integrais a estudantes
de graduação nos cursos deArquitetura, Relações Internacionais, Direito e
Administração. Em conformidade com a Lei nº 11.096/05 (Lei do PROUNI),
as associações filantrópicas com área de atuação educacional (com adesão
ao PROUNI) devem aplicar a concessão de uma bolsa integral para cada
nove alunos pagantes:
Lei nº 11.096 – Educação Superior
Quantidade de alunos nos cursos de Graduação 561
Quantidade de alunos nos cursos do Mestrado 71
(-) Quantidade de alunos com Bolsa Integral - CEBAS 12
(-) Quantidade de alunos com PROUNI 115
(-) Quantidade de alunos com DI 100% 5
Quantidade de alunos pagantes nos cursos de
Graduação e Mestrado 500
Quantidade de alunos necessários (Relação 1 bolsista
para 5 pagantes) 100
Quantidade de alunos necessários (Relação 1 bolsista
para 9 pagantes) - PROUNI 56
Excedente de alunos bolsistas - PROUNI 59
Excedente total concedido (b.1.) 27
(b.1.) A quantidade de alunos excedentes é calculada através da soma da
quantidade de alunos com Bolsa Integral – CEBAS e a quantidade de alu-
nos com PROUNI, menos a quantidade de alunos que é necessário a Fa-
culdade oferecer bolsas de estudo. 27. Seguros: Para atender medidas
preventivas adotadas permanentemente, aAssociação efetua contratação
de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais si-
nistros. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da As-
sociação em função do valor de mercado ou do valor do bem novo,
conforme o caso e assim atendendo principalmente o Princípio de Contábil
de Continuidade. Cada análise é feita independentemente pelas referidas
Associações e abrangem basicamente seguros prediais, cujo vencimento
decorrerá após o término do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
A Associação considera os montantes segurados como suficientes para
eventuais sinistros.

Marcela Sarmento Cavalcanti - Diretora Presidente
Ivanise Soares da Silva - Diretora Tesoureira

Nilson Veras de Farias - Contador - CRC CE017912/O-0 T - PE

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENTENDES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Associados e Administradores da Associação das Religiosas
da Instrução Cristã. Recife – PE. Opinião: Examinamos as de-
monstrações financeiras da Associação das Religiosas da Instru-
ção Cristã (“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do re-
sultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas ex-
plicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apre-
sentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Associação das Religiosas da Instrução
Cristã em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas opera-
ções e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opi-
nião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir in-
titulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras”. Somos independentes em relação àAssociação, 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 fun-
damentar nossa opinião. Responsabilidades da administração
pelas demonstrações financeiras:Aadministração daAssociação é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as políticas contábeis adotadas no
Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rios para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração
é responsável pela avaliação da capacidade de aAssociação continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi-
nião. 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 decorren-
tes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ce-
ticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi-
nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles in-
ternos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inten-
cionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação. • Ava-
liamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabili-
dade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em re-
lação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional daAssociação. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar aAssociação a não
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, in-
clusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do al-
cance planejado, da época da auditoria e das constatações significati-
vas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro (RJ), 18 de fevereiro de 2022.

Marcelo Galvão Guerra Ivaldo Bento da Silva Neto
Contador - CRC-RJ-087079/O-3 Contador - CRC-PE-023009/O-7

14. Imobilizado
Imóveis e Móveis e Máquinas e Equipamentos Imobilizado em

Terrenos Edificações Utensílios equipamentos de Informática Veículos Biblioteca andamento (a) Total
Saldos líquidos em 1º de janeiro de 2020 172.120.002 129.167.325 6.469.226 4.994.126 1.397.577 825.105 287.225 8.925.025 324.185.611
Aquisições - - 494.241 1.805.650 782.150 200.493 - 5.874.404 9.156.938
Baixas - - - - - (148.169) - - (148.169)
Depreciação - (9.592.828) (965.366) (856.494) (549.304) (151.189) (56.041) - (12.171.222)
Transferências - 6.713.681 - - - - - (6.713.681) -
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2020 172.120.002 126.288.178 5.998.101 5.943.282 1.630.423 726.240 231.184 8.085.748 321.023.158
Custo total 172.120.002 182.824.184 13.581.542 13.945.805 7.754.651 1.985.729 1.014.324 8.085.748 401.311.985
Depreciação acumulada - (56.536.006) (7.583.441) (8.002.523) (6.124.228) (1.259.489) (783.140) - (80.288.827)
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2020 172.120.002 126.288.178 5.998.101 5.943.282 1.630.423 726.240 231.184 8.085.748 321.023.158
Taxas anuais de depreciação - 2% a 4% 10% 10% 20% 20% 10% -

Imóveis e Móveis e Máquinas e Equipamentos Imobilizado em
Terrenos Edificações Utensílios equipamentos de Informática Veículos Biblioteca andamento (a) Total

Saldos líquidos em 1º de janeiro de 2021 172.120.002 126.288.178 5.998.101 5.943.282 1.630.423 726.240 231.184 8.085.748 321.023.158
Aquisições - 2.173.931 1.026.027 2.277.199 1.010.369 90.402 - 2.371.275 8.949.203
Baixas - - - (243.538) (2.437) (126.591) - - (372.566)
Depreciação - (9.676.625) (981.137) (772.872) (568.346) (116.879) (50.670) - (12.166.529)
Transferências - 7.117.633 - - - - - (7.117.633) -
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2021 172.120.002 125.903.117 6.042.991 7.204.071 2.070.009 573.172 180.514 3.339.390 317.433.266
Custo total 172.120.002 192.115.748 14.607.569 15.979.466 8.762.583 1.949.540 1.014.324 3.339.390 409.888.622
Depreciação acumulada - (66.212.631) (8.564.578) (8.775.395) (6.692.574) (1.376.368) (833.810) - (92.455.356)
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2021 172.120.002 125.903.117 6.042.991 7.204.071 2.070.009 573.172 180.514 3.339.390 317.433.266
Taxas anuais de depreciação - 2% a 4% 10% 10% 20% 20% 10% -

17. Empréstimos e financiamentos
Instituição financeira Modalidade Taxa de juros 2021 2020
Banco Santader S.A. Capital de giro 1,5% a 1,95% a.m. 341.784 454.615
Banco Itaú S.A. Capital de giro 1,5% a 1,12% a.m. 1.116.647 98.643
Banco Itaú S.A. Conta garantida 2,75% a.m. - 9.811
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil Conta garantida - - 4.911
Outros empréstimos CDC 1,5% a 1,95% a.m. 37.003 74.007
Arrendamentos Nordespar Contratos de alugueis 0,90% a.m. 2.331.000 403.580

3.826.434 1.045.567
Juros a apropriar sobre empréstimos e financiamentos (236.055) (48.407)
Juros a apropriar sobre arrendamentos (355.845) (19.471)

3.234.534 977.689
Circulante 1.233.305 915.330
Não circulante 2.001.229 62.359
Os vencimentos dos saldos de longo prazo têm a seguinte compo-
sição:
Ano 2021 2020
2022 - 62.359
2023 1.050.349 -
2024 888.442 -
2025 62.438 -

2.001.229 62.359
A movimentação dos empréstimos e financiamentos está demonstrada
a seguir:
Saldos em 1º de janeiro de 2020 3.539.623
Juros incorridos 297.688
Amortizações dos arrendamentos (774.759)
Amortizações de empréstimos e financiamentos e juros (2.084.863)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 977.689
Captação de empréstimos e financiamentos 3.393.987
Captação de arrendamentos 4.897.866
Juros incorridos 520.914
Amortizações dos arrendamentos (3.728.838)
Amortizações de empréstimos e financiamentos e juros (2.827.084)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 3.234.534
Arrendamentos:AAssociação utiliza em suas atividades operacionais
alguns imóveis que são alugados e estão sob a modalidade de arrenda-
mentos operacionais. Esses arrendamentos normalmente têm duração
de 2 a 4 anos, com opção de renovação do arrendamento após o pe-
ríodo. Os pagamentos de arrendamento são reajustados, anualmente,
para refletir os valores de mercado.

2021 2020
Arrendamento mercantil (i) 2.331.000 403.580

2.331.000 403.580
Juros a apropriar (355.845) (19.471)

1.975.155 384.109
Circulante 570.384 384.109
Não circulante 1.404.771 -
(i) As operações de arrendamento mercantil têm como base normativa,
a partir de 1º de janeiro de 2019, o CPC 06 (R2) – Arrendamento Mer-
cantil. Referem-se em sua totalidade a contratos de aluguéis do centro de
serviços compartilhados da Associação.
18. Anuidades antecipadas: Referem-se a pagamentos antecipados
pelos responsáveis financeiros dos alunos matriculados, os quais nego-
ciam descontos comerciais pela antecipação dasmensalidades, que são
apropriadas ao longo do período em que incorrem, de acordo com o
prazo de cumprimento das obrigações de desempenho vinculadas a cada
contrato de ensino.

2021 2020
Anuidades antecipadas - escolares (i) 15.694.560 10.945.480
Anuidades antecipadas - tempo integral 175.840 29.962
Anuidades antecipadas - high school 122.285 132.500
Anuidades antecipadas - esportivo 79 79
Anuidades antecipadas - cursos 800 800
Anuidades antecipadas - tempo cuidar 22.236 11.234

16.015.800 11.120.055
Circulante 15.820.584 10.837.336
Não circulante 195.216 282.719
(i) As anuidades antecipadas classificadas no longo prazo correspon-
dem aos valores pagos a título de indenizações conforme garantias
contratadas entre a Associação e a empresa Icatu Seguros S.A. Eles
se referem ao seguro educacional em que no caso de morte do res-
ponsável financeiro garante o estudo do educando até a conclusão da
educação básica.
19. Provisão para contingências: AAssociação é parte de proces-
sos judiciais e administrativos e está discutindo essas questões nas
esferas judiciais correspondentes, amparadas sempre que necessário,
por depósitos judiciais. Provisões são constituídas para todas as con-
tingências referentes a processos judiciais para os quais é provável
que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/ob-
rigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da pro-
babilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem
como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisa-
das e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias,
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fis-
cais ou exposições adicionais identificadas com base em novos as-
suntos ou decisões de tribunais. Durante o exercício findo em 31 de
dezembro de 2021, os valores das causas reconhecidas pela Asso-
ciação como prováveis de perda montam R$1.035.731 (R$952.869
em 2020) e são constituídas preponderantemente sobre causas tra-
balhistas e cíveis. As movimentações das provisões constituídas no
exercício de 2021 e 2020 estão demonstradas a seguir:
Saldos em 1º de janeiro de 2020 960.911
Reversão / baixas (8.042)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 952.869
Reversão / baixas 82.862
Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.035.731
AAdministração da Associação, consubstanciada na opinião de seus
consultores legais quanto à possibilidade do êxito nas diversas de-
mandas judiciais, entende que as provisões constituídas são sufi-
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LP3282-OPORTUNIDADE

APARTAMENTO NASCENTE

C106M, 3 QTOS, SUIT, WC

SOC, DCE, COZINHA, SALA

P2AMB, VA RANDA, DECO-

RADO, TO DO COM AR-

MARIOS, 1VG, ELEVAD, SL

FES TA, PLAY, R$ 420 MIL AC.

FINANC, LIGAR FONES-

991919003-986967550-

30375200 CRECI9355J

LP379 IMPERDIVEL OPOR-

TUNIDADE APTO TOTAL-

MENTE NASCENTE COM

133M, 3QTS, 1STE, SLP/ 02

AMB, VAR, COZ, DCE, TODO

COM ARMARIOS, WC SOC,

1VG, ELEV, R$ 350MIL, AC.

FINAC, MARQUE SUA VI -

SITA FONES: 991919003/

986967550/30375200 CRECI

9355J

OPORTUNIDADE UNICA

NO CORACAO DAS GRA-

CAS, APTO COM 130 M, 3

QTS, 1 SUITE, SL P/ 02AMB,

VAR, COZ, AREA DE SERV,

WC SOC, DCE, TODO COM

ARMARIOS, 1VG, ELEV, R$

350 MIL, AC. FINAC, FONE

30375200991919003/9869675

50 CRECI9355J

MADALENA                 

LP3138-APTO IMPERD, O -

POR TUNID, APTO 112M, 3

QTS, SUIT, VARANDA, SL P

2AMB, COZINHA, DCE, WC

SOC, TODO COM ARMAR-

IOS, 1VG, ELEV, PISCINAR$

310 MIL, AC. FINANC. F-

991919003-986967550-

30375200 CRECI9335J

LP349 OPORTUNIDADE U -

NICA OTIMO APTO, COM

77 M, 3QTS, SUITE, SLP/02

AMB, COZ, WC SOC, VAR,

ARMARIOS NA COZINH E

WCS, 1VG, PISC, SL FESTA,

PLAY, R$ 340MIL, AC. FINAC,

MARQUE SUA VISITA COM

NOSSOS CORRETORES LI -

GAR TELEFO NE: 30375200/

986967550 / 991919003

CRECI 9355J

LP3138-APTO IMPERD, O -

POR TUNID, APTO 112M, 3

QTS, SUIT, VARANDA, SL P

2AMB, COZINHA, DCE, WC

SOC, TODO COM ARMAR-

IOS, 1VG, ELEV, PISCINAR$

310 MIL, AC. FINANC. F-

991919003-986967550-

30375200 CRECI9335J

LP349 OPORTUNIDADE U -

NICA OTIMO APTO, COM

77 M, 3QTS, SUITE, SLP/02

AMB, COZ, WC SOC, VAR,

ARMARIOS NA COZINH E

WCS, 1VG, PISC, SL FESTA,

PLAY, R$ 340MIL, AC. FINAC,

MARQUE SUA VISITA COM

NOSSOS CORRETORES LI -

GAR TELEFO NE: 30375200/

986967550 / 991919003

CRECI 9355J

PARNAMIRIM               

LP337 OPORTUNIDADE AP -
TO COM101M, 3QTS, WC
SOCIAL, DCE, SLP/02 AMB,
COZ, VAR, 2VG, ARMARIOS,
ELEV, R$ 395MIL, AC. FINAC,
LIGAR FONES: 991919003/
30375200/986967550 CRECI
9355J

LP377 OTIMA OPORTUNI -

DADE APTO A 500M DO

PARQUE DA JAQUEIRA C/

180M, TENDO 3QTS, SUITE,

CLOSET, SLP/04 AMB, COZ,

WC SOC, DCE, TODO C/

ARMARIOS, ELEVAD, NAS -

CENTE, SL FESTA, PLAY R$

750MIL, AC FINAC FONE

86967550/991919003/303752

00 CRECI 9355J

LP337 AP TO COM101M, 3
QTS, WC SOCIAL, DCE,
SLP/02 AMB, COZ, VAR, 2VG,
ARMARIOS, ELEV, R$ 395MIL,
AC. FINAC, LIGAR FONES:
9 9 1 9 1 9 0 0 3 / 3 0 3 7 5 2 0 0 /
986967550 CRECI 9355J

LP337 AP TO COM101M, 3
QTS, WC SOCIAL, DCE, SL
P/02 AMB, COZ, VAR, 2VG,
ARMARIOS, ELEV, R$ 395MIL,
AC. FINAC, LIGAR FONES:
9 9 1 9 1 9 0 0 3 / 3 0 3 7 5 2 0 0 /
986967550 CRECI 9355J

LP377 APTO A 500M DO
PARQUE DA JAQUEIRA C/
180M, TENDO 3QTS, SUITE,
CLOSET, SLP/04 AMB, COZ,
WC SOC, DCE, TODO C/
ARMARIOS, ELEVAD, NAS -
CENTE, SL FESTA, PLAY R$
750MIL, AC FINAC FONE
86967550/991919003/303752
00 CRECI 9355J

ROSARINHO                
LP326 OPORTUNIDADE IM-
PERDIVEL APTO DECORA -
DO COM112M, 3QTS, 2STE,
CLOSET, VAR, DCE, SL, 02
AMB, WC SOC, TODO C/
ARMARIOS, 1 VAGA, LAZER
COMPLETO, R$ 720MIL AC.
FINAC, FONES: 986967550/
30375200/991919003 CRECI
9355J

LP328-APTO COM OTIMA
LOCALIZ, 106M, 3QTS, STE,
WC SOC, DCE, SLP2AMB,
COZ, VARAND, TODO C/
ARMARIOS, ELEVAD, LAZER
COMPL, 2VG, R$ 630MIL, AC.
FINANC. MARQUE UMA
VISITA COM NOSSOS COR-
RETORES. TELS -991919003-
986967550-30375200 CRECI
9355J

LP4116-OPRTUNID. OTIMA
LOCALIZ. APTO COM 128
M, 4QTS, 2SUIT, SALP2AMB,
VARAND, COZINH, WC SO-
CIAL.. DEC, TODO COM
AR MARIOS, 2 VGS, LAZER
COMP. MARQUE SUA VISITA
R$ 780MIL, AC. FINANCI. F-
991919003-986967550-
30375200 CRECI9355J

TAMARINEIRA              

LP358-OPORTUNID DE UM
EXCELENT APTO C130M,
3QTS, STE, WC SOC, SL
P3AMB, COZINHA, A DE
SERV, DCE, VARAND, TODO
COM ARMARIO, 2 VAGAS LI -
VRES, ELEV, LAZER COMP,
R$ 780 MIL, AC FINANC,
MARQUE SUA VISITA. TELS-
991919003-986967550-
30375200 CRECI99355J

OTIMA OPORTUNIDADE
AP TO COM 100M, 3QTS,
2SUITES, SLP/02 AMB, COZ,
WC SOC, DCE, TDO COM
ARMARIOS, ELEVAD, R$ 280
MIL, ACEIT. FINAC, FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI9355J

OTIMO APTO COM65M, 3
QTS, SUITE, SL P/02 AMB,
WC SOC, VAR, COZ, 1VG,
R$ 220 MIL, ACEIT, FINAC,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200CRECI
9355J

TORRE                    
LP 3109 OPORTUNIDADE
AP TO COM 110M, 3QTS,
STE, VAR, SLP/02 AMB, COZ,
ARMARIOS, WC SOC, DCE,
1VG, ELEV, R$ 295MIL AC.
FINAC, FONES: 30375200/
986967550 / 991919003
CRECI 9355J

LP342-OTIMA LOCALIZ. O -
PORTUNID APTO C75M, 3
QTS, 1SUIT, VARANDA, SL 2
AMB, COZIN, WC SOC, WC
SERV, TODO COM ARMA -
RIO, 1 VAGA, ELEV, SL FESTA,
QUADRA, PLAY, R$ 375MIL,
AC. FINANCIAMENT. TELS-
9 9 1 9 1 9 0 0 3 - 9 8 6 9 7 5 5 0 -
30375200 CRECI9355J

LP 3109 OPORTUNIDADE
AP TO COM 110M, 3QTS,
STE, VAR, SLP/02 AMB, COZ,
ARMARIOS, WC SOC, DCE,
1VG, ELEV, R$ 295MIL AC.
FINAC, FONES: 30375200/
986967550 / 991919003
CRECI 9355J

LP342-OTIMA LOCALIZ. O -
PORTUNID APTO C75M, 3
QTS, 1SUIT, VARANDA, SL 2
AMB, COZIN, WC SOC, WC
SERV, TODO COM ARMA -
RIO, 1 VAGA, ELEV, SL FESTA,
QUADRA, PLAY, R$ 375MIL,
AC. FINANCIAMENT. TELS-
9 9 1 9 1 9 0 0 3 - 9 8 6 9 7 5 5 0 -
30375200 CRECI9355J

LP386OPORT APTO C O -
TIMA LOCALIZ. C/ 75 M, 3
QTS, WC SOCI, SUIT, SLP 2
AMB, COZINHA, ARMAR-
IOS, VARAND, 2ELEV, PISC,
SL FESTA, PLAY R$ 480MIL
AC. FINANC F-99191900-
3986967550 -30375200
CRECI9355J

RIO DOCE                 

ALUGO APT 3QTS, SL DE
JANTAR, SUITE, MOVEIS PLA -
NEJADOS, C/GARAGEM E
SEGURO, NA 4 ETAPA, PER -
TO DE TUDO, INCLUSIVE
DE PARADA DE ONIBUS.
TRATAR DIR PROPRIETARIO.
FONE-988964651

PIEDADE                  

03 QUARTOS, SENDO 01
SUITE 100 AV. COM. R$ 550
MIL (81) 99704-5593. 

BARRA DE
JANGADA         

(CURCURANA) 25X20, 500
M2, MURADO, ATERRADO
NEG. URG. R$ 200 MIL (81)
99704-5593

BARRA DE
SIRINHAEM       

12 X 30, 150M PRAIA, LOT.
MARTINANDA SOL. R$ 60 MIL
(81) 99704-5593. 

CABO                     

40. 000M2 NA BR- PROX. A
ANTIGA COPERGO- R$ 3. 5
MILHOES (PRECISA DE A -
TERRO) (81)99704-5593. 

CANDEIAS                 

12X30, RUA ABDO CABUS.
MURADO E ATERRADO. R$
280 MIL (81)99704-5593

15 X 30, FINAL DA RUA
FRANCISCO PESSOA DE
MELO, 2 QUADRAS LAGOA
NAUTICA. R$ 35 MIL (81)
99704-5593. 

2014M2 ESQUINA BOAS RES.
350M DA AV. COM. R$ 1. 200,
000 (UM MILHAO E DUZEN-
TOS MIL). TEL:  (81) 99704-
5593. 

54X30. 1, 5 KM DA AV. COM-

ERCIAL. RUA RIO BOMITO. R$

400 MIL. (81)99704-5593. 
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